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 ,שותפים יקרים

 
מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה . שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו"

ם הלכות "רמב) "לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול אה או עושה עימו שותפות או ממציאאו הלוו

 (.'מתנות עניים פרק י

שלא "כך , חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה מדי, בהתאם לכך
 .יצאו ממעגל המצוקה ויסתדרו בכוחות עצמם, "יצטרכו לבריות לשאול

על מנת לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה למכרים  ,של הדיווח החודשי, מנצלים הזדמנות זושבים ואנו 
מגיעות אלינו בקשות רבות מדן ועד אילת ולצד . קווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראליבת, שלכם

 .נאלצנו בשל היעדר משאבים מספיקים לדחות בקשות רבות לסיוע, הבקשות שאושרו בישיבה האחרונה
  

 .ולשפר את פני החברה הישראלית ,לעזור לעוד אנשים, אנא עזרו לנו
 

. ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ישראלי ע של קרן פסיפס 93' מסהתקיימה ישיבת חלוקה  ,72.10.00 ,בשבט ב"כ בתאריך 
 :להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה

 

 'ש ל חשמלאותהוקצו למימון קורס ₪  0333 .1

תמיכה  ומשכך אין לו ממשפחתו ועזב את הבית' נודה ש ,בעקבות עזיבתו את הדת ,גדל בבית חרדי 70בן ' ש
כיום ו דבר המקשה עליו למצוא עבודה, גם ממערכת החינוך' בשל נידויו נפלט ש. כלכלית או רגשית ממשפחתו

. יש יכולת טכנית וכושר למידה מעולים' לשמבדיקת גורמי המקצוע  .ומצוי בשולי החברה עובד בעבודות מזדמנות
א בעל יכולות גבוהות ורצון הו, וחיי שלמרות נתוני הפתיחה הקשים של, 'תרומת קרן פסיפס תאפשר לש

  .ולעלות על מסלול חדש בחיים דבר שיאפשר לו לרכוש עצמאות וידע, י זהמקצוע קורסולעשות להתפתח 

  ' למימון מצלמה מקצועית ל חהוקצו ₪  3330 .2

מנת לצאת על . סובלת מקשיים כלכלים רבים וכרגע מחוסרת עבודה' ח. 3 לילד בןגרושה ואם חד הורית  93בת ' ח
נבנתה לה תוכנית  לאחר בחינת יכולותיה וכישוריה ושם" בזכות עצמך"הצטרפה לתוכנית , ממעגל האבטלה

, לרכוש את המצלמה 'תרומת קרן פסיפס תעזור לח. מעוניינת לעבוד כצלמת אירועים' ח. תעסוקה בתחום הצילום
 .חיים עצמאיים וטובים יותר ולאפשר לה ולבנה למעגל העבודהלהצטרף , דבר שאין באפשרותה לממן

 'ב הוקצו למימון אבחון ל₪  3361 .0

קשיים שרויה ב 'משפחתו של ב .סובל מקשיים בבית הספר הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי, 00בן ', ב  
בפגיעה מטופל בתחנת בריאות הנפש על רקע איומים בהתאבדות ו האם עובדת בחצי משרה והאב, כלכליים

הערכת הגורמים המטפלים . כלכלית ונפשית' לא מסוגלת המשפחה לסייע לב, במצב דברים זה .ובעצמו ובמשפחת
' עזור לצוות המקצועי למצוא פתרון שיאפשר לביו' להתמודד עם הקשיים מהם סובל ב היא שאבחון יאפשר

ם בו ולצאת מהמבוי הסתו לעשות את האבחון' תרומת קרן פסיפס תאפשר לב .להשתלב חברתית ולימודית
 .מצויים חייו

 ' ח ל לרכישת אורגן הוקצו ₪  2033 .9

מקבלת מזונות דרך ביטוח לאומי ומתפרנסת ' ח. ילדים 6 אם חד הורית ל' ח. 71עלתה לארץ בגיל , 90בת  'ח
קשיים משפחה מתמודדת עם וה, בתקופה האחרונה הידרדר מצבה הכלכלי של המשפחה. ממשכורת נמוכה מאד

