שותפים יקרים,
מדי חודש אנו פועלים על מנת להעניק לפונים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה ,בכדי שיוכלו לצאת
ממעגל המצוקה ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם.
בישיבה האחרונה התאפשר לנו להיענות באופן חיובי ל 41-פונים ,ולהם חילקנו  ₪ 10,444וכל 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 מדי חודש .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 של ישיבה מס'  96שהתקיימה בחודש אוגוסט  , 4102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף
גודמן ואליעזר גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 0044 .4הוקצו למימון הכשרה מקצועית ל-מ'
מ'  ,בת  ,01בת בכורה במשפחה בת  6נפשות אשר עלתה מאיראן כאשר היתה בת  .9המשפחה מתקיימת ממשכורתו של
האב כעובד אחזקה ,האם חוותה קשיי קליטה קשים ולא הצליחה להשתלב בעבודה .מ' סובלת מאי ספיקת כליות ובשנים
האחרונות עברה שלוש השתלות כליה .נסיבות חייה ומחלתה ,חוסמים בפניה מגוון של עבודות :מצבה הבריאותי אינו
מאפשר לה לעמוד על הרגליים זמן ממושך .במהלך חודשי הקיץ מ' חיפשה עבודה במקומות המקובלים לצעירים ,אך ללא
הצלחה
לאור קשיים אלה ,ומחיבתה הרבה לאסתטיקה ויופי מ' פונה אלינו בבקשה לסיוע במימון קורס בניית ציפורניים .הכשרה
במקצוע זה תאפשר לה למצוא תעסוקה במקום שאינו מקשה על מצבה הבריאותי.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' במימון הכשרה מקצועית ,אשר תסייע לה להשתלב בעולם העבודה על אף מצבה
הבריאותי.
 ₪ 0044 .0הוקצו למימון קורס שפת סימנים בעברית ל -א'
א' ,73 ,גרושה 4+ילדים .חירשת אילמת מלידה .עלתה ארצה מאוקריאנה לפני כ 01-שנים .סובלת בנוסף לכך מבעיות
בריאות  .מתקיימת מקצבת נכות ומתשלום מזונות מינימלי .באוקריאנה למדה שפת סימנים רוסית ועד היום כותבת
ומבינה רוסית בלבד .לאורך השנים היתה בקשר עם הרשויות בישראל באמצעות מתורגמנית אשר ידעה שפת סימנים בשתי
השפות .לפני כשנה נפטרה המתרוגמנית ,כך שכיום א' מוגבלת מאוד בתקשורת מול מוסדות ורשויות .א' חדורת מוטביציה
ללמוד שפת סימנים בעברית בכדי לשפר את איכות חייה ולקדם את היכולת שלה לתקשר בסביבה בה נמצאת .א' מוגבלת
מאוד מבחינה כלכלית ופונה אלינו בסיוע למימון שיעורים לרכישת שפת הסימנים בעברית
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תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' ללמוד את שפת הסימנים בעברית ובכך להשתלב בחברה הישראלית ולתקשר עם
סביבתה.
 ₪ 1444 .0הוקצו למימון קורס סאונד ל-ד'
ד ,06 ,שהה במסגרתו חוץ ביתיות החל מגיל  . 07סיים את השהות בפנימייה לפני כארבעה חודשים ומאז מתגורר יחד עם
אמו ואחיו .בזמן השהות בפנימייה סיים בהצלחה קורס די-ג'י בסיסי וכיום עובד כתקליטן באירועים על בסיס שבועי .כמו
כן עובד בעבודות מזדמנות שונות בכדי לסייע לפרנסת המשפחה .ד' מחובר מאוד לעולם המוזיקה מעוניין להתקדם בתחום
הסאונד ולהפוך אותו למקצוע .עבר ראיון קבלה למכללת  BPMאך אינו כול להרשות לעצמו לממן את הקורס במלואו בשל
הצורך לעזור למשפחה מבחינה כלכלית
תרומת קרן פסיפס תסייע ל-ד' במימון קורס סאונד על מנת לקדם אותו בתהליך השיקום המשמעותי אותו עושה
ולאפשר לו להתפרנס מתחום העניין שלו.

