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 ה"ב בשבט התשע"י, 5112בפברואר  1

 ,שותפים יקרים

 

 יוכלו לצאתכדי ש, להם לעשות צעד משמעותי קדימהתרומה שתעזור  לפונים העניקדש אנו פועלים על מנת למדי חו

 .בכוחות עצמםפנו לדרך חדשה ממעגל המצוקה וי

 כםכריבקרב מבהפצת הרעיון והיוזמה לבקש מכם לסייע לנו  כדי של הדיווח החודשי מנצלים הזדמנות זושבים ואנו 

 . בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי

צד ל. י אנשים רבים הפונים אלינו בבקשה לסיוע"קרן פסיפס התבססה כקרן מוכרת ע, מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 .לדחות בקשות רבות ,בשל היעדר משאבים מספיקים, לצערנונאלצנו , הבקשות שאושרו בישיבה האחרונה

  

 . ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ישראלי ע של קרן פסיפס 73להלן אופן חלוקת התרומות בישיבת חלוקה 

 

 'אל קורס רכיבה טיפולית למימוןהוקצו ₪  2113 .1

 .לאורך השנים חווה קשיים למידה ועבר בין מסגרות לימוד שונות. נפשות 6בן בכור למשפחה חרדית בת , 81', א

-ב. ניתוק מהבית ושימוש בסמים, נשר מהמסגרת הלימודית והגיע למצבי סיכון רבים שכללו שוטטות' בכיתה ט

הכוללת השתלבות במרכז יום לגמילה , נבנתה איתו תכנית בקהילה ."רטורנו"נכנס לטיפול בקהילת הנוער  3183

שמור על ניקיון מסמים מזה למעלה מצליח ל". צומת"ס ממרכז "פעמים בשבוע וכן נמצא בקשר עם עו 3מסמים 

בשל חיבורו הגדול לתחום ורצונו , "רטורנו"כיום מעוניין להתחיל ללמוד קורס מדריכי רכיבה המתקיים ב. משנה

 . ובכך להתחיל בדרך חדשה קורס הרכיבה הטיפוליתלממן את ' אתרומת קרן פסיפס תסייע ל .לעבוד בו

 

 . 'לא תמונות ועריכת סרטים רכישת מחשב לעיבודהוקצו לטובת ₪  0111 .5

. עמדים לאימוץהמו" בית ילדים"הוצאה למשפחה אומנת בשל הזנחה ועברה לבגיל שנתיים . 3+ פרודה , 37בת ', א

-עשתה שירות מלא בחיל, א"שנות לימוד בתיכון לאומנויות בת 83סיימה  ,גדלה כבת יחידה, 6היא אומצה בגיל 

שהתברר כאלים ופוגעני מכל , הכירה את בן זוגה 31בגיל . וצילום למדה אחרי הצבא משחק תסריטאות, הים

כמו כן גנב את ציוד . השתלט על כספי הירושה שלה ובזבז אותם ועל כן היא נכנסה לחובות כבדים, הבחינות

היא הועברה עם ילדיה , בשל שתי ניסיונות פגיעה נוספים מצידו. הצילום שלה מה שלא אפשר לה להתפרנס

ליווי של , בתהליך שיקומי יציב נמצאת ' א. בני הזוג טרם גרושים בשל אי נוכחותו בטקס הגט. ושליםלמקלט ביר

תרומת קרן פסיפס  .ומעוניינת לשקם את חייה ולחזור לעסוק במקצועה" דירת המשך"ובדרך ל, שירותי רווחה

 .לשקם עצמה כלכלית ולצבור ביטחון ועצמאות, לחזור לעסוק במקצועה' א -ל תסייע

 

  .'ע-ל בתואר משפטים ל"שכהוקצו למימון ₪  1119 .3

תפס תפקיד מרכזי כמפרנס ' המשפחה חיה בעוני כבד וע. שנים' אביו נפטר לפני מס, אחים 88בכור מבין  ,38בן ', ע

ל לימודי משפטים יהתח. עם בגרות מלאה בתיכון ברנקו וייס לנוער בסיכון השכלה תיכונית םסיי' ע. המשפחה

. מעוניין להכריע בהובלת חייו ועל כן רוצה ללמוד ולרכוש מקצוע שיוציא אותו ממעגל העוני והקשיים' ע. השנה

 .לממן את שכר הלימוד בשנתו הראשונה במכללה ותלווה את התקדמותו' ע-תרומת קרן פסיפס תסייע ל
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 .'ל-ל' סיטם'קורס תפירה מקוון בשיטת הוקצו למימון ₪  1211 .0

הקימה , י ומחלקת רווחה"עוסקת בתפירה בתמיכת מט, מ"מברה 89ץ בגיל עלתה לאר. 9-ל נשואה ואם, 66בת ', ל

