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.
אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם
בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי.
מגיעות אלינו בקשות רבות ,ממש מ'דן ועד אילת'; בצד הבקשות שאושרו בישיבה האחרונה ,נאלצנו לצערנו ,בשל היעדר
משאבים מספיקים ,לדחות בקשות רבות.
פסח בפתח! הדרך לקיים את 'כל דכפין ייתי ויכול' המסורתי עוברת ב'פסיפס' שלנו .אנא עזרו לנו לעזור ,לסייע לנצרכים
נוספים ,ולשפר את פני החברה הישראלית.
בתאריך ה' בשבט תשע"ג ,ה  ,611061106/התקיימה ישיבת חלוקה מס'  61של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:
 ₪ 3,200 .1הוקצו למימון קורס בניית ציפורניים ל ס'
ס' בת  ,68אם חד הורית לילדה בת חצי שנה .לאב יש צו הרחקה מהילדה לאחר איומים קשים מצידו והוא אינו
משלם מזונות .ס' מתגוררת עם אימא שלה ועם שני אחיה הקטנים בבית הסבים בצפיפות קשה ובפשטות .לאורך
השנים הוגדרה כנערה בסיכון וחוותה קשיים שגרמו לה לעזוב את הלימודים בגיל צעיר ועקב זאת היא מטופלת
ברווחה מזה כמה שנים .תחום הקוסמטיקה הוא היחיד שעניין אותה והיא רוצה להתפתח בו .היא מצאה קורס בו
תלמד את המקצוע ותקבל חומרי גלם לעבודה בעתיד .מצבה הכלכלי הקשה של ס' אינו מאפשר לה להתחיל קורס
זה .תרומת קרן פסיפס תסייע ל ס' במימון הקורס המקצועי שללא ספק יהיה עבורה קפיצת מדרגה להתקדמות
וצמיחה כלכלית ונפשית.
 ₪ 1,900 .3הוקצו למימון "לימודייה" ל ק'
ק' בן  ,60בן להורים עולים חדשים מברה"מ .המשפחה מוכרת לרווחה משנת  1002עקב קשיי קליטה ומצב כלכלי
קשה מאד .האב אינו עובד ומקבל קצבת אבטלה ,האם עובדת אך משתכרת פחות ממשכורת מינימום .ק' תלמיד
כיתה ה' בעל קשיים בלימודים ,צוות המורים אומר שהוא בעל מוטיבציה גבוהה בלימודים אך צריך עזרה פרטנית
בתחום הקריאה אותה הוא מקבל כבר מכיתה א' .בנוסף הוצע למשפחה את הלימודייה במתנ"ס בה יוכל לקבל את
ההדרכה והיחס המתאימים להשלמת פערי הלימוד .תרומת קרן פסיפס תסייע להוריו של ק' במימון הלימודייה
בה יוכל לקבל בנם את ההשלמה הלימודית אותה קשה להם להעניק לו בבית.
 ₪ 1,700 .2הוקצו למימון איבחון פסיכודידקטי ל ב'
ב' בן  ,6/שני הוריו עובדים בעבודות קשות יום ומפרנסים את הבית בדוחק רב .לפני כמה שנים נחשף ב' לגנב שפרץ
לביתו ותקף את הוריו באלימות קשה .אירוע זה השפיע בצורה קשה מאד על ב' .כיום הוא לומד בכיתה ח',
המחנכת שלו מתארת אותו כתלמיד בעל רצון להתקדם אך בעל קשיים מהותיים בכתיבה דבר המשאיר אותו
מאחור ,כמובן שעם השנים קשיים אלו פגעו בביטחונו העצמי והשפיעו גם על מצבו החברתי .הומלץ להוריו של ב'
לעשות לו אבחון פסיכודידקטי על מנת שיוכלו להתאים לו בביה"ס תכנית לימודים מתאימה ,אך מצבם הכלכלי
הקשה אינו מאפשר להם לממנו .תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ב' לעבור אבחון חשוב זה בו יוכלו להבין בצורה
יותר טובה את דרך ההתקדמות הנכונה בשבילה.
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 ₪ 1,800 .4הוקצו למימון אבחון פסיכודיאגנוסטי ל י'
י' בן  ,61בן לאם חד הורית ל  1ילדים .האם עובדת במשרה חלקית ,ומקבלת קצבת מזונות מביטוח לאומי .אביו
לוקה בנפשו ,מתאשפז לעיתים קרובות וכמעט אינו בקשר עם הילדים .י' בעל סף תסכול נמוך מאד ,בעל קשיי קשב
וריכוז ,הוא מרבה להיעדר מביה" ס וכאשר הוא מגיע הוא מגיע בלבוש שנוגד את כללי ביה"ס ,יש לו נטייה
לאלימות ואף הואשם בגניבות בביה"ס .כבר לפני כשנתיים הומלץ לאם לאחר בדיקה בביה"ח לעשות לו אבחון
פסיכודיאגנוסטי אך הבדיקה לא נעשתה משום חוסר היכולת הכלכלית של המשפחה לממן אבחון זה .תרומת קרן
פסיפס תסייע במימון אבחון זה ובכך לעזור ל י' להתקדם בחייו ובלימודיו בתקווה שיוכל להתגבר על סיפור חייו
הקשה.
