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.

מצ"ב דוח חלוקה מישיבת חלוקה מס'  06שהתקיימה בחודש אוגוסט  3602של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:
 ₪ 00555 .1הוקצו למימון קורס עגורן צריח ל -ח'
ח' ,יליד  0890עלה מאתיופיה בשנת  0880ביחד עם אימו ,אביו נפטר באתיופיה ובארץ אימו נישאה בשנית .כיום חי
ביחד עם בת זוגתו ובנו הקטן .בילדות עבר במספר מסגרות ופנימיות .התגייס לצבא ושירת שירות חלקי .במהלך
תקופה ארוכה היה עריק מאחר והיה במצוקה כלכלית קשה בבית וח' נאלץ לסייע לעזור למשפחה ויצא לעבוד.
בהמשך ח' ישב בכלא בשנים  3668-3606ושוחרר לאחר שנוכה לו שליש מעונשו .היום ,ח' מביע רצון להשתקם
ולהשתלב בקהילה בדרך נורמטיבית ,ומבקש להתחיל דרך חדשה בחיים בה הוא משתלב בלימודי מקצוע ובעתיד
לעבוד בתחום .העו"ס מעיד כי מהשיחה עימו עולה תמונה של אדם צעיר שעבר בחייו הרבה משברים והגיע
למקומות קשים שהובילו אותו לשהות בבתי כלא .ח' רוצה להשאיר את העבר מאחוריו ולפרנס את משפחתו
בכבוד .ח' החליט שהוא מתחיל קורס מנופאי עגורן צריח ,קורס הדורש תנאי קבלה של  96שעות בהתנסות על
עגורן צריח אצל קבלן ,אישורים רפואיים ומבחנים פסיכוטכניים .כיום ,ח' נמצא אחרי שעבר את כל התהליך על
מנת להתחיל את הקורס .לאחר שעשה  96שעות בתפקיד וראה כי אכן תחום זה מתאים לו .עצם העובדה שעבר
את התהליך ,מראה על רצינותו לעסוק בתחום ובאמצעות כך ,לכלכל את משפחתו.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ח' במימון קורס עגורן צריח וכך לתת לו הזדמנות לפרק חדש בחיים בו יוכל לכלכל
את משפחתו בכבוד.
 ₪ 40055 .2הוקצו למימון קורס הנהלת חשבונות ל -ג'
ג' בת  ,20פרודה עם ארבעה ילדים .בת למשפחה בעייתית המוכרת ברווחה .במהלך השנים ספגה אלימות קשה
מצד בעלה אשר לווה באיומים על חייה .בעבר אף עזבה את הבית וגרה אצל קרובים ואף נשארה תקופה ללא קורת
גג .כיום מתגוררת יחד עם ילדיה בדירה שכורה אותה מחזיקה בעצמה .ג' עובדת בניקיון אך אינה מצליחה לכסות
על ההוצאות וכיום נמצאת בחובות עם חשבון בנק שעוקל .ג' פונה אל "עמותת קרן פסיפס" לטובת לימוד קורס
הנהלת חשבונות כדי שתוכל לרכוש מקצוע ולהיות אם שדואגת לרווחת ילדיה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ג' לממן לימודי הנהלת חשבונות 0כך שתוכל ללמוד כבר בשנת הלימודים הקרובה
ולהתחיל בדרך חדשה בחייה.
 ₪ 1055 .3הוקצו למימון שני אבחונים פסיכו דידקטיים ( ₪ 055לכל אבחון) לאחים ש' ו-א'
ש' בת  00ו-א' תלמיד כיתה ח' מתגוררים ברמלה ולומדים בבתי ספר בעיר .האם ,גרושה  7שנים נשואה היום
בשנית והינה עקרת בית .המשפחה מטופלת באופן אינטנסיבי ברווחה סביב קשיים כלכליים וסביב קשיים מול
הילדים .אב המשפחה עובד בעבודות מזדמנות כדי לפרנס המשפחה .ש' סובלת מבעיות ריכוז וזקוקה לכדורים
ע"מ להתרכז במהלך היום בביה"ס .עובדת הסוציאלית מעידה כי ש' הינה תלמידה חלשה בסכנת נשירה וזקוקה
לסיוע במקצועות אנגלית ,מ"מ .א' ,קיבל הפניה מיועצת בית הספר לעבור אבחון עקב קשיים שהוא מגלה
בלימודיו.
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תרומת קרן פסיפס תסייע לאחים ש' ו-א' במימון האבחונים ובכך צוות בתי הספר בו הם לומדים יוכלו להתאים להם את
תוכנית הלימודים הטובה ביותר אשר תתאים לצרכיהם.

