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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 22' מסחלוקה  תישיב התקיימה 2102  בחודש יולי
 :אלו יםאופן חלוקת התרומות לחודש

 

 ' ז ל קניית חומרי עבודה וקורס עיצוב קירותהוקצו למימון ₪  005,2 .1

גדל בשכונה קשה ומגיל ' ז, "מכור נקי מסמים"מוכר ברווחה למעלה משנה כ( 0,6,1)נשוי ואב לשלושה , 22בן ' ז
לפני כשלוש שנים השתחרר ממאסר ונכנס לתכנית גמילה ושינה לחלוטין . תדרדר לסמים ואף היה במאסרצעיר ה

עובד ' ז, כיום מצבה הכלכלי של המשפחה קשה מאד והם מתפרנסים רק ממשכורתה של האישה. את אורח חייו
וע לטיפול פרטני בלשכת מגיע אחת לשב' ז .בעבודות מזדמנות בעיקר בשיפוצים ומחפש לעבוד בתחום זה כעצמאי

' ז תסייע לתרומת קרן פסיפס  .שם קיבל המלצה למצוא עבודה בתחום בו ימצה את כישוריו הטובים, הרווחה
 .ברכישת כלי עבודה ובמימון קורס מקצועי ולאחריו יוכל לצאת להשתלב במעגל העבודה

 

 ' איבחון פסיכולוגי ל גהוקצו למימון ₪  000,5 .5

המשפחה מוכרת לרווחה מזה שנים רבות עקב הקשיים הכלכליים , 3 בן לשני הורים ואח ל', ג לומד בכיתה, 8בן  'ג
עקב זאת החלה האם לעבוד שעות ארוכות והיא , שהיה עצמאי נפל עסקית ונכנס לחובות עצומים' אביו של ג. שלה

צוות . החינוך המיוחד בעל הפרעת קשב וריכוז חמורה מאד והוא לומד במסגרת' ג. כמעט ואינה רואה את ילדיה
לשולחו לאבחון פסיכולוגי שלאחריו תינתן הערכה פסיכיאטרית אך ההורים לא ' ס המליץ להוריו של ג"ביה

במימון איבחון חשוב זה ובתקווה ' משפחתו של גתסייע לתרומת קרן פסיפס . יכולים לממן אבחון שכזה
 .תאימה ליכולותיושלאחריו יוכל הצוות המקצועי להתאים לו מסגרת לימודית מ

 

 ' הוקצו למימון לימודי קריאה וכתיבה ל ר₪  5,100 .3

לבעלה יש בעיה נפשית הגורמת לו לבעיות ביכולת התפקוד והוא , שה ילדיםנשואה ואם לשי, עקרת בית, 33בת ' ר
וריה יתומה משני ה' ר. הוא אינו עובד והם שקועים בחובות גדולים, עם הסביבה תאינו מתקשר בצורה נורמאלי

אבחון ונקבע כי יש לה ' לאחרונה עשתה ר. היא הוזנחה ולא למדה קרוא וכתוב, מגיל קטן וגדלה במוסד ליתומים
ומצבה ' חוסר יכולת הקריאה והכתיבה הוריד עם השנים את ביטחונה העצמי של ר. אפשרות קוגניטיבית ללמידה

כתיבה גם בגילה אך מצבה הכלכלי הקשה לא מצאה קורס בו היא תוכל ללמוד קריאה ו' ר. הנפשי התדרדר מאד
, לממן קורס זה ובכך לרכוש את היכולת הבסיסית הזו בחיינו' רל תסייע תרומת קרן פסיפס . מאפשר לה לעשותו

 .מעוניינת להירשם לקורס מקצועי ולהתחיל בדרך חדשה בחייה' לאחר מכן ר

 

 ' אבחון פסיכודידקטי ל ללמימון הוקצו ₪  001,1 .4

המשפחה מוכרת לרווחה . בבית ספר לחינוך מיוחד' תלמיד כיתה ב. בן לאם חד הורית ואח לשבעה אחים ,8בן ' ל
והאב כמעט ואינו תומך במשפחה והותיר את  םההורים התגרשו לפני כשמונה שני. שנה עקב בעיות רבות 01מזה 