 ₪ 0444 .1הוקצו למימון לימודי נהיגה על משאית ל -י'
י' ,יליד אתיופיה ,בן  ,42רווק ,האמצעי מבין  01ילדים במשפחה חד הורית הנמצאת במצוקה כלכלית .לפני כשנתיים
השתחרר מצה"ל לאחר שירות צבאי מלא .כיום עובד כמאבטח .עבר ייעוץ במסגרת "מרכז תנופה" של שיקום שכונות
ונמצא מתאים ללמוד קורס נהיגה עד  04טון .י' מתחבר מאוד לתחום הנהיגה ומעוניין לעבוד כנהג משאית תחום אשר
יוכל לאפשר לו משכורת מכובדת  .לימודי נהיגה אינם ניתנים למימוש ע"י הפיקדון על כן פונה אלינו לעזרה במימון
לימודי הנהיגה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל י' במימון לימודי נהיגה על מנת שיוכל להתפרנס בכבוד ולסייע למשפחתו לצאת מהמצב
הכלכלי הקשה בו נתונים.

.0

 ₪ 4500הוקצו למימון קורס הנהלת חשבונות ל-נ'

נ ,47 ,נשואה .7+החלה לפני כחודשיים לשרת בשירות לאומי ,על מנת לתרום למדינה ולבסס את עתידה המקצועי.
במקביל ,עובדת בסופי שבוע כמלצרית בכדי לעזור לפרנסת המשפחה .בעלה של נ' עובד כנהג בחברת הסעות והם מתקשים
מאוד מבחינה כלכלית .המשפחה החלה תהליך שיקום כלכלי ותעסוקתי "משפחות במפנה" בשיתוף לשכת הרווחה ונמצאת
גם בליווי של "פעמונים" .בתפקידה במשטרה עובדת במחלקת החשבות ועוסקת בהנהלת חשבונות .במידה ובסוף שנת
השירות תהיה בידה תעודת מקצוע בהנהלת חשבונות ,תוכל להשתלב בעבודה במשטרה בתפקיד זה בשכר .נ' פנתה אלינו
בבקשה לסיוע במימון הלימודים.
.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -נ' במימון קורס הנהלת חשבונות ובכך תינתן לנ' האפשרות להשתלב בעולם התעסוקה
בצורה מכובדת ומשם לצמוח ולצאת ממעגל העוני.
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 ₪ 1,444 .0הוקצו למימון הכשרה מקצועית ל -מ'
מ' ,47 ,גרושה .4+מוכרת לרווחה עוד מילדותה ,על רקע של התמכרות אבי המשפחה לסמים ,מצוקה כלכלית קשה וקשיים
בתפקוד ההורי .בעקבות קשיים אלה הוצאה בילדותה למסגרת חוץ ביתית .שירתה בצה"ל ,אך שוחררה כעבור חצי שנה
מכיוון שנכנסה להריון .כיום מ' עובדת בהתמדה בטיפול בקשישים בכדי לפרנס אותה ואת ילדיה אשר אביהם אינו משלם
מזונות .מ' מעוניינת מאוד להשתלב בעבודה תחום הטיפוח והיופי ופונה אלינו בבקשה לסיוע במימון קורס בניית ציפורניים
ופדיקור ומניקור רפואי.
.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' במימון הכשרה מקצועית בתחום טיפוח הציפורניים ,עבודה בתחום תאפשר לה להגדיל
את הכנסתה וכן לעבוד בתחום בו מוצאת עניין רב.
.0

 0444 ₪הוקצו למימון לימודים ל -ט'

ט' ,26 ,רווקה .סובלת מבעיות נפשיות קשות ,ביניהן הפרעת פוסט טראומה חמורה בעקבות פגיעה שעברה בילדותה
ובבגרותה .לאורך השנים יכולת התפקוד שלה ידעה עליות ומורדות ,מתקופות בהן תפקדה ברמה גבוהה ועד תקופות בהן
לא תפקדה כלל .לפני כשנתיים החלה ללמוד בקורס להכשרת מורים לפלדנקרייז ,ומסיימת כיום את השנה השנייה
ללימודים .עד כה מימנה את הלימודים באמצעות מלגה מקרן אחרת  .לט' נותרה עוד שנה להשלמת הלימודים ,אך המימון
הופסק לאחרונה בשל שיקולים כלכליים של הקרן  .באמצעות השלמת לימודים אלה ט' מבקשת ליצור תפנית בחייה
ולהתפרנס בכוחות עצמה משיעורים שתעביר .ט' חדורת מוטיבציה לסיים את הלימודים ופונה אלינו בבקשה לסייע לה
בכך.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ט' במימון לימודי הוראת פלדנקרייז ותאפשר לה תחושת מימוש עצמי ויציבות
כלכלית.

