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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 מלבקש 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 //071/2120שהתקיימה בתאריך  54' מישיבת חלוקה מסב  דוח חלוקה "מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. ואליעזר גלוברמן

 

 'נ ל מחשב תקשורת הוקצו למימון ₪  0000 .1

מקבל ". בשביל אחד"ללמוד השנה בגן תקשורת  הלך היפוטוניה וקשיים בויסות תחושתי, אוטיזםמסובל , 7בן ' נ
טיפולים אלו יקרים מאד וחלק גדול מהכנסות המשפחה הולך למימון , וק וקלינאות תקשורתטיפול בריפוי בעיס

מקבלת המחשב השתנו חייו של . 'לאחרונה השאילה לחצי שנה עמותת עזר מציון מחשב תקשורת ל נ. טיפולים אלו
יימת תקופת בקרוב מסת. לעמוד על דעתו ולהביע רצונות, ליזום שיחות, והוא החל לתקשר עם הסביבה' נ

תרומת קרן   .תיעצר' תצטרך להחזיר את המחשב וכעת יש חשש שכל ההתקדמות של נ' ההשאלה ומשפחתו של נ
לקנות לו את המחשב תקשורת ובכך לסייע לו ולמשפחתו להמשיך את  'נ משפחתו שלפסיפס תאפשר ל

 .ולהיות חלק פעיל יותר בחיי המשפחה שלוהתקדמותו 
 

 'חל  רגוםורס תיקהוקצו למימון ₪  0050 .0

עיקר הכנסתה מגיע , מוכרת מזה שנים רבות לרשויות הרווחה בעיר' ח. אם חד הורית לשלושה ילדים, 93בת ' ח
ואף מגיעה מהמגזר החרדי ועובדת היותה גרושה פוגע בה רבות מבחינה חברתית ' ח, בעיקר מתשלומי מזונות

 ןמכיוו, מוצאת אחת המתאימה לה מבחינת גידול הילדיםמעוניינת להתחיל לעבוד אך אינה ' ח. כלכלית מבחינה 
שבסופו תוכל התחיל לעבוד  בתרגוםקורס ' לאחרונה החלה ח. שאין לה כלל סיוע מהמשפחה בשמירה על הילדים

ולצאת לדרך חדשה בחייה , להתחיל לעבוד, לסיים קורס זה' ח פס תסייע לתרומת קרן פסי .כמתרגמת מוסמכת
 .הקשיים

 

   'רל  מלגת לימודים  למימוןקצו הו₪  0500 .3

' הוריה של ר. 2003שאובחנה אצלה בשנת " קרוהן" סובלת ממחלת ה' ר. סטודנטית לפסיכולוגיה, 22ר בת 
החולה בסכרת ואף עברה , האםנותק לחלוטין וכיום היא חיה עם ' הקשר עם אביה של ר. 1/התגרשו כשהייתה בת 

הסובל מפגיעה נפשית שגורם לחיים כמעט ולא נורמאלים ' אחיה של רבבית גר גם . ניתוחים בשנה שעברה' מס
' ר. פוגעת בה במידה ניכרת ומקשה עליה להשתלב בחיים החברתיים ובשוק העבודה' המחלה של ר. בבית

' תסייע ל רתרומת קרן פסיפס   .מתפרנסת בעיקר מקצבת ביטוח לאומי שבעיקר מופנית לעזרה בהוצאות הבית
  .דיה בצורה מכובדת והתחיל במסלול חדש בחייהלסיים את לימו

 

 ' א ל  לימודי רתכותהוקצו למימון ₪  0040 .4

האב לא עובד . המשפחה גרה בעיירת מצוקה ומצבה הכלכלי קשה מאדילדים  1ילד רביעי ממשפחה בת , 20בן ' א
עבר במסגרות לימודים שולב ב' א. האם עובדת בחברת ניקיון ומשתכרת במשכורת מינימום, וכן בעל רקע פלילי

לאחרונה נקלט . נכנס לכלא בשל עבירות סמים 20/0בשנת , מיוחדות בשל חוסר מוטיבציה ובעיות משמעת רבות
ל וכעת לומד "שנ 2בהצלחה ' קעה רבה והתמדה סיים אהשלאחר ( תוכנית לשיקום האסיר" )אבן דרך"לתכנית 

₪  2000הוא הצליח לגייס עד כה רק , יכול לעמוד בתשלום אך אינו, לקורס לרתכות נרשם 'א. ל"שנ 0/למבחנים ל 
לרכוש עבודה ולהתחיל בדרך חדשה עם מקצוע , ממן את יתרת עלות הקורסל' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל א . 

