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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
  

. ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ישראלי ע של קרן פסיפס 00ו 01' מסת חלוקה וישיב התקיימו 2102 ויוני  מאי יםבחודש
 :אלו יםלהלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש

 

 ' דידקטי לזאיבחון פסיכוהוקצו למימון ₪  001,1 .1

המשפחה מוכרת , האם עובדת בעבודות ניקיון ומקבל משכורת מינימום. בן לאם חד הורית ואח לעוד שלושה' ז
הוא מופנם ונתקף פחדים בלילות ואף , בהתדרדרות לימודית' בתקופה האחרונה נמצא ז .בותשנים ר הלרווחה מז

פסיכולוגי ונקבעה לו תכנית טיפולית  ץלייעו 'ליוותה את זהאם לאור זה .למרות גילו עובר לישון עם אמא שלו
חון ולאחריו יוכלו במימון האב' משפחתו של זתסייע לתרומת קרן פסיפס  .ובמסגרתה גם אבחון פסיכודידקטי

 .לגבש תכנית התערבות בלימודים ובחייו האישיים
  

   'למימון קורס טכנאי מזגנים ל יהוקצו ₪  002,2 .2

אירע זה טלטל קשות , שנים נפטר מהתקף לב אב הבית 01לפני כ, מאתיופיה 0110עלתה בשנת  משפחתו, 01בן ' י
והתנגדה לכל טיפול  צרכיו והפגינה כלפיו גוננות יתרהתקשתה לתת מענה ל' אימו של י ,עצמו' את הבית ואת י

נמצא כבר למעלה מחצי ' י. החל להסתובב בחברה שלילית והסתבך בפלילים כתוצאה מכך. ומסגרת שהוצעו לבנה
מתקדם בצורה טוב מאד ולאט לאט ' י. תוכנית של הרשות לשיקום האסיר –" אבן דרך"שנה במרכז שיקום של 
אבחון פסיכודידקטי שערך לאחרונה העריך את יכולתו הלימודית לחיוב והמליץ על  .יותמפתח שאיפות נורמטיב

מדעית טכנולוגית שנמצאת בקשר ישיר עם משרד  במכללההקורס מתקיים . רכישת תעודת מקצוע כטכנאי
 ומטעםם תחת פיקוח מקצועי מטעם המכללה הלימודים נמצאי. משרד החינוך וגופים עסקיים מרכזיים, ת"התמ

דרכו יוכל ללמוד מקצוע , לממן קורס זה' תסייע ל יתרומת קרן פסיפס  .םהרלוונטייים יהגורמים המקצוע
 .ולהתחיל דרך חדשה בחייו

 

 ' למימון איבחון פסיכו דידקטי ל נהוקצו ₪  005 .1

ר בין על רקע משב, שנים 8המשפחה מוכרת לרווחה מזה כ . שנים 8אלמנה מזה , 2 בן לאם חד הורית ל, 1בן ' נ
משפחה מתגוררת בדירת עמידר ומתקיימת ה. האם לבן זוגה לשעבר שנפטר ועל רקע מצוקות כלכליות נוספות

נמצא ' הלומד בכיתה ג' נ. 2112האם לא עובדת בעקבות תאונת דרכים שעברה בשנת . מקצבת שארים בלבד
כיום אצל מטפל מהיחידה לילד ומאוחר יותר בביבליותרפיה ו בטיפולים רגשיים תחילה בתחנה להתפתחות הילד

וסיכמה שיש לשלוח  ס"התכנסה ועדת בי, ס"ם האחרונים בבימספר אירועים התנהגותיים מהחודשי לאור. ולנוער
שה מצבה הכלכלי הק. לאותו לאבחון פסיכודיאגנוסטי שיאפשר למטפלים בו להבין אודות נפשו ולשפר את הטיפו

. המשפחה הצליחה לגייס עזרה מהרווחה וחסר לה עוד סכום קטן, בחון זהשל המשפחה לא מאפשר לה לממן א
מימון אבחון חשוב זה ובכך לעזור לצוות המטפל לקבוע את המשך ב' נסייע למשפחתו של תרומת קרן פסיפס ת
 .הטיפול ושיפור דרכו

 

 

 

 

  'אבחון פסיכודידקטי ל אלימודי למימון הוקצו ₪  00,02 .4
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עושה האב כל שביכולתו כדי , לאחר שהשתחרר מהכלא, האב אסיר משוחרר ,האם עובדת כקוסמטיקאית, 8בן ' א
לאחרונה נאלצו שני בני זוג לעזוב את מקום עבודתם ועקב מצבם הכלכלי הקשה , להשתקם ולפרנס את משפחתו

