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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
  

נצרכים ל לסייע, אנא עזרו לנו לעזור. שלנו' פסיפס'עוברת ב המסורתי' כל דכפין ייתי ויכול'הדרך לקיים את ! פסח בפתח
 .ולשפר את פני החברה הישראלית ,נוספים

 
ש יוסף גודמן ואליעזר "ישראלי ע של קרן פסיפס 03' מסהתקיימה ישיבת חלוקה  ,22.30.11 ,'ז באדר ב"ט בתאריך 
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. גלוברמן

 

 'מ ל הסמכה לטכנאי מזגניםו למימון קורס הוקצ₪  0333 .1

משפחתו מטופלת במחלקת הרווחה העירונית וידועה במצבה , נפשות 11בן למשפחה חרדית בת , 11בחור כבן ' מ
בתנאי מתגורר במוסד ' מ. חלק מתוכנית לשיקום האסיר "אבן דרך"משתתף בתוכנית  'מ כיום. הכלכלי הקשה

. וניין ללמוד את מקצוע ובשל בעיות כלכליות אינו מסוגל לממן את הלימודיםמע' מ. ימים בשבוע 6במשך לינה 
ים יהתקדם לעבר חיים נורמטיבול לרכוש עצמאות וידע, לצאת לקורס זה 'מתרומת קרן פסיפס תאפשר ל

 . וראויים

 

   'אבחון ל צ למימוןהוקצו ₪  033 .2

. והמשפחה מתקיימת מקצבת הנכות של האםהאב אינו עובד , בת לאם המאובחנת כחולת נפש, 10ילדה בת ' צ
על מנת . היא מתקשה להשתלב חברתית ונמצאת בפער לימודי גדול, קשה ומדאיג' מצבה הנפשי והלימודי של צ

תרומת קרן פסיפס  . יש לערוך לה אבחון פסיכודיאגנוסטי, את הטיפול הנפשי והלימודי המתאים' להתאים לצ
 . ים לה את הטיפול המתאיםגשת לאבחון ובכך להתאל 'צתעזור ל

 

 'ל מהוקצו למימון אבחון ₪  3031 .0

ומאז , לפני כשנה עברה האם תאונת דרכים, אשר מתקיימת מהבטחת הכנסה, הורית-בן לאם חד, 8ילד בן ', מ
מצבה הכלכלי של המשפחה קשה מאוד והמשפחה מתקשה לשלם את הוצאות שכר הדירה ולממן את . אינה עובדת

בטיפול ' מזה כשנתיים נמצא מ. לוקה בהתנהגות מרדנית ולעתים אף אלימה' מ. תרופות לאםהלימודים ואת ה
על מנת להפגש עם קלינאית תקשורת , לעבור אבחון נוסף' על מ. בריפוי בעיסוק אשר מקדם אותן במידה רבה

להמשיך את ו את האבחון עבור' תרומת קרן פסיפס תאפשר למ .  ולהתאים את הטיפול המתאים ביותר עבורו
 .הטיפול וההתקדמות במצבו

 

  'מ ל  כלי עבודהלרכישת הוקצו ₪  0333 .0

 .שירת שירות צבאי מלא' מ. ית הספרבשנים ב 0 נשר לאחר. גרוש ואב לשני ילדים, אסיר משוחרר, 04בן ' מ
בעל ידי ' מ. שנות לימוד 12בבית הסוהר נגמל גמילה מלאה מסמים ואף השלים ל, הסוהרהשתחרר לאחרונה מבית 

עזרה ' לאחרונה קיבל מ. זהב ומוכר להרבה קבלנים בירושלים המבטיחים לו עבודה במידה ויהיו לו כלי עבודה
כלי רכישת לרומת קרן פסיפס ת. ייםעד אז היה גר ברחוב ובמקומות ארע, מעיריית ירושלים במימון שכר הדירה

להמשיך קדימה בחיים ולא , להיכנס מייד למעגל העבודה ובכך לצאת ממעגל העוני' מתאפשר ל העבודה
 .להסתכל אחור

 

