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'  16שהתקיימה בחודש ספטמבר  3162של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 10211 .1הוקצו למימון לימודי מכינה ל -א'
א' ,בת  ,23גרושה ,אם חד -הורית ל 2בנות .עקרת בית ,מטופלת ברווחה בצפת על רקע מצוקה כלכלית קשה .בעבר
התפרנסה מעבודה בקשישים ,היום אינה עובדת והמצב בבית הורע .א' בעלת מוטיבציה לצאת ללימודים על-מנת
להתקדם ,להגיע למימוש עצמי ולפרנס את המשפחה בכבוד .א' למדה  63שנות לימוד והיא פונה אלינו למימון
מכינה (דרישת סף להמשיך משם לקבלה ללימודי תואר ראשון) ,לאחריו תמשיך ללימודי תואר ראשון בעבודה
סוציאלית כי היא רוצה לעזור לאנשים במצוקה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון המכינה על מנת לתת לה את האפשרות להמשיך משם ללימודי תואר
ראשון ומשם לעבודה בה תוכל לפרנס את עצמה ואת בנותיה בכבוד.
 ₪ 051 .2הוקצו למימון אבחון פסיכו דידקטי ל -א'
א' ,תלמיד כיתה ד' .מתגורר עם אימו בכפר תבור .הוריו התגרשו כאשר היה תינוק ,אין לו קשר עם אביו .אימו
מקבלת מזונות דרך ביטוח לאומי .א' הינו ילד אינטליגנט ובעל יכולות תקינות יחד עם זאת יש לו בעיות התנהגות
קשות .לא ברור האם מדובר בהפרעת קשב או בעיות רגשיות .נמצא בטיפול נוירולוגי ומזה מספר חודשים מטופל
תרופתית .לאחרונה אינו מגיב לטיפול התרופתי והנוירולוג מבקש אבחון מקיף אשר יסייע לו באבחנתו לצורך
בחינת המשך הטיפול בו.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -א' במימון האבחון ובכך צוות בתי הספר יוכל להתאים לו את תוכנית הלימודים
הטובה ביותר אשר תתאים לצרכיו.
 ₪ 30511 .3הוקצו למימון שיעורי עברית ל -ת'
ת'  ,התחיל השנה כיתה ה' וטרם רכש את הקריאה .הקושי בא לידי ביטוי בכל המקצועות ובגלל המחסום של אי
היכולת לקרוא ,למרות האינטליגנציה הגבוהה שלו ,התסכול שלו גובר ולעיתים יש לו בעיות התנהגות שנובעות
מהקושי הזה .ההורים אכפתיים ומחפשים לעזור לו בכל דרך .למשפחה חובות גבוהים ונמצאים תחת הליך פשיטת
רגל .האם פונה אלינו למימון הוראה פרטנית לת' עבור שנת הלימודים הבאה שם ילמד איך לקרוא.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ת' במימון שיעורים פרטניים 0בכך ת' יוכל להדביק את הפער 0לרכוש ביטחון עצמי0
עצמאות ולהיות ברמתם של שאר חבריי כיתתו.
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 ₪ 20511 .4הוקצו למימון קורס טבחות ל -א'
א' ,בן  ,32עלה לארץ מאוזבקיסטן יחד עם משפחתו ב ,6992המונה  3נפשות .גדל והתחנך בקרית גת .המשפחה
נתקלה בקשיי קליטה .מגיל צעיר א' שילב עבודה ולימודים על מנת לעזור בכלכלת המשפחה .א' נשר מהלימודים
בכיתה י' והחליט לפנות לעולם העבודה .בגיל  61התגייס ושירת כטבח בבסיס צנחנים .לאחר הצבא פנה למסגרת
השלמת בגרויות אך ללא הצלחה (עבר אבחון) ונשר .הופנה לתוכנית "אפיקים" השמה לה למטרה לקדם צעירים
מבחינה אישית ,תעסוקתית ומקצועית .א' עבר אבחון תעסוקתי שהמליץ עליו את תחום הטבחות וא' עצמו מעוניין
בהזדמנות להגשים חלום וללמוד את התחום באופן מקצועי.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון קורס טבחות 0בו יוכל ללמוד מקצוע הקרוב לליבו 0לרכוש עבודה עם
הרישיון הנדרש בשוק ולצאת לחיים חדשים.
