שותפים יקרים,
מדי חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה,
בכדי שיוכלו לצאת ממעגל המצוקה ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם.
בדיון האחרון שלנו שהתקיים באמצע יולי חילקנו  ₪ 13,022וכל 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
על שאתם מאמינים בעמותה ובפעילותה  .כמו כן שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי
בכדי 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 לבקשות רבות יותר המגיעות אלינו.

מצ"ב דוח חלוקה מישיבות יולי  4102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן.
דוח חלוקה זה הינו מס'  .68להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 0222 .3הוקצו למימון לימודים ל-ד'
ד' ,בן  ,01בן למשפחה בת שש נפשות .המשפחה מוכרת ומטופלת ברווחה על רקע התמכרות של
האב לסמים ואלכוהול ובעיות כלכליות קשות .ד' הוא בן הבכור ,לומד לימודי הנדסאי במסגרת
י"ג ,בתהליכי גיוס לצה"ל כעתודאי .על אף הקשיים בבית ד' הוא תלמיד מצטיין ועתיד להמשיך
ללימודי הנדסה במסגרת שירותו בצה"ל .על אף הסבסוד של חלק משכר הלימוד ע"י משרד
הבטחון ,המשפחה מתקשה לממן את יתרת שכר הלימוד.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ד' לסיים את לימודיו ,לרכוש תעודת מקצוע ולצאת ממעגל המצוקה
שאליו נקלע.

 ₪ 3022 .0הוקצו למימון אבחון פסיכו דידקטי ל-א'
א' ,בת  ,42בת יחידה לאם חד הורית .האם מאובחנת כחולת סכזופרניה ומתגוררת במסגרת דיור
מוגן .כאשר היתה א' בת  ,06לאחר שנים של הזנחה ותקופות בהן הייתה מחוסרת קורת גג,
הוצאה למסגרות חוץ ביתיות .א' מתגוררת בשנה האחרונה בדירת מעבר של "החצר הנשית"
המהווה מסגרת תומכת לפני יציאה לחיים עצמאיים .כחלק מהתהליך בדירה היא עובדת
ומכלכלת את עצמה .כיום א' מעוניינת להשלים בגרויות במטרה להמשיך ללימודים אקדמיים
בהמשך .על מנת שתוכל להשיג מטרה זו היא זקוקה לאבחון פסיכו דידקטי ,בכדי ללמוד במסגרת
לימודים המותאמת לצרכיה.

תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון האבחון על מנת שתוכל להתשלב בלימודים אקדמיים
ולפתוח בדרך חדשה.

 ₪ 0222 .1הוקצו למימון רכישת ציוד תפירה ל-ג'
ג' בת  ,48רווקה .אם חד הורית לילד בן  .2נקלעה למצב משפחתי מסובך כאשר נכנסה להריון
מגבר ללא נישואים ,נמצאת ביחסים מורכבים מול משפחתה וכמעט ואין קשר עם אביו של הילד.
עד לפני שנה עבדה במשרה מלאה במעון ,אך נאלצה להפסיק לעבוד בשל נסיבות בריאותיות
והיתה מרותקת לביתה .לפני כחודשיים סיימה קורס עיצוב אופנה מטעם לשכת התעסוקה.
למרות הלימודים העמוסים והקושי בהיותה חד הורית ג' התמידה והשקיעה בלימודים .כיום ג'
מחפשת עבודה כתופרת בסלון כלות ובמקביל עושה תיקוני בגדים בביתה לשכנים ומכרים.
לאחרונה קיבלה שתי הזמנות לתפירת שמלת כלה .כיום לג' יש מכונת תפירה ישנה ומקרטת
אותה קיבלה מבת משפחה והיא פנתה אלינו בכדי לרכוש מכונת תפירה חדשה שתאפשר לה
להתפתח בתחום.

תרומת קרן פסיפס תסייע ל ג' במימון ציוד תפירה בסיסי ,אשר יאפשר לה להתפתח בתחום
הלימודים שלה ולהתפרנס בכבוד.
 ₪ 0222 .0הוקצו למימון קורס הכשרה ל -ע'
ע'בת  ,23נשואה ואם לארבעה  ,שלושה מתוך ארבעת הילדים לומדים במסגרות לילדים בעלי
צרכים מיוחדים ..ע' לא עבדה ב 02-השנים האחרונות בשל הטיפול בילדים .בשנה האחרונה ע'
עובדת כאחראית מטבח ואם בית ,משכורתה עומדת על כ 4011ש"ח בחודש .לפני כשנה נכנסה
המשפחה לתכנית לקידום תעסוקתי וכלכלי דרך לשכת הרווחה ,המשפחה שיתפה פעולה באופן
מלא בתכנית .ע' מבקשת ללמוד קורס קודנדיטוריה במכללת השף בירושלים בכדי לממש את
חלומה וכן בכדי למנף את פרנסת המשפחה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ע' במימון לימודיה ותיתן לה אפשרות לפרנס את משפחתה בכבוד
ולהעניק לה תחושת הגשמה ובטחון.

