
 

 537740058811 :פקס | ירושלים 91יד חרוצים ' רח | www.psifas.org |ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן "ע קרן פסיפס ישראלי

 ,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 
 כםכריקרב מבלבקש 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 . ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ישראלי ע יפסשל קרן פס 45' מסחלוקה  תישיב התקיימה 2102  ספטמברבחודש 
 :אלו יםדיווח אופן חלוקת התרומות לחודש

 

  ' איבחון פסיכולוגי ל יהוקצו למימון ₪  000,1 .1

נוע מנסה למ העסק בקשיים כלכליים והוא, האב עובד כעצמאי בתחום המזון, בן למשפחה מרובת ילדים, 01בן ' י
המשפחה מכרה לפני כמה שנים את דירת , רפואית ההאם עובדת כמזכיר, הי עבודה קש"את קריסת העסק ע

 .שהיו מיועדים לקניית דירה חלופיתהמגורים ומאז גרים בשכירות ושחקו כמעט לחלוטין את כל חסכונותיהם 
חייב לעבור איבחון פסיכולוגי על מנת שיוכלו לסייע לו ' לאחרונה פנתה היועצת החינוכית להורים ואמרה ש י

ס פנה ללשכת הרווחה "ביהצוות . ת הכלכלית לממן איבחון זהאך להוריו אין את היכול, בהמשך לימודיו בתיכון
במימון איבחון חשוב זה וכך יוכל צוות ' משפחה של יתסייע לתרומת קרן פסיפס  .ואלו עובדים עם המשפחה מאז

 .'ס למצוא את דרך הטיפול הטובה ביותר ל י"ביה
 

  ' ל ל ד"שנ 12לימודים להשלמת מימון הוקצו ל₪  000,2 .2

בני הזוג עובדים אך הם אינם מצליחים  שני. 89נת שעלה עם משפחתו מאתיופיה ב .3נשוי ואב לילדה בת , 25בן ' ד
מעוניין להתגייס ' ד. ומוערך מאד בעבודתו בחור מוכשר' ד .'אימו של דבבית להחזיק בית משלהם וגרים 

לימודים במדובר . ל"שנ 02ת לצורך השלמת "סוקתית וזו הפנתה אותו ללימודי תגהוא הלך ליועצת תע, הלמשטר
במימון הלימודים להשלמת ' ל דתסייע תרומת קרן פסיפס . של יום בשבוע למשך שנתיים דבר שיפגע במשכורתו

 .דרך חדשההתחיל שנות לימוד ובכך להגדיל את סיכוייו להתגייס למשטרה ול 12

 

 ' ל א אבחון פסיכודידקטין הוקצו למימו₪  005,1 .3

ומקבלת כעובדת בניקיון משכורת מינימום  מרוויחה, האם גרושה, ילדים בן לאם חד הורית לשמונה, 03בן ' א
האמא גרה בדירה שכורה וצריכה להתמודד על הוצאות שכר הדירה . ח"ש 0,111 ס של כ"קצבת מביטוח לאומי ע

. הוא נשוי בשנית ועבר לעיר רחוקה מהמשפחה, ר עם המשפחהניתק כל קש' האבא של א. וכל החשבונות לבדה
ס המליצה "היועצת בביה. קשה במיוחד משל אחיו' מצבו של א, מצבם הנפשי של האמא והילדים קשה מאד

אך מצבה הכלכלי הקשה של האם , אבחון זה כדי להתאים לו את התוכנית לימודים הטובה ביותר' לעשות ל א
ובכך לסייע לצוות ' במימון אבחון פסיכודידקטי לאתסייע תרומת קרן פסיפס  .תאינו מאפשר לה לממן זא

 .להתקדם' החינוכי בבית הספר במציאת הדרך הנכונה בה יוכלו לסייע ל א

 

  ' קורס איפור ל תלמימון הוקצו ₪  004,0 .4

אלימות פיסית  התגרשה לאחרונה מבעלה לאחר שזה הפעיל עליה, אם חד הורית לשני ילדים קטנים, 29בת ' ת
הגרוש שלה מנותק לחלוטין , על רקע היותה אם חד הורית 2101מטופלת ברווחה משנת ' ת. ומילולית קשה מאד

עם שני ילדיה בחדר ' עקב מצבה הכלכלי הקשה מתגוררת ת. מגידול הילדים והוא אפילו אינו משלם לה מזונות
היא מעוניינת להתחיל לעבוד . בנה הקטן גבוהה מאדלא יוצאת לעבוד בגלל שעלות המעון ל' ת. קטן אצל הוריה