 ₪ 4444 .8הוקצו למימון הכשרה מקצועית ל-ש'
ש' ,24 ,נשואה ואם ל .9-המשפחה מוכרת ומטופלת ברווחה מזה מס' שנים סביב קשיים סוציאליים וכלכליים קשים .ש'
עובדת כמזכירה בחצי משרה  ,האב אברך ומוכר ב 21%-נכות ללא קצבה .ראש המשפחה היה בעבר עצמאי אך נקלע
לחובות ונכנס להליך של פשיטת רגל .מאז התדרדר מאוד מצבה הכלכלי של המשפחה .ש' מעוניינת ללמוד קורס עיצוב
בלונים לאירועים בכדי שתוכל לעבוד בתחום בשעות זה באירועים בשעות הערב ולהגדיל את הכנסת המשפחה .פונה אלינו
בבקשה לסיוע במימון הקורס וערכת בלונים ראשונית
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ש' במימון לימודי עיצוב בלונים לאירועים על מנת שתוכל להגדיל את הכנסת המשפחה
ולצאת מהמצב אליו נקלעו.
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 ₪2500 .9הוקצו למימון לימודים ל -ד'
ד' ,70 ,גרושה .4+מוכרת בלשכת הרווחה על רקע של קשיים כלכליים שנוצרו בעקבות תהליך הגירושין ,וכן בעקבות
פציעתה של ד' ,אשר מונעת ממנה לעבוד במקצועה כטבחית .על אף הקשיים פנתה ד' לנתיב תעסוקה חלופי וכיום עובדת
כמדריכת לילה במעון לנערות בסיכון ובמקביל לומדת לימודי תזונה ונטורופתיה בכדי לרכוש השכלה שתרחיב את
אפשרויות ההשתכרות שלה .סיימה שנתיים של לימודים וכעת פונה אלינו לסייע לה במימון השנתיים הנוספות שנותרו
ללימודיה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ד' במימון השנתיים האחרונות ללימודים ,כך שתוכל לקבל הסמכה  ,לפרנס את
ילדיה ולסייע באמצעות הכשרתה לאנשים נוספים.

 ₪ 5000 .44הוקצו למימון לימודי משחק ל -ש'
ש' .41 ,בן בכור למשפחת מהגרים מקונגו שנקלטו בישראל במעמד של מבקשי מקלט בשנת  .4111בגיל  1הוצא מהבית
למסגרת חוץ ביתית בעקבות הזנחה ואלימות מצד הוריו .סיים את לימודיו התיכוניים עם תעודת בגרות מלאה ובמקביל
טיפח את כישרונו בתחום האמנותי (מוזיקה ,משחק וריקוד) .לפני  7חודשים אמו ואחיותיו חזרו לארץ מולדתם ואביו
שניתק עמו את הקשר ,נשאר בארץ .ש' מתגורר בדירת שותפים ביפו ,עובד ודואג לפרנסתו ללא סיוע חיצוני .על אף
הקשיים ,הצליח להיקלט ולהתערות בחברה הישראלית באופן בלתי רגיל .הוא חבר בשלוש שנים האחרונות בקבוצת
הצעירים של תאטרון "ניסן נתיב" ,ושיחק בתוכניות טלוויזיה שונות .לאחר תהליכי מיון מאתגרים התקבל ללימודים בבית
הספר למשחק "ניסן נתיב" .הלימודים אינטנסיביים מאוד והוא חושש כי על אף שעובד בכל זמן פנוי ,יתקשה לעמוד
בהוצאות המחיה לצד שכר הלימוד .על כן פונה אלינו בבקשה לסייע במימון שכר הלימוד
תרומת קרן פסיפס תאפשר ל ש' עזרה במימון שכר הלימוד ללימודי המשחק ובכך להיות חלק מהגשמת חלומו
לעבוד כשחקן.

 ₪ 1444 .44הוקצו למימון מלגת לימודים ל -פ'
פ' ,בת  .96בצעירותה עבדה בעבודות שונות בשוק החופשי ולמדה לימודים אקדמיים .בגיל  , 71בעקבות סכסוך משפחתי
חוותה משבר נפשי ,אשר השפיע באופן אקוטי על התפקוד שלה ,נקבעה לה נכות נפשית והיא מקבלת קצבת נכות מביטוח
לאומי .למרות הקשיים המרובים שחוותה ,שמרה על עיסוק בתחומי עניין מגוונים והיא בעלת יכולות קוגניטיביות טובות.
פ' מתנדבת כיום כספרנית ,השלמה את שנת הלימודים הראשונה בלימודי מידענות בהצלחה ,אך אין לה יכולת לממן את
הלימודים בכוחות עצמה .הלימודים יאפשרו לה להשתלב במקום עבודה מתאים ולפרוץ את מעגל התלות .הוצע לה לעבוד
בארכיון בו מתנדבת לאחר שתסיים את לימודיה .היא מבקשת סיוע במימון הלימודים.

