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.
פתחנו את שנת  4102בהיענות חיובית ל 9-אנשים ולהם חילקנו  ₪ 402411וכל זה בזכותכם!
הצטרפותכם למעגל התורמים הקבועים שלנו מאפשר לנו לדון מדי חודש בסכום משמעותי יותר שנאסף ובכך לתת מענה
רחב יותר לעשרות רבות של פניות שאנו מקבלים .אנו 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'  64שהתקיימה בחודש ינואר  4104של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר
גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 02511 .0הוקצו למימון נסיעות ללימודים של נ'
נ' ,42 ,בתם של י' שנפטר כש-נ' היתה בת  01ו-ט' בת  ,95לא עובדת -מטפלת באחות של נ' שהינה אוטיסטית וזקוקה
לטיפול צמוד .ל-נ'יש אחות נוספת בת  41שהינה אם חד-בהורית ומגדלת את ילדתה בת ה 2-ומתגוררת עם אמן.
בנוסף ,ל-נ' יש עוד ארבעה אחים בוגרים שגרים מחוץ לבית .נ' שירתה בצה"ל  7חודשים ושוחררה מצה"ל לאחר הבעת
מצוקות על רקע המצב המשפחתי משם המשיכה לשרות לאומי במסגרת של צעירות בסיכון .לאחר השירות המשיכה
להיות מלווה ע"י "בת עמי" למסלול האקדמי אותו החלה ,נ' נרשמה למסלול הנדסאי תעשיה וניהול ורוצה לפתוח
אופקים ולפתח את עתידה .נ' עובדת במעון לילדים למחייתה ועוזרת רבות לאימה בתשלומי הבית המשותפים.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל נ' במימון הנסיעות שלה ללימודים על מנת לתת לה את האפשרות להתרכז יותר
בלימודים במסגרת בו תוכל להמשיך לעבוד וללמוד במקביל ולסיים את החודש עם הרגליים על הקרקע.
 ₪ 42411 .4הוקצו למימון רכישת ציוד מקצועי ל -מ'
מ' ,46 ,נשואה .4+י' ,בעלה של מ' בעל  5שנות לימוד ,מטופל בבית חוסן ,כיום אינו עובד .מ' ,עבדה במשק בית אולם
לאחרונה סבלה מכאבי גב קשים ובעקבות ההיריון הומלץ לה להפסיק בעבודות פיזיות .חיפשה תחום מקצועי חדש
והופנתה לקורס בניית ציפורניים בשיתוף עם עמותת "עלם" ,שואפת להקים עסק קטן ע"מ שתוכל לשקם את
משפחתה מבחינה כלכלית" .עלם" עוזרים במימון הקורס אבל לא ברכישת הציוד .מ' ו-י' מצפים לילדם השלישי
בקרוב וחווים קשיים כלכליים רבים על רקע מחסור בתמיכה משפחתית ושיקומו של י'.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' לרכוש ציוד מקצועי על מנת שתוכל לפתח את מקצוע הקוסמטיקה.
 ₪ 02111 .3הוקצו למימון רכיבה טיפולית ל-ס'
ס' ,26 ,אם חד הורית 2+ילדים .ההורים התגרשו ב ,4112האם מתקיימת מקצבת מזונות ,מתגוררת בשכירות .האב
מכור לסמים ,בעל מעורבות בפלילים ומאסרים חוזרים .ס' בת  00שהתה בפנימיה בשנת  .4102תחילה היו לה קשיי
הסתגלות אולם עשתה גברת דרך .נעשתה הערכה מחודשת לתפקוד האם וליכולותיה לטפל בילדיה והוחלט שהילדים
יחזרו הביתה .במהלך שהותה של ס' בפנימיה השתתפה ברכיבה טיפולית אולם תהליך הטיפול נקטע עקב חזרתה
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הביתה .פונים אלינו להמשך מימון רכיבה טיפולית .טיפול שאין באפשרות האם לכלכל ויעשה כברת דרך בתהליך של
ס'.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל-ס' במימון רכיבה טיפולית אשר יפתח הזדמנות לשיקום וגיבוש עצמי.