א הו, יש יכולת קשב נמוכה' ל ל. של האם מאד המשפחה לחיות אך ורק מקצבת ביטוח לאומי וממשכורת נמוכה
. מגלה מוטיבציה חלקית בלימודים ויש לו פערים משמעותיים בחומר הנלמד בכיתה וזקוק לסיוע וחניכה פרטנית

תרומת קרן פסיפס תסייע  .לעבור אבחון זה אך משפחתו אינה יכולה לממנו' בכדי להתחיל בתוכנית זו חייב ל
 .ודיובמימון אבחון זה ובכך לסייע לו בהמשך לימ
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  'ל ש לימודים אקדמייםלמימון הוקצו ₪  002,0 .2

ביתה בת , התגרשה מבעלה לאחר שזה היה מתעלל בה פיסית ומילולית' ש, 2אם חד הורית לילדה בת , 28בת ' ש
קלינאות )החמש לומדת במסגרת חינוך מיוחד וסובלת מבעיות רגשיות ובעיות בהתפתחות ומקבלת טיפולים רבים 

₪  0,811ס "היא מקבלת מזונות ע, קשה מאד' מצבה הכלכלי של ש(. בעיסוק וליווי פסיכולוגיריפוי , תקשורת
אך מצבה הכלכלי , סטודנטית למשאבי אנוש ומתחילה את שנתה האחרונה' ש. ועובדת בחצי משרה במקביל

מודים במימון שנתה האחרונה בלי' ל שתרומת קרן פסיפס תסייע  .הקשה לא מאפשר לא לשלם על הלימודים
 .שבסופה תוכל לצאת למעגל העבודה ולהתקדם בחייה

 

 ' לימודים אקדמיים ל גהוקצו למימון ₪  0004, .6

שנים  8 לפני כ. עלה לבדו מרוסיה והוריו מתגוררים שם עד היוםשנה  00לפני כ. רווק מתגורר עם בת זוגתו, 22בן ' ג
לאחר . משלוש שנות מאסר בגין עבירות רכוש השתחרר 2112לשימוש בסמים ומעשי עבריינות ובשנת ' התדרדר ג

כמדריך בקהילה ובנוסף ' כיום עובד ג. שנים 2טיפול ארוך בקהילה שיקומית לנפגעי סמים הוא נקי מסמים כבר 
להתחיל ללמוד לימודי קרימינולוגיה ואף התקבל ' כחלק ממסע השיקום הקשה של חייו רוצה ג. עובד גם כטבח

אך מצבו  .הוא יודע שהידע שירכוש בלימודים יוכל לסייע לו בעבודתו בקהילה, ארץלאחד המוסדות המכובדים ב
במימון לימודיו ' גל תרומת קרן פסיפס תסייע   .הכלכלי הקשה והעדר משפחה תומכת מונע זאת ממנו

 .שנים 2להמשיך במסלול ההתקדמות אותו החל לפני ' האקדמאים ובכך לסייע ל ג

 

 'רס מנהל מחסן ממוחשב ל מהוקצו למימון קו₪  3,000 .7

לא שולטת בצרכיה וזקוק לעזרה , ילדה מיניאטורית, לוקה בפיגור שכלי, 01הבכורה בת , 2נשוי ואב ל , 26בן ' מ
מצבם הכלכלי קשה מאד , כרגע מובטל והמשפחה מתפרנסת רק מהכנסת האם' מ. וספי מזון רביםתיומיומית ול

מוכרים לרווחה מזה שנים רבות עקב הבעיות . על סף הוצאה מהביתד כבר חצי שנה והם "והם אף לא שילמו שכ
מעוניין להתחיל קורס ניהול מחסן ממוחשב שבסופו הוא יוצא לחצי שנת הכשרה ' מ .הכלכליות והטיפול בבת

במימון ' מל תרומת קרן פסיפס תסייע   .מצבם הכלכלי של שני בני הזוג לא מאפשר לו לצאת לקורס זה, בתשלום
 .לרכוש עבודה מכובדת ולצאת ממעגל העוני לחיים חדשים, ללמוד מקצוע חדש, קורס זה

