
 

 153774005881 :פקס | ירושלים 91יד חרוצים ' רח | www.psifas.org |עזר גלוברמן ש יוסף גודמן ואלי"ע קרן פסיפס ישראלי

 
 ,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 //116//601שהתקיימה בתאריך  44' מישיבת חלוקה מסב  דוח חלוקה "מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. ואליעזר גלוברמן

 

 'נ דידקטי לאבחון פסיכוהוקצו למימון ₪  0011 .1

המשפחה מוכרת  .מביטוח לאומי ולאם שלא עובדת הנכות המקבל קצב 57%בן לאב בעל ', תלמיד כיתה י, 0/בן ' נ
ס חדש לאחר שבבית "עבר לאחרונה  לביה' נ, תוסוציואקונומיושנים רבות על רקע בעיות תפקודיות לרווחה מזה 

עם מוטיבציה ורצון עז להצליח ' את השנה החל נ. טיפלו בבעיותיו הלימודיותלא הספר הקודם לא התייחסו ו
ן פסיכודידקטי פסיכולוגי על סמך מספר שיחות עם היועצת המליצה זו על אבחו. ס החדש"ולהוכיח את עצמו בביה

היועצת מקווה שכבר בוועדת ההתאמות . על מנת שיוכל לקבל את ההתאמות המגיעות לו ממשרד החינוך
מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה . את הקלות לבחינות הבגרות' המחוזית  הקרובה בחודש דצמבר יוכל לקבל נ

לעשות אבחון חשוב זה ובכך לסיים את לימודיו  'נ תרומת קרן פסיפס תאפשר ל. לא מאפשר להם לממן אבחון זה
 .בהצלחה לאחר ההתאמות המקצועיות ממשרד החינוך

 

 'אבחון פסיכודידקטי ל מהוקצו למימון ₪  550 .2

אם עובדת כמזכירה במוסך ומרוויחה האב מובטל ואינו מקבל קצבה או הכנסה כל שהיא וה, אח לשלושה, 1/מ בן 
חון לצורך התאמתו למסגרת חינוכית עקב בעיות בקשב וריכוז וחשד לליקוים זקוק לאב' מ. משכורת מינימום

כבר עבר מספר בדיקות שהראו ממצאים של הפרעות ' מ .בתחום התפיסה החזותית ומתפקודים ויזו מוטוריים
ריו להולעבור את האבחון ו' להעבירו חייב מלכיתת ליקויי למידה אך בשביל  והומלץ להורים להעביר, קשב וריכוז

לעשות אבחון זה ובכך יוכל לעבור לכיתה בה ' מ פס תסייע לתרומת קרן פסי. אין את היכולת הכלכלית לממן זאת
 .יקבל יחס ועזרה מתאימים יותר למצבו

 

   'טל  קורס טכנאות מחשבים למימוןהוקצו ₪  2500 .3

המשפחה מוכרת לשירותי . טןהאב נפטר לפני מספר שנים ממחלת הסר, אחיה ואמה 5גרה בבית עם ' ט, 11בת ' ט
סובלת מדימוי עצמי נמוך וקשיים רבים ' ט. הרווחה מזה מספר שנים ומצבה הכלכלי של המשפחה קשה מאד

לאחר מכן . שנות לימוד ואף שירתה שנתיים בשירות לאומי 1/' סיימה ט, למרות זאת ולמרות המצב בבית. בחייה
בעקבות המוטיבציה שהתעוררה בה נרשמה ללימודי . סוקתיהעוזר בהכוונה לאופק תע" את"הצטרפה לפרויקט 

יתרת העלות  .בטוחה בעצמה ובכך שלאחר סיום לימודיה תוכל למצוא עבודה בתחום' כיום ט ,טכנאות מחשבים
' תסייע ל טתרומת קרן פסיפס   .ת ושיקום שכונות"משרד התמ, לצעירים" תנופה"י מרכז "של הקורס תמומן ע

  .קניית ציוד מתאים ורכישת מקצוע לכל החיים, במימון הקורס

 

 'ח ל בחון אהוקצו למימון ₪  0061 .4

. מאז עזיבת האב מתקשה הבן הבכור לתפקד כשורה, 1/ו 1/עקרת בית ואם חד הורית לשני ילדים בני  44בת ' ח
הוא לומד המליץ לאם נוכי בבית הספר בו הצוות החי, הבן סובל מקשיים בלימודים בפרט וקשיי התנהגות בכלל

האם המתפרנסת . בחון פסיכודידקטי על מנת שיכולו להתאים לו את הטיפול וההכוונה המתאימיםשהבן יעבור א
בחון לשלוח את בנה לא' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ח . בחון זהלא יכולה לממן אבעיקר מקצבת ביטוח לאומי 

 .בדרך חדשה חשוב זה ובכך לסייע לו להתחיל
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 'הוראה לשפה האנגלית ל ותעודת הוקצו למימון לימודי ₪  5000 .7

אישה משכילה ' ו, ב"התגיירה ועלתה לארץ מארה' ו 1661בשנת .  1/גרושה ואם לשני ילדים הקטן בן  44בת ' ו
ת כיום היא  מתפרנסת מעבודה חלקי. שנים 4בהוראה במשך ב "בארהבעלת תואר ראשון בחינוך ואף עסקה 

ס  בצפון בתור מורה "אף התנדבה במשך שנה בביהו, רוצה ללמד אנגלית בארץ' ו. ב ומקצבת ביטוח לאומי"במט
אינה ' משכורתה של ו. היא חייבת תעודת הוראה השתלב כמורה לאנגלית במשרד החינוךדי לאך בכ ,לאנגלית

עם התמחות באנגלית ודת הוראה להוציא תע' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ו. מספקת לממן לימודי הוראה אלו
 .החינוך בארץהתעסוקה ובמערך בהצלחה ולהשתלב 

 

   ' איבחון פסיכודידקטי ל ממימון להוקצו ₪  000 .0

המשפחה מתפרנסת בעיקר מקצבת ביטוח . נכות מביטוח לאומי ולאם עקרת בית 06%בן לאב בעל , 6/בן ' מ
התגלה שיש לו בעיות של הפרעת קשב ' יורולוגי שעבר מבחון נבא.  בלבד₪  406/ס "לאומי של נפגעי עבודה ע

ח חולים המליצו על "בקופ. הומלץ לו לקחת תרופות אך ההורים מסרבים מחשש לתופעות הלוואי, וליקויי למידה
רומת ת  .את תוכנית הלימודים אך ההורים לא יכולים לממן אבחון זה' מ אבחון פסיכודידקטי שיעזור להתאים ל

ולאחריו להתאים לו את תוכנית הלימודים המתאימה ביותר בה יוכל אבחון זה ממן ל 'ל מייע תסקרן פסיפס 
  .ולהתקדם להצליח

 

 

 .₪  11,550: בישיבות אלו סך כל התרומות 

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

לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת , כמו בכל חודש לעזור לנו לעזור לאחרים, ים ממכםאנו מבקש
 .שאולי הם יוכלו לסייע לנו

 !נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו, ק לתרומה לקרן פסיפס"לרבים מכם הסתיימה לאחרונה הו

 

 ,תודה

 צוות פסיפס