 'מ ל מחשבהוקצו למימון ₪  1033 .3
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יות עמצוקה כלכלית וב, עזבה עם ילדיה את הבית עקב בעיות של אלימות מצד בעלה, ילדים 0 אם חד הורית ל' מ
קצבת הילדים , מזונותתשלומי המבעיקר ומתפרנסת רבה צפיפות עם ילדיה ב' כיום מתגוררת מ. רגשיות של ילדיה

מבקשת לקנות מחשב שימש את הילדים לכתיבת עבודות , חיה בצמצום רבה, חההמשפ. ועבודה חלקית במשק בית
ולהעשיר את בלימודים לקנות מחשב לילדיה ובכך לקדמם , 'מתרומת קרן פסיפס תסייע ל. והכנת שיעורי בית

 . עולמם

 

 'בל  קורס מקצועיקניית מחשב להוקצו למימון ₪  1333 .6

מתפרנסת בעיקר מקצבת הבטחת הכנסה . ילדים קטנים 2אם חד הורית ל, 1181בשנת  העלתה מאתיופי' ש
, פ עם הטכניון"ס הקהילתי בשת"התקבלה לקורס רובוטיקה שמתקיים במתנ 8בתה בת ה' ב. ועבודות מזדמנות

תנאי הכרחי , רכוש מחשב חדשל' תרומת קרן פסיפס תסייע לב .במחשביםהקורס מטפחת מצוינות ועוסק רבות 
 .להשתתפות בקורס היוקרתי

 

 'בעבודה סוציאלית ל תלימודים הוקצו למימון ₪  1633 .1

לוקים במחלה גנטית קשה ' ארבעה מאחיה של ת, נפשות מאזור ירושלים 11ממשפחה חרדית בעלת , 11בת  'ת
ומושפע  מהטיפול היקר וההשקעה , בעקבות זאת המצב הכלכלי בבית קשה מאד. 133%ומוגדרים בעלי נכות של 

תרומת קרן  . בגרות מלאה ומבחן פסיכומטרי בהצטיינות, סיימה תיכון וסמינר' ת. הארוכה והמתמדת באחים
מכן להתחיל לעבוד במקצוע אותה היא לומדת ובעתיד לעזור  לסיים את הלימודים ולאחר 'פסיפס תסייע ל ת

 .רים בעבודתהלאח

 

 'נסיעות ללימודים ל דלהוקצו למימון ₪  3333 .8

הוצאה מהבית על ידי לשכות הרווחה כיוון שהייתה קורבן להתעללות  12בגיל  ,11עלתה מאתיופיה בגיל  28בת ' ד
הוכרה כחיילת בו שירתה שירות צבאי מלא ו מצאה לה קורות גג מזדמנות, מאז .מינית קשה בתוך המשפחה

ח "בבי התחילה לעבודסיימה קורס עזר ו 'ד ,פלת בחטיבה לקידום נוער וצעיריםמטו 'דנים האחרונות בש. בודדה
באשר היא , קשה ומדכא מכיוון שהיא עוסקת בתחום ,ת החוליםלא מעוניינת להמשיך בעבודה בבי 'ד. הרצוג

בעקבות הלימודים . מכובד עשנות לימוד כדי לרכוש מקצו 12להשלים  'התחילה ד, לאחרונה. רוחצת חולים וגופות
אמורה לקבל מלגה ' ד. זמן לעבוד הרבהלא מצליחה למצוא את ה 'ד, ימים בשבוע 4הנמשכים במשך , העמוסים

הגיע מביתה אשר מחוץ לירושלים לקורס ל' רומת קרן פסיפס תסייע ל דת .ממשרד החינוך אך זו מתעכבת
  .שנות לימוד ולהתחיל שלב חדש בחייה 12ולהשלים 

 

בדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר , גם השבוע התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע*
 .באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכםהמקרים שיגשימו לנו לבחור את  שרופא

 .₪ 18,633: בישיבה זוסך כל התרומות                                  

 !חירות כשר ושמח לכולם חג                                              

 ,תודה

 צוות פסיפס


