
 

 
 ,שותפים יקרים

 
, מדי חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה

 .כדי שיוכלו לצאת ממעגל המצוקה המעיק והכולא ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם
 !וכל זה בזכותכם₪   058,92בדיון האחרון שלנו שהתקיים באמצע יוני חילקנו 

לנו לדון מדי חודש בסכום משמעותי יותר  תורמים הקבועים שלנו מאפשרהצטרפותכם למעגל ה
אנו רוצים להודות לכם . שנאסף ובכך לתת מענה רחב יותר לעשרות רבות של פניות שאנו מקבלים

שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי  שאתם מאמינים בעמותה ובמעשיה וכן גם
ון והיוזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעי

ענות יככל שיהיו יותר אנשים שהם חלק ממשפחת התורמים כך נוכל לה. הסולידאריות הישראלי
 .ליותר בקשות המגיעות אלינו

 
 

. ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ע של קרן פסיפס ישראלי 4102יוני  תודוח חלוקה מישיב ב"מצ
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה .76' מסזה הינו חלוקה  דוח

 
  

 'א -אבחון פסיכודידקטי ל למימון הוקצו ₪ 18122 .1
 

 ומטופלת מוכרת המשפחה. גירושין בתהליכי הנמצאים 'ל-ו' ק של בתן', ג כיתה תלמידת, 'א
 במסגרות הילדים שילוב, הזוג בני של קשיים רקע על 4104 משנת חברתיים לשירותים במחלקה

 .דידקטי-פסיכו אבחון על המליץ ס"וביה הספר בבית קשיים' א-ל. כלכליים קשיים וכן צהריים
 

לאתר את מוקדי הקושי הלימודיים שלה ומשם תוכל לסגור את  'א ל תסייע פסיפס קרן תרומת
  .הפער הלימודי בכיתה ולהעניק לה תחושת ביטחון

 

 'ב -הוקצו למימון לימודים ל₪  98222 .0

 

 ונשואה בירושלים מתגוררת האם. גרושים הורים לזוג אחיות שלוש מתוך צעירה, 42, 'ב
 האם בין תפקידים היפוך היה בעבר. רחוקות לעיתים ומתקיים מורכב עמה הקשר. בחמישית

. 07 גיל מאז עמו בקשראינה  'ב, ילדים ללא בשלישית ונשוי בירושלים מתגורר 'של ב אביה. לבת
 החינוך במערכת שולבה והיא 01 בת היתה 'ב כאשר בירושלים רמות לשכונת עברה המשפחה

 חדשה במסגרת והשתלבה שנתיים לאחר הורחקה, דתיות סוגיות סביב למרוד החלה 'ב. החרדי
 התנסתה בירושלים להסתובב החלה 'ב. עבורה מספיק חזקה הזו לא היית מסגרת, מעון במושב

. 944112מ צבי בטירת בטירה לבית הגיעה היא אחותה של פנייתה בעקבות. וסמים באלכוהול
 שנים 8.3 כפרמדיקית ושירתה בצבא בודדה כחיילת הוכרה 'ב. שיקום עברה והיא ל"שנ 04 סיימה
, בירושלים דירה רתשוכ היא. בצפת הפיזיותרפי ללימודי התקבלה 'ב. מילואים עושה והיום

 .כפרמדיקית" טרם"ב ועובדת עצמה את מפרנסת
 

לשוק במימון לימודיה על מנת שתסיים את לימודיה ותצטרף ' בתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 .העבודה ותכלכל את עצמה

 

 'א -הוקצו למימון לימודים ל₪  18092 .3

 

 
 



 

 
 עבודות של שורה מאחוריה, כרגע עובדת אינה 'א. אמה אצל מתגוררת, 0+פרודה, 83בת , 'א

 בשיתוף הפועלת כלכלי -תעסוקתי לקידום הרווחה לשכת י"ע הופנתה. מקצועיות ללא מזדמנות
 גבוהה מוטיבציה ומראה אישי ולווי קבוצתיות לפגישות בהתמדה מגיעה 'א". בעצמי" עמותת עם

