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'  62שהתקיימה בחודש נובמבר  2102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 00733 .1הוקצו למימון לימודי מזכירות רפואית ל -ט'
ט' ,22 ,נשואה ל -ב' שהינו עובד מטבח .לזוג ארבעה ילדים .המשפחה מוכרת לרווחה מזה כשנה .הם גרים בקרוואן
ומתמודדים עם קשיים כלכליים .ט' עבדה בקיץ במפעל במקום מגוריה ועזבה עקב קשיים רפואיים שעלו עקב
חשיפה לחומרים כימיים חזקים .ט' עלתה לארץ לפני עשור ,למדה משפטים  2שנים בפרו טרם עלייתה .ט' נרשמה
ללימודים במכללת "חישובית" על מנת לרכוש מקצוע .היא פונה לעמותת קרן פסיפס ישראלי על מנת לעזור לה
להגשים את חלומה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ט' במימון הלימודים על מנת לתת לה את האפשרות לרכוש מקצוע ומשם לפרנס את
עצמה ואת שאר בני משפחתה בכבוד.
 ₪ 00333 .2הוקצו למימון לימודי בניה בגבס ל -ר'
ר' ,בת  10עם  6ילדים ,אם חד-הורית .ר' הינה המפרנסת היחידה במשפחתה והיא מתמודדת לבדה עם נטל גידול
הילדים וכלכלת הבית .ר' עובדת כעוזרת בית ובנוסף זכאית לדמי מזונות וביטוח לאומי .לחלק מילדיה של ר' קשיי
התנהגות וקשיים רגשיים .מעורבות האב בגידולם הינה נמוכה ואינה יציבה .ר' עובדת היום בניקיון ,בפגישה עם
עו"ס ר' הביעה נכונות למצוא כיוון תעסוקה בו תוכל להתפתח .ר' מעוניינת להתמקצע בתחום הגבס על מנת לשפר
את המצב הכלכלי בבית ולרכוש מקצוע מכובד כמומחית גבס.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ר' במימון קורס מומחי גבס ובכך לתת לר' הזדמנות להשתלב בעולם התעסוקה
בצורה מכובדת ומשם לכלכל אותה ואת ילדיה.
 ₪ 20333 .0הוקצו למימון לימודים ל -ג'
ג' ,21 ,רווק ,עלה לארץ בגפו .קיבל מעמותת קרן פסיפס מלגת לימודים שנה שעברה בישיבת  722102בסכום של
 1111שח .סיפורו :עובד כמדריך בקהילה שיקומית ולומד תואר בקרימינולוגיה .בעל  00שנות לימוד .יש לו אח
גדול והוריו מתגוררים ברוסיה ומתקיימים מקצבת הכנסה .עלה לארץ ב ,2110ולווה על ידי קג"מ .התדרדר
לשימוש בסמים ומעשי עבריינות .ובין  2112-10ריצה  2שנות מאסר על עבירות רכוש .לאחר טיפול ארוך בקהילה
שיקומית לנפגעי סמים "בית אביבה" הוא נקי מסמים כבר  6.0שנים ומחזיק אורח חיים עצמאי .עובד כמדריך
בקהילה שבה טופל וכטבח במסעדת פרסקו בבית שמש .מתגורר בארץ ללא משפחה וללא תמיכה כלכלית מצד
המשפחה .שוכר דירה בבית שמש עם זוגתו .ג' התחיל לימודי קרימינולוגיה לפני שלוש שנים לתואר ראשון במסלול
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משולב של בית ברל והאוניברסיטה הפתוחה .ג' נמצא היום בצומת דרכים בו הוא מתקשה לממן את לימודיו ולכן
פנה לעמותת קרן פסיפס ישראלי .הידע שירכוש יכול לקדם אותו במסגרות הטיפול שבהן יבחר לעבוד בהמשך.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ג' במימון לימודיו על מנת להבטיח את סיום מסלול הלימודים בו החל .תקוותנו כי
התואר שישלים ג' יסלול התמקצעות וקפיצת דרך בדרכו המקצועית במסגרות טיפוליות.

סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 00733
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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