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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 מלבקש 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 "ישראלי ע של קרן פסיפס 2102 טגוסאוחודש שהתקיימה ב 53' מישיבת חלוקה מסב  דוח חלוקה "מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. ואליעזר גלוברמן

 

 'ו ל לקויות למידה  אבחוןהוקצו למימון ₪  000,1 .1

האם עיוורת ומתקיימת מקצבת נכון של , מ ואינו בקשר עם המשפחה"האב חי בברה, בת להורים גרושים, 25בת ' ו
מספר בתי ספר בעקבות מעברים רבים של המשפחה ' במהלך שנות לימודיה ביסודי ובתיכון עברה ו. מיביטוח לאו
הייתה שנה בהוסטל  01למצות עצמה בלימודים ואף בגיל ' בעקבות כך לא הצליחה ו, קשיי פרנסה בגיןמעיר לעיר 

בעבודות ' פני כשנה עבדה ועד ל. הרחק מביתה האת שתי שנותיה האחרונות בתיכון סיימה בפנימיי, לנערות
' כיום ו. מרגישה שזו עבודה בה תרצה להמשיך  ולהתמיד' ו, מזדמנות ולפני כשנה החלה לעבוד כסייעת בגן ילדים

כבר במהלך בחינות הכניסה , החלה בלימודי מטפלותת בתוכנית אימון תעסוקתי לצעירות ובתמיכת הצוות נמצא
בו יוכלו להתאים לה , זה אבחוןבמימון ' ל ותרומת קרן פסיפס תאפשר  .יש קשיי למידה ניכרים' היה ברור של ו

 .את הלימודים והמבחנים לרמתה ובכך לסייע לה לרכוש מקצוע לחיים בו היא טובה ומוערכת
 'מל  לימודים אקדמאיםהוקצו למימון ₪  005,2 .2

להסתבכויות רבות עם ' מ גרמו ל, קשיי הקליטה הרבים וחברה רעה, עלה בילדותו מצרפת' מ. נשוי טרי, 30בן ' מ
' נידון מ 2112שנת בהוא שהה במוסדות מחוץ לבית והתעסק רבות בפלילים עד שרוב ילדותו , רשויות החוק

' מ, דרכו החדשה בחיים התחילה בצורה חיובית. ם"כשהשתחרר נכנס לטיפול יום במרכז של. שנים 1למאסר של 
הוא , התחתן ואף התחיל לעבוד כמדריך במרכז שבו הוא טופל בעצמו הוציא תעודה מקצועית בריצוף ונגרות הוא

מתמודד יום יום עם האתגר של להדריך מכורים לסמים ואסירים משוחררים בשעה שהוא היה במצבם רק לפני 
הוא בטוח כי הידע שירכוש יעזור לו , ההתקבל ללימודי חברה וממשל עם התמחות לקרימינולוגי' מ. כשנתיים

 פס תסייע לתרומת קרן פסי . מצבו הכלכלי הקשה אינו מאפשר לו לממן לימודים אלה. מדריך ומטפלבעבודות כ
 .במימון הלימודים וברכישת כלים וידע מקצועי אותו הוא יוכל להעביר הלאה לנזקקים באמת' מ

   'סל   אבחון פסיכודידקטי למימוןהוקצו ₪  001,2 .3

עבר אביו תאונת דרכים ומאז אינו יכול לעבוד והוא מקבל קצבה  לפני כמה שנים .'תלמיד כיתה י, 01בן ' ס
פגע טיל ליד ביתו  2111ב ההשניי לבנוןבמלחמת . האם עובדת כמנקה ומקבלת משכורת מינימום, מביטוח לאומי

הוא , ם עקב מצב חרדתי ודיכאוני שהתפתח לאחר האירוע"ח רמב"הוא טופל בביה, אחת האחיות נפצעהו 'של ס
לאחרונה החלה נסיגה לימודית בלימודיו והוריו חוששים . פוסט טראומה אך אינו מקבל קצבת נכותמאובחן כ

במימון האבחון ובכך הצוות ' משפחתו של סתסייע לתרומת קרן פסיפס . שלא יוכל לגשת לבחינות הבגרות
 .ותיוכל לעבור את בחינות הבגר' ס יוכל להתאים לו את תוכנית הלימודים ו ס"החינוכי בביה