לאחרונה סיימה המשפחה טיפול ארוך , 2111המשפחה מטופלת בלשכת הרווחה משנת . חזרו לגור אצל ההורים
 מהטיפול אחת המסקנות, יש קשיים רבים בבית הספר והוא אינו מקבל מענה עליהם' ל א, ורים וילדיםבמרכז ה

תרומת קרן . אך מצבה הכלכלי הקשה אינו מאפשר להם לעשותו, לאבחון פסיכודידקטי' הייתה לשלוח את א
ל בו ולתאים לו מענה לאבחון ולסייע בכך לצוות המקצועי בבית הספר לטפ' תסייע למשפחה לשלוח את אפסיפס 

 .לימודי הולם

 

  'י ל" כפר איזון"הוקצו למימון שהיה ב₪  5,000 .5

 2101בשנת , ואינו עובד האם עובדת בעמותה במשרה חלקית 20האב בן , נפשות 7בן למשפחה בת , 22בן ' י
בל טיפול אנטי ן כחולה בסכיזופרניה והוא מקחחווה משבר נפשי ומאז הוא אוב, בסם הזייתי' השתמש לראשונה י

הוא מוכר לפי , היה מטופל באשפוז יום במרכז לבריאות הנפש בשילוב עם עבודה במפעל' עד לאחרונה י. פסיכוטי
הוא בעל תעודת בגרות מלאה , חי חיים רגילים' האירוע ילפני . נכות ומקבל קצבת נכות מביטוח לאומי 01%

הצוות המקצועי בבית החולים ומשפחתו . ביחידה קרביתוציונים גבוהים בבגרות ובפסיכומטרי ואף סיים שרות 
מסייע  ןממן את השהות בכפר ורק משרד השיכומוכן למשרד הרווחה לא . יה בכפר תסייע לושהיסבורים שה

במימון השהייה בכפר איזון שתקדם אותו לקראת ' ל יתסייע תרומת קרן פסיפס .  בקצבה חלקית לשהייה בו
 .שיקום והחלמה נפשית וחזרה לאורח חיים נורמטיבי

 

 ' למימון לימודי אחיות ל אהוקצו ₪  000,5 .6

, האב כבר למעלה מעשור ניתק כל קשר עם המשפחה, בת להורים גרושים, אמצעית מתוך שלוש אחיות, 22בת ' א
עובדת כרגע בניקיון כדי ' א. נים ומאז מתקשה למצוא עבודה בגלל גילה המתקדםש 1 פוטרה לפני כ 01האם כבת 

הצליחה לקבל מלגה חלקית אך היא , היא התקבלה ללימודי סיעוד אך אינה יכולה לממן אותם, לעזור למשפחתה
לימודי במימון ' ל אתרומת קרן פסיפס תסייע . וכל להמשיך לסייע כלכלית למשפחתהיודעת שעקב לימודיה לא ת

 .האחיות ובכך תוכל לצאת לדרך חדשה בחייה תוך רכישת מקצוע מכובד ובעתיד אף לסייע לאנשים אחרים

 

  'אבחון פסיכו דידקטי ל שלמימון הוקצו ₪  0,001 .2

מצבה  .האם אינה עובדת והמשפחה מתפרנסת בעיקר מקצבת ביטוח לאומי, 4 בת לאם חד הורית ל, 02בת ' ש
היא התקשתה . אבל לא הסתדרה שם ועזבה, הבפנימיי' החלה השנה כיתה ט' ש. מאד הכלכלי של המשפחה קשה

שהיא זקוקה לאבחון  בית ספר  אליה היא פונה אומרכל . להשתלב שוב במסגרות אחרות וכרגע איננה לומדת
 תרומת קרן. אינה יכולה לממן אבחון זה' דידקטי בכדי שיוכלו לדעת היכן לשלבה אך משפחתה של שפסיכו

להתאים לשורותיה ' לממן אבחון חשוב זה ובכך לסייע למסגרת שתקלוט את ש' למשפחתה של שפסיפס תסייע 
 .לה את מערכת הלימודים הנכונה וכך תוכל להתפתח לכיוונים המתאימים לה

 