 

 ' ל א קורס איפור מקצועיהוקצו למימון ₪  0002, .8

חולה במחלת הנפילה  בעל .בעברו היה מורה לחינוך מיוחד, בעלה מובטל, עקרת בית, 2נשואה ואם ל, 28בת ' א
הם חיים רק מקצבת , מצבה הכלכלי של המשפחה קשה מאד. ושר העבודה שלוועל כן איבד את כ( אפילפסיה)

רוצה היא . מתעסקת באופן חובבני באיפור לאירועים ומקבלת מחמאות רבות מהלקוחות' א. הנכות של האב
שני בני הזוג באים ממשפחות מרובות ילדים וממצב . לעזור למשפחתה לצאת מהמצב הקשה אליו נקלעו אם הזמן

לממן קורס זה ' אתסייע ל תרומת קרן פסיפס  .אקונומי קשה ולא מקבלים עזרה ותמיכה כלכלית מהוריהםסוציו 
 .דע מקצועי וגם חומרי עבודה לעתיד וכך תוכל לעזור למשפחתה לצאת ממצבם הקשהיבו היא תקבל גם י

 

  'שיעורי נהיגה ל מהוקצו למימון ₪  000,1 .9

פגיעה מוחית כתוצאה מדימום מוחי ומאז סובל ' שנים עבר מ 2כ  לפני, 3בן לאם חד הורית ל , 08בן ' מ
מצבה הכלכלי של , לא בקשר עם המשפחה והוא אינו משלם מזונות' אביו של מ. מהמיפרזיס בפלג גופו השמאלי

אומרת שהנהיגה עבורו תהווה עצמאות ' אימו של מ. המשפחה קש מאד והם חיים בעיקר מקצבאות ביטוח לאומי
האם משתדלת לממן את . שפר את איכות חייו ותיתן לו כוחות ומוטיבציה להמשך דרכו כמבוגרושליטה ות

במימון שיעורי ' מתסייע ל תרומת קרן פסיפס  . השיעורים וכבר שילמה את הרוב אבל מתקשה להמשיך לשלם
 .לשפר את איכות חייו ולהתקדם הלאה בדרכו הקשה' היגה ולסייע ל מהנ

 

 

 ' של  קורס לאימון אישימון הוקצו למי₪  00,01 .10
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נכנס לתוכנית , לקראת סיום שהות ארוכה במוסד פסיכו חינוכי לטיפול בהתמכרויות, עובד כטבח, 21בן ' ש
בקשר רופף מאד עם בני משפחתו והוא כמעט ואינו מבקר בביתו וזאת ' ש. של עמותת עלם" מחסות לעצמאות"

עצמאי בתל שוכר דירה באופן ' ש. תהליך הגמילה הארוך שעברבית לא נקי מסמים דבר המקשה עליו בשה ןמכיוו
ת שהן ועל אף הקושי של היציאה ממסגרת עוטפת הוא מצליח להתמיד בעבודה מסודרת ובפגישות הטיפוליו, אביב

ואף  לבנות את עצמו כאיש חינוך וטיפול במסגרות חינוך בלתי פורמאליותמעוניין ' ש. חלק מהתוכנית הטיפולית

תרומת קרן .  על אף גילו הצעיר ומשום שהתרשמו ממנו עד מאודוזאת " גומא"אימון אישי במרכז לימודי התקבל ל
טיפולי וכך יוכל לסייע לאחרים -במימון הקורס ושיעזור לנו בעתיד להיות מדריך חינוכי' שתסייע ל פסיפס 

 .הזקוקים לעזרה

 

 'ל מ טיפול פסיכולוגיהוקצו למימון ₪  5,000 .11

אירוע מוחי שגרר ' בשנה שעברה עבר אביו של מ. גדל בבית חרדי והתחנך במסגרות החינוך החרדיות, 20בן ' מ
 בה למד בשל חוסר לפני כשלוש שנים  נפלט מהישיבה. בפרט' התקפי זעם ואלימות כלפי כל בני המשפחה וכלפי מ