 בתחום עבדה. בתחום לעבוד שתוכל מנת על שבדי עיסוי ללמוד מבקשת 'א. ולהתפתח להתקדם
 מרוכז הקורס, מקצועית הרמה שם סבא בכפר במכללה ללמוד בחרה 'א. הכשרה ללא בעבר זה

 נבחנה ולא הקורס את סיימה 'אמהלך חודש יוני ב ס"העו עם להתכתבות נכון. סבירה ובעלות
 .תעודה ללא לעבוד לה שנותן במקום בשחור עובדת היא בינתיים. הכסף את שילמה לא כי עדיין

 

תקבל תעודה במימון לימודיה על מנת שתסיים את לימודיה ' אתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 .מוסמכת ותוכל לעבוד ולהתפרנס בכבוד

 

 'מ -ל קורס הכשרההוקצו למימון ₪  08222 .4

 

 היה שאביה מאחר בפנימיות גדלה, ל"שנ 00 למדה. קשישים עם עובדת כיום. 4+'נ, 43 בת' מ
 מתגוררת ואימה אבות בבית משוקם אביה כיום. כרוני מדיכאון סבלה ואמה גריאטרי חולה

 לבנקים ₪ 011,111 של בסכום חובות צברה 'מ. פלילי עבר בעלי 'מ של מאחיה חלק. ברחובות
 של חובות עם והוא שנים 41 מזה עובד לא 'מ של בעלה. לפועל להוצאה חודש כל משלמת וכיום

 ששוהים ילדים 4 ולהם שנים 8 לפני ונישאו שנים 5 לפני הכירו בעלה' א-ו 'מ. ח"ש מיליון 8 מעל
 ואיומים חפצים זריקת, פיזית אלימות ויש הזוג בני בין גדול גילאים הפרשי ישנו. במשפחתונים

 'מ. משפחתם את לשקם ןבניסיו נמצאים הם כרגע אולם המשטרה רובע עד הגיעו המריבות. בבית
 רוצה היא. כלה שמלות של בתפירה עסקה שבעברה וטוענת מקצועית להכשרה עז רצון מביעה

 .זה בתחום להתמקצע

 

לכלכל את 8 שתוכל לעצב שמלות כלה שיעורי תפירהבמימון ' מתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 . עצמה ולהעניק בטחון לה ולמשפחתה

 

 'ה -אבחון פסיכודידקטי ל למימון הוקצו ₪ 18922 .9
 

 ומקבל שיקומי ח"בבי שהה, קשה דרכים תאונת עבר, מונית כנהג עבד, 'ס. 'נ-ו 'ס של בנם, 9בן , 'ה
 מקשיי סובל'ה. משרדים בנקיון כשכירה עובדת 'נ. ₪ 611 של בסכום לאומי מביטוח נכות קצבת
 .פסיכודידקטי אבחון לעבור ס"ביה מיועצת המלצה וקיבל לימוד

 
לאתר את מוקדי הקושי הלימודיים שלו כך יוכל להדביק את  'ה ל תסייע פסיפס קרן תרומת

  .הקצב הלימודי בכיתה וכן לרכוש תחושת ביטחון

 

 'ר -הוקצו למימון לימודים ל₪  98222 .6

 

 סובלת, לצמיתות 27% נכה מוכרת, שנה חצי מזה עובדת אינה כיום. רווקה, 88בת , 'ר

 עם ומסוכסכת מרוכב בבית גדלה, ל"שנ 04 סיימה 'ר. PTSDמ וכן וחרדות דכאון ,מפרימיאלגיה
 יועס בעבר קבלה 'ר. פסיכוטי עבר עם ואלימה תאלכוהוליסטי היא כי עליה המדווח אחותה
  כלפיה שהופנתה קשה אלימות ותקבבע אלימות נפגעות נשים בסעיף השיכון ממשרד