 ₪ 0222 .0הוקצו למימון הכשרה מקצועית ל-פ'
פ' ,22 ,נשוי ואב לילד .בשנות נערותו שהה במעונות נעולים לנוער עובר חוק .בהמשך ריצה שלוש
תקופות מאסר בשל עבירות שונות שביצע בהשפעת שימוש בסמים .בהמשך שהה בחלופת מעצר
במוסד גמילה מסמים "מלכישוע" .בשנתיים האחרונות מטופל ביחידת של"מ העירונית ומצליח
לשמור על נקיון מסמים ואלכהול .עובד כשומר בחניה וכן עוסק בעבודה צדדית בתיקון פלאפונים

באופן לא מוסמך .מעוניין להתמקצע בתחום טכנאות הפלאפונים ,בכדי שיוכל לעבוד בתחום זה
ולפרנס את משפחתו בכבוד .מבקש ללמוד קורס טכנאי טלפונים סלולריים.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל פ' להשתלב בלימודים אשר יאפשרו לו לעסוק בתחום בו מוצא עניין
וכן לפרנס את משפחתו בכבוד.

 ₪ 0,222 .6הוקצו למימון לימודים ל-מ'
מ' ,42 ,נולד וגדל בעיר העתיקה בירושלים .בשבע השנים האחרונות אינו נמצא בקשר עם
משפחתו .בשל חובות שצבר בהוצאה לפועל אין באפשרותו לשכור דירה והוא נודד בין בתים של
חברים ולעיתים אף לן ברחובות ומסתייע בתמיכה של מסגרות לצעירים חסרי בית "(-גלגל ") .על
אף תנאי חייו הקשים ,מ' נחוש לצאת ממצבו ועובד בשנה האחרונה שעות ארוכות מאוד כעוזר
טבח במלונות שונים בירושלים ,על מנת להחזיר את חובותיו ולאפשר לעצמו חיים טובים יותר .מ'
מחובר מאוד לעבודת המטבח ופעל רבות בשביל להתקבל לקורס שיקדם אותו מבחינה מקצועית.
רכישת כלים במקצוע זה תוכל להוות עבורו פתח לחיים עצמאיים וטובים יותר.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' במימון לימודיו .הלימודים יהוו צעד גדול מבחינה אישית
אפשרות להצטרף לעולם התעסוקה.

 ₪1022 .7הוקצו למימון טיפול רגשי ל-צ'
צ'  ,בת  ,01שביעית במשפחה בת  02נפשות .בגיל  06הוצאה צ' מהבית  ,בשל הזנחה הורית .צ'
נקלטה בפנימיית "מחולה וסיימה שם את לימודיה בהצלחה רבה .עם תום הפנימיה התחילה צ'
שירות לאומי בחווה ,שם היא משרתת כמדריכה של נוער בסיכון העובד בחווה .היציאה ממסגרת
כוללנית לחיים עצמאיים הייתה מאתגרת מאוד עבור צ' ולוותה בקשיים רבים ,בעיקר רגשיים.
בשל קשיים אלו פנתה צ' לטיפול פרטני אותו היא מממנת מכיסה הפרטי .בעקבות הטיפול
השתפרה באופן ניכר יכולת התפקוד של צ' בשירות והיא סיימה שנה ראשונה בהצלחה ,ומתחילה
כעת את השנה השניה .מכיון שצ' משרתת בשירות הלאומי ואינה יכולה לעבוד היא מתקשה
להמשיך ולממן את הטיפול ופונה אלינו לקבלת סיוע במימון הטיפול לשנה נוספת ,בכדי שתוכל
לסיים שנתיים של שירות בהצלחה
תרומת קרן פסיפס תסייע ל צ' לממן טיפול רגשי אשר הינו חיוני להצלחתה בשירות הלאומי.
בכך תוכל שרה לתרום חזרה לחברה ולהשתלב בעתיד כשווה בין שווים.

 ₪ 1,022 .8הוקצו למימון טיפול רגשי ל-ב'

ב' ,01,אמו נפטרה כאשר היה בכיתה ב' ,אביו מתמודד כיום עם מחלת הסרטן  .מסיים בימים אלו
בהצלחה את לימודיו בפנימיה ,אליה הגיע בגיל  06לאחר תקופה ארוכה של שוטטות וניתוק קשר
עם הבית .בפנימיה טופל באופן פרטני ,נקשר מאוד למקום ומצא בו בית .במהלך התקופה סבל
מחרדות קשות וטופל גם אצל פסיכאטר .בגלל מצבו הנפשי ב'לא התגייס לצבא ועתיד להתחיל
שירות לאומי .היציאה לעצמאות עלולה להיות משברית עבור ב'  ,צליחת שנה זו היא קריטית
לתחושת ההצלחה שלו בתור בוגר עצמאי  ,הצלחה בשירות הלאומי תשפיע בצורה משמעותית על
עתידו .ישנה חשיבות למטפל רגשי מתאים  ,כיון שכבר חווה בעבר תחושות כשלון מטיפול לא
מתאים .ב' פונה בבקשה למימון חלקי של  48פגישות אצל פסיכולוג עם ניסיון רב במשברים
נפשיים אצל מתבגרים .הטיפול יהווה עבור בנימין חיזוק קריטי להצלחה בשירות הלאומי.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל ב' לממן טיפול רגשי אשר יאפשר לו להתמודד עם האתגרים
בפניהם ניצב ביציאתו לדרך חדשה ויצרנית.

סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 13,022
במידה והסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס ,נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על
מנת שנוכל להמשיך לאשר פניות חשובות המגיעות אלינו.

תודה ,צוות פסיפס

