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.
בחודש זה שברנו שיא לשנת  3102וחילקנו בחודש דצמבר כמעט  !!₪ 010111וכל זה בזכותכם!
בזכות הצטרפותכם למעגל התורמים הקבועים שלנו ובכך מאפשרים לנו לדון מדי חודש בסכום משמעותי יותר שנאסף
ובכך לתת מענה רחב יותר לעשרות רבות של פניות שאנו מקבלים .לקראת שנת  4102אנו רוצים להודות לכם שאתם
מאמינים בעמותה ובמעשיה וכן גם שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת
הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי .ככל שיהיו יותר אנשים שהם
חלק ממשפחת התורמים כך נוכל להיענות ליותר בקשות המגיעות אלינו.

מצ"ב דוח חלוקה מישיבת חלוקה מס'  63שהתקיימה בחודש דצמבר  4103של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 30011 .0הוקצו למימון לימודי גרפיקה ממחושבת ל-א'
א' ,33 ,אם חד-הורית 3+בנות .מתפרנסת מעבודות משק בית .אינה זכאית לקצבאות ביטוח לאומי ונעזרת מהפנסיה
של אימה .למדה ועבדה כרגפיקאית אנימציה באוקראינה .עלתה לארץ ,עבדה בחינוך מיוחד .בשל משברים משפחתיים
והכנסות נמוכות החלה לעבוד בנקיון .לפני חצי שנה קבלה הפניה להכשרה תעסוקתית וחסר לה כישורי המחשב.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון הלימודים על מנת לתת לה את האפשרות לפתח מקצוע שהיא כבר מוכשרת
אליו עוד מאוקראינה והשלמת לימודי המחשב יקנו לה את המיומנות לעבוד במקצוע שלה בארץ .משם א' תוכל
לפרנס את עצמה ואת שאר בני משפחתה בכבוד.
 ₪ 20111 .3הוקצו למימון רכיבה טיפולית ממחושבת ל-י'
י' .01 ,משפחתו עלתה מאתיופיה ב 0331ושהתה במרכז קליטה לשנה .אח"כ עברו להתגורר בבית שמש .המשפחה מונה
חמש נפשות .אם וארבעה ילדים .י' הוא הבן השני .המשפחה מוכרת לרווחה על רקע אלימות בין שני ההורים .האם
מעולם לא עבדה על רקע בעיות בריאותיות שונות ,בעבר קבלה הבטחת הכנסה וכיום מתפרנסת מקצבת נכות על רקע
נפשי .בבר מצווה של י' פגש את אביו הביולוגי שלא ידע על קיומו עד לאותו רגע .האב החורג מכור לאלכוהול ומורחק
מהבית .בכיתה ח' השתלב י' בפנימיה בכיתה מקדמת ,בבי"ס ובכפר נוער .התקשה להשתלב מבחינה לימודית ונעשה
חקירה על שימוש בסמים .י' נקלט בהוסטל טבריה והומלץ על טיפול רכיבה טיפולית שיסייעו לי' בגיבוש עצמי.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל י' במימון רכיבה טיפולית אשר יפתח הזדמנות לשיקום וגיבוש עצמי.
 ₪ 00111 .2הוקצו למימון לימודים ל -ח'
ח' ,רווק .31 ,מוכר ומטופל ביחידה לטיפול בנפגעי סמים ושיקום האסיר באופן אינטנסיבי מחודש  024104עת השתחרר
מכלא "צלמון" .ח' התחיל להשתמש בסמים בגיל ההתבגרות .התחיל מחשיש והגיע להרואין .ניסה להיגמל מספר
פעמים ,שהה בהוסטלים ורוצה  6מאסרים ב 6-שנים על עבירות סמים .שחרור אחרון ב 0024100מכלא "צלמון" משם
יצא נקי מסמים .ב 0124103חגג  3שנים לניקיונו .ל-ח' אין תעודת בגרות והוא לא שירת בצה"ל בגלל העבר הפלילי שלו.
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כיום עובד במפעל לייצור חומרי ניקיון בעכו .הוא מעורך בקרב מעסיקיו ובעל מוטיבציה גבוהה .פונה לעמותת קרן
פסיפס לטובת מימון מלגת לימודים.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ח' במימון לימודיו על מנת לקדם אותו בתהליך השיקום האדיר אותו הוא עושה .בסיום
לימודיו ח' עתיד להיות מנחה קבוצות עבור בני נוער המתמודדים עם התמכרות לסמים.
