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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 גודמן "ישראלי ע של קרן פסיפס //82802880שהתקיימה בתאריך  34' מישיבת חלוקה מסב  דוח חלוקה "מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. ואליעזר גלוברמן

 

 'של  במכללה לחינוךשנת לימודים שלישית הוקצו למימון ₪  0033 .1

נים ש 3מטופלת מזה , לאחר שזה התעלל בה נפשית ופיסית הנפרדה מבעל, 7ו 5ורית לשני ילדים בני האם חד ' ש
לאחר שינוי גדול , כיום. י משרד הרווחה ומקבלת קצב מביטוח לאומי מאחר שגרוש שלה לא משלם לה מזונות"ע

עבודה זו פתחה לה כיוון חדש בתחום החינוך אליו היא , כסייעת בגן ילדים' עובדת ש, ומשמעותי שעברה בחייה
תרומת קרן פסיפס תאפשר ". ן"בשיטת חפמחנכים בגן הילדים "ולאחרונה אף התקבלה לתוכנית  שואפת להגיע

 .לסיימם בכבוד ולהתחיל לעבוד בתחום החינוך, ל את לימודיה בתוכניתהתחיל 'של

   'ל ל יכומטריפס מבחן למימוןהוקצו ₪  338 .2

ממחלת הסרטן וכיום מתקיימת המשפחה רק מקצבת נכות של ' לפני כשלוש שנים מתה אימא של ל, 84בת ' ל
' כבר למעלה משנה סובלת ל. סובל מפיגור ומתגורר בהוסטל' בנוסף לכך אחיה של ל. יחידהאבא שנותר מפרנס 

בקורס הכנה למבחן הפסיכומטרי במימון מלא של ' ל לאחרונה החלה. נכות 33%קשות ואף קיבלה  םת עיניימבעיו
 'מ פסיפס תעזור ל תרומת קרן . אך הם אינם יכולים לממן את המבחן והוצאות הנלוות של הקורס, ביטוח לאומי

  .למבחן הפסיכומטרי ובתקווה שלאחריו תתחיל ללמוד מקצוע חדש ותעלה על דרך חדשה בחייהגשת ל

 'ל ל טיפול פסיכולוגי הוקצו למימון ₪  1033 .0

הצקות ואלימות קשה , סבל מילדות קשה במיוחד' ל. שירת עד לאחרונה כחייל קרבי בחטיבת גבעתי, 80חייל בן ' ל
דלתות  עם אימו ואחיו בבית עם חלונות שבורים ללא' כיום מתגורר ל. ס וגירושים קשים מאד של הוריו"בביה

לאחר  .כל משכורתו הצבאית הולכת לטיפול בבית ולכיסוי חובות המשפחה, פנימיות ומקרר שלא בשימוש
שיוכל לחזור לביתו ולטפל בכדי , לפסיכיאטר בצבא וזה הוריד לו את הפרופיל' חודשיים קשים מנשוא בצבא פנה ל

קשה ביותר ' מצבו הכלכלי של ל, למכון שבו יוכל להתחיל טיפול פסיכולוגי" אחרי"י עמותת "הופנה ע' ל. בעצמו
. אך הוא מתעקש עדין לממן אחוז מסוים מעלות כל טיפול וטיפול וזאת להראות ולהוכיח את מחויבותו למהלך זה

 טיפול זה ולחזור לשרת כחייל קרבי ולהמשיך לתרום למדינהלהתחיל ' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ל

   איבחונים פסיכודידקטים לשלושה אחיםמימון הוקצו ₪   3303 .3

. חיים כיום רק ממשכורתו של האב. ילדים // הורים ל, פועל ייצור במפעל 37בן ' עקרת בית נשואה ל ר 47בת ' א
ם מילדיה השלוש. התמכרות וקושי בתפקוד ההורי ,המשפחה מוכרת לרווחה בעיקר בעקבות בעיות אלימות

סובלים מבעיית  //,2בני ' וח' א)בנוסף סובלים הילדים מבעיות רבות וקשות , לומדים במסגרת של החינוך המיוחד
בעקבות מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה דחו הורים את ( סובלת מבעיה אורטופדית קשה ועוד 7בת ' צ, הרטבה

לאחר לחץ מצד הגורמים המטפלים הובהרה למשפחה החשיבות . בהוצאה זו ודלא יעמהאבחונים כי ידעו ש
תסייע לשלושת הילדים לצאת לאבחון זה ולעזור לשבצם למסגרות רומת קרן פסיפס ת  .באבחונים אלו

 .החינוכיות המטפלות הנכונות בשבילם
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 .₪  0,333: בישיבות אלו סך כל התרומות 

אנו מתקרבים לתקופת , דחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוךבחודש זה נאלצנו לגם 
 .החגים והבקשות רק מתרבות

לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת , כמו בכל חודש לעזור לנו לעזור לאחרים, כםאנו מבקשים מ
 .שאולי הם יוכלו לסייע לנו

 

 "ותפילה ותשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"

 

 ,תודה

 ובהשנה ט

 צוות פסיפס


