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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

 ( https://www.israeltoremet.org/amuta/580461705  .ניתן לתרום בקלות דרך הקישור הבא)

בשל היעדר , לצערנונאלצנו , צד הבקשות שאושרו בישיבה האחרונהב ';דן ועד אילת'מש ממ ,מגיעות אלינו בקשות רבות
 .לדחות בקשות רבות ,ם מספיקיםמשאבי

  
 

ש יוסף גודמן "ישראלי ע של קרן פסיפס 4270/74044שהתקיימה בתאריך  24' מישיבת חלוקה מסב  דוח חלוקה "מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. ואליעזר גלוברמן

 

 'ס לסיעוד ל ק"שנת לימודים שלישית בביההוקצו למימון ₪  0022 .1

לאחר , ל לגור אצל הורי בעלה שתמכו בהם כלכלית"עברו לחו 4004בשנת ', ורית לשלישייה בכיתה דאם חד ה' ק
הגרוש . י ביטוח לאומי"מוכרת ונתמכת ע, כיום גרה לבדה. שגילתה שבעלה בוגד בה התגרשה מבעלה וחזרה לארץ

. א יוציאו אותה מהביתשלה לא משלם לה מזונות והיא צריכה לפרנס את הבית לבדה ולשלם משכנתא בכדי של
, סיימה את שנת הלימודים השלישית אך חייבת תשלום נוסף' ק. כיום עובדת בבית חולים אך לא כאחות מוסמכת

לסיים  'קתרומת קרן פסיפס תאפשר ל .במידה ולא תשלם לא תיחשב לה שנת הלימודים ותצטרך לעשותה מחדש
  .את שכרה ואת חייה, דתהלשפר את מקום עבו, בכבוד את לימודי ההסמכה לאחיות

 

   'מל פסיכודידקטי אבחון  למימוןהוקצו ₪  0022 .0

האם . וסובל מהשמנת ייתר ולחץ דם גבוה האב מובטל, בן לשני הורים עם בעיות בריאותיות קשות, 44בן ' מ
חה המשפ. שלאחרונה התגלה בגופה גידול ממאיר' התפטרה לאחרונה מעבודתה על מנת שתוכל לטפל באחות של מ

. טיפולים הרבים של האחותהשלמת הכנסה ומוציאה כספים רבים על המתקיימת מקצבאות של ביטוח לאומי ו
י "והומלץ לו ע, קשות הסובל מבעיות למיד' מ. רק לאחרונה עברה המשפחה לגור בבית לאחר ששנים גרו בצריף

בעקבות מצבה הכלכלי של . דידקטי על מנת שיוכלו להפנותו לגורם מטפל נכוןפסיכוס ללכת לאבחון "צוות ביה
ים לו את הטיפול גשת לאבחון ובכך להתאל 'מתרומת קרן פסיפס תעזור ל . לא עשה את האבחון' המשפחה מ

  .ולהתקדם בחייו המתאים ובתקווה שיוכל להתנתק מהסובב אותו

 

 'א מכינה אקדמית להוקצו למימון ₪  0022 .3

ואמא  4002הוריה גרושים משנת , אחים 44חמישית מבין , 14עלתה לארץ בשנת , בת לעדה האתיופית 42בת ' א
סיימה ' א. עם בנה הצעיר הסובל מנכות ומקבל קצבה מביטוח לאומי' כיום גרה א. מתקיימת מקצבת זקנה בלבד

במסגרת פרויקט ליוצאי העדה  כיום לומדת במכינה. שנות לימוד ולאחר מכן עשתה שנתיים שירות לאומי 44
י לשפר את סיכוייה להתקבל ללמוד במכינה בכדלהמשיך רוצה ' א .אך בסוף שנה זו תיפסק התמיכה, האתיופית

לסיים את לימודיה במכינה ' תרומת קרן פסיפס תאפשר לא .אך לא יכולה לממן שנה נוספת, לאוניברסיטה
 .ולהתחיל את לימודיה באוניברסיטה

 

  ' קורס לסייעות בחינוך המיוחד  לסמימון קצו הו₪   0022 .2

מתמודדת עם חייה ללא תמיכה רגשית או ' ס, הייתה נשואה פעמיים לנרקומנים' ס, גרושה ואם לשתי בנות' ס
לא עובדת ' כיום ס. מתגוררת בדירה שכורה בסיוע מלא של משרד השיכון ומקבלת מזונות מביטוח לאומי, כלכלית

עברה לאחרונה אבחון והתברר שהיא זקוקה ' ביתה הקטנה של ס. ייע לה למצוא עבודהקורס זה יסמאמינה שו
גם בהתמודדות ' ס המלווה באופן תמידי וצמוד את המשפחה חושבת שקורס זה יעזור לס"העו. להוראה מתקנת
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 'ל ס תסייערומת קרן פסיפס ת . לצאת לקורס זה' לא יכולה ס, עקב מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה. עם הבת
 .צאת לקורס זה בתקווה שתמצא עבודה בתחום ובמקביל לשפר את מצבה של ילדתהל

 

 

 .₪  12,222: בישיבות אלו סך כל התרומות  

אנו מתקרבים לתקופת החגים , בחודש זה נאלצנו לדחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוך
 .והבקשות רק מתרבות

לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת , ר לנו לעזור לאחריםכמו בכל חודש לעזו, כםאנו מבקשים מ
 .שאולי הם יוכלו לסייע לנו

 ,תודה

 צוות פסיפס