 ₪ 00011 .0הוקצו למימון רכישת מחשב ל -ב'
ב' בן  ,6בנם של ט' ו-ס' .ב' מאובחן באוטיזם החל מגיל  3ולו שני אחים נוספים .האב אינו מסייע בכלכלת ביתו (עובד
היום כמנקה במפעל "שורש" נוטה לאבד את פרנסתו) ועול הפרנסה נופל על האם המתקיימת מקצבת ילד נכה בלבד .ב'
לומד בגן תקשורת .היום נמצא בבי"ס לחינוך מיוחד בקרית ים ,ממשיך בביטויים של קשיים שחווה ומתקשה מאוד
ביצירת קשר עם סביבתו .ב' מגלה עניין רב במחשב .העוס"ית מעידה כי הנגשה של מחשב בביתו תסיע ל-ב' ותקדם
אותו מבחינה נפשית ושכלית.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ב' במימון רכישת מחשב על מנת לפתח את התקשורת שלו עם סביבתו ועל מנת שיוכל
לרכוש מיומנויות תקשורת באמצעות מחשב.
 ₪ 00011 .0הוקצו למימון קורס קוסמטיקה ל -מ'
מ' ,אם חד-הורית ,4+בת  .41בת למשפחה חרדית .המשפחה היתה מוכרת ברווחה על רקע תפקוד הורי לקוי ובעיות
כלכליות .כנערה טופלה ע"י עו"ס נוער ,למדה בפנימיה ,עזבה ועברה להוסטל בשכ' רמות בירושלים ,בגיל  01.1החלה
לעבוד ובגיל  01עזבה את ההוסטל לאחר שהכירה את בן-זוגה נ' .לדברי מ' ,נ' עזב אותה ואת בנם כאשר היתה בחודש
הראשון להריונה השני ואינו בקשר איתם .עד  0424104מ' עבדה באורנג' אך פוטרה בשל צמצומי החברה .בתקופה ש-
מ' עבדה היא לא פנתה לרווחה לטובת עזרה כלכלית .לפני כחצי שנה הגירושין נכנסו לתוקף והוסכם כי נ' ישלם מזונות
בסכום של  3111שח ,דמי מזונות אילו משמשים כפרנסה יחידה למשפחה .מ' מביעה נכונות לצאת לעבוד ומעוניינת
להתחיל בלימודי קורס קוסמטיקה על מנת לרכוש מקצוע לעבוד בו.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -מ' במימון קורס קוסמטיקה ובכך לתת למ' הזדמנות להשתלב בעולם התעסוקה בצורה
מכובדת ומשם לכלכל אותה ואת ילדיה.
 ₪ 60111 .6הוקצו למימון לימודים ל -א'
א' ,בת  3 +41נשואה .המשפחה מוכרת לרווחה בדרגת זכאות א' .הבעל עובד כשכיר בחנות שווארמה .א' מובטלת
ובעבר עבדה כסייעת במעון .א' חלתה בדיכאון אחרי לידה והיום חל שיפור במצבה בזכות טיפול תרופתי .בעלה של א'
ניאלץ להיעדר רבות מהעבודה כדי לסייע בטיפול בילדים ולכן משכורתו נמוכה ואין באפשרות המשפחה לממן את שכר
הלימוד .א' פונה לעמותת קרן פסיפס למימון שכר לימוד ללימודי איפור וקוסמטיקה ,הגשמת חלום עבור א'.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון לימודיה על מנת לתת לה הזדמנות להגשמת חלומה לעבוד כמאפרת
וקוסמטיקאית .הכשרתה בתחומים אילו יבטיח שיקום תעסוקתי ל -א' ובתקווה הבטחה לצורת חיים עם בטחון
כלכלי לה ולמשפחתה.

 ₪ 30111 .0הוקצו לרכישת אייפד ל -ת'
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ת' ,בת  ,1המשפחה מונה  2נפשות .ת' ואחותה צ' בת ה( 1-סובלת מעקוב התפתחות) לומדות במסגרות מיוחדות .ת'
מאובחנת כ PDDמגיל שנתיים מקבלת קצבת נכות ונמצאת בבי"ס תקשורת לאוטיסטים .קלינאית התקשורת מדווחת
כי ת' אינה מתקשרת באופן מילולי ,יש לה יכולת ויזואלית גבוהה .לפני מספר חודשים החלו לעבוד עם אייפד בהשאלה
מ"עזר מציון" ועברו תהליך ארוך בו היום היא יוזמת בקשות באמצעות לוח התקשורת .קלינאית התקשורת ממליצה
על רכישת אייפד ל -ת' בשל הוכחה כי מכשיר זה מהווה את דרך התקשורת היחידה שלה עם הסביבה.