 'לקניית מילונית אוקספורד לבגרות ל קהוקצו ₪  005 .4

לבית ולומדת  גרה מחוץ' ק. ההורים גרושים על רקע התמכרות האב להימורים, אחים 5בת בין , 01בת ' ק
היא , משקיעה המון בלימודים וציוני הבגרות חשובים לה, ץ"בפרויקט שנקרא אומ' לומדת בכיתה י' ק. בפנימייה

ס בספורט ובפעילויות חברתיות בנוסף לכל זה היא עובדת בגלידרייה בכדי לסייע בהוצאות "הפעילה מאד בבי
אינה יכולה ' ק. באבחון פסיכודידקטי שעשתה הומלץ לה השימוש במילונית עבור הבגרות באנגלית. השוטפות שלה

באות הביטוח היא מתקיימת בעיקר מקצ, במצב כלכלי קשה מאד' אימה של ק, לממן את רכישת המילונית
 .פ"ח ועוד תיקים פתוחים בהוצל"ש 01,111ס של כ "יש לה חובות למסגרות החינוך של כל הילדים ע. הלאומי

לעבור בהצלחה את בחינות הבגרות ' לרכוש את המילונית ואיתה תוכל ק' קתרומת קרן פסיפס תאפשר ל 
 .באנגלית
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 ' ל ג ס למדעים ואומניות"פנימיה בביההוקצו למימון  ₪  004,5 .5

האם סובלת ממחלה ומקבלת קצבת . ומנותק ממשפחתו, האב גר בעיר בדרום, בן לאם חד הורית לשנים, 05בן ' ג
סיים שלוש שנים בבית ספר מיוחד ' ג. במקביל היא עובדת כמטפלת בקשישים בחצי משרה, נכות מביטוח לאומי

הוא בעל יכולות גבוהות ביותר בתחום  ס"פ דיווחי ביה"ע, לנערים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות קשות
המשפחה מטופלת ברווחה מזה שנים . הלימודי ובתקופה בה למד שם חל שיפור עצום והתקדמות לימודית גדולה

ממליצה היא להעבירו כן לאחיו הבכור ועל ' ס המלווה אומרת שישנה מערכת יחסים אלימה מאד בין ג"העו, רבות
עלות הפנימייה גבוהה מאד , ס למדעים ולאומניות"התקבל לביה' ג. תחתנת ומפמייה שם תהיה לו סביבה מוגלפני

תרומת קרן  . אך נותרה יתרה גבוהה לתשלום₪  1,111הצליחה האם לשלם ס "מביהולאחר הנחה גדולה שקיבלו 
במימון התשלום לפנימייה שללא ספק תהווה קפיצת דרך משמעותית והמשך ישיר ' ג תסייע לפסיפס 

 .בשנים האחרונות להתקדמות

 'דידקטי  ל רפסיכו אבחוןהוקצו למימון ₪  1500 .1

המשפחה , דה את הילדיםהאב אינו מנותק לחלוטין מהמשפחה והאם מגדלת לב. 1בן לאם חד הורית ל , 03בן ' ר
הוא , פעיל בכיתה מבחינה חברתית', התחיל לאחרונה כיתה ו' ר. עקב קשיים כלכליים ורגשיים מוכרת לרווחה

. כלפי מורים וחברים( פיזית ומילולית)ש מאד ומתקשה במצבים של תסכול וקושי ומגיב בצורה לא מותאמת רגי
, בנוסף לכך יש לו קשיי למידה שמקשים עליו להעתיק מהלוח ולכתוב בשפה חופשית וזה מוסיף לתסכול שלו

לממן ' ל רתסייע קרן פסיפס  תרומת .ס איתה הוא נפגש אחת לשבוע המליצה על אבחון פסיכודידקטי"ת ביהציוע
  .אבחון זה ולאחריו להתאים לו את תוכנית הלימודים המתאימה ביותר בה יוכל להצליח ולהתקדם

 'חל  קורס טכנאי טלפונים הוקצו למימון ₪  4000 .2

בנה הבכור , שנים על רקע משבר הגירושים וקשיים כלכליים 01מוכרת לרווחה למעלה מ , 2אם חד הורית ל ' ח
לא הצליחה להתמודד עם קשיים ' לב במסגרת חוץ ביתית לאחר שזה החל בהתנהגות נפשית בלתי מאוזנת ו חמשו
בעלת רצון לצאת לעבוד פנתה ' ח, מעבודתה בסופר בעקבות שינוי מדיניות העסקה' לאחרונה פוטרה ח. אלו