  'הוקצו למימון לימודי קונדיטוריה ל ס₪  2,500 .8

היא מטופלת במרפאה טיפולית , שנה 02 כבר למעלה מ קרוןהסובלת ממחלת ' ס. ילדים 0ואם ל  הנשוא, 40בת ' ס
המשפחה מוכרת לרווחה בשל בעיות . ומתמודדת עם החרדות והמצבים הרגשיים המתלווים למחלת הקרון

אינה עובדת ומקבלת קצבת נכות לטובת קניית ' ס. בריאותיות וקשיים משפחתיים עם הבת הבוגרת, משפחתיות
יש יכולות טובות מאד במטבח ' לס. במפעל ומשתכר משכורת נמוכה מאד האב עובד טכני. תרופות למחלתה

עברה את מבחן המיונים הראשון ' ס. י ארגון פעמונים המלווה את המשפחה לבדוק כיוון זה"והומלץ לה ע
. וסיומו תקבל תעודה וזו תפתח לה דלתות לעבודות רבות מדובר בקורס בן שמונה חודשים, והתקבלה לקורס

, לממן קורס זה' ל סתרומת קרן פסיפס תסייע  .לי הקשה של המשפחה מונע ממנה להתחיל קורס זהמצבה הכלכ
 .לפתח את התחום אותו היא אוהבת  ולהתחיל דרך חדשה לה ולמשפחתה, לרכוש מקצוע

 

 ' הוקצו למימון שכר לימוד לתואר ראשון בחינוך ל א₪  2,000 .9
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שנה נקלע האב  01לפני כ . במשרה חלקית כמזכירה והאב מובטל האם עובדת, נפשות 8בת למשפחה בת , 21בת ' א
עקב כך גם מכרו את הדירה שהייתה בבעלות הזוג לכיסוי , שהיה קבלן בניה גדול לחובות גדולים ופשט את הרגל

האם סובלת ממחלה שגורמת לכאבים בכל . רגשית ופיזית, פשיטת הרגל השפיעה קשות על בני הבית. החובות
 02הבת הבכורה ' למרות המצב בבית סיימה א. נכות 44%הרכות והאב מוכר לביטוח לאומי כבעל  רקמות הגוף

אך מצבם הכלכלי הקשה של המשפחה ,  שנות לימוד בהצלחה ורוצה להתחיל ללמוד חינוך ואף התקבלה לתוכנית
צוע ולצאת ממעגל במימון שכר הלימוד ובכך תוכל לרכוש מק' תסייע ל מתרומת קרן פסיפס  .מונע זאת ממנה

 .החיים הקשה אליו נקלעה משפחתה

 

 ' הוקצו למימון קורס להדרכת מחול ל ז₪  1,000 .10

המשפחה בפיקוח של משרד , האב אברך האם עקרת בית. נפשות 02בת למשפחה בת , גרושה, 20בת  ז
רה אומץ והתלוננה אז 02בגיל , מאלימות פיסית ומילולית קשה מהוריה' לאורך כל שנות ילדותה סבלה ז,הרווחה

. נישא בלחץ כבד של הוריה 07בגיל . מאז האלימות הפסיקה אך היא החלה לקבל יחס שלילי מכל משפחתה, על כך
 20בעלה הי גם הוא אלים כלפיה ולאחר חצי שנה הצליחה להתגרש ממנו וחזרה לבית הוריה ממנו גורשה בגיל 

לאחרונה החלה בתוכנית במסגרת . רות וכקופאיתומאז היא חייה לבד ומתפרנסת מעבודות מזדמנות במלצ
דרכם היא עוברת קורס , החטיבה לקידום נוער בעירה והחלה קשר עם מרכז ההכשרות של החטיבה לקידום נוער

השנה היא החלה קורס מדריכות ובסיומו . 'מאז שעזבה את הבית הריקוד הוא כל עולמה של ז. של יזמות עסקית
מצבה הכלכלי הקשה והניתוק ממשפחתה . בבית הספר בו היא לומדת היוםמובטחת לה עבודה כמדריכה 

במימון קורס זה שבסיומו ' תסייע ל מתרומת קרן פסיפס . ומסביבה תומכת אחרת מקשה עליה במימון קורס זה
מובטחת לה עבודה מסודרת בתחום אותו היא אוהבת וטובה בו ובכך להשלים עוד צעד בדרכה לחיים חדשים 

 .וטובים

 

 

 .₪ 29,500: בישיבה זוסך כל התרומות 

                                               

 ,תודה

 צוות פסיפס