למדה בעבר מוסיקה ' ח .מנסה לטפח את ילדיה ככל האפשר' למרות זאת ח. שנגרמו מכך ורגשיים רביםכלכלים 
שיוכל לסייע לה , שהמליצו לה לקנות אורגן י גורמים מקצועיים"מלווה ע' ח. באופן מסודר ובעלת כישורים בתחום

' לח ברכישת האורגן תאפשררומת קרן פסיפס ת. להעשיר את אפשרויות התעסוקה שלה ולפרוץ קידמה
  .ולמשפחתה לעשות צעד משמעותי קדימה ולצאת מהמשבר אליו נקלעו
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 'א ל מחשבהוקצו למימון ₪  0333 .0

אחים  07יש ' לא. אביה פוטר לפני כשלוש שנים ואמה עובדת כפקידה, לאדריכלות 'סטודנטית שנה ג 70בת ' א
לא מאפשרים לה לעבוד פרט ' ל אלימודיה ש .'שאין באפשרותה לעזור לא, מדובר במשפחה קשת יום .ואחיות
י משפחתה ובכל זאת "שלא נתמכת ע, 'תרומת קרן פסיפס תסייע לא. ועבודות מזדמנות בימי שישי "פרח"למלגת 

לימודים אשר מהווים עבורה צעד חשוב ומשמעותי , המשיך בלימודיה ולא להפסיקםל ,מתאמצת להתקדם
 .קדימה מהמקום בו נמצאת משפחתה

 'קל  קורס מקצועימימון הוקצו ל₪  3303 .6

עד עתה לא . הלפנימייכנערה בסיכון והועברה ' בתור נערה הוגדרה ק, ילדות 7גרושה ואם חד הורית ל  76בת  'ק
באמצע תהליך שיקום כחלק מתוכנית ' כיום ק .לעבוד בשל הטיפול המתמיד בשתי בנותיה הקטנות' יכלה ק

לצאת לדרך חדשה של ' תרומת קרן פסיפס תסייע לק .שמנסה למצוא עבורה גם פתרון תעסוקתי, מסודרת
 .עצמאות כלכלית

 'לימודים במוסיקה ל יהוקצו למימון ₪ 2203 .2

 ןמכיווכחיילת בודדת ' בצבא הוכרה י. מ"שנים מברה 01עלתה לבדה לפני כ , ילדים 7חד הורית ל  אם 91בת  'י
הילדים ועומס  7הטיפול ב , באקדמיה למוסיקה' בשנה ג' כיום לומדת י. שהקשר עם הוריה ומשפחה נותק לחלוטין

אותם  שיעורים פרטים במוסיקהמומשכורתה היחידה היא , לעבוד בעבודה מסודרת' הלימודים לא מאפשרים לי
 .לסיים את הלימודים ולאחר מכן להשתלב בעזרתם במעגל העבודה 'תרומת קרן פסיפס תסייע ל י .היא מעבירה

 'יל  י עיצוב פניםלימודהוקצו למימון ₪  0333 .8

. קשת יום שלא מסוגלת לעזור לה להמשיך בלימודיה' משפחתה של י, סטודנטית שנה א לעיצוב פנים 03בת ' י
' רומת קרן פסיפס תסייע ל ית .לא מאפשרים לה לעבוד פרט למלגת פרח ועבודת ניקיון בימי שישי' לימודיה של י

 .ולהתקדם על אף הקשיים לרכוש מקצוע, למודל

  'ל נ" לימודיה"שנת לימודים בהוקצו למימון ₪  3310 .3

חודשים  8נולדה פגה ונשארה  נוספתאחד מילדי המשפחה עבר תאונת דרכים ובת ,  בן להורים עובדים, 01בן ' נ
סובל מגמגום קשה ומטופל בבית ' נ. בעקבות זאת ועוד נקלעה המשפחה לחובות גדולים ביותר, בבית החולים
שיש בה כדי לקדמו לימודית " לימודיה"מקשיים לימודיים והוריו מעוניינים לשלב אותו בובל וכן ס החולים הדסה

