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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
  

להלן דיווח . ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ישראלי ע יפסשל קרן פס 94' מסהתקיימה ישיבת חלוקה  2102בחודש אפריל 
 :אופן חלוקת התרומות לחודש זה

 

 'א ל לימודיםהוקצו למימון ₪  0000 .1

. האב מובטל מזה כשנה ואימה עובדת בחצי משרה, הוריה גרושים, בת למשפחה מרובת ילדים ,רווקה, 29בת ' א
" מנטורינג"בוגרת תוכנית ' א. י הרווחה"משפחה מטופלת עהמזה זמן רב מצבה הכלכלי של משפחתה קשה מאד ו

לאחר שסיימה את התוכנית . תוכנית שבה נערות שעברו מצוקות עוזרות לנערות במצוקה, נערות למען נערות –
באוניברסיטת ' כיום לומדת א. נערות במצוקהל רבות סייעהשירות לאומי ובמסגרת שירותה  םשנתיי' עשתה א

במימון ' תסייע לאתרומת קרן פסיפס  .בה הכלכלי הקשה אינה יכולה לממן את לימודיהאך בגלל מצ, א"ת
 .חזור אחורך להמשיך את ההתקדמות הגדולה שעשתה בחייה ולא לובכ לימודיה

 
 

 'דל  לקניית מחשב תקשורת הוקצו ₪  0000 .2

גילו אצלה גמישות יתר בגפיים , בגיל שלוש, נולדה לאחר היריון תקין' ד .סובלת ממחלה ניוונית קשה, 01בת ' ד
בגיל עשר , נמצאה פגיעה מוחית .אי .אר .אםנושא שיווי המשקל ובבדיקת  הוחמרבגיל שש , ובעיות בשיווי משקל

הייתה חנות מתחת לבית אותה הם סגרו ' להוריה של ד. כבר ישבה בכיסא גלגלים 02כבר הלכה עם הליכון ובגיל 
בעקבות זאת ובעקבות הטיפול הצמוד אותו היא צריכה . עם הכיסא גלגלים' ד יותר נוחה ל נגישותבכדי לאפשר 

בחמש השנים האחרונות חלה הידרדרות . ההורים אינם עובדים ומתקיימים בעיקר מקצבאות הביטוח הלאומי
יש יכולות קוגניטיביות טובות מאד והבנה שפתית טובה אך היא לא מדברת ' ל ד. 'קשה ומתמדת במצבה של ד

 זקוקה למחשב תקשורת' תקשורת דהפ המלצת קלינאית "ע. לכן היא משתמשת בתקשורת תומכת חליפית ,כלל
בעזרתו היא תוכל ליצור קשר עם משפחה , ברכישת המחשב תקשורת' סייע ל דתרומת קרן פסיפס ת . זה

 .וחבריה ולא להיות תלויה בעזרתו של אף אחד לשם כך

 

 'ל ד לקניית מחשב תקשורת הוקצו ₪  0003 .3

מצבה הכלכלי של , האם עקרת בית והאב עובד במפעל. י ביטוח לאומי"מוכר כנכה ע, מאוטיזםסובל , 8בן ' ד
הוא מזיז את , קשה מאד' מצבו של ד. הם גרים בשכירות ומקבלים סיוע ממשרד השיכון לשם כך, המשפחה קשה

יש בגן מחשב מסוג זה והשיפור בכל ' ל ד, גשותהוא אינו יכול להביע רצונות או ר, אינו יכול השפתיים כדי לדבר אך
אך מצבם הכלכלי לא מאפשר  תקשורתהמליצו לרכוש מחשב ' למשפחתו של ד, מתעסק עימו הוא מיידי' פעם ש ד

, תקשורת איתו הוא יוכל להביע צרכיםהמחשב את לרכוש לו ' למשפחתו של דתרומת קרן פסיפס תסייע  .זאת
 .כך גם לשפר את ביטחונו העצמי הירודולות שלו וברגשות ולשפר את היכ, תרצונו

 .₪ 12,000: בישיבה זוסך כל התרומות                                  

                                               

 ,תודה

 צוות פסיפס