 ₪ 22111 .2הוקצו למימון לימודי מוסיקה אלקטרונית ל -א'
א' ,40 ,שהה בהוסטל כשנתיים .לאחר שהותו שם מלווה השנה וחצי האחרונות ע"י עלם ועובר תהליך טיפולי
משמעותי .א' חש מנוצל כלכלית ע"י אימו ,לאחרונה מתחזק הקשר עם אביו הביולוגי בשל מגוריו של א' היום אצל סבו
בלוד .א' עובד היום כקצב ברשת סופרים 01 .חודשים חסך כסף והחליט להשקיע בלימודי אולפן ביתי ,אהבתו הגדולה-
מוסיקה .א' סיים קורס הפקת אולפן ומעוניין להמשיך להתמחות במוסיקה אלקטרונית.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון לימודיו על מנת לקדם אותו בתהליך השיקום האדיר אותו הוא עושה .בסיום
לימודיו א' עתיד להיות דיג'יי ומומחה במוסיקה אלקטרונית.
 ₪ 02111 .5הוקצו למימון לימודים ל -א'
א' .40 ,ל -א' חמישה אחים היא הבכורה .אביה של א' אברך ,סובל מבעיות רפואיות מוכר ב 44%נכות ללא קצבה.
אימה ,עובדת כמקדמת תעסוקה .משפחתה של א' עברה טלטלה כלכלית עקב הליך פשיטת רגל של האב .היום
המשפחה משלמת סכום חודשי להחזר חובות .אמה של א' פונה לעמותת קרן פסיפס לעזרה במימון לימודי הוראה .א'
נמצאת בשנה השלישית ללימודיה בה תקבל תעודת בכיר ,שנה הבאה זו השנה האחרונה עם תואר ראשון בהוראה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון לימודיה על מנת שתסיים את לימודיה ותצטרף לצוות המורים בישראל.
 ₪ 02111 .6הוקצו למימון קורס טבחות ל -נ'
נ' ,41 ,מתגורר במגדל העמק עם אימו ואחיו הצעיר ועובד כטבח בחברת קייטרינג .נ' השתלב בתכנית "מחסות
לעצמאות" ,תכנית לליווי בוגרי מעונות חסות הנוער .התכנית מיועדת לצעירים אשר סיימו שהות במעונות חסות הנוער
ויוצאים לדרך עצמאית בקבילה .נ' אח רביעי מבין חמישה אחים .אימו ,אם חד הורית המתקיימת מקצבת נכות.
המשפחה מוכרת לרווחה עקב קשיים זוגיים וכלכליים .האם עברה תאונת דרכים קשה לני  02שנה ושוקמה פיזית
בתהליך ארוך ומייגע .ההורים התגרשו לפני  00שנים .נ' סבל מחרדות ומצבי רוח ירודים הוא מוכר ליחי' לבריאות
הנפש מ 4114ונטל תרופות עד לפני  2שנים .בכיתה י"א שהה בהוסטל והיה בפיקוח קצינת מבחן .נ' יצא מהמעון,
התגייס לצה"ל במסלול נערי מקא"ם בחוות השומר .שובץ כטבח בבסיס סגור בקרית שמונה ,שירת שנה וחצי
והשתחרר לפני שנה מסיבות שונות ,ביניהן הצורך לסייע למשפחה בפרנסת היום-יום .האב והאם מתקיימים
מקצבאות .נ' מגלה שאיפות להתקדם בתחום הטבחות להיות טבח מוסמך.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -נ' במימון קורס בישול ובכך לתת לנ' הזדמנות להשתלב בעולם התעסוקה בצורה
מכובדת ומשם לצמוח ולצאת ממעגל העוני.