ותאפשר לו לעשות צעד משמעותי קדימה בתחומים , לימודית וחברתית' תרומת קרן פסיפס תסייע לנ. וחברתית
 . אלו

 ' שכר לימוד ל רהוקצו למימון ₪  0333 .01

הוצאה מהבית ' ר ותה אביה נפטר ואמה נישאה בשנית לבעל מכה ובילד, סבלה מילדות קשה ביותר, 76בת ' ר
' במקביל עובדת ר. שנות לימוד וכיום היא סטודנטית למנהל עסקים 07' למרות כל זאת השלימה ר .הלפנימיי

לא לחזור , 'תרומת קרן פסיפס תסייע ל ר . בחברת ביטוח על מנת לממן את לימודיה ולעזור לאמה בשכר הדירה
  .לסיים את לימודיה, חייה של הקשה למרות נקודת הפתיחהו, אחור

 'הוקצו למימון שכר לימוד ל מ₪  2133 .11

כיום . וכלפי אחיו' כלפי מבאלימות קשה נקוט אביו להחל מאז . נפטרה אימו 07בהיותו בן , עובד כשומר, 78בן ' מ
ת הוא מתקשה במימון לימודיו אך למרות זא, במכללה להנדסה ועובד במקביל במשמרות האלקטרוניקלומד ' מ

תרומת . לתמוך כלכלית באביו' החל לאחרונה מ מערכת היחסים המורכבתלמרות  .וקיים חשש כי יאלץ להפסיקם
  .לרכוש מקצוע ולעשות צעד משמעותי קדימה בחייו, לסיים את לימודיו' מ קרן פסיפס תסייע ל
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 'הוקצו למימון שכר לימוד ל ח₪  0233 .07

עובדת כמורה ' אמה של ח. מצויה בקשיים כלכליים רבים' משפחתה של ח, דנטית לחינוך מיוחדסטו 79בת ' ח

כך שכל פרנסת הבית והטיפול באחיה נופל על המשכורת של , (שיתוק מוחין) PCואביה מטפל באחיה הלוקה ב
פול באח היא מפנה ועקב קשיי המשפחה והטי, ללימודיה גם כגננת בגן לילדים אוטיסטיםעובדת במקביל ' ח. האם

של קרן לשרוד במידה ולא תקבל עזרה היא תאלץ לנשור  העל אף ניסיונותי .לעזרה למשפחתה חלק ממשכורתה
 .להמשיך ולהתקדם בחייה ולא לסגת לאחור לממן את לימודיה' ל חתסייע תרומת קרן פסיפס  .מהלימודים

 'הוקצו למימון שכר לימוד ל ק₪  0033 .09

חלנו בחודש האחרון שיתוף פעולה עם קרן אנונימית אשר תומכת לטווח הארוך תה, ל"בנוסף לכל התרומות הנ
 .ביחידים בעלי פוטנציאל לפרוץ את מעגל העוני

אמה של  הלפני כארבע שנים התאבד. משלימה בגרויות ולומדת במקביל שיננות, עובדת במרפאת שיניים, 76בת ' ק
תא ' ם הקים משפחה חדשה והפסיק לחלוטין לתמוך ולהוות לקאביה המכור להימורי. לאחר גירושים מאביה' ק

עושה כל שביכולתה כדי לצאת ממעגל העוני בצורה ' ק. גרה עם אחת מאחיותיה ותומכת בה כלכלית' ק. משפחתי
ל נלקחה "בעקבות שיתוף הפעולה של קרן פסיפס עם הקרן הנ. מכובדת וצריכה מימון להשלמת הבגרויות שלה

 .ולווי צמוד עד הגעתה לעצמאות כלכלית הבגרויותמקבלת  עזרה במימון ' ק, הקרןכפרויקט של ' ק
 

לנו  שרופאבדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר , גם השבוע התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע*
 .באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכםהמקרים שיגשימו לבחור את 

 

 .₪ 06,303: בישיבה זוסך כל התרומות                                  

 

 ,תודה

 צוות פסיפס


