
 

 153774005881 :פקס | ירושלים 91יד חרוצים ' רח | www.psifas.org |ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן "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 ואליעזר "ישראלי ע של קרן פסיפס 74' מסהתקיימה ישיבת חלוקה  ,20.20.20 ,ב"בשבט תשע 'ט בתאריך 
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. גלוברמן

 'הוקצו למימון אבחון פסיכודידקטי  ל ב₪  0011 .2

קשות  יותסובלת מבעיות בריאות 74האם בת , ההורים בעלי בעיות רבות, אחים 7בן לשני הורים ואח ל, 21בן ' ב
ואינו עובד בעקבות טראומה קשה אותה עברה המשפחה לאחר מות  17האב כבן ( לחץ דם גבוהאסטמה ו, סכרת)

של  מתפרנסת כיום רק מקצבת נכותהמוכרת למשפחה על רקע נפשי וכלכלי המשפחה . קשה בנם בן השנה ממחלה
עקב כך הוא , הוא סובל מלקויות למידה קשות ביותר, דידקטיפסיכוזקוק לאבחון ' הילד ב. מביטוח לאומי האם

תיכון ס "במסגרת בביה' לפני מספר חודשים השתלב ב. אף שהה שנה בבית ללא מסגרת חינוכית המתאימה לו
ה לקראת שילוב בחינוך "פרויקט שנועד לשלב תלמידים מהחינוך העצמאי ללא רקע בלימודי ליבב .עירוני

מצבה . עדין קשיים רבים עוד לפניו התמלא מוטיבציה אבל ישנם' מאז ב .הממלכתי דתי בכיתת בגרות מלאה
תרומת קרן פסיפס  . הכלכלי הקשה של משפחתו מקשה על מימון האבחון עליו המליצו אנשי המקצוע בפרויקט

לממן אבחון חשוב זה ובכך לסייע לצוות המקצועי והחינוכי  למציאת דרכי טיפול ' למשפחתו של בתאפשר 
 .בגילו ולהחזירו למסלול חיים של נער' ולימוד לב

   ' ס ל ת"הסעות לביה למימוןהוקצו ₪  0111 .0

בעיות , שנים על רקע בעיות קשות של הזנחה ואלימות 9שוהה במשפחה אומנת מזה כ. 'תלמידת כיתה י, 21בת ' ת
לבין המשפחה האומנת שלה עקב התגלו בעיות בקשר בינה לאחרונה . בתפקוד ההורי והתעללות שחוותה בילדותה

רשויות הרווחה מחפשות עבורה מסגרת . ם להכיל אותה כראוי והקשר עם המשפחה אינו יציב כללכך שאינם יכולי
כיום העוגן היחיד בחייה הוא בית הספר שם . שתיאלץ אותה להחליף גם את המסגרת הלימודית חדשהמגורים 
בית הספר  האפשרות שתעזוב את .ה הצלחות רבות בלימודים ופיתחה קשרים חברתיים משמעותייםתהיא חוו

במימון ' ל תתרומת קרן פסיפס תעזור   .בגלל המרחק היא קשה מנשוא ולכן היא מחפשת עזרה במימון ההסעות
 .ל מהתחלהוצטרך להתחיל הכתלא שס ובכך לשמר את העוגן היחיד כיום בחייה ו"ההסעות לביה

 'א מועדונית להוקצו למימון ₪  1010 .0

ת ומקבלת "האם עובדת כמטבי, כשכיר בחנות ומשתכר משכורת מינימום האב עובד, בן להורים גרושים, 21בן ' א
עבר בשנים האחרונות מספר רב של בתי ספר עקב קשיי השתלבות ובעיות ' א, בחודש ₪ 2222משכורת של 

האם וצוות המורים רואים , מאז. השנה החל ללמוד בבית ספר תיכון עם מסגרת ייחודית לילדים כמותו, בלימודים
, לאחר כל יום לימודים בבית הספר ישנה מועדונית בה מקבלים תגבור. יכר בייחסו ובהישגיו בלימודיםשיפור נ

תרומת קרן פסיפס תאפשר  .לממן מועדונית זו' אך עקב מצבה הכלכלי הקשה לא יכולה אימו של א, עזרה וחניכה
 .במסלול החדש בחייולחזק את השתלבותו בבית הספר ולסייע לו להמשיך , לממן את המועדונית' ל א

  'מחשב נייד ל אלרכישת הוקצו ₪  0011 .7

עבר אבחון פסיכודידקטי ' א. העובדת כמזכירה םמתגורר עם הא, בן להורים גרושים', תלמיד כיתה ה, 22בן ' א

דבר , קושי רב בכתיבהעיקר בדה המתבטאת בימהוא בעל לקות ל, ומקבל ריטלין ADD והתגלה כי הוא סובל מ
דבר זה משליך ישירות על ייחסו ללימודים והביטחון העצמי , להעתיק מהלוח או לבצע עבודות בכיתההמפריע לו 

