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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
  

נצרכים ל לסייע, אנא עזרו לנו לעזור. שלנו' פסיפס'עוברת ב המסורתי' כל דכפין ייתי ויכול'הדרך לקיים את ! פסח בפתח
 .ולשפר את פני החברה הישראלית ,נוספים

 
ש יוסף גודמן ואליעזר "ישראלי ע של קרן פסיפס 48' מסהתקיימה ישיבת חלוקה  ,60.60.21ה ,ב"תשעבאדר  ב"י בתאריך 
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. גלוברמן

 'ח ל איבחון פסיכודידקטיוקצו למימון ה₪  0011 .1

לפני , המשפחה מוכרת לרווחה מזה שנים רבות עקב בעיות רבות, בן לאם עקרת בית ולאב אסיר משוחרר, 20בן ' ח
המשפחה מתפרנסת בעיקר . מספר שנים שכלה המשפחה תינוק בתאונת דרכים ואח נוסף לוקה בפיגור שכלי קשה

האם אינה עובדת בעקבות התאונה והטיפול באחיו , שרה בעבודת כפיים קשהממשכורתו של האב העובד בחצי מ
תרומת  . פ אך מתקשה מאד בקריאה"בעל קשיי קשב וריכוז מצליח להתבטא היטב בע' תלמיד כיתה ז' ח. 'של ח

את האבחון בכדי שיוכלו לאתר את מקורות הקושי ולאפשר לו שעות שילוב והדרכה רבות ' קרן פסיפס תממן ל ח
 .יותר ולקדמו בלימודים

   'קורס סייעות שיניים ל ד למימוןהוקצו ₪  0000 .2

וסבלה ממערכת הכירה את בעלה בארץ , 1660עלתה לבדה מבלרוס בשנת , 0אם חד הורית לילד בן , 12בת ' ד
של גרו כל השנים אצל הוריו . ואף עברה במהלכם הפלה, אלימות פיסית ומילולית ת בעיות הכוללותיחסים רוויי

. או קשרים חברתיים משמעותיים בארץשלה לא הייתה משפחה תומכת  ןבעלה ולכן פחדה לעזוב אותו מכיוו
' ד. סדירההאב מכיר בבנו אך לא תומך בה ומשלם מזונות בצורת לא . לאחרונה אזרה אומץ והתגרשה מבעלה

לא עובדת אך ' כיום ד, נמצאת בתהליך לקראת עצמאות כלכלית ואף קיבלה לאחרונה זכאות לדיור ציבורי
סייעת לרופא שיניים אך מצבה הכלכלי הקשה  לשהחלה קורס ' ד. תוכל להתפרנס בכבודשממנה מחפשת עבודה 

לממן קורס מקצועי זה ובכך לרכוש עבודה לחיים ' תסייע ל דתרומת קרן פסיפס . אינו מאפשר לה לשלם עליו
 . ולהתחיל בדרך חדשה וטובה בחייה הקשים

 'ל ע איבחון פסיכודידקטיוקצו למימון ה₪  0031 .3

מתפרנסים , הכלכלי הקשה מצבההמשפחה מוכרת לרווחה עקב  .בת לאם חד הורית לשני ילדים, 20בת ' ע
בכסף זה היא משלמת את המשכנתא ושאר , ממשכורת מינימום של האם ומדמי מזונות מאביהם של הילדים

להתמודד עם החומר הנלמד ' ס היסודי הצליחה ע"בביה. 'ל עלאחרונה התגלו קשיים בלימודיה ש. הוצאות הבית
 הרבים והשקעתה הרבה בחטיבה החלה להיכשל באופן תדיר וזאת על אף מאמציה, ואף היו לה הישגים טובים

על ' הצוות המקצועי בחטיבה המליץ ל ע, רוחההעצמי שלה ומצב  ביטחונהדבר זה משפיע ישירות על , בלימודים
לעבור אבחון ' ל עתרומת קרן פסיפס תאפשר  .היכולת הכלכלית לממן אבחון זהאת שפחתה אין אבחון זה אך למ

 .חשוב זה בו יוכלו להבין בצורה יותר טובה את דרך ההתקדמות הנכונה בשבילה

  'דידקטי ל סלמימון אבחון פסיכוהוקצו ₪  0011 .4

האם עקרת בית , 1620להשתחרר לא לפני  וכרגע צפוי 1664אסיר על רקע אלימות וסמים משנת  אביו, 20בן ' ס
המשפחה מנותקת לחלוטין משאר המשפחה עקב . חדרים של האב 0המשפחה גרה בדירת , ואינה עובדת כלל

מצבה הכלכלי של  .לאב האסיר כך שאינה תומכת ועוזרת מספיקעל  משפחתו של בעלהשה עם ימריבות של הא
ל מצבו של "בעקבות כל הנ. והמים עקב אי עמידה בתשלומיםואף נותקה לאחרונה מהחשמל , המשפחה קשה מאד

האם חוששת שמדובר בנקודת , הוא אינו מרוכז בלימודים והמוטיבציה שלו ירדה, בלימודים התדרדר מאד' ס
לעשות אבחון זה אך אימו אינה יכולה לממן אבחון ' הצוות המקצועי של בית הספר המליץ לס, שבירה וצפנה בחייו
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להתקדם בחייו ובלימודיו בתקווה שיוכל ' תסייע במימון אבחון זה ובכך לעזור ל סומת קרן פסיפס רת .זה
 .להתגבר על סיפור חייו הקשה