תרומת קרן פסיפס תאפשר למשפחת של ת' לקנות לה אייפד ובכך לסייע לה בהתפתחות תקשורתית הן בזירה הבית
ספרית והן בבית עם המשפחה.
 ₪ 00111 .8הוקצו למימון לימודים ל -ז'
ז' ,43 ,אם חד הורית ,פרודה .4+עובדת בחצי משרה בגן ילדים מתקיימת ממזונות .למדה גרפיקה ממחושבת שנה
בב"ש .הכירה את בעלה בשידוך .ניסתה לעזוב את הבית עקב קשיים בנישואין ועם חמותה שהתגוררה בסמוך אליהם
והתעללה ב-ז' .נתנה הזדמנות נוספת וחזרה אולם המצב לא השתנה .במהלך תקופה זו הרתה פעמיים .הרבנות
הכריחה את הבעל לתת פתרון למצב והיום היא נמצאת בהליכי גירושין .תחילה עבדה כמנקה זוהתה כבעלת פוטנציאל
עם ילדים והיום עובדת בתפקיד שכולל העצמה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .פונה אל עמותת קרן פסיפס למימון
לימודי ייעוץ פרטני אינטגרטיבי בילדים.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ז' במימון לימודיה על מנת לקדם אותו בתהליך השיקום אותו הוא עוברת .בסיום
לימודיה ז' עתידה להיות יועצת מוסמכת שתוכל להמשיך לעבוד במקום שזיהה את כישוריה תחילה וכך לתת לה
גמול שכר התואם את התעודה אותו תרכוש במסגרת הלימודים.
 ₪ 00111 .9הוקצו למימון לימודים ל -ר'
ר' ,36 ,עקרת בית ,נשואה .1+א' בן ה 1-סובל מתסמונת אנגלמן (פיגור קשה) וזקוק להשגחה מתמדת .ר' עבדה בעבר
כגננת .היא מעידה כי סבלה מפריצת דיסק עברה ניתוח ומאז אינה יכולה לעבוד בתחום .בשנה ש -א' נולד עשתה הסבה
לאדריכלות ועקב הטיפול בו נאלצה להפסיק את לימודיה .כיום לאחר  1שנים ר' מעוניינת להשתלב בשוק העבודה
ולצורך כך היא צריכה תואר ראשון .כל מקום שהגישה קו"ח דורש תואר ראשון .בשל לימודי העבר שלה היא צריכה
ללמוד רק שנה אחת (השנה הנוכחית שהתחילה לפני  6שבועות) ויהיה ברשותה תואר ראשון בחינוך ויעוץ .ר' מעוניינת
להיכנס לשוק העבודה בתחום הניהול ופונה אלינו על מנת שנעזור לה להגשים את חלומה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ר' במימון לימודיה על מנת שתוכל לסיים תואר ראשון ולהשתלב בשוק העבודה.

 ₪ 00111 .01הוקצו למימון לימודים ל -צ'
צ',בת  ,03רווקה ,חולת זאבת .משפחתה מוכרת לאגף הרווחה עקב אמה שהינה חד-הורית ומחלתה של צ' .האב מעולם
לא היה בתמונה .צ' מוגבלת במקומות העבודה בהן יכולה לעסוק .משרד הבטחון סירב לרצונה של צ' להתנדב.
צ'מחפשת מקורות למלגות ופונה למקומות שמסבסדים מלגות .התשובה שהיא מקבלת זה שהמלגות ניתנות לחיילים
משוחררים .צ' פונה לעמותת קרן פסיפס על מנת שנממן לימודי מכינה של עיצוב פנים.
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תרומת קרן פסיפס תעזור בתחילת דרכה של צ' לרכישת מקצוע אותו היא מעוניינת לרכוש ע"י מימון לימודי המכינה
ובכך תתן לה יריית זינוק להשתלבות בעולם התעסוקה וחיים עצמאיים.
