שותפים יקרים,
מדי חודש אנו פועלים על מנת להעניק לפונים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה ,כדי שיוכלו לצאת
ממעגל המצוקה ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם.
אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם
בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי.
מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד ,קרן פסיפס התבססה כקרן מוכרת ע"י אנשים רבים הפונים אלינו בבקשה לסיוע .לצד
הבקשות שאושרו בישיבה האחרונה ,נאלצנו לצערנו ,בשל היעדר משאבים מספיקים ,לדחות בקשות רבות.

סוף השנה האזרחית הגיעה .לשמחתנו הרבה קרן פסיפס קיבלה סוף סוף אישור  -64והינה עמותה
מוכרת לתרומות ע"י מס הכנסה.
להלן אופן חלוקת התרומות בישיבת חלוקה  17של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן.
 ₪0022 .1הוקצו למימון לימודים במכינה קדם אקדמית לח'
ח'  ,92 ,רווקה .,שירתה בצבא שירות צבאי מלא .אסירה משוחררת מזה  5חודשים ,לאחר שריצתה מאסר של
כשנה בעקבות עבירת שוד .ח' הביעה חרטה עמוקה על מעשיה ונמצאת בתהליך של שיקום ושינוי .עובדת כיום
כמוכרת בחנות ,אך מכיון שמשלבת בסדר היום שלה גם טיפול ,שעות העבודה שלה מצומצמות והיא אינה מרויחה
משכורת גבוהה .מעוניינת להתחיל לימודים אקדמיים ונרשמה למכינה קדם אקדמית .פונה אלינו בבקשה לסייע
לה במימון הלימודים .תרומת קרן פסיפס תסייע לח' לממן את לימודיה ובכך להתחיל בדרך חדשה.

 ₪ 0002 .0הוקצו לטובת אבחון פסיכו-דידקטי לא'.
א' ,71 ,בן יחיד להורים גרושים .א' סובל מהפרעת קשב וריכוז משולבת עם היפראקטיביות .לאורך השנים חווה
קשיים בלימודים וכן קשיים חברתיים .בכיתה ז' עבר ללמוד בבית ספר לאומניות ,אך למרות כשרונו בתחום
האומנות התקשה להשתלב מבחינה משמעתית ומבחינה לימודית ,בשל כך לא המשיך ללמוד בבית הספר .האם
מתקיימת מקצבת מזונות בלבד ,אשר אינה מתקבלת באופן קבוע .תרומת קרן פסיפס תסייע לכוון את א' למענה
הלימודי המתאים.
 ₪ 1222 .3הוקצו למימון אבחון דידקטי לג'.
ג' תלמיד בכיתה י"א בתיכון לנוער נושר  ,בן שלישי במשפחה בת  1נפשות .האם היתה מובטלת כשנתיים  ,דבר
שהוביל לצבירת חובות רבים ,כך שגם כיום כאשר שני ההורים עובדים הם מתקשים מאוד מבחינה כלכלית .לג'
קשיים רגשיים ולימודיים רבים המקשים עליו מאוד בלימודיו .בית הספר מבקש לסייע למשפחה לממן את
האבחון הנדרש בכדי שיוכלו לעמוד על קשייו הלימודיים במדויק ,לסייע לו באופן ממוקד בקשייו ולאפשר לו
הקלות שיסייעו בבחינות הבגרות .תרומת קרן פסיפס תסייע לג' לקבל את המענה הממוקד לו זקוק בכדי להצליח
בלימודיו.
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 ₪ 0222 .6הוקצו למימון לימודי טבחות לי'
י ,בן  ,72הצעיר במשפחה המונה זוג הורים וארבעה ילדים .י' נשר מבית הספר בכיתה ט' ומאז עובד באופן קבוע
לפרנסתו ,בעיקר בתחום המזון .מוכר לשירות מבחן לנוער בשל עבירת סמים משנת .9177בשלוש השנים האחרונות
י' נמצא בפיקוח שירות מבחן ואינו משתמש בסמים .לפני כשנה נולדה לי' בת מבת זוגו לשעבר  .י' עובד כיום בטבח
במלון בכדי לפרנס את עצמו ולשלם מזונות עבור בתו .מתוך הניסיון שלו בעבודה ,שואף להתמקצע בתחום
הטבחות  ,על כן פונה אלינו בבקשה לסיוע במימון קורס טבחות אשר יאפשר לו לעבוד כטבח מקצועי ,להגדיל את
משכורותו ולפתח קריירה בתחום .תרומת קרן פסיפס תסייע לי' לרכוש מקצוע ולפרנס את עצמו ומשפחתו
בכבוד.