 

 

 



 

 'ר. אחותה מתגוררת םש אימה לבית לחזור יכולה אינה 'ר. זכאותה נגמר והחודש מאחותה
. הבריאותיים צרכיה את הולםה עבודה מקום למציאת לאומי בביטוח תעסוקתי בטיפול נמצאת

 ללמוד מעוניינת 'ר. חודש מדי ח"ש 851 נכסים לכונס ומשלמת 844108ב רגל כפושטת הוכרזה 'ר
 .לצרכיה המתאים יציב תעסוקתי אופק לה לתת מנת על

 

לצד הלימודים יהוו צעד גדול בשיקום נפשי . במימון לימודיה' רתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 .אפשרות להצטרף לעולם התעסוקה

 

 'י -הוקצו למימון לימודים ל₪  68222 .7

 

 בית לחסרי המיועד להתמכרויות והשירות" עלם" של מעבר בדירת 4108' מנוב נמצאת, 09 בת ,'י
 מאז. נפשות 9 המונה דתית למשפחה רביעית הינה '. גמילה תהליך שעברו לאחר, לסמים מכורים
. במשפחתה שייכות חוסר וחוותה כלפיה אלימים היו גם אשר, מהוריה ניכור חשה ילדותה

 הצליחו הוריה 07 בגיל. ברחוב וחיה קשים בסמים התנסתה, חינוך מוסדות עזבה בהתבגרותה
 ברטורנו נתייםש לאחר. שנתיים למשך מכור לנוער טיפולית קהילה -לרטורנו להיכנס אותה לעודד
 סיימה 'י כיום. מעבר לדירת פנתה זה ובשלב בסמים שוב להשתמש והחלה הוריה לבית חזרה

 לעבוד החלה במקביל, בשבוע פעמיים פרטני בטיפול ונמצאת יום במרכז טיפול חודשי חמישה
 מבינה היא, ללימודים רישום הינו זו' בתק עשתה 'י-ש ביותר המשמעותי הצעד. בסופר כקופאית

 4.4102ב החלו הלימודים. מקצוע תעודת ולקבל ללמוד עליה וכשרונה אהבתה את לממש שכדי
 .שנה ואורכים

 

במימון לימודיה ותיתן לה אפשרות להתחלה חדשה וצעד ' יתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 .משמעותי קדימה בשיקום חייה ובאפשרות לפרנס את עצמה בגפה

 

 'מ -ל הכשרה תעסוקתיתהוקצו למימון ₪  38222 .,

 

. לאומי מביטוח קצבה מקבלת ואינה עובדת אינה כיום. קטנים 4, מבוגרים 2: 7+שהוגר, 25 בת' מ
 ונסגר שנים 5 -כ פעיל היה העסק, תיקים ומכירת, יד עבודת תכשיטים לעיצוב עסק פתחה בעברה
 מוכרת תקפיד 544102ב סיימה. ח"ש 51,111 של בסכום חובות יש היום. כספיים קשיים לאחר

 יחידה מפרנסת 'מ(. נסגרה החברה כי מעידה ס"העו) וראיה שמש משקפי PRINCE בחברת
 של המרכזית שאיפתה. מזונות דמי משלם שאינו הגרוש מול תביעה בשלבי כרגע ונמצאת לילדיה

 מתאימה נמצאה ' והכוונה ייעוץ לאחר. ארוך לטווח ומסודרת קבועה בעבודה לעבוד איה 'מ
 כסף להלוות רצון ומגלה ללימודים ח"ש 0111 כה עד וחסכה שחיה מדריכי קורס ללימודי
 .בקורס להשתלב מנת על ומהמשפחה מחברים

 

הכשרה זו תעניק לה יריית זינוק . קורס מדריכי שחיהבמימון ' מתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 .בהשתלבות בעולם התעסוקה

 

