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.
בדיון האחרון שלנו שהתקיים בתחילת מאי חילקנו  ₪ 003,11וכל 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 מישיבות מאי  4102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן .דוח חלוקה זה הינו מס'
 .66להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 011 .0הוקצו למימון אבחון פסיכודידקטי ל -ע'
ע' בן  ,01בן שני במשפחה .הוריו גרושים ואין לו קשר עם האב שנטש אותם .ע' בריא בד"כ ,מתקשה בלימודים וצוות
ביה"ס מעריך שלילד יש סימנים של לקות למידה וממליצים על עריכת אבחון .האם ,חסרת הכשרה מקצועית ,עקרת
בית ומקבלת הדרכה ותמיכה ממח' הרווחה ..המשפחה מתקיימת מקצבת הבטחה בסך  1111ש"ח.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ע' לאתר את מוקדי הקושי הלימודיים שלו ומשם יוכל ולסגור את הפער הלימודי בכיתה
ולהעניק לו תחושת ביטחון.
 ₪ 03111 .2הוקצו למימון מכונות תפירה ל-א'
א' ,13 ,רווקה ,טרנסג'נדרית ,מתגוררת בדירה אשר שייכת לדודתה המנוחה בדרום ת"א .נמצאת בזנות רחוב מזה
כעשרים שנה .החלה תהליך של שיוני מין בגיל  ,03חיה את חייה כאישה מזה  41שנה ואף מוכרת כבעלת נכות על רקע
זה .א' חסרת מקורות תמיכה כלכליים ומשפחתיים .אמה הייתה מכורה לסמים ונפטרה לפני  04שנה ,זהותו של אביה
מעולם לא נודעה לה .גודלה ע"י אמה ודודתה אשר היוותה עבורה דמות משמעותית ונפטרה לפני כשנה .נמצאת בזנות
מגיל  ,03לאורך השנים עשתה מספר ניסיונות לצאת .מאז החלה טיפול הצליחה למצוא כוחות לשקם את חייה ,מהלך
קשה עד בלתי אפשרי לאישה בודדה ,ללא קשרים עם בני משפחה ומקורות תמיכה כלשהם .מגיעה בקביעות לשיחות,
החלה בלימודי הוראה מתקנת במטרה לשפר את יכולות הכתיבה והקריאה .השתלבה לפני כשנה ב"הופכות את
היוצרות" עמותה למען הכשרה ותעסוקה לנשים אשר יצאו ממעגל הזנות .במסגרת זו למדה לתפור ואף החלה לעצב
בגדים הנמכרים במסגרת מכירות של העמותה .ל-א' יש פוטנציאל להצליח להתפרנס ממעשה ידיה ופונה אלינו למימון
 4מכונות תפירה על מנת שתוכל לייצור בגדים באופן שוטף.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל-א' ברכישת מכונות תפירה ובכך להעניק לה מענה תעסוקתי מיידי .בהכרה כי כבר
עכשיו א' נמצאת בתחילת דרכה כתופרת מקצועית 3קרן פסיפס יעזרו לה בתחילת דרכה במתן עזרה ברכישת הכלים
הבלעדיים ליצירת הבגדים.
 ₪ ,3111 .,הוקצו למימון רכישת מצלמה ל -ל'
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ל' ,13 ,אם חד הורית 0+עלתה ארצה מבריה"מ ב ,0990בעלת תעודת עיוור לאחר שנפגעה בפיגוע ב 4110ומזה כמה
שנים מתנהלת תביעה להכרתה כנפגעת פעולות איבה ע"י ביטוח לאומי .ל' עובדת באופן חלקי בעבודת עריכת תוכן
במחשב מביתה עפ"י שעות .ל' משתתפת בתערוכות אומנים וצילום בחו"ל ,נכון לעכשיו אינה מקבלת תמיכה או סיוע
מכל גורם אחר .לאחרונה ,נכנסה למאגר הצלמים של משרד התרבות לפרויקט תיעוד במוזיאונים .עד עכשיו ל' מעידה
כי השתמשה במצלמה פשוטה וישנה ולאחרונה הוצאה מכלל שימוש ,היא פונה אלינו למימון מצלמה חדשה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ל' במימון רכישת מצלמה חדשה ובכך להוות קפיצה משמעותית לתחום הצילום אותו
היא אוהבת ושכן בתחום זה היא נמצאת בפתח להתקדמות בקריירה שלה כצלמת.