 ₪ 00011 .00הוקצו למימון רכישת ציוד מקצועי ל -ב'
ב' ,23 ,גרושה .3+מתגוררת במושב עזריאל אובחנה לפני כשנה וחצי כחולת סרטן ,נאלצה להפסיק לעבוד והוכרה
כנכה .תקופה קיבלה קצבת נכות של  011%ולאחרונה הופחתה קצבתה ל ,11%נוסף על הסרטן אובחנה כחולה
בפיברומיאלגיה .קצבת הנכות אינה מספיקה לתשלום הוצאות המחייה ול -ב' אין חסכונות .אחותה נפטרה מאותה
מחלה לפני  1שנים ומצירה על התנהגות כושלת בה אובחנה מחלתה מאוחר מדי .על רקע הטראומה שחוותה עם
אחותה ז"ל בחרה להתייעץ באופן פרטני ולהיכנס לניתוח פרטי .ב' פנתה למחלקת השיקום של ביטוח לאומי במטרה
שיסייעו לה בשיקום תעסוקתי שכן עבדה בעבר כמרפאה הוליסטית והיא אינה יכולה לחזור לעבודה זו .הופנתה לקורס
איפור אותו היא עומדת לסיים .פונה לעמותת קרן פסיפס לטובת מימון ציוד כקוסמטיקאית.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ב' לרכוש ציוד מקצועי על מנת שתוכל לפתח את מקצוע הקוסמטיקה.
 ₪ 20111 .03הוקצו למימון צהרון לאחים א' ו -ת'
א' ו -ת' הם זוג אחים במשפחה דתית ,קשת יום ,שני הורים עובדים במשרות זמניות ובתפקידים זוטרים .א' ,בן ,1
אוטיסט .הטיפול בו גוזר זמן מטיפול בצרכים של אחיו הקטנים ממנו .א' זקוק להשגחה ,ליווי צמוד ותיווך בכל שעות
היממה .מדובר בילד שלא מסוגל לבטא את הצרכים שלו ,עם רגישויות שונות וצרכים מיוחדים כאשר הטיפול בו
אינטנסיבי וקשה מנשוא .לאחר תקופה של אבטלה (האב עבד בחנות למוצרי חשמל שנסגרה והאם בחוזה זמני
כמוקדנית) ,הבעל החל לעבוד רק לאחרונה בסוכנות רכב במשכורת נמוכה מאד .האישה שלא יכולה לעבוד שעות רבות
עובדת בשעות הבוקר בטיפול בקשישים למרות כישרונותיה .לאחר הלידה של א' ,האם ,נשלחה לקורס העצמה נשית
לשם להרחיב את כישוריה בתחום התעסוקה .היא הצליחה עד סיום החוזה הזמני .כעת המשפחה לא יכולה להרחיב
את שעות העבודה עקב הצרכים של הילדים ושעות הגנים .לאחר מאמץ רב ,העו"ס הצליח למצוא מסגרת של צהרון
כך ,שהילדים הגדולים א' ו -ת' ,יוכלו להישאר לאחר השעה  02:11ובכך לאפשר לאם למצוא עבודה במשרה גדולה
יותר.
.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל אחים א' ו-ת' במימון צהרון לשלושה חודשים על מנת לאפשר לאם למצוא תעסוקה
אשר תגדיל את ההכנסה המשפחתית.
 ₪ 30111 .02הוקצו למימון קורס רכב ציבורי ל -י'
י' ,41 ,נשוי .4+הוריו של י' עלו לארץ ב 0313דרך סודן והתיישבו בנצרת עילית .אימו של י' נפטרה במפתיע כאשר היה
בן  1לאחר שנה עברו לנתיבות .המשפחה טופלה ברווחה על רקע התמודדות אובדן האם והטיפול החסר של האב .בשנת
 4111האב נסע לאתיופיה ושהה שם  1שנים ,שם נישא בשנית .אחותו של י' מונתה כאפוטרופסית .י' למד בפנימיית
"מקווה ישראל" וסיים  04שנות לימוד .י' שירת שירות צבאי חלקי ,נאלץ להפסיק ולצאת לעזור לפרנסת המשפחה .עם
השנים הכיר את א' ,נישאו והקימו משפחה .ל -י' שאיפות להתקדם בחיים ולעבוד בעבודה יציבה ומפרנסת .עובד היום
כמפעיל מכונה במפעל נסטלה .פונה לעמותת קרן פסיפס לטובת מימון קורס נהגי אוטובוס שמתחיל ב.324102
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -י' במימון קורס רכב ציבורי על מנת להכשיר אותו להיות נהג אוטובוס .משכורתו
בהכשרה זו תיתן הזדמנות לפרנסה יציבה ל -י' ולמשפחתו.
סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 000311
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בחודש זה הגענו לשיא חדש בגובה התרומות שלנו .זה בזכותכם!
במידה והסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס 0נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על מנת
שנוכל להמשיך לאשר פניות רבות כמו בחודש זה.
תודה0
צוות פסיפס
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