' ת. עבודה זו לא תדרוש ממנה זמן מחוץ לבית ותוכל להמשיך להישאר עם בנה. כמאפרת ויש לה ניסיון בתחום
תרומת קרן  .אך היא  איננה יכולה לממן את הקורס, שבסיומו תקבל תעודה וחמרי עבודה רביםמצאה קורס 

 .בל ציוד מקצועי וכלים לעבודתה החדשהן קורס מקצועי זה בו תוכל לרכוש מקצוע ולקבמימו' ל תפסיפס תסייע 
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  ' קורס קונדיטוריה ל ללמימון הוקצו ₪  005,0 .5

שנים ומתקיימת רק  1היא לא עובדת כבר , בעלה אסיר בבית סוהר, נשואה ואם לשלושה ילדים, 32בת ' ל
תעסוקתי ואלו בעקבות כישוריה  ץהיא פנתה לייעו, לעבוד היא רוצה ללמוד מקצוע ולהתחיל, מהבטחת הכנסה

מצבה הכלכלי . הטובים במטבח הפנו אותה לקורס קונדיטורים שבסיומו הם מסייעים במציאת עבודה בתחום
במימון קורס זה בו היא תוכל להגשים ' לל תרומת קרן פסיפס תסייע  .מקשה עליה לממן קורס זה' הקשה של ל

 .רכוש מקצוע בתחום בו היא טובהאת חלומה ללמוד ול

 

  'לימודי טבחות ל יהוקצו למימון ₪  0003, .6

עקב חובות גדולים שצברו לבנקים ולבעלי חוב ' המשפחה גרה אצל ההורים של י. נשוי ואב לשלושה, 34בן ' י
טוב בעבודתו  'י. עובד כיום כטבח אך הם אינם יכולים להמשיך להעסיקו מכיוון שאין לא תעודה בתחום' י. נוספים

הצליח , הוא התקבל ללימודי טבחות אך אינו יכול לממן את הלימודים. ובעל מוטיבציה גבוהה לעבוד וללמוד
הלימודים בהם יוכל במימון ' גל תרומת קרן פסיפס תסייע  .מהסכום ואת היתרה מבקש מאיתנו 01%להשיג כ

 .לרכוש מקצוע ולהוציא  תעודה שלאחריה יוכל להמשיך לעבוד במקצוע אותו הוא אוהב

 

 'לימודי מזכירות רפואית ל חהוקצו למימון ₪  3,000 .7

שני הוריה , משפחתה הייתה במצב סוציו אקונומי נמוך מאד, 81עלתה לארץ בתחילת שנות ה, 3 אם חד הורית ל' ח
להתחתן בגיל צעיר מאד מייד ' עקב המצב הכלכלי הקשה דחפו הוריה את ח, ת עם שכר נמוךעבדו פיזיות קשו

מבעלה וכיום היא מגדלת לבדה את שלושת ' לאחר בעיות רבות בזוגיות התגרשה ח. הלאחר סיום לימודיה בפנימיי
תרומת  .ד במקצועהתקבלה לקורס מזכירות רפואית שלאחריו תוכל להתחיל לעבו' ח .ילדיה ללא עזרה מאף אחד

לרכוש עבודה מכובדת ולצאת ממעגל העוני לחיים , ללמוד מקצוע חדש, במימון קורס זה' חל קרן פסיפס תסייע 
 .חדשים

 

 ' ל א לימודים אקדמאיםהוקצו למימון ₪  0004, .8

אביו , ניםמאבות שואך מא ילאותה הא 00מתוך  8ילד , וקשה יבעל סיפור חיים ייחוד' א. 5נשוי ואב ל , 39בן ' א
קשה אלימות מאושפזה במחלקה פסיכיאטרית לאחר שסבלה ' אימו של א, היה אלכוהוליסט ואימו עקרת בית

ס ויצא "נפלט מביה, כשחזר לביתו סבל מאלימות קשה. למשפחת אומנה והועברמביתו ' הוצא א 8בגיל . מאביו
מכור נקי ' כיום א, אז מתה עליו אימו 32יל לא חזר לביתו עד ג' א, עזב את הבית והתחתן 01בגיל , לשוק העבודה
התקבל ' א. שנה הוא עובד כמדריך חברתי שיקומי באשפוזית של נגמלים מסמים ומאלכוהול 02 כבר למעלה מ

