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 ה"התשע ז באדר"י, 5102 במרץ 8

 ,שותפים יקרים

להם לעשות צעד תרומה שתעזור  לפונים העניקעל מנת ל, דשמדי חוהתכנס הועד המנהל כ, באדר' ו, 5225-בתאריך ה

 .בכוחות עצמםפנו לדרך חדשה ממעגל המצוקה וי יוכלו לצאתכדי ש, משמעותי קדימה

 כםכריבקרב מלבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה  כדי ודשישל הדיווח הח מנצלים הזדמנות זושבים ואנו 

 . בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי

 .הפצתכםנשמח בסיוע -שיתמכו בגיוס משאבים נוספים ,מצרפת למייל זה גם מסמכים שמתארים את הקרן ופועלה

 .תמיד תתקבל בברכה' לאביוניםמתנות 'אבל מצוות , פורים אולי צעד מאחורינו, כמו כן

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 74קה להלן אופן חלוקת התרומות בישיבת חלו

 

 'א-ל קורס לימודי סייע שיניים למימוןהוקצו ₪  2113 .0

 2-ב. שמסייעת למשפחות לצאת ממשבר כלכלי עמותