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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
  
 

להלן דיווח אופן . ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ישראלי ע סשל קרן פסיפ 04ו 04' מסת חלוקה וישיבב  דוח חלוקה מ"מצ
 :חלוקת התרומות לחודש זה

 

 'ס ל ורכישת מחשב PCניהול רשתות וטכנאות הוקצו למימון קורס ₪  0663 .1

בילדותה עבר מספר משפחות . האם חולת נפש והאב עזב את הבית בהיותה תינוקת, בת להורים גרושים, 92בת ' ס
' עובדת סלאחר שהשלמה לבדה בגרות מלאה כיום . מאוחר יותר אף טופלה במסגרת קידום נועראומנה ובגיל 

לאחרונה החלה תוכנית להעצמת נשים  דרך טכנולוגיה וליווי לקראת . כקופאית ומתגוררת במחסן בירושלים
פס תאפשר תרומת קרן פסי .בשעות העבודה' בעקבות הקורס מפחיתה ס, "מכון סטרייב"עצמאות כלכלית עם 

 . מקצועי  ובמקביל לרכוש מחשב ובכך לשנות את מסלול חייה לטובה לרכוש עצמאות וידע, לצאת לקורס זה 'סל

 

   'סל פסיכודידקטי אבחון  למימוןהוקצו ₪  6611 .2

מתוך עשרת הילדים כחמש בנות נשואות , המשפחה בא מרקע קשה מאד, ילדים 44גרושה בעלת ' בת לע, 41בת ' ס
אחד הילדים במאסר על סחר בסמים ובעלה של אחות נוספת , אחת הבנות בהליכי גירושים, יות רבותאך עם בע

האב שעזב את הבית לא משלם מזונות והמשפחה כולה מתפרנסת מקצבאות של ביטוח . נמצא אף הוא בכלא
לעבור אבחון  צריכה. ה לשיפורבעלת הישגים נמוכים אך עם מוטיבציה גבוה' היא תלמידת כיתה ז' ס, לאומי

 'סתרומת קרן פסיפס תעזור ל .'על מנת שיכלו לאבחן את הבעיה ואת המשך ההתקדמות עם ס פסיכודידקטי
ים לה את הטיפול המתאים ובתקווה שתוכל להתנתק מהסובב אותה ולעלות על דרך גשת לאבחון ובכך להתאל

 . טובה בחיים

 

 'גל  קורס ספרות הוקצו למימון ₪  6016 .3

בילדותה אמה הייתה נותנת לה כדורים , נפשות 8גדלה במשפחה דתית בת . אם חד הורית לשני ילדים, 19בת ' ג
נישאה ' ג. 41ופגשה את עולם ההתמכרות והסמים כבר בגיל רך וכך היא התמכרה להם פסיכיאטרים שלא לצו

עובדת במספרה ' כיום ג. ונפשיתנישואים אלה היו אלימים פיסית , לחוזר בתשובה שהתגלה אף הוא כמכור לשתיה
' ג. ס"עם העו בשיתוףנקיה מסמים כבר מעל שנה וחצי ובעיצומו של תהליך שיקומי אינטנסיבי , כחופפת ומנקה

בעלה נמצא כעת בגמילה מסמים ואינו תומך כלל . תה אבל קשה לה מבלי לעבור קורס זהלהתקדם בעבוד תמעוניינ
תרומת קרן    .ובעקבות זאת אינה יכולה לצאת לקורס' פיה של גכך שכל הוצאות המחייה נופלות על כת, במשפחה

 .לצאת לקורס זה ולהתקדם בעבודתה ובחייה' פסיפס תאפשר לג

 

  'יל  מימון אבחוןהוקצו ₪  0661 .0

' י. אך הוא מצליח לכתוב ביד ימין, ביד שמאל חסרות לא מספר אצבעות, מום מולד' לי' תלמיד כיתה ה, 44בן ' י
הרגשה של הגורמים , נחשב לתלמיד חסר מוטיבציה ואדיש להישיגיו הנמוכים, מוכים בלימודיםבעל הישגים נ

משפחתו לא יכולה לממן אבחון זה , לא מצליח להתקדם ויש חשד גדול ללקות למידה קשה' המטפלים היא ש י
מטעם משרד לעבור אבחון זה ולגשת לוועדת השמה ' תסייע ל ירומת קרן פסיפס ת .בעקבות קשיים כלכלים

 .החינוך כדי שיוכלו לעזור לו להתקדם בלימודיו
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 'י לקורס מזכירות רפואית הוקצו למימון ₪  0166 .1

שקוע בחובות גדולים בעקבות בעיית , עובדת כמטפלת ומשתכרת שכר מינימום, נשואה ואם לארבעה ילדים' י
סבלה מזוגיות אלימה ' י. יון נאלצו להתחתןוכיוון שנכנסה להר 41הכיר את בעלה בגיל ' י. הימורים קשה של הבעל

רוצה ' י. דבר שמכניס עוד אלימות למציאות היומיומית, ורק לאחרונה אזר אומץ והחלה בתהליכי גירושים
לצאת לקורס זה ', יתרומת קרן פסיפס תסייע ל. להתחיל את הקורס כדי להתקדם בחייה ולהגדיל את הכנסתה

 .שתוכל למצוא עבודה במקצוע אותו היא לומדת ולהתקדם בחייה ובעבודתה ובתקווה

 

  'אבחון פסיכו דידקטי  נהוקצו למימון ₪  1066 .0

 'נ. י הביטוח לאומי"האם נתמכת כמעט לחולטין ע, שני אחים אחד מהם נכה' לנ, בת לאם חד הורית, 49בת ' נ
בעלת הישגים נמוכים אך עם זאת בעלת מוטיבציה גבוהה ' נ, לומדת בחטיבת הביניים ומתקשה מאד בלימודיה

. רואים את הפוטנציאל הטמון ב וממליצים על האבחון שיעזור לנטלי למקד את הקושי שלה' מוריה של נ. מאד
 .את הסיוע המתאים לעבור את האבחון וצוות המורים שלה לתת לה' נ תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 .'קורס טכנאות מחשבים וניהול רשתות ל א הוקצו למימון₪  1066 .7

, לאחר גירושיה האחרונים בהם איבדה את כל נכסיה ואף נכנסה לחובות גדולים, ילדים 1גרושה פעמים ואם ל' א
" הופנתה ע' א. ל תקיןלהחזיר את חייה למסלו' כיון לאחר טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי מנסה א. בדיכאון' שקעה א

הקורס לא מותיר , כמו כן המרכז מבטיח לה ליווי עד להשתלבות ועצמאות כלכלית, ל"לקורס הנ" מרכז סטרייב"
תרומת . מפגינה רצינות והצלחה בקורס' א, בתחום שירותי המחשוב' לה הרבה זמן להתפרנס ובזמן שכן עובדת א

ובעזרתו לצאת למעגל העבודה ולפתח את עצמה ואת הקריירה לסיים את הקורס הנחשב ' תסייע לא קרן פסיפס
 .שלה

 

 'לרכישת ציוד צילום ל ס הוקצו₪   1666 .8

כך שמעולם לא קיבלה מזונות והמשפחה מתקיימת , ל"הגרוש שלה ברח לחו, אם חד הורית לשלושה ילדים' ס
עושה מאמצים רבים על מנת  'ס. המקבלת אותה עקב בעיות בריאות' מקצבת ביטוח לאומי ומקצבת הנכות של ס

המחזקת כישורי נשים ומעודדת אותן לעבוד בתחום " בזכות עצמך"לצאת ממעגל המצוקה ואף השתתפה בתכנית 
למדה והתעסקה במהלך התוכנית בתחום הצילום ומעוניינת להתחיל לעבוד ולהתפרנס ' ס. בו הן מוכשרות