פונים ניידים שבסופו חברה לצאת לקורס טכנאות טל' הומלץ לח. למחלקת הרווחה והופנתה לקבלת יעוץ מקצועי
מונע ממנה לשלם את ' מצבה הכלכלי הקשה של ח. השמה המלווה את הקורס מתחייבת בעזרה למציאת העבודה

במימון קורס ' ל חתסייע תרומת קרן פסיפס  .יתרת החוב למכללה והיא חוששת שלא תוכל לסיים את הלימודים
 .ה תוכל לפרנס את משפחתה בכבודזה ובו תוכל לרכוש מקצוע מכובד ולמצוא משרה אית

 'לימודי מנהל עסקים ל ההוקצו למימון ₪  002,5 .8

הקליטה . מ"ללא אביהם שנשאר בברה 2110עלו לארץ בשנת , בת שלישית מתוך שמונה להורים גרושים, 22בת ' ה
פנימייה גדלה ב' ה. של המשפחה הייתה קשה מאד וכעבור כמה חודשים כל הילדים נכנסו למסגרות מחוץ לבית

בעלת יכולת הישרדות מדהימה ומוטיבציה להתפתח ' ה. ל והוכרה כחיילת בודדת"בצפון ולאחריו התגייסה לצה
לאחר מאמצים רבים  .שמלמדת נוער אתיופי לימודים רבים ומגוונים" יעלים"היא מתנדבת בעמותת . ולהצליח

לים שני קורסים באנגלית לפני התחלת הצליחה להתקבל כסטודנטית ללימודי מנהל עסקים אך היא צריכה להש
במימון קורסים ' התסייע ל תרומת קרן פסיפס  .הצליחה לקבל מלגה ללימודים אך לא לקורסים אלו' ה, התואר

 .אלו שלאחריהם תוכל להתחיל בלימודי תואר ראשון במנהל עסקים

 'לל  לימודים במשאבי אנוש הוקצו למימון ₪  000,2 .9

הוריה היו מסוכסכים ואביה , הייתה קשה מנשוא' כל תקופת ילדותה של ל. נפשות 5 בת למשפחה בת, 23בת ' ל
זו לאחרת  המפנימיי' לאורך כל ילדותה עברה ל. היה איש אלים מאד כלפי כל המשפחה ואף ישב תקופה בכלא

כשסיימה את התיכון התגייסה למשטרה וסיימה את שירותה . םומעולם לא חוותה חיי משפחה נורמטיבי
איננה ' ל. את מבחן הפסיכומטרי והתקבלה ללימודי משאבי אנוש במכללה מכובדת' לאחרונה עברה ל. הצטיינותב

גם את הקורס , היא עובדת בעבודות מזדמנות למחייתה ומשלמת את כל הוצאותיה לבדה, בקשר עם משפחתה
ן שכירות ולימודים במקביל יודעת שלא תוכל לממ' ל. מעבודה במקביל' פסיכומטרי שסיימה לא מזמן מימנה ל

במימון חלק משכר הלימוד למכללה שם תוכל ' תסייע ל לתרומת קרן פסיפס . ללימודיה כסטודנטית מן המניין
 .לרכוש מקצוע לחיים ולהתחיל בדרך חדשה
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  'לימודי רפלקסולוגיה ל שהוקצו למימון ₪  002,0 .01

התגרשה מבעלה לאחר תקופה קשה מאד  ,2111בשנת  ב"עלתה מארה. אם חד הורית לשני ילדים קטנים, 30בת ' ש
היא מתפרנסת רק מקצבת מזונות דרך ביטוח , קשה מאד' מצבה הכלכלי של ש. וכיום הוא אינו בקשר איתה כלל

התחילה השנה קורס ' ש. שגם את זה לא יכלה לממן ןשני ילדיה נכנסו למעון דרך הרווחה מכיוו, לאומי
כבר קיבלה ' ש. י משרד הקליטה אך את היתרה לקורס אינה יכולה לשלם"רובו עברפלקסולוגיה הקורס ממומן ב

בו היא , במימון הקורס' שתסייע ל תרומת קרן פסיפס  . הצעת עבודה אך היא מותנית בתעודת סיום הקורס
 .דרך חדשה לה למשפחתהחיל וכל להתת' ש ובכך. ותמצא עבודה חדשה ומכובדת, תלמד מקצוע