 ₪ 22111 .0הוקצו למימון לימודים ל -מ'
מ' ,44 ,החלה לימודי גרפיקה .מטופלת במרכז לטם -השירות הפסיכיאטרי החל מ 4115ומטופלת בטיפול פסיכיאטרי
פרטני ,טיפול קבוצתי וטיפול תרופתי .הגיעה במצב פוסט טראומטי קשה ועושה תהליך שיקום .מ' ומשפחתה סובלים
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ממצוקה כלכלית קשה .המקום תומך בהחלטה של מ' לצאת ללמוד ומעידים כי היום היא קשירה לצאת ללמוד
ושמקום עיסוק אחרי הלימודים יחזק את תהליך השיקום אותו היא עוברת.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' במימון לימודיה על מנת לתת לה הזדמנות להגשמת חלומה לעבוד כמעצבת גרפית.
הכשרתה בתחום יבטיח שיקום תעסוקתי ל -מ' ויפתח אותה לאפיקים מקצועיים במתן שירותים.
 ₪ 32511 .8הוקצו למימון לימודי ציפורניים ל -א'
א' ,24 ,נ 2+בנות בגילאי  4,2ו .4-אבי המשפחה אינו עובד ,עוזב את הבית לפרקים ומעורבותו בחיי המשפחה הינה
מצומצמת .א' הינה המפרנסת היחידה במשפחה .היא עובדת כמרכזנית בביה"ח "הדסה" ומשכורתה עומדת על כ2091-
ש"ח בחודש .א' אינה מקבלת כל תמיכה ממשפחת המוצא שלה או מכל גורם אחר והאחריות על פרנסת משפחתה
מוטלת כל כולה על כתפיה .בנוסף לקשיים עקב הכנסותיה הנמוכות ,א' חוששת כיום מאיבוד מקום עבודתה ,עקב
צמצומים בכוח האדם המתבצעים בימים אלה בביה"ח בו היא עובדת .על מנת להגדיל את הכנסות המשפחה ולהבטיח
מקור פרנסה זמין ,א' מעוניינת להתמקצע בתחום בניית ציפורניים .א' אישה אסרטיבית ונחושה ונראה כי יש בכוחה
להתמיד בלימודי המקצוע ולמנף אותם לכדי התקדמות כלכלית ממשית.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -א' במימון לימודי קורס ציפורניים על מנת לקדם אותה ולתת לה הזדמנות לביטחון
כלכלי יציב.
 ₪ 32111 .9הוקצו למימון לימודים ל -ל'
ל' ,42 ,בוגרת תוכנית "גשר לעצמאות" של "ילדים בסיכוי" .ל' סיימה שירות לאומי בהצלחה ולאחר סיום השירות
חוותה תקופה של חוסר יציבות .ניסתה לחזור לבית אימה אולם גורשה משם ללא פתרון דיור וכך מצאה עצמה
לפעמים מתגוררת ברחוב .ל' הוצאה מבית הוריה בגיל  04ע"י צו הרחקה של בית המשפט ולאחר מכן הוצא צו הרחקה
נגד הוריה .בשנה האחרונה ל' נישאה ל-א' וגרה בבית אימו של א' .יצאה להכשרות מקצועיות וזכתה לחוו"ד טובים
מהממונים עליה .עכשיו ל' מעוניינת לרכוש תואר ראשון וכדי להגיע ליעד זה היא נרשמה ללימודי מכינה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ל' במימון לימודי המכינה על מנת שתוכל להתחיל בצעדיה הראשונים לקראת תואר
ראשון ומשם להשתלב בשוק העבודה.
סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 402411
בחודש זה הגענו לשיא חדש בגובה התרומות שלנו .זה בזכותכם!
במידה והסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס 2נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על מנת
שנוכל להמשיך לאשר פניות רבות כמו בחודש זה.
תודה2
צוות פסיפס
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