 'טיפולי שפה ל מהוקצו למימון ₪  0020 .5

לא , מטופל בטיפול פסיכיאטרי לאחר קריסה נפשית( י ביטוח לאומי"מוכר ע)נכות  16%בעל  00האב בן , 7בת ' מ
. עובדת במשרה חלקית כקופאית בסופר ובעיקר מטפלת בשתי בנותיה 01האם בת . זה תקופה ארוכהעובד מ

' מ. בנוסף חוו לאחרונה משברים רבים בנישואים, המשפחה מוכרת לרווחה ובעלת קשיים כלכלים גדולים מאד
אוצר , ר תמונותלספר סיפורים ולתא, לעומת זאת מתקשה בדיבור, החלה לדבר בזמן ומבינה כשמדברים איתה

לטיפולי שפה פרטניים אך ' הומלץ להורים לשלוח את מ. יחסית לגילה ויש לה שיבושי היגויהמילים שלה דל מאד 
לשלוח אותה לטיפולים החשובים ' למשפחתה של מתרומת קרן פסיפס תסייע . המשפחה אינה יכולה לממנם

 .להשתלב בחברה חדשהלהתפתחותה ובכך להחזיר לה את ביטחונה העצמי היכולת שלה 

 'א תקשורת לקניית הוקצו למימון ₪  0030 .1

שני ההורים עובדים ומתפרנסים אך משקיעים את כל משאביהם , ואינו מדבר כלל  PDD ב ןחמאוב, 0בן ' א
הוא מתוגבר בטיפולים פרטיים של קלינאות וטיפול בבעלי , מטופל המרפאה אחת לשבוע' א. לטובת קידום הילד

' כל העבודה הרבה הזו מקדמת את א, שעות גננת משלבת בהתאם לחוק השילובר גם בשעות סיוע ובבמתוג, חיים
למד להשתמש בלוח תקשורת ולהעביר דרכו מסרים של כמה מילים והומלץ להוריו ' א! אך הוא עדין אינו מדבר

תרומת קרן פסיפס  .לרכוש לו מחשב מסוג זה הם הצליחו להשיג סכום נכבד אך אינם יכולים לממן את היתרה
 . להתפתח ולהמשיך את ההתקדמות בחייו, ללמוד, לרכוש את המחשב ובכך לתקשר עם הסביבה' ל אתסייע 

 'קורס נהיגה על רכב ציבורי ל שהוקצו למימון ₪  0004 .7

. םשנה נמצא נקי ובטיפול ביחידה לנגמלי 21לסמים וכבר כ קשה היה מכור ' ש. אב לשלושה ילדיםנשוי ו, 03בן ' ש
מספר פעמים רב ' כבר מגיל צעיר הסתבך ש, אביו היה אלכוהוליסט ואלים כלפי כל המשפחה, גדל בבית קשה' ש

כשבגר עבד שנים כנהג משאית בחברת מזון גדולה . עקב בעיות סמים ומעשי עבריינות הונשלח לפנימיי החוק עם
כחלק , ז אינו יכול לעבוד כנהג משאיתתאונת דרכים ומא' לפני מספר שנים עבר ש. ואף נבחר לעובד מצטיין

הצעות עבודה אך הם מחכים ' כבר קיבל מס' ש, לעשות קורס לנהיגה באוטובוס' משיקומו המתמשך הוצע ל ש
להתחיל , במימון קורס זה ובכך לרכוש מקצוע חדש' שתרומת קרן פסיפס תסייע ל  . המיוחל שיוציא את הרישיון

 .ש וטוב בחייו הקשיםבעבודה חדשה ולעלות על מסלול חד

 'קורס לבניית אתרים ל גהוקצו למימון ₪  0003 .8

אב מתגורר ה .₪ 1066ס "ע האינה עובדת ומתקיימת בעיקר מקצבת הכנס' ג .0בן  אם חד הורית לילד, 12בת ' ג
קשה מאד ' עקב כל זאת מצבה הכלכלי של ג. אינו בקשר עם המשפחה ואף אינו משלם דמי מזונות כלל, ל"בחו

החלה ללמוד בקורס ' ג. ועד לידת בנה עבדה בסופר 1662עלתה מפולין בשנת ' ג. 1626יא מטופלת ברווחה משנת וה
למימון הקורס קיבלה מאביה עזרה כספית ולקחה הלוואה . לבניית אתרים שלאחריו הובטחה לה עבודה בתחום

לסיים את הקורס לרכוש השכלה ' גרומת קרן פסיפס תסייע ל ת .צריכה עזרה במימון היתרה' ג. גדולה מהבנק
 .ומקצוע ולהתחיל לעבוד בתחום המתפתח והמבטיח של עולם האינטרנט

 

בדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר , התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע הפעםגם *
 .יכםבאופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותהמקרים שיגשימו לנו לבחור את  שרופא

 .₪ 23,000: בישיבה זוסך כל התרומות                                  

 !חירות כשר ושמח לכולם חג                                              

 ,תודה

 צוות פסיפס