 'קורס מדריך כדורגל מוסמך ל אמימון הוקצו ל₪  001,0 .00

החל את השימוש בסמים וסיבך  08בגיל . אסיר משוחרר על רקע עבירות סמים ורכוש' א. 3נשוי ואב ל , 30בן ' א
וחצי כלוחם והשתחרר מוקדם עקב  םסיים שנתיי' א. את משפחתו בחובות גדולים עקב הסמים ובעיות הימורים

בתנאי חלופה למאסר , בתהליך טיפולי בקהילה טיפולית לטיפול בנפגעי סמים לאחר שחרורו החל, הסמים תבעיי
. אכפתיות ושינה את תפיסת תפקידו כהורה, מחויבות, תבמהלך הטיפול גילה יכולות קוגנטיביו. על עבירות רכוש

מאז  הוא משקיע רבות בחינוך הילדים, עובד כמדריך בהוסטל ובקהילה הטיפולית בה שהה הוא בעבר' כיום א
בשנה האחרונה הוא מנהל . הוא ער לצרכים שלהם ומודע לכאב ולחסכים שנגרמו להם בעקבות היעדרותו, ששוקם

בכדי להמשיך בכיוון זה עליו לסיים . י הילדים"הוא נהנה מכך ואהוד מאד ע, בהתנדבות קבוצת כדורגל של ילדים
שבסיומו יוכל להיות מאמן מוסמך , ס זהקורבמימון ' תסייע ל אתרומת קרן פסיפס  .קורס הסמכת מאמנים

 .ויוכל להתקדם בתחום זה בחייו

 'רכיבה טיפולית ל אהוקצו למימון ₪  005 .02

המשפחה מוכרת לרווחה כבר למעלה מעשור על רקע מצבה הכלכלי הקשה והליך . 2 בן לאם חד הורית ל, 8בן ' א
היא סובלת מהפרעות שינה , בדירת עמידרהאם אינה עובדת כבר תקופה ארוכה והמשפחה מתגוררת . הגירושים

הוא בעל קשיים ' הבן א. היא מקבלת קצבת נכות ומזונות דרך ביטוח לאומי, כרוניות בעקבות טראומות מהעבר
בבדיקה נוירולוגית נמצא שהוא סוחב בעיות אלו ולכן . הוא נמצא במועדונית ומקבל טיפול דרך הרווחה, רגשיים

אימו הצליחה לשלם שני שליש מהסכום אך , ץ לאימו לשלוח אותו לרכיבה טיפוליתהומל. יש לו התפרצויות זעם
במימון טיפולים אלו בתקווה שאלו יסייעו ' אתסייע ל תרומת קרן פסיפס   .לא יכולה להשלים את היתרה

 .'בשיפור מצבו הנפשי של א

 'אל   מעונותלימודים הוקצו למימון ₪  000,3 .03

לאחר שסיימה , עקב בעיות רבות עם ההורים הגיעה לטיפול ביחידה לנערה, גרושיםבת בכורה להורים , 21בת ' א
. ל והוכרה כחיילת בודדת ולאורך כל השירות עבדה בעוד עבודה במקביל"לצה' את לימודי התיכון התגייסה א

ת עבדה לאורך כל השנה בעבודו' בשנה א. והתקבלה ללימודים אקדמיים" את"כשהשתחררה השתתפה בפרויקט 
סיוע זה במימון תשלום למעונות אינו בגדר מותרות מבחינתה אלא צורך  .מזדמנות ונדדה בין דירות של חברים

להשקיע יותר מזמנה ' במימון המעונות ובכך תוכל א' א תסייע לתרומת קרן פסיפס  .ממשי להמשך הלימודים
 .לרכוש מקצוע ולעמוד על רגליה ללא סיוע מאחרים, בלימודים

 .₪  26,200: בישיבות אלו רומות סך כל הת

כמו בכל , כםאנו מבקשים מ , בחודש זה נאלצנו לדחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוךגם 
 .לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת שאולי הם יוכלו לסייע לנו, חודש לעזור לנו לעזור לאחרים

 !נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו ,ק לתרומה לקרן פסיפס"לרבים מכם הסתיימה לאחרונה הו

 ,תודה

 צוות פסיפס