לקח הלוואה גדולה לצורך ' א. ל ובפסיכומטרי"שנ 02ללא צורך ב למכורים נקיים לתואר ראשון  תייחודילתוכנית 
במימון הלימודים לתואר ראשון ובכך ' אתסייע ל תרומת קרן פסיפס  .סכום די גדולמימון התואר אך חסר לו 

 .יוכל להמשיך את ההתקדמות האדירה  אותה עשה בחייו הקשים

 

  'גל למכללה  נסיעותהוקצו למימון ₪  003,2 .9

י הקשה של מצבה הכלכל. לפני כשנתיים הוריה התגרשו לאחר זוגיות רווית אלימות ופרידה ממושכת, 22בת ' ג
לאורך שנות ילדותה . בעלה לא משלם לה מזונות ויש לה חוב גדול מאד להוצאה לפועל, קשה מאד' אימא של ג

שחייה בבית של אלימות החלה לגלות ' ג. עם משפחתה הרבה בתים ואף שהו כשנה במעון לנשים מוכות' עברה ג
ן וחרדה ומצבה הלימודי החל להתדרדר וכן סימפטומים טראומטיים בעת מלחמת לבנון השנייה ונכנסה לדיכאו

. היא קיבלה פטור משירות צבאי ועשתה שירות לאומי בפרויקט הנערות ביחידה לנערה, החלה להסתגר חברתית
עקב עומס הלימודים איננה יכולה לעבוד , התקבלה ללימודים לתואר ראשון עם מלגת לימודים מלאה' השנה ג

במימון הוצאות הנסיעות למכללה וחזרה ' גתסייע ל תרומת קרן פסיפס  .בכדי לשלם על ההוצאות השוטפות
 .הלימודים ובכך לסייע לה במסלול חייה החדש והטוב שלושת שנותבמהלך 
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 ' על  טיפול קבוצתי הוקצו למימון ₪  00,01 .10

חה ואינו בקשר עם המשפהאב אינו , התגרשו לפני כמספר שנים' הוריה של ע, 2בת לאם חד הורית ל , 05בת ' ע
 'כיתה חהתחילה  ,סובלת מהשמנת יתר' ע .האם מחכה לקבל קצבת מזונות מביטוח לאומי, משלם מזונות

ח "יתה בטיפול של דיאטנית מטעם קופיה. 'סובלת מהשמנה מכיתה א. והשתלבה היטב חברתית ולימודית
 היתיה 'ע. ים ומחסלת הכלהאם טוענת שהיא נתקפת בולמוס. אך ללא הצלחה, והשתתפה בקבוצה לירידה במשקל
מפני חוסר האונים של  'היו להגן על עהחלה טיפול משולב שמטרותיו  היא .במצוקה סביב הביקורת והסתגרה

לבטא את עולמה הפנימי ולהקטין את  'ולסייע לע, האם שבא לידי ביטוי בפגיעות ישירות בדימויה העצמי
לצמצם את הפער בין הבגרות כמו כן  עב לבין תחושות אחרותי זיהוי הרגשות שלה תדע להפריד בין ר"ע. הבדידות

' עתסייע ל תרומת קרן פסיפס   .חיזוק הקשר בין האם לבתוכמובן  שלה לבין עמדתה הילדותית וחרדה מצמיחה
 .ולאימא לממן קורס דבר השפיע ישירות על ביטחונה העצמי עם משפחתה וחברותיה

 

 'ל מ נייםרכישת מכונה לשיוף ציפורהוקצו ₪  500 .11

סולקה מהבית לפני כארבע שנים כיון שהתנהגותה ולבושה לא תאמו את אורח , גדלה במשפחה חרדית, 08בת ' מ
 –" גלגל"בשנתיים האחרונות היא נמצאת בפרויקט . מאז אין לה קשר משפחתי רגשי וכלכלי כלל. החיים החרדי

דרך "לקחה חלק בתכנית ' מ. רות חסרות ביתוהיא לנה במקלט חירום לצעי ימרכז יום הנותן מענה הומניטאר
היא סיימה לאחרונה את הקורס וזקוקה , של עמותת עלם וקיבלה קורס בנית ציפורניים של רוית אסף" המלך

ברכישת הציוד המקצועי איתו היא תשלים את המהלך ' תסייע ל מתרומת קרן פסיפס  .למכשיר לשיוף ציפורניים
 .ומהיום תוכל להתפרנס בעצמה ללא עזרה של אחריםאותו החלה כשהתחילה את הקורס 

 

 .₪ 27,300: בישיבה זוסך כל התרומות 

 ,תודה

 צוות פסיפס