 .לחיים
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 'הוקצו למימון לחשבי שכר ל ש ₪  3000 .4

, אמו נפטרה לפני שנים רבות והוא נמצא בקשר רציף עם אביו ואחיו. נכות על רקע נפשי 74%בעל , 97רווק בן ' ש
עמותה הנותנת שירותים " )אנוש"התגורר כשמונה שנים בהוסטל של עמותת ' ש. אך אלה לא יכולים לסייע לו

בחצי משרה בדוכן מכירות בתעסוקה מוגנת עובד ' ש". אנוש"וכיום מתגורר בדיור מוגן של ( לנפגע נפש בקהילה
בקורסים ' מזה כמה שנים בעידוד של העמותה לומד ש. ל"בנוסף לכך מקבל קצבה מב! בחודש₪  200 ומרוויח כ

תרומת קרן . ת"מעוניין להתחיל קורס חשבי שכר שבסופו יקבל תעודה ממשרד התמ. בתחום הנהלת חשבונות
 .רכוש מקצוע ולמצוא עבודה חדשה איתה יוכל להתקדם בחייו החדשיםל, לצאת לקורס זה' ש פסיפס תאפשר ל

 

 'דידקטי  ל בפסיכו אבחוןהוקצו למימון ₪  1500 .1

מאז המקרה מצבה של המשפחה שהיה . לפני מספר שנים נעצר לאחר שנתפס על עבירות פריצה ואלימות, 9/בן ' ב
להוראה ' המורה של ב, מקרה אינה עובדתהאז האב מקבל קצבת נכות והאם מ, גרוע גם לפני הלך והתדרדר

  אך המשפחה במצבה הכלכלי הנוכחי אינה מסוגלת לממן זאת' ב מתקנת המליצה על אבחון פסיכודידקטי ל
לממן אבחון זה ולאחריו להתאים לו את תוכנית הלימודים המתאימה ביותר בה ' ל בתסייע תרומת קרן פסיפס 

  .יוכל להצליח ולהתקדם

 

 'ו למימון לימודים אקדמיים ל אהוקצ₪  4000 .7

' א. עלתה לארץ בגיל שלוש עם אמה בלבד. מוכרת לרווחה מזה שנים רבות, סטודנטית לסיעוד, 22רווקה בת ' א

פעמים ואף ' אושפזה מס' א. י בן זוגה של האם"בעקבות אירועים שכללו אלימות והטרדה מינית ע PTSDסבלה מ 
בעלת ' א. בבית חולים במחלקת טיפול נמרץ לב' ת זאת התנדבה אלמרו, קיבלה פטור מלא משירות בצבא

שנה שעברה סיימה בהצלחה את המכינה למדעי טבע והשנה החלה , מוטיבציה גבוהה מאד לעסוק בתחום הרפואי
השיגה מימון חלקי ללימודים מהאוניברסיטה אך לא הצליחה להשיג מימון למעונות ונאלצת ' א, ללמוד סיעוד

במימון לימודיה ובכך לרכוש מקצוע מכובד עם ' תסייע ל אתרומת קרן פסיפס  .קרובי במשפחה להתגורר אצל
 . אופק תעסוקתי נרחב

 

 'ל א מועדונית טיפולית הוקצו למימון ₪  0015 .2

האם עובדת בניקיון והאב עובד במשרה מלאה אך עם , יוצאי העדה האתיופית, נפשות 3בת למשפחה בת , 3בת ' א
המשפחה מוכרת לרווחה עקב בעיות כלכליות קשות ונעזרת בכל סיוע התנדבותי בביגוד ואף . וםמשכורת מינימ

ואף סובלת מחסכים תזונתיים , ס"זקוקה מאד לטיפול ולתשומת לב אחרי שעות ביה' תלמידת כיתה ד' א. במזון
ת הטיפולית לשעות על המועדוני' הומלץ להוריה של א .השנה הייתה מאושפזת בשל אנמיה חמורה ,ולימודיים

בחודש  ₪ 12/מוכנה לממן כהמחלקה לשירותיים חברתיים של העירייה , ם אינם יכולים לממן זאתצ אך ה"אחה
' לממן את יתרת עלות המועדונית הטיפולית ובכך לסייע ל א' תסייע ל אתרומת קרן פסיפס . והמשפחה את היתר

 .לקבל את היחס והטיפול המגיעים לה

 .₪  01,000: ישיבות אלו בסך 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, כםאנו מבקשים מ
 .שאולי הם יוכלו לסייע לנו

 !נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו, ק לתרומה לקרן פסיפס"יימה לאחרונה הולרבים מכם הסת

 ,תודה

 צוות פסיפס