 ₪ 3000 .5הוקצו למימון לימודי מוסיקה בקונסרבטוריון ל ד'
ד' בן  ,61בן לאם חד הורית כבת  ,10היא חולה מאד ויש לה הוצאות רבות על תרופות ושכ"ד .ד' מוכר לרווחה על
רקע צרכים מיוחדים ומוכר ביחידה לאוטיזם בתפקוד גבוה כסובל מאוטיזם אספרגר .הוא מוכשר מאד בתחום
המוסיקה ויכול להתפתח בו ולפתוח אפשרויות בעתיד .הוא גילה את כישרונו לאחרונה ואף הוזמן לנגן שירים
לקבוצות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים .ד' התקבל ללימודים בקונסרבטוריון ואף קיבל מלגה מוועדת המלגות
של המוסד .תרומת קרן פסיפס תסייע במימון לימודיו של ד' שללא ספק יהוו צעד משמעותי ענק בדרכו החדשה
בעולם המוסיקה ובכך להשפיע באופן חיובי גם על חייו שלו וגם על חייה של אימו.
 ₪ 5,500 .6הוקצו למימון לימודי גרפיקה ממוחשבת ל א'
א' בת  ,11עלתה לארץ בשנת  ,1000לאחר שעלתה ארצה התגרשו הוריה וכעת היא חיה עם אימא שלה העובדת
בניקיון ועם אחיה הבכור .א' סיימה תיכון במגמה ריאלית והתגייסה לצבא ,שם יצרה קשרים חברתיים שליליים
שדרדרו אותה לסמים .היא ניסתה להיגמל מספר פעמים אך נכשלה .את הגמילה האחרונה עשתה א' בצורה
מבוקרת במרכז לטיפול בנפגעי סמים ,א' נקייה מסמים כבר למעלה משנה והיא מגיעה מדי שבוע לשיחות
טיפוליות ומתמודדת עם תכנים מעברה .ל א' אין ניסיון תעסוקתי ויש לה חרדות חברתיות המונעות ממנה לצאת
לחפש עבודה ,היא מקבלת קצבת הכנסה מביטוח לאומי אך זו לא מספיקה לה עקב חובות גדולים ורבים אותם
צברה לאורך השנים .א' התקבלה לקורס לגרפיקה ממוחשבת שלאחריו מובטחת לה עבודה במקצוע לתקופת
התנסות ,היא החלה את הקורס ושילמה מקדמה אך איננה יכולה להשלים את היתרה .תרומת קרן פסיפס תסייע
ל א' במימון הקורס בו תרכוש מקצוע לחיים ותוכל להמשיך את הדרך הקשה אותה החלה לפני יותר משנה.
 ₪ 5,500 .1הוקצו למימון קורס מנהל רכש ולוגיסטיקה ל א'
א' בת  ,11אם חד הורית לשלושה ילדים קטנים .חולה במחלת הלופוס ,מוכרת לרווחה כבר שנים רבות בעקבות
המחלה ונישואיה לבן זוג בעל רקע עברייני שהיה משתמש נגדה באלימות פיסית ומילולית ,לאחר כמה שנים
ומספר מעצרים של הבעל התגרשו .בעקבות החמרת המחלה א' איננה עובדת ובשל מצוקתה הכלכלית אושר
לביתה הבכורה מועדונית ומעון לבנה הקטן .א' פנתה לארגון "כיוונים" על מנת לקבל ייעוץ מקצועי ובמקביל היא
משתפת פעולה בהליך טיפולי ברווחה .תחום קשה זה של רכש ולוגיסטיקה מעניין מאד את א' והיא בטוחה שתוכל
למצוא בו עבודה ואף להצליח .תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון קורס זה בו תוכל ללמוד מקצוע חדש
ומכובד ולהוציא אותה ואת משפחתה מהמצב הקשה אליו נקלעו לאורך השנים.
*גם הפעם התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע ,בדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר
אפשרו לנו לבחור את המקרים שיגשימו באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכם.
סך כל התרומות בישיבה זו.₪ 18,700 :
חג חירות כשר ושמח לכולם!
תודה,
צוות פסיפס
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