שותפים יקרים,
מדי חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה ,כדי שיוכלו לצאת
ממעגל המצוקה המעיק והכולא ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם.
אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם
בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי.
מגיעות אלינו בקשות רבות ,ממש מ'דן ועד אילת'; בצד הבקשות שאושרו בישיבה האחרונה ,נאלצנו לצערנו ,בשל היעדר
משאבים מספיקים ,לדחות בקשות רבות.

מצ"ב דוח חלוקה מישיבת חלוקה מס'  75שהתקיימה בחודש אפריל  3102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:
 ₪ 1,000 .1הוקצו למימון איבחון פסיכו דידקטי ל ה'
ה' בת  ,01בת לאם חד הורית ל .2האם אינה עובדת ומתקיימת מהבטחת הכנסה ודמי מזונות ,המצב הכלכלי בבית
קשה מאד .ה' תלמידת כיתה ג' מגלה קשיים בהבנה בסיסית ועקב כך צברה פערים לימודיים במהלך השנים,
לאחרונה נכנסה ה' למועדונית בשעות אחה"צ בה היא מקבלת עזרה בלימודים ויחס אישי וניתן לראות שיפור
במצבה .ה' בעלת מוטיבציה גבוהה להצליח .המורה ויועצת ביה"ס בשילוב העו"ס המלווה את המשפחה המליצו
על אבחון פסיכודידקטי .תרומת קרן פסיפס תאפשר למשפחתה של ה' במימון איבחון זה ולאחריו יוכל הצוות
הפדגוגי להתאים לה' תוכנית לימודים המתאימה למצבה.
 ₪ 6,000 .2הוקצו למימון קורס בישול ל א'
א' בן  ,01גר בהוסטל מזה מספר שנים עקב בעיות קשות בבית .בשנים האחרונות עבד א' בכמה מסעדות וזאת כדי
לסייע לאימו ולאחיו בפרנסת הבית .המשפחה מוכרת לרווחה מזה שנים רבות עקב בעיות כלכליות ומשפחתיות.
לאחרונה התחיל א' בתוכנית שיקומית יחד עם מציאת תחומי עניין ,שם המליצו לו לפנות לתחום הבישול באופן
מקצועי .א' מעוניין מאד להתחיל קורס זה הוא בטוח שיוכל להתפתח רבות לאחר שיסיים את הקורס ,עלות
הקורס היא מעל ומעבר ליכולותיו הכלכליות והוא חושש שיצטרך לוותר על חלום חייו עקב כך .תרומת קרן
פסיפס תסייע ל א' במימון הקורס בו הוא יוכל לרכוש מקצוע מבוקש ומכובד ובכך לעשות צעד ענק כלפי המטרה
שהציב לעצמו.
 ₪ 2,000 .3הוקצו למימון מלגת לימודים ל נ'
נ' בת  ,32בת להורים גרושים ,הוצאה מהבית כבר בגיל  01עקב בעיות בבית .מגיל זה ועד לצבא גדה נ' בפנימייה
שם החלה לעסוק בספורט תחרותי ואף הגיעה להישגים מרשימים בתחומה ,למרות שהייתה יכולה לקבל מעמד
של "ספורטאית מצטיינת" ולעשות שירות צבאי קל ,החליטה נ' להתגייס ליחידת קרקל וסיימה את שירותה
כלוחמת! לאורך כל שירותה הוכרה נ' כחיילת בודדת והתגוררה בדירה אותה סיפק לה הצבא .גם לאחר שיחוררה
היא מתגוררת במגורים מסובסדים לחיילים בודדים .היא עובדת במשרה מלאה כמאבטחת ובמקביל היא
מעוניינת להתחיל בלימודים אקדמיים ,היא סיימה את קורס הפסיכומטרי וניגשה לבחינה וכעת היא מחכה
לתשובות .תרומת קרן פסיפס תסייע ל נ' בקבלת מלגת לימודים כך שתוכל ללמוד כבר בשנת הלימודים הקרובה
ובכך להתחיל בדרך חדשה בחייה הקשים.
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 ₪ 500 .4הוקצו למימון רכישת מחשב אישי ל ד'
ד' בן  ,03לפני כ  1שנים אובחן כלוקה ב ,PDDד' נמצא במשפחת אומנה מאז היותו בין  01ימים .ההורים חיים
בצמצום רב ומתפרנסים רק מקצבת הפנסיה של האב .ד' סובל מהפרעת התפתחות נרחבת ובעיות התנהגות ,פערי
תפקוד קוגניטיבי ,קשיי התארגנות ,קושי בהבנת מצבים ,דלות ביכולת משחק ,קושי בהבנת מצבים מנטאלים
וקושי עם שינויים .בעבר פנו ההורים לפסיפס במטרה לקבל עזרה במימון אבחון פסיכודיאגנוסטי ל ד' והקרן
סייעה להם במימון חלקי של אבחון זה .אחת מהמלצות האבחון הייתה רכישה של מחשב אישי בכדי ש ד' יוכל
לפתח מיומנות בתחום הטכנולוגי .תרומת קרן פסיפס תמשיך לסייע למשפחה כמו שעשתה בעבר ובכך ליישם
את ההמלצות מהאבחון וכך יוכל ד' להתקדם בחייו.
סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 0,500 :
גם בחודש זה נאלצנו לדחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוך ,אנו מבקשים ממכם ,כמו בכל
חודש לעזור לנו לעזור לאחרים ,לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת שאולי הם יוכלו לסייע לנו.
לרבים מכם הסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס ,נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו!
תודה,
צוות פסיפס
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