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 ,שותפים יקרים

 
 יוכלו לצאתכדי ש, להם לעשות צעד משמעותי קדימהמדי חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור 

 .בכוחות עצמםפנו לדרך חדשה ויהמעיק והכולא ממעגל המצוקה 
 כםכריבקרב מ לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה כדי של הדיווח החודשי מנצלים הזדמנות זושבים ואנו 

 . בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי
בשל היעדר , לצערנונאלצנו , צד הבקשות שאושרו בישיבה האחרונהב ';דן ועד אילת'מש ממ ,מגיעות אלינו בקשות רבות

 .לדחות בקשות רבות ,משאבים מספיקים
  
 

ש יוסף "ישראלי ע של קרן פסיפס /7110717ם בתאריך שהתקיימה בירושלי 64' מסישיבת חלוקה ב  דוח חלוקה מ"מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. גודמן ואליעזר גלוברמן

 

 ' לטכנאי שיניים ל אהוקצו למימון קורס ₪  0000 .1

כמו כמה מאחיו ממשיך לקיים אורח חיים  'א, חוזרת בתשובה מהמגזר החרדי, נפשות 8בן למשפחה בת , 4/בן ' א
אימו פונתה , לאורך השנים נוצר נתק קשה מאד בינו לבין הורים והם אינם תומכים בו נפשית וכלכלית. לוניחי

מקום ' מאז אין לא, ולאחיו הצעיר 'אם צו הרחקה ל אלאחרונה למקלט לנשים מוכות ושחזרה הביתה הוציאה ה
הוא מימן את , חצילפני כשנה והתחיל את לימודי הטכנאות שיניים ' א. לגור בו והוא עובר ממקום למקום

בעקבות ההוצאה קשה מאד ו' מצבו הכלכלי של א, לכך יהלימודים מעבודה כשומר ומהפיקדון הצבאי הייעוד
תרומת קרן  .מהבית צריך לממן גם הוצאות שכר דירה ולכן לא יכול לשלם על החצי שנה שנותרה לו ללימודים

מקצוע ולמצוא עבודה בתחום ובכך להתחיל בדרך חדשה  לרכוש, לסיים את הלימודים' ל אפסיפס תאפשר 
 .בחייו

   'אל  לימודי סיעוד  למימוןהוקצו ₪  0000 .2

ס לסיעוד ועכשיו התחילה את שנתה הרביעית בשלוחה של אוניברסיטת "בביה סיימה שלוש שנות לימוד, 2/בת  'א
והאם , מרוויח משכורת מינימוםהאב עובד בחצי משרה ו, קשה מאד' של א המצבה הכלכלי של משפחת. חיפה

לא יכולים לסייע ' הוריה של א. אינה עובדת ומקבלת קצבה מביטוח לאומי לאחר שעברה ניתוח ראש לפני כשנה
ל אך אינה מצליחה להשיג "הצליחה לקבל סיוע בשכ' א. לה בתשלומים ללימודים בעקבות מצבם הכלכלי הקשה

לממן את ' תסייע ל אתרומת קרן פסיפס  .את הכשרתה כאחותשלם לא תוכל לסיים במידה ולא ת, את הנותר
  .ובכך להתקדם בחייה, לרכוש מקצוע ולהתחיל לעבוד כאחות מוסמכת, שכר הלימוד

  'רכישת ציוד לקורס ניהול מערכות משרד ל אהוקצו למימון ₪  1000 .0

ב הלום קרב וסובל הא, האם חולה ומטופלת פסיכיאטרית ואינה עובדת, בת להורים גרושים, 78בת ' א
אחיה הקטנים נמצאים כולם במסגרות סגורות ורק היא , טיות אובדניות וגם הוא אינו עובדמסכיזופרניה ובעל נ

היא  ההשנה תוכנית חדשה ובמסגרת' אהתחילה  בנוסף ללימודיה בתיכון . מתגוררת עם אביה בבית מוזנח מאד
  . ת"ם ועוברת הכשרה לימודית לקראת בחינות משרד התמלומדת כישורי חיי, מקבלת התייחסות והכוונה אישית

ת ולצאת כבוגרת "לקבל הסמכה ותעודה ממשרד התמ, לסיים את לימודיה' ל אתרומת קרן פסיפס תאפשר 
 .עצמאית לחברה ובעלת יכולת להתפרנס ולעמוד על רגליה

  'מועדונית טיפולית ל אמימון להוקצו ₪  0020 .6

דים בעלי ם ילתמודדות עההמשפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים ו .20כבת בת לאם חד הורית , 1בת ' א
מש האב אינו בתמונה מזה כח. ס לאוטיסטים"הלומד כיום בבי, יש אח נוסף לקוי תקשורת' ל א .צרכים מיוחדים

יפול ונמצאת במעקב וט האם סובלת אף היא מקשיים על רקע נפשי, שנים ואינו משלם מזונות באופן עקבי
כך שעיקר הכנסות , אינה עובדת ואינה מקבלת קצבה מביטוח לאומי התדרדרות במצבהעקב , פסיכיאטרי

סובלת מבעיות שפתיות ורגשיות ' א. המשפחה נובעות מתשלומי מזונות שמשולמות לפרקים ומקצבת נכות של הבן
התקבלה למועדונית טיפולית אך  'א, מתדרדר ככל שהיא שוהה יותר בבית' מצבה של א" כיתה רגשית"ומשולבת ב