 ₪ 10211 .5הוקצו למימון אבחון פסיכו דידקטי ל -ד'
ד' ,בן  ,61.1התחיל כיתה י' בפנימיית שדה בוקר בתחילת שנת הלימודים הנוכחית .ד' הינו אח לר' ובנה של ח'
אישה גרושה ומובטלת .לאחר הגירושים של הוריו ובשל התייעצות מחנכים הלך למיונים לפנימיית שדה בוקר
והתקבל .הפנימיה אינה תחת משרד החינוך והאם מתקשה במימון שכר הלימוד השוטף של בנה .כמו כן ,האם
פונה למימון אבחון פסיכודידקטי הנדרש במטעם המקום עם המעבר שלו לפנימיה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ד' במימון האבחון ובכך צוות בתי הספר יוכל להתאים לו את תוכנית הלימודים
הטובה ביותר אשר תתאים לצרכיו.
 ₪ 10211 .6הוקצו למימון לימודי מכינה ל -ש'
ש' ,נמצאת בתהליך העצמה במרכז עוצמה בשנה האחרונה בצפת מזה שנה .ש' הינה אם חד-הורית ל 3-בנות ,בנות
 .63463היתה בנישואים אלימים שבמהלכם התמקדה בטיפול בבנותיה .כשהיתה צעירה עבדה בשיווק ,מזה כמה
שנים אינה עובדת .למשפחה אין כל תמיכה מהאב ויש חובות .ש' מעוניינת להוציא לפועל את תכנית הפעולה
שבנתה ולצאת ללימודים .תנאי מקדים ללימודים הינו מכינה .ש' רוצה להמשיך ללימודי תואר של חינוך
ופסיכולוגיה בצפת.
תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ש' במימון המכינה על מנת לתת לה את האפשרות להמשיך משם ללימודי תואר
ראשון ומשם לעבודה בה תוכל לפרנס את עצמה ואת בנותיה בכבוד.
 ₪ 20511 .0הוקצו למימון מלגת לימודים ל -א'
א' ,בת  .32יש לה אח בן  .33ההורים התגרשו .האב נרקומן הנכנס ויוצא מהכלא על עבירות סמים ועבירות אחרות.
האם עובדת כסדרנית בסופר וכל ההכנסות מממנות את המשכנתא .חשבון הבנק של האם מעוכל והיא נמצאת
בחובות והבית תחת כונס נכסים .א' מעידה כי הם נותקו ממים למשך  1חודשים מנוב'  3163עד יוני  .3162היום
המשפחה נעזרת ע"י ארגון פעמונים .א' היתה חלק מלהקת תיאטרון ייצוגית בב"ש ,הדריכה בני נוער והיתה
מעורבת בעיר (תעודת הצטיינות מראש העיר) .א' התקבלה ללימודי משחק והיא רוצה להשקיע בלימודים מנת
לקדם את עצמה ואת חלומה.
תרומת קרן פסיפס תאפשר ל א' עזרה במימון שכר הלימוד ללימודי המשחק ובכך להיות חלק מהגשמת חלומה
להיהפך לשחקנית.

 ₪ 10511 .8הוקצו למימון קורס מנעולן ל -א'
א' ,בן  ,29נשוי ל ל' ולהם ארבעה ילדים .עבד בעבר בעבודות איטום עד שהדרדר מצבו הרפואי ואיבד את כושר
העבודה שלו .מובטל שנתיים .מלווה ע"י עמותת "כתף לכתף" מזה כשנה וחצי ובמסגרת התוכנית התחיל לחפש
מקצוע שמתאים לו .חיפש תחום בו לא יצטרך לעמוד הרבה זמן (שלא יזיק לגב ולרגליים שלו) ומצא את קורס
מנעולן הטכני של בית ברל .א' מעוניין להתפרנס בכבוד ופונה ל"קרן פסיפס" לטובת מלגת לימודים.
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תרומת קרן פסיפס תאפשר ל א' עזרה במימון שכר הלימוד של לימודי המנעולן הטכני במטרה שיסיים ויצא
לשוק העבודה ויפרנס את משפחתו בכבוד.

סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 140351
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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