תרומת קרן פסיפס תאפשר ל פ' עזרה במימון שכר הלימוד ללימודי מידענות כך שתוכל לעבוד בתחום  ,לחוש
תחושת עשייה ולצאת ממעגל התלות.
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 ₪ 1444 .40הוקצו למימון מחשב תקשורת ל -ר'
ר' ,9 ,בת בכורה במשפחה בת  9נפשות .מוכרת כבעלת עיכוב שכלי התפתחותי .בנוסף ,לוקה באפילפסיה ואף מטופלת
פסיכיאטרית בשל הפרעות התנהגות וסיכון עצמי .האב משרת בשירות לאומי אזרחי ,האם עובדת בשירות לקוחות.
לאחרונה הושג לר' מחשב תקשורת בהשאלה מ"עזר מציון"  ,אשר מסייע לה לתקשר עם הסביבה .המחשב יוחזר בחודש
דצמבר והמשפחה מעוניינת לרכוש מחשב עבור ר' בכדי שתמשיך ותתקדם .

תרומת קרן פסיפס תאפשר ל משפחתה של ר' לרכוש עבורה מחשב תקשורת אשר יאפשר לה לתקשר עם
הסביבה ולהתקדם מבחינת התפקוד היומיומי.
 ₪ 1444 .40הוקצו למימון מחשב תקשורת ל-ת'
ת' ,6 ,בת רביעית במשפחה בת  6נפשות .אב המשפחה אברך ,האם עקרת בית .ת' לוקה בתסמונת "רט" המאופיינת
בין היתר בקשיי תקשורת מיוחדים ומוגבלת מאוד מבחינה מוטורית .המשפחה מתמודדת עם טיפול אינטנסיבי בת'
שזקוקה לפיזיותרפיה ,ריפוי בדיבור ,ריפוי בעיסוק והידרותרפיה .לאחרונה נחשפה ת' לאפשרות להשתמש במחשב
מיקוד מבט ,אשר מאפשר לבחור את המושג אותו רוצה לבטא באמצעות תנועת עיניים  ,כך שהמושג נאמר בקול .ת'
עתידה להשתלב בשנת הלימודים הקרובה בכיתת לימוד רגילה ,המשפחה פונה אלינו בבקשה לסיוע ברכישת מחשב
תקשורת ותוכנות תקשורת נלוות
תרומת קרן פסיפס תאפשר למשפחתה של ת' לרכוש עבורה מחשב תקשורת אשר יאפשר לה להשתלב בכיתה
בבית ספר רגיל ולתקשר עם חברותיה לכיתה.
 ₪ 0444 .41הוקצו למימון קורס שירה מסורתית אתיופית ל-ב'.
ב' ,49 ,רווק ,עלה מאתיופיה בגיל  .06הבן השישי מבין  3ילדים .מתגורר עם הוריו שאינם עובדים .בגיל  44התגייס לצבא
ושירת שירות מלא כלוחם .לפני כשנה השתחרר ומאז עובד במפעל .לב' אהבה גדולה לתחום המוסיקה ורצון להפוך תחום
זה למקצוע .ב' מעוניין ללמוד שירה מסורתית עכשווית במרכז מורשת יהדות אתיופיה .הוא מעיד על קיומה של תעסוקה
רבה בתחום בקרב יוצאי אתיופיה בהופעות ובאירועים.
תרומת קרן פסיפס תאפשר ל-ב' להגשים את חלומו להתפרנס מהופעה ושירה באירועי העדה האתיופית

סך כל התרומות בישיבה זו .₪ 10,444
בחודש זה הגענו לשיא חדש ומשמועתי בגובה התרומות שלנו .כל זה בזכותכם!
במידה והסתיימה לאחרונה הוראת קבע לתרומה לקרן פסיפס ,נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על
מנת שנוכל להמשיך לאשר פניות רבות כמו בחודש זה.
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תודה,
צוות פסיפס
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