אך היא צריכה להשלים , רכוש את המצלמה המקצועיתל' עזרה ל ס" בזכות עצמך"עמותת . במקצוע אותו רכשה
להשלים את רכישת הציוד המקצועי ' תסייע ל ס תרומת קרן פסיפס. כגון עדשה מקצועית, ציוד מקצועי נוסף

 .ולהתחיל לעבוד בתחום אותו היא למדה ואוהבת

 

 'הוקצו למימון קורס פסיכומטרי לחרשים ל ד₪  0666 .9

היה צריך ללמוד את שפת ' ד, כבר מגיל קטן התמודד עם קשיים גדולים, 4221שנת עלה עם אמו ב, חירש מלידה' ד
סיים תיכון , שואף למצוינות' ד, הסימנים בעברית בשעה שאמו דיבר רוסית וכמעט ולא ידעה מילה בעברית

ל כמתכנת מכני בחי( למרות שיכל לקבל פטור)שירת בצבא ' ד! 24עם ממוצע בגרות של מעל ( בכיתת חרשים)
אך ביטוח לאומי לא מוכן לממן לו מכינה , הללמוד הנדסת מכונות ואווירונאוטיק' לאחר השחרור רצה ד, רהאווי

תרומת . מקצבת ביטוח לאומי בלבד' כיום מתקיים ד. אקדמית וקורס פסיכומטרי והם הפנו אותו למסלול אחר
לול הלימודים אותו הוא רוצה ללמוד לצאת לקורס הפסיכומטרי ובעזרתו להתקבל למס' תסייע ל ד קרן פסיפס

 .ובך להמשיך את מסלול חייו הקשה והמדהים
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 'הוקצו למימון לימודי שיננות ל ש₪  6662 .16

שנים בהליכי גירושין מזוגיות קשה עם אלימות פיזית  0נמצאת כבר ' ש .1.6גרושה ואם לילד בן , 14בת ' ש
מתמידה ' ש. שיננותבלימודי  השלישיתנמצאת כבר בשנתה . סטמתגוררת עם הוריה ועם אחיה האוטי .  ומילולית

לעבוד בעבודה ' האינטנסיביות של לימודים מקשה על ש. בלימודיה וממוצע הציונים שלה מעיד על השקעתה
לסיים את לימודיה ' תסייע ל ש תרומת קרן פסיפס. מסודרת ולכן היא מתפרנסת בעיקר מעבודות מזדמנות

 .העבודה במקצוע אותו רכש בשלושת השנים האחרונות בכבוד ולהיכנס למעגל
 

 'מיוחד ל ה הוקצו למימון מחשב₪  2666 .11

ילדה עירנית חכמה ומבינה , יושבת בכסא גלגלים, לוקה בשיתוק מוחין מלידה' ה, בת לעדה האתיופית 44בת ' ה
זקוקה ' ה. ים וקולותלתקשר עם הסביבה בעזרת לוח סמל' על אף שאינה מדברת מצליחה ה, אך אינה ורבאלית

כיום יש לה , זרועות ומתרגם על מנת שתוכל בעזרתו לתקשר עם הסביבה, למחשב תקשורת עם תוכנת דיבור
מעוניינת במחשב נייד על מנת שתוכל להסתובב איתו על ' ה, מחשב נייח איתו היא מצליחה לתקשר עם הסביבה

ולא יכולים , וח לאומי ומשכורת מינימום של האבמתקיימת מקצבאות ביט' משפחתה של ה. הכיסא גלגלים שלה
לרכוש את המחשב הנייד וכך תוכל לתקשר עם ' ס תסייע ל התרומת קרן פסיפ. לממן בעצמם את רכישת המחשב

 .הסביבה באופן רציף בכל מקום שתגיע

 

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

 

 .₪  29,366: בישיבות אלו סך כל התרומות  

. 

 ,תודה

 צוות פסיפס