 ₪ 6222 .0הוקצו למימון לימודי תעודת הוראה לא'
א' ,19 ,נשואה .9+המשפחה מוכרת לרווחה מזה מספר חודשים לאחר שבעלה של א' נעצר לאחר שנאשם ברצח.
בעקבות האירוע נקלעה א' למשבר נפשי וכלכלי ,עזבה את הדירה בה גרו ועברה להתגורר בבית הוריה ,מתקיימת
כיום מקצבת הכנסה .לא' תואר ראשון בסוציולוגיה ,עד למקרה המשפחה התנהלה הצורה נורמטיבית  ,א' עבדה
כסייעת לילד הסובל מאוטיזם ותכננה ללמוד הוראה .תרומת קרן פסיפס תסייע לא' לה לממן את לימודי תעודת
ההוראה בכדי לאפשר לה להחזיר את חייה למסלול ולאפשר לה לפרנס את ילדיה בכבוד.

 ₪ 0022 .4הוקצו לו' למימון לימודי חינוך ותעודת הוראה
ו'  ,17 ,נשואה .1+אסירה משוחררת מזה  71שנים .חיה עם הוריה ,ילדיה ובעלה בדירה קטנה בשל קשיים
כלכליים .מאז שחרורה ו' עברה תהליך שיקומי שבו השתלבה בעולם העבודה ,השלימה  79שנות לימוד והקימה משפחה.
בהמשך למדה במכינה קדם אקדמית וסיימה אותה בהצטיינות .לפני שלושה שבועות פוטרה מעבודתה כמנהלת
אדמניסטרטיבית בשל קיצוצים .ו' מבקשת ללמוד תואר בחינוך ותעודת הוראה בשילוב משאבי אנוש ,בכדי להגשים את
חלומה לעסוק בחינוך ולהוות דוגמא לילדיה .תרומת קרן פסיפס תסייע לו' להמשיך את תהליך השיקום שהחלה
ולהתחיל בלימודים אקדמיים.
 ₪ 0222 .7הוקצו ללימודי מניקור פדיקור לש'
ש' ,92 ,אם חד הורית לילד בן שנה שנולד מחוץ לנישואים .הוריה של ש' התגרשו כאשר היתה ילדה על רקע של אלימות
קשה כלפי האם ,לש' אין קשר עם אביה .בן הזוג של ש' לשעבר אינו מכיר בילד ואינו משלם מזונות .בשל קשיים כלכליים
ש' מלווה דרך ארגון פעמונים .ההריון מחוץ לנישואין גרר תגובות קשות מצד המשפחה וישנם בני משפחה רבים שניתקו
עימה קשר בעקבות ההריון .ש' בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה .עבדה עד לאחרונה
בבנק כבנקולית במשרה חלקית ,אך עזבה את העבודה לאחר קיבלה ייעוץ תעסוקתי ללכת ללמוד לימודי מניקור פדיקור
במסגרת שהתחייבה לתת לה עבודה בתום הלימודים .תרומת קרן פסיפס תסייע לש' לרכוש מקצוע שיאפשר לה עבודה
זמינה עם הכנסה גבוהה.
 ₪ 3022 .8הוקצו למימון לימודי צילום מקצועי למ'
מ' ,92 ,מטופלת בחטיבה לקידום נוער בשלוש השנים האחרונות על רקע של קשיים אישיים ומשפחתיים  .בשל קשייה
להשתלב במסגרת נורמטיבית השתלבה בתיכון לנוער נושר ,שם סיימה בגרות .קיבלה פטור מצה"ל ושירתה בשירות
לאומי .כיום עומדת בפני השנה הרביעית ללימודיה בבית הספר לתאטרון חזותי .בשנה שעברה מימנה את לימודיה
באמצעות מלגה מיוחדת שקיבלה מבית הספר .בשל האינטנסיביות של הלימודים  ,עובדת מספר פעמים בשבוע בניקיון.
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פונה אלינו בבקשה לסייע לה בשנת הלימודים הרביעית והאחרונה .תרומת קרן פסיפס תוכל לסייע למ' להשלים את
לימודיה ולעבוד בתחום בו למדה.
 ₪ 6022 .9הוקצו למימון לימודי עיצוב שיער לר'
ר'  .11אסירה משוחררת מזה כחצי שנה .היתה נשואה מספר שנים ולה שני ילדים קטינים ,מערכת היחסים עם בעלה
היתה מורכבת והיא סבלה מאלימות .נשפטה למספר חודשי מאסר בעקבות תקיפת בעלה .ר' מתמידה בתכנית הטיפול
אליה מגיעה מרצונה החופשי .מעוניינת לשקם את חייה וללמוד עיצוב שיער  .תרומת קרן פסיפס תסייע לר' לרכוש מקצוע
שיסייע לה בפרנסת משפחתה.
 ₪ 1022 .12הוקצו למימון לימודי טבחות לב' .