 'י -הוקצו למימון לימודים ל₪  18222 .5

 

 

 

 



 

 שנים 8 אחרי כחודש לפני גירושים עברה. מיוחד לחינוך ס"בבי כסייעת היום עובדת, 4+ גרושה, 'י
. תעסוקתי בטחוןהסמכה לסייעת תעודה זו תעניק לה  קורסנמצאת היום ב 'י. פרודה היתה בהם

 . מעמותת קרן פסיפס ישראלי עזרה במימון לימודיה שכן היא מתקשה בתשלומים מבקשת' י

 

. ותיתן לה אפשרות לסיים את ההסמכה שלהבמימון לימודיה ' יתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
 .ההסמכה יפתח בפניה אפשרויות תעסוקה במרחב מוסדות בהם זקוקים לסייעות מוסמכות

 

 '  א -הוקצו לרכישת אייפד ל₪  18922 .12

 

 כי ניכר ההורים ומדיווח ,ס"בביה. האוטיסטי הרצף על ילדים עבור" שחר" ס"בבי לומד, 02 בן' א
. תקשורתיות יוזמות מגלה גם ולעיתים הדדיים ממשחקים נהנה, חברתיות סיטואציות מבין 'א

 נוצר כך ותבובעק ביעילות צרכיו את להגיע עליו מקשה אשר דיספרקסי קושי 'א-ל זאת כל לצד
 הצלחה הראה 'א-ו תקשורת בלוחות לשימוש ניסון נעשה ס"בבי. לתסכול המוביל תקשורתי קשר

 השפה תחום את שישפר אייפד מכשיר רכישת על ממליצה התקשרות קלינאית. בהתמצאות
 .'א והתקשורת

בהתפתחות  לקנות לו אייפד ובכך לסייע לו 'אשל  ותרומת קרן פסיפס תאפשר למשפחת
 . תקשורתית הן בזירה הבית ספרית והן בבית עם המשפחה

 

 'ר -הוקצו למימון לימודים ל₪  89220 .11

 

 עם לנערות סיוע -נערות למען נערות, "מנטורינג" תוכנית דרך א"ת' לאוני הגיעה. רווקה, 84 בת' ר
 של שנה לאחר. מתמשך שיקום בתהליך ונמצאות" שם היו"ש בוגרות נערות באמצעות מצוקות

 בתוך אלימות של שנים עברה 'ר. במצוקה לנערות כמנטורית בכפרה' בסטאג השתלבה 'ר תהליך
 האב ובעבר אביה י"ע מוחרמת 'ר, היום. שנים ארבע שהתה שם ביתית -חוץ למסגרת יצאה, הבית

 מעבודה פוטרה' ר. אביה של השניה אשתו הינה אימה. כלפיה הכפר תושבי של לחרם גרם
, בתרגום סייעה היא" מנטורינג"ב שלה התוכנית בגמר. חדשה עבודה מחפשת והיום 444102ב

 שלימודים שנת של ההרשמה לקראת לשפרו מנת על לפסיכומטרי ולמדה קבוצות בהנחיית עזרה
ופונה לעמותת קרן  הקיבוצים בסמינר שניה מתוך ארבע שנה, מיוחד חינוך לומדת 'ר. הנוכחית

 .פסיפס ישראלי לעזרה במימון לימודיה

 

האוניברסיטה על מנת שתוכל להמשיך והתפתח  במימון לימודי' רתרומת קרן פסיפס תסייע ל 
   .בקהילה בפן הלימודי ומשם גם להמשיך את דרכה

 

 

 .₪ 058,92סך כל התרומות בישיבות אלו 

 !זה בזכותכם. בחודש זה הגענו לשיא חדש בגובה התרומות שלנו

נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על 8 פסק לתרומה לקרן פסי"הסתיימה לאחרונה הוו במידה
 .מנת שנוכל להמשיך לאשר פניות רבות כמו בחודש זה

 

 צוות פסיפס 8תודה

 