תסייע רומת קרן פסיפס ת .הם הצליחו להשיג רק מימון חלקי מרשויות הרווחה, המשפחה אינה יכולה לממן זאת
 .בלימודיה ובחייה' במימון שארית העלות למועדונית הטיפולית ובכך לסייע בשיפור מצבה של א' אל 

 ' קורס ניהול מערכות משרד ל דרכישת ציוד להוקצו למימון ₪  1000 .0
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, האב נפטר  לפני כשנה והאם מתפרנסת בדוחק מטיפול בקשישים, בת זקונים למשפחה מרובת ילדים, 71בת ' ד
בעלת רקע של פגיעה ' ד. מצבה הכלכלי והחברתי של המשפחה קשה מאד והיא מוכרת לרווחה מזה שנים רבות

שנות לימוד והחלה בתוכנית  /7' לאחרונה השלימה ד. מסוכנים מצב רוח לא יציב ואף שימוש בחומרים, עצמית
לומדת כישורי חיים ועוברת הכשרה לימודית לקראת , חדשה ובמסגרתה היא מקבלת התייחסות והכוונה אישית

חוששות  ס שלה"אינה מסוגלת לממן את העלויות של הקורס והציוד הנלווה והיא והעו' ד. ת"בחינות משרד התמ
 .מצבה הנפשי יתדרדר ורמת הסיכון של חייה רק תגברותפסיק את ההתקדמות בחייה ש עבודה שאם תצא לחפ

לשפר את מצבה , ת"לקבל הסמכה ותעודה ממשרד התמ, לסיים את לימודיה' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ד
 .ולצאת כבוגרת עצמאית לחברה ובעלת יכולת להתפרנס ולעמוד על רגליה הנפשי

  'קורס גרפיקה ממוחשבת ל רן הוקצו למימו₪  0000 .6

מצבה הכלכלי של המשפחה קשה , האב עובד כשומר ומשתכר משכורת מינימום, נשואה ואם לשני ילדים, 62בת ' ר
גרפיקאית בעברה מעוניינת לחזור לשוק ' ר. שנה עקב בעיות קשות 71 למעלה ממזה מאד והיא מוכרת לרווחה 

היא פוטרה מכיוון שלא ידעה להשתמש בתוכנות המקצועיות  אך, שנים 6 העבודה ואף עשתה זאת לפני כ
תנאי קבלה ראשוני בכל ראיון עבודה אינדיזיין ופוטושופ מהוות , שליטה בתוכנות כגון אילוסטרייטר. העכשוויות

דע צועי החשוב הזה ובכך לרכוש את הילצאת לקורס המק' ר תרומת קרן פסיפס תסייע ל . אליו היא ניגשת
 .ו היא חסרה ושלאחריו תוכל למצוא עבודה במקצוע אותו היא למדההמקצועי אות

 ' רכישת ציוד לקורס ניהול מערכות משרד ל דהוקצו למימון ₪  1000 .7

מובטל זה מספר שנים לאחר ' אביה של ד. מגיעה ממשפחת מצוקה עם קשיים כלכלים גדולים מאד, 78בת ' ד
סיימה לאחרונה את ' ד. רקט ומשתכרת משכורת מינימוםהאם עובדת בסופרמ, שנה 1/שפוטר ממפעל שבו עבד 

בצפון הארץ וכיום נמצאת בתוכנית חדשה ובמסגרתה היא מקבלת התייחסות והכוונה  הלימודי התיכון בפנימיי
אינה יכולה לממן את ' ד. ת"לומדת כישורי חיים ועוברת הכשרה לימודית לקראת בחינות משרד התמ, אישית

לקבל הסמכה ותעודה , לסיים את לימודיה' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ד .ת הנלוות להעלות התוכנית וההוצאו
 .ת ולצאת כבוגרת עצמאית לחברה ובעלת יכולת להתפרנס ולעמוד על רגליה"ממשרד התמ

 'מימון לימודי תעודת הוראה ל נל הוקצו₪   0000 .0

עלה לאחר שזה חזר בתשובה וכפה עליה אורח מב' שנים התגרשה נ 6לפני . אם חד הורית לשלושה ילדים, 20בת ' נ
על . נישואיה היו מלווים כל השנים בהשפלות ואלימות פיסית ומילולית כלפיה וכלפי הילדים. חיים חרדי קיצוני

הגרוש שלה מתחמק מהחוק . לוותר על כל זכויותיה ברכוש המשותף' מנת לקבל משמורת על הילדים הסכימה נ
למקלט לנשים ' לאחרונה החל אף להציק לה ולילדיה ולאחר אירוע אלים פונתה נ, ואינו משלם לה דמי מזונות

החלה ללמוד הוראת מתמטיקה ' נ. עובדת היום בניקיון על מנת שתוכל לשלם את הוצאות המשפחה' נ. מוכות
תי עבדה בעבר כמורה למתמטיקה במספר ב' נ. אך היא אינה יכולה לממן את עלות הלימודים, במכללה לחינוך

להוציא תעודת , לממן את לימודיה' נתסייע ל  תרומת קרן פסיפס  .ספר אך כיום ישנה דרישה לתעודת הוראה
 .למצוא עבודה ולשנות את מסלול חייה לטובה, הוראה

הלאה לכל חבריכם כדי " קרן פסיפס"נשמח לנצל במה מכובדת זו ולבקש מכם לעזור לנו ולהעביר את המסר של 
 .שפיע על החברה שלנושיוכלו לתרום ולה

 

 .₪  00,,20: בישיבות אלו סך כל התרומות  
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 צוות פסיפס