מאז ', י שעבד בקרבת הבית של מאירוע תקיפה מינית על ידי פועל ערב' לפני כמה חודשים עבר מ. התאמה לימודית
בקבוצת הכנה לצבא המיועדת למגזר " אחרי"השתלב ב ' מ. טראומטיים וסיוטים טמסימפטומים פוס' סובל מ
הוא עובד , בעל מוטיבציה גבוהה' מ. במקביל התחיל טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי לטיפול במצבו הנפשי, החרדי

ל והומלץ לו להמשיך את הטיפול עד "מתגייס בקרוב לצה' מ, הבית משמרות בשבוע ועוזר בכלכלת 6בסופרמרקט 
הטיפול הפסיכולוגי שללא ספק הוא המפתח שיסייע לו במימון ' תסייע ל מתרומת קרן פסיפס  .גיוסו הקרוב

 .םהנורמטיבייל ולהשתלב  בחיים "להתגייס לצה, להתגבר על הקשיים

 

 ' מ הוקצו למימון איבחון פסיכו דידקטי ל₪  1,420 .15

הם , על רקע מצבם הכלכלי הקשה 2113המשפחה מוכרת לרווחה משנת , בת לאם הנשואה בפעם שנייה, 8בת ' מ
הוא לא משלם מזונות ואלו , לא בתמונה המשפחתית מזה זמן רב' אביה של מ, גרים בבית של אימו של בן הזוג

השתתף בכל הוצאה הקשורה לכלכלת בן הזוג של האם עובד אך אינו מוכן ל. מתקבלים רק דרך ביטוח לאומי
דבר זה פוגע גם בביטחונה , יש בעיות למידה קשות ופערים משמעותיים בחומר הלימוד מבני גילה' ל מ. הבית

אך למשפחה את היכולת , לעשות אבחון זה' ס המליץ ל מ"הצוות החינוכי בביה. העצמי ובדימוי החברתי שלה
ימון אבחון זה ובכך לסייע לצוות החינוכי להתאים לה את התוכנית במ' תסייע ל מתרומת קרן פסיפס . לממנו

 .ס"הפדגוגית המתאימה ולשלבה מחדש בחיי החברה בביה

 

 'הוקצו למימון טיפול פסיכולוגי ל ט₪  1,200 .13

ל ואינו בקשר עם "האב מתגורר בחו, בת לאם חד הורית, אחות לשני אחים קטנים, תלמידת תיכון, 02בת ' ט
מעידה על התעללות פיסית קשה מאד הניכרת בסימנים ' ט. פחה מתגוררת אצל בן הזוג של האםהמש .המשפחה

מצד האם  עוברת השפלות' ט, רת מצד האםכחולים רבים אך עיקר הבעיה היא ההתעללות הנפשית אותה היא עוב
רגשה הלא חייהם ונוטעת בה את ההמאשימה אותה בכל הקשיים ב, רבות שהיא מצטערת שנולדהשמזכירה לה 

התנגדה ' מה של טא, להריון מהחבר שלה' ים נכנסה טלפני מספר חודש. יה ושלא יאהבו אותה לעולםוצר
לאחר ההפלה המצב בבית  .לבצע את ההפלה' לאפשרות של הפלה אך לאחר החלטה משותפת עם החבר החליטה ט

' ר זה גרם לריב קשה בו עזבה טדבובמות התינוק ' היא החלה להאשים את ט, הפך לבלתי נסבל מצידה של האם
רות החשיבות אינה טיפול פסיכולוגי אך למ' ט ההפלה הומלץ ללאחר . את הבית ומאז היא מתגוררת ברחובות

ת במימון סדר' טתסייע ל תרומת קרן פסיפס  . בקשת עזרה מהמשפחה אינה עומדת על הפרק כלל .יכולה לממנו
להתקדמות במקביל  הבמצבה הנפשי הגיע במהירות וכך גם הציפייהשיפור  .טיפולים ארוכה בה החלה לאחרונה

 . בחייה הקשים

 .₪ 31,620: בישיבה זוסך כל התרומות 

 ,תודה

 צוות פסיפס