 ₪ ,3011 .0הוקצו למימון לימודים ל -ו'
ו' ,13 ,ילידת בריה"מ לשעבר עלתה לארץ ב 0999בהיותה בת  41גרושה ללא ילדים .היא מטופלת באגף הרווחה של
עיריית רמת גן ,המחלקה לטיפול ושיקום התמכרויות .היא הגיעה למחלקה לאחר שהייתה נקיה פיזית מסמים קרוב
לשנתיים בבקשה לטפל טיפול פסיכוסוציאלי .ו' עוברת הליך טיפול אינטנסיבי במחלקה הכולל פגישה אחת לשבוע
ומתן שירותים משתנים ,היא משתפת פעולה והבדיקות נקיות מסמים .היום ו' עובדת במקום מסודר (מוכרת בחנות
טבע טקסטיל) .ו' פונה לעמותת קרן פסיפס ישראלי למימון מלגת לימודי תקשורת חזותית.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ו' במימון לימודיה על מנת שתסיים את לימודיה ותצטרף לשוק העבודה .סיום התואר
יהווה בין השאר צעד גדול בשיקום נפשי לצד אפשרות להצטרף לעולם התעסוקה.
 ₪ ,3011 .0הוקצו למימון לימודים ל -א'
א' ,בת  ,09.3אם חד-הורית אינה עובדת (אחרי לידה ב .)834101משפחתה של א' מוכרת ומטופלת בשירותי רווחה
במשך שנים רבות ובלשכת הר חומה מזה שנתיים .א' אינה עובדת ,לא עבדה בעבר ונתמכת כלכלית ע"י הוריה .בימים
אילו רכזת התעסוקה מנסה למצוא לה עבודה כמטפלת בילדים תחום שהיא מאוד אוהבת .היא מתגוררת בבית הוריה
עם שלושה מאחיה הגדולים .בן הזוג מתגורר בשכונת גילה .ל-א' קשיים במישור הכלכלי ,רגשתי ובתפקוד הורי .החלה
תהליך שיקום עצמי ומראה נכונות ומוטיבציה להשלמת  04שנ"ל.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון לימודי השלמה של  02שנות לימוד על מנת שתוכל להמשיך משם ללימודי
גננות 3התחום אותו היא אוהבת.
 ₪23011 .6הוקצו למימון לימודי גרפיקה ל -ד'
ד' ,41 ,בתם של א' ו -מ' אשר התגרשו לפני שנתיים .הקשר עם האב רופף והאם עוברת טיפול יחד עם ילדיה בעזרת
שירותי הרווחה בחולון .האם פונה למימון מלגת לימודי גרפיקה ממוחשבת עבור ביתה ד' .ד' עברה משברים קשים
והאם מהווה עבורה דמות תומכת שעוזרת לה לתפקד .בשנתיים האחרונות מצבה יציב והיא מגלה עניין בלעבוד ואף
ללמוד.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ד' במימון לימודי גרפיקה על מנת לתת לה יריית זינוק בעולם העבודה ותמיכה במישור
השיקומי.
 ₪ 23111 .7הוקצו למימון קורס חשמל ל-ש'
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ש' ,13 ,נשוי .1+עובד היום כמחסנאי .פנו אלינו לפני כשנה וענינו כי הבקשה היתה טובה אולם לא היה לנו כסף בזמנו.
המשפחה עברה מחדרה לחיננית לפני כ 1-שנים ולקחו משכנתא .עד למעבר הזוג הצליח לכלכל את עצמו ולא נזקקו
לעזרה חיצונית עם המעבר ש' ואשתו פוטרו מעבודתם .ש' מצא עבודה חדשה ו-ו' ,אשתו ,התקשתה למצוא מקום
מסודר עד לפני שנה וחצי .המשפחה החלה להתדרדר כלכלית ולפני  0.3שנים החלו ליווי ע"י "פעמונים" .ו' היום מצאה
עבודה ב 4-משרות ,כמזכירה וכמנהלת חשבונות .ש' עובד כמחסנאי ומשתכר ב 3311ש"ח לחודש .ב 834104החל לימודי
חשמלאות ,היום נמצא בקורס חשמל המשך ופונה אלינו בעזרה למימון הקורס.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ש' בהמשך לימודיו בקורס חשמל על מנת שיוכל לעבוד כחשמלאי בכיר ובמשכורת
שיעזור לו ולמשפחתו לצאת ממעגל העוני ולהתפרנס בכבוד.

סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 003,11
בחודש זה הגענו לשיא חדש בגובה התרומות שלנו .זה בזכותכם!
במידה והסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס 3נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על מנת
שנוכל להמשיך לאשר פניות רבות כמו בחודש זה.
תודה3
צוות פסיפס
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