 ₪ 20055 .4הוקצו למימון קורס סטיילינג אופנה ל -מ'
מ' ,אם חד הורית לארבע בנות מתבגרות .גרה בשכירות ,עובדת כסדרנית בסופרמרקט.מ' מרוויחה שכר חודשי של
ממוצע  2,066שח שמספיק לתשלומים שוטפים של :שכירות ,חשמל ,מים ,ארנונה ומזון .מ' פנתה ל"עמותת קרן
פסיפס" בבקשה לסיוע בשכר לימוד של מקצוע "סטיילינג אופנה" .מ' מעידה כי תחום האופנה קרוב לליבה ומאז
ומעולם רצתה ללמוד את התחום .מ' כותבת שהיא רוצה לעשות שינוי בחיים שלה לתחום האופנה ,להתפרנס
בתחום שאופן שיקדם אותה ויאפשר עתיד כלכלי בטוח יותר לה ולבנותיה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' במימון קורס סטיילינג אופנה בכוונה כי באמצעות הקורס היא תוכל להגשים את
חלומה ללמוד ולרכוש מקצוע בתחום בו היא טובה.
 ₪ 20555 .0הוקצו למימון סייעות שיניים ל -א'
א' נשואה עם שני ילדים .בתה הבכורה של א' בת  ,36מתגוררת עימה ועם בעלה ומתקשה להתמיד במסגרות ,הבן,
בן  ,02ילד מחונן הסובל מקשיים רגשיים ותלוי באימו א' .המשפחה עלתה מחבר העמים בשנת  .3666א' עבדה
במפעל כעובדת ייצור ופוטרה לפני שנה וחצי .התחילה לעבוד כמטפלת לזקנה  ,עבדה  9חודשים אולם עזבה את
התחום .א' מחפשת תחום עבודה המתאים לה .פנתה אל "עמותת קרן פסיפס" למימון לימודי קורס סייעת שיניים
בו הובטח לה בסוף הקורס שילוב בעבודה בקופ"ח.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון קורס סייעות שיניים 0בו תוכל ללמוד מקצוע חדש 0לרכוש עבודה מכובדת
ולצאת לחיים חדשים.
 ₪ 10555 .6הוקצו לרכישת אייפד ל -ג'
ג' ,יליד  '87סובל מפיגור שכלי ושיתוק מוחין .ל -ג'  3אחים גדולים ,אימו ,מ' ,מפרנסת יחידה ואביו מתגורר מחוץ
לעיר .ג' אובחן בפיגור ברמה בינוני ושיתוק מוחין והינו תלמיד בבי"ס לחינוך מיוחד .ג' אינו הולך ומדבר מילים
בודדות בלבד ,נעזר בהליכון ועושה איתו מספר צעדים .לאחרונה החלה הידרדרות בתפקודו והחלו התקפי זעם
ופרכוסים .משקלו של ג' עלה ואימו מטפלת יחידה מיואשת וזקוקה לסיוע .ב 903606עבר ניתוח לעקמת ונמצא
בתהליך שיקום ארוך וקשה .אימו של ג' פנתה ל"עמותת קרן פסיפס" למימון רכישת אייפד .מנהלת ביה"ס מציינת
כי האייפד משמעותי לתפקודו של ג' בביה"ס ושהמכשיר יהווה אמצעי לשיתוף פעולה ויצירת קשר שכן ג' מצליח
לתקשר באמצעות מסך מגע.
תרומת קרן פסיפס תאפשר למשפחתו של ג' לקנות לו אייפד ובכך לסייע לו בהתפתחות תקשורתית הן בזירה
הבית ספרית והן בבית עם המשפחה.
 ₪20555 .7הוקצו לרכישת מחשב ל -ח'
ח' בן  .02נולד פג ושהה בפגיה כחמישה חודשים .סבל מעיכוב התפתחותי ניכר ,ליקויי ראיה חמורים וקושי
באכילה ובשתיה .ההורים הביולוגים התקשו לגדלו והוצא ע"י צו בית משפט למשפחת אומנה בהיותו בן שנתיים.
ח' לוקה בשיתוק מוחין עם ליקויי ראיה חמורים .לומד בכיתת חינוך מיוחד ומקבל ליווי של מורת ראיה .ל-ח'
קשר חם ואוהב עם משפחתו ובעיקר עם האם האומנת .בחודשים האחרונים ח' נמצא בתהליך לימוד השימוש
במחשב לצורך קריאה ,כתיבה ,משחק ופנאי ,בעזרת המחשב הוא מגדיל טקסטים וכך הוא מצליח לקרוא.
למשפחה מחשב ישן שאיננו פועל כראוי והם מעוניינים ברכישת מחשב חדש שיענה על צרכיו.
תרומת קרן פסיפס תאפשר למשפחתו של ח' לקנות לו מחשב ובכך לסייע לו בהתפתחות תקשורתית ובקריאה
של טקסטים.
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גם בחודש זה נאלצנו לדחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוך 0אנו מבקשים ממכם 0כמו בכל
חודש לעזור לנו לעזור לאחרים 0לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת שאולי הם יוכלו לסייע לנו.
לרבים מכם הסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס 0נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו!
תודה0
צוות פסיפס
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