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 ,שותפים יקרים

 
 כדי שיוכלו לצאת, 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  כדיאנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי 

 . 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 ,שאבים מספיקיםמ
  
 

ש יוסף גודמן ואליעזר "של קרן פסיפס ישראלי ע 3102שהתקיימה בחודש מאי  85' ב  דוח חלוקה מישיבת חלוקה מס"מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה. גלוברמן

 
 

 'איבחון פסיכו דידקטי ל אהוקצו למימון ₪  10811 .1

. ההורים גרושים ואין קשר עם האב .'וק' זובנם של  אח צעיר ממנואח גדול ל, תורניתבישיבה ' לומד בכיתה ח 'א
מתמודדות  ,האם. כבדים ועיקול בחשבון הבנק הותיר את אשתו עם חובות' זשנים ו 8ההורים נפרדו תחילה לפני 

הלומד  'למימון אבחון לא" קרן פסיפס"להאם פנתה . גידול הילדים ופרנסתם לבד, יום לבדה-עם קשיי היום
לעבור אבחון חשוב זה בו יוכלו להבין ' תרומת קרן פסיפס תאפשר ל א .ס"לאור המלצת יועצת ביה 'בכיתה ח

 .בצורה יותר טובה את דרך ההתקדמות הנכון בשבילו
 

 'מלגת לימודים ל דהוקצו למימון ₪  00111 .2

במסגרת  דירתה נפגעה פגיעה ישירה מטיל גראד 0023103ב. כבדיםבתהליכי גירושין , בנות 3-אם ל 32בת , 'ד
עזבה את המקום  'ד, רוע התפרעות של בעלה יהמשפחה פונתה מהמלון בכפר המכבייה ובעקבות א". עמוד ענן"

סבלה מאלימות  'בנישואין ד. מוכרת לרווחה הנהייתמרגע זה המשפחה . והלכה להתגורר זמנית אצל קרוב משפחה
עובדת  'כיום ד. ל ולא משלם מזונות"בן הזוג ברח לחו. ילולית וכיום מטופלת במרכז למניעת אלימותפיזית ומ

לסייע ברצונה ללמוד חשבונאות " פסיפסקרן "פנתה ל 'ד. א"במשרה חלקית כטלרית בבנק לאומי דרך חברת כ
מודים כך שתוכל ללמוד בקבלת מלגת לי' תסייע ל דתרומת קרן פסיפס . באוניברסיטה הפתוחה ולרכוש מקצוע

 .כבר בשנת הלימודים הקרובה ובכך להתחיל בדרך חדשה בחייה הקשים
 

 'איבחון פסיכו דידקטי ל אהוקצו למימון ₪  20211 .3

אשר מהווים הוראה , נתמך בשעות מסל השילוב 'א. זקוק לתיווך מתמיד ומתקשה בעבודה עצמית, 03בן ', א
.  האם תמכה רבות בלמידתו, כמו כן. ס ורכש שם אסטרטגיות למידה והתקדם ביחס לעצמו"מתקנת במסגרת ביה

הפסיק  כי האב המעידגרושים והאם  'אהוריו של . ס ממליצה על אבחון"נמצא לפני המעבר לחטיבה ויועצת ביה
לעבור אבחון חשוב זה בו יוכלו להבין בצורה יותר טובה את דרך ' יפס תאפשר ל אתרומת קרן פס. לשלם מזונות

 .ההתקדמות הנכון בשבילו
 

 'קורס איפור ל רהוקצו למימון ₪  30511 .4

מגיל  .ס"האב הוא אב בית בבי, האם עקרת בית. ה מבין עשרה ילדיםוראחות בכ, בת למשפחה חרדית, 01בת ' ר
למצבי סיכון ושוטטות  ההידרדר' ר. וך החרדיות וגם הבית לא היווה עבורה כתובתנפלטה ממסגרות החינ 'צעיר ר

עד שהגיעה  לשלבה במסגרות ומעונות תניסיונוכשלו אורך השנים ל. ברחובות ירושלים והוכרה כקטינה נזקקת
לימודית , מיוזמתה לפני שנתיים ועשתה כברת דרך מרשימה מבחינה טיפולית לשם הגיעה,  "בית בטירה"ל

ת רומשלימה שעות עבודה במסג' וב' עושה שרות לאומי בקיבוץ שדה אליהו ועובדת עם כיתות א 'ר. והתנהגותית
גית נתקה קשר עם משפחתה הביולו 'ר. סדנא בו היא מדריכה קבוצות ילדים ועובדת בבית הסיעודי עם הקשישים

אין  'רמלבד השכר של השרות הלאומי ל. י הצוות"והבית בשדה הוא ביתה שם היא עדיין מקבלת ליווי ותמיכה ע
הוא ללמוד איפור מתוך תקווה כי הכשרה זו תוכל לפתוח  'חלומה של ר. רף משפחתי שיכול לתמוך בה כלכליתוע
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במימון הקורס המקצועי שללא ' רע ל תרומת קרן פסיפס תסיי .עבורה רכישת מקצוע ואפשרות לפרנס עצמה
 .ספק יהיה עבורה קפיצת מדרגה להתקדמות וצמיחה כלכלית ונפשית

 
 

 'הוקצו למימון קורס טבחות ל ש₪  30511 .5

כדי להתקיים עבד בעבודות . כל החיים למד בישיבות. מקצוע ואין לו בגרותרכש  לא, גדל בבני ברק, 21בן ' ש
התחתן  24בגיל . שלמו חצי משכר המינימום ללא זכויות וללא תלושיםש לעבודותנקלע מזדמנות בעולם החרדי 

מעל שנה . אשתו מעודדת לרכוש מקצוע והיא זאת שניסחה את הבקשה שלו. חדשה ללא הורים בארץואשתו עולה 
בחורים ומאוד נהנה ומעיד שמגיל צעיר חלם להיות טבח ואומר שיש לו רצון  081עבד בישיבה בהכנת ארוחת ערב ל

ייע תרומת קרן פסיפס תס .עזרה במימון לימודי טבחותל פנו לקרן פסיפס ואשתו' ש .בלימודי בישולחזק להצליח 
 .במימון קורס הטבחות שללא ספק יהיה עבורו הזדמנות לפרק חדש בחייו וקפיצת דרך כלכלית' ל ש

 

 .₪  100111: בישיבות אלו סך כל התרומות 

כמו בכל 0 אנו מבקשים ממכם0 גם בחודש זה נאלצנו לדחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוך
 .העביר לכל חבריכם על מנת שאולי הם יוכלו לסייע לנולתרום ול0 חודש לעזור לנו לעזור לאחרים

 !נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו0 ק לתרומה לקרן פסיפס"לרבים מכם הסתיימה לאחרונה הו

 

 0תודה

 צוות פסיפס

 