ב' בת ,72.5הבת הצעירה למשפחה חד הורית בת  2נפשות ,עולים מאוקראינה .האם מובטלת ומתקיימת מקצבת הבטחת
הכנסה ,אין קשר עם האב .ברטה שהתה ב 4-השנים האחרונות בהוסטל לבנות  ,בעקבות חוסר תפקוד של האם ואלימות
כלפי ב' מצד אחיה הבכור .בשלוש השנים האחרונות לומדת בבית ספר מקצועי בו סיימה לימודי טבחות סוג  .7במקביל
ללימודים עבדה ברטה עד לפני חודש כאחראית מטבח בגן אירועים ,אך פוטרה מכיון שתבעה את הבוס על תאונת עבודה
שהיתה לה .כיום ב' שוכרת דירה באופן עצמאי ומכלכלת את עצמה .במקביל היא לומדת לימודי י"ג במטרה לסיים
טבחות סוג  .9פונה אלינו בבקשה לסיוע בתשלום הלימודים ,מכיון שפוטרה מעבודתה .תרומת קרן פסיפס תסייע לב'
להשלים את לימודיה ולהשתלב במקצוע בו היא רואה את עתידה.
 ₪ 6222 .11הוקצו למימון לימודי קורס קעקועים לת'.
ת' בן  ,97בן לאב דרוזי ואם מוסלמית ,נולד מקשר מחוץ לנישואים וגדל אצל האב .הקשר עם האם מנותק מאז שהיה פעוט
 ,הקשר עם אביו רופף .בגיל  2הוצא מביתו על רקע של תפקוד הורי לקוי ,מאחר ואביו סבל מבעיית שתיה קשה .ניחן
ביכולות לימודיות גבוהות מאוד וסיים תעודת בגרות מלאה .מכיון שאימו של ת' מוסלמית ,קיבל שחרור מצה"ל ,אך
התגייס לצבא כמתנדב ושירת שנה וחצי בחטיבת הנח"ל .כיום ת' מתגורר בדירה שכורה יחד עם שותפים ועובד למחייתו
כמוכר בקיוסק .ת' בעל כשרון אומנותי ברמה גבוהה ,מעוניין מאוד להתמקצע בתחום הקעקועים ולרכוש תעודה המוכרת
על ידי משרד הבריאות בכדי לעבוד כמקעקע באופן חוקי .תרומת קרן פסיפס תסייע לת' במימון הקורס בתחום בו הוא
רואה ביטוי לכשרונו ואפשרות להשתלב בעולם העבודה.
 ₪ 0022 .10הוקצו למימון לימודי מזכירות רפואית לק'
ק'  ,92 ,נשואה .9+בעלת  79שנות לימוד ,ללא מקצוע .גדלה במשפחת אומנה עד גיל  .72מאז לידת בנה מתקשה
מאוד להשתלב בשוק העבודה ,עבדה תקופה קצרה בחנות ירקות אך לאחרונה פוטרה .בעלה של ק' עובד כנהג
משאית .המשפחה שרויה בחובות המכניסים מתח רב לזוגיות וקרן סובלת גם מאלימות .תרומת קרן פסיפס
תסייע במימון קורס מזכירות רפואית בכדי שתוכל להשתלב בשוק העבודה ולסייע לפרנסת המשפחה.
 ₪ 6222 .13הוקצו למימון לימודי נהיגה על אוטובוס לא'.
א'  ,41 ,נשוי .1+עד לפני שלושה שבועות עבד כנהג בחברת הסעות ,אך פוטר מעבודתו בשל צימצומים .אשתו סובלת
ממחלת פרקים וסוכרת ועל כן עובדת באופן חלק בלבד .המצב הכלכלי של המשפחה קשה ,אך הם עושים מאמצים רבים
לצאת מהמצב אליו נקלעו .כחלק ממאמצים אלו בני המשפחה מלווים ב"פעמונים" ובעמותת "בעצמי" .במסגרת תוכנית
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"בעצמי" ערך א' יעוץ תעסוקתי ממנו עלה כי עבודה כנהג אוטובוס תאפשר לו עבודה יציבה בעלת משכורת שתאפשר לו
לפרנס את משפחתו בכבוד .בתום הלימודים מובטח לאברהם מקום עבודה ושכר התחלתי הגבוה באופן משמעותי מהשכר
שקיבל עד היום .תרומת קרן פסיפס תסייע לא' להשלים את לימודיו ולהשתלב במקום עבודה יציב ומכניסה.
*גם הפעם התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע ,בדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר אפשרו לנו
לבחור את המקרים שיגשימו באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכם.
סך כל התרומות בישיבה זו.₪ 602002:
חג אורים שמח לכולם!
תודה2
צוות פסיפס
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