מלווה את ילדיה עם צרכים מיוחדים , מסורה לעבודתה ולמשפחתה' ל. בית ספר פרטי ללימוד אומנות התפירה

על רקע קשיים כלכליים ' 96-המשפחה מוכרת למחלקת רווחה מ. באדיקות וגם רפואית בשל תאונות שעברו

" סיטם"רוצה להתקדם מקצועית וללמוד את הקורס המקוון ולהפוך לנציגת ' ל. רועים טראומטייםבעקבות אי

הקורס מלמד שיטה מיוחדת המוכרת בעולם ותרחיב את קהל הלקוחות . ל"באזור מגוריה באמצעות הקורס הנ

 השפחתאת מלהרחיב את מקצועיותה ולפתח את עסקה ובכך לפרנס ' ל-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .שלה

 .בכבוד

 

  'ל-שיננית להוקצו למימון לימודי ₪  1116 .2

מתקיימת מקצבת מזונות ' ל. מוכרת באגף רווחה בירושלים סביב הגירושין ובעיות כלכליות, 3+ גרושה , 63בת ', ל

י "נתמכת ע. נוספים₪  8011ועד השתלבותה בלימודים עבדה כסייעת בגן עבור ₪  3371של ביטוח לאומי בסך 

לפני שנה החלה ללמוד קורס שינניות לבניית אופק תעסוקתי יציב מה שאילץ אותה  . בקבלת מוצרי מזון הרווחה

למימון  60,111ס "לקחה הלוואה ע' ל. מבקשת סיוע מטעמנו למימון שנת הלימודים השנייה. לעזוב את הסייעות

תרומת קרן  . שי לעמוד בהוצאותומבקשת שנחזיר לה סכום חלקי בשל הקו' היא בעלת דרגת זכאות א, הלימודים

  .מקצוע השיננית בכדי לאפשר לה להתפרנס בכבוד ולדאוג למשפחתהלה לממן את לימודי  'ל-פסיפס תסייע ל

 

  פדיקור-קורס מניקורלמימון ' מ-הוקצו ל ₪  2111 .6

ות הבית בחודש ומשמשת להוצא₪  6011עבודה ממנה משתכרת כ, דת גביהעובדת כפקי. 6 + גרושה,  60בת ', מ

, שני בני הזוג שלה לשעבר החלו לשלם מזונות רק לאחר מאבקים משפטיים .הרבות ולתשלום למסגרות החינוך

חובות לבנק של עשרות  'צברה מ, קבוע במשך תקופה ארוכהכתוצאה מכך וכתוצאה מאי מציאת מקום עבודה 

להשלים הכנסה בשעות הערב ובכך  פדיקור אשר יאפשר לה-מעוניינת להשתלב בקורס מניקור' מ. יםאלפי שקל

 . להגדיל הכנסתה ולצאת מהחובות הגדולים אליהם נקלעה 'מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. להגדיל את הכנסתה

 

  'ק-תואר ראשון להוקצו ללימודי ₪  1116 .7

ים לא בקשר עם אביה שהקים חי 'ק .לארץ' 91-שנות הב שעלו, גרושיםבת יחידה להורים ,  30רווקה בת , 'ק

היא . בהפיגור מה שמקשה עליהם לתמוך / יש ילדים הסובלים מקושי התפתחותי( בנפרד)לאב ולאם ,  חדשים

דרדרה לסמים והופנתה מטעם חוק הנוער למעון יה 'ק. ועל כן לא גויסה סובלת מבעיות רפואיות בליבה מגיל צעיר

, תביציבות כמוכר היא עבדה. שנים 0היא נקייה מסמים מזה . שנים' מסצופיה וקהילת רטורנו ושהתה שם 

ונרשמה והתקבלה לתואר ראשון במקרא  ,קשות למידה על אף לקויות, השלימה לימודים במכינה בעברית

 'ק". עלה נגב"מתפרנסת כמדריכה במסגרת שיקומית , ש וחיה עצמאית"כיום מתגוררת בב. אולוגיהיוארכ

תרומת קרן פסיפס   .אקונומי הנמוך ממנו באהוסוציים גבוהים תוכל לצאת מהמצב הדמאמינה שבעזרת לימו

 . אקונומי הנמוך ממנו הגיעה-לרכוש ביטחון ביכולתה ולצאת ממצבה הסוציו, לממן את לימודיה 'קתסייע ל
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לנו  שרופאבדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר , התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע הפעםגם *

 .באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכםם שיגשימו המקרילבחור את 

 .₪ 31,211 :בישיבה זוסך כל התרומות                                    

 ! שמח לכולםו בשבט "ט                                              

 ,תודה

 צוות פסיפס