ה בשיקום הדימוי העצמי הנמוך טופל בריפוי בעיסוק אך עדין זקוק לעזרה בלימודים ובעזר' א .שלו בקרב חבריו
ת הספר התקבלה החלטה לאפשר לו לעבוד עם מחשב נייד בכיתה על לאחר התייעצות עם צוות המקצועי  בבי. שלו

רומת קרן ת .אך מצבה הקשה של האם לא מאפשר לה לרכוש לו את המחשב, תמנת לאפשר לו התקדמות לימודי
מחשב נייד  ובכך לסייע לו להתקדם בלימודיו ובד בבד לבנות ולשקם את הביטחון רכישת ב' תסייע ל אפסיפס 

 .העצמי שלו
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 'ל נמקצועי קורס איפור הוקצו למימון ₪  1110 .0

עברה לאחרונה גירושים קשים מבעלה שלאחריהם אף עברה להתגורר בעיר , 4אם חד הורית לילדה בת , 04בת ' נ
 ,בדירת חדר וחצי עם ביתה' נכיום גרה . אין משפחה תומכת כלכלית ונפשית במקום מגוריה החדש' ל נ, אחרת

לאחר . תחנה לגיל הרך והולכת כל יום לצהרון אותו ממנת לשכת הרווחה האזוריתהבת מקבלת טיפול רגשי ב
תרומת קרן פסיפס  . לעשות קורס איפור מקצועי אך מצבה הכלכלי מקשה עליה לממן קורס זה' בירור החליטה נ

 .לרכוש לעצמה מקצוע לחיים ולעלות על דרך חדשה, לממן קורס זה' נ תסייע ל

 'אל  לימודים אקדמאיםהוקצו למימון ₪  1101 .6

המשפחה מוכרת , מפרנסת יחידה מקצבת נכותהאם  .ילדים למשפחה חד הורית 7בת זקונים מתוך , 02בת ' א
ה את התיכון התנדבה לשירות כשסיימ, למדה בתיכון בו לא מגישים לבגרות' א. לרווחה עקב המצב הכלכלי הקשה

ו שלבית באוניברסיטה בה השלימה בגרויות ואת מבחן דהבהצלחה את המכינה ' בשנה שעברה סיימה אלאומי ו
סטודנטית מן המניין באוניברסיטה אך מצבה הכלכלי הקשה מהבית מקשה עליה את ' כיום א. הפסיכומטרי

תרומת קרן פסיפס  .עושההיא עובדת בחצי משרה ומקבלת מלגה עבור התנדבות שבועית אותה ' א, הלימודים
 .לרכוש השכלה ולפתוח בפניה אפשרויות חדשות לסיים את לימודיה' ל אתסייע 

 'חל  למימון איבחון פסיכודידקטיהוקצו למימון ₪  1100 .4

האב אינו בתמונה . האם עובדת קבלן בחברה ומקבלת קצבה מביטוח לאומי. בת לאם חד הורית לשלושה, 4בת ' ח
, ה ואפילפסיה ונמצאת במעקב רפואיסובלת מהיפוטוני' תלמידת כיתה ג' ח. מזה זמן רב ואינו תומך כלל במשפחה

לבית ספר לחינוך ' הומלץ לאם להעביר את ח. רפואיים ומורת שילוב מיוחדת בבית הספר-מקבלת טיפולים פרא
תעבור אבחון ' י הצוות המקצועי שח"הומלץ ע. מיוחד אך האם סירבה ומנסה לקדם את ביתה במסגרת הרגילה

במימון אבחון חשוב ' תרומת קרן פסיפס תסייע לאמה של ח .בחון זהפסיכודידקטי אך האם אינה יכולה לממן א
 .זה שלאחריו תוכל לקבל את ההחלטות להמשך דרכה של הבת

 'תעודת הוראה ל אימודים ללהוקצו למימון ₪  1114 .8

היא מורה , בית ספר תיכוןבעובדת כמורה ' א, בעלה עובד אך מקבל משכורת מינימום, ילדים 1 אם ל, 21בת ' א
מסיימת השנה את לימודי ההוראה במכללה להכשרת מורים אותם ' א .אד מוערכת אך ללא תעודת ההוראהמ

פ "ע. עקב בעיות כלכליות ובריאותיות קשותרב התחילה לפני שנים רבות אך נאלצה להפסיקם מספר פעמים 
אך בעקבות , תהלסיים השנה את תעודה ההוראה שלה על מנת לשמר את משר' דרישת משרד החינוך חייבת א

 .מצבה הכלכלי הקשה אינה יכולה לממן את לימודיה ועד הסדרת התשלום לא תוכל לגשת למבחני סוף הסמסטר
לגשת למבחנים ולהוציא תעודת הוראה ובכך , לשלם את שכר הלימוד למכללה' ארומת קרן פסיפס תסייע ל ת

  .להבטיח את עבודתה הנוכחית ולקבל תקן וקביעות במשרד החינוך

 

בדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר , גם השבוע התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע*
 .באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכםהמקרים שיגשימו לנו לבחור את  שרופא

 .₪ 01,011: בישיבה זוסך כל התרומות                                  

 ,תודה                                                               

 צוות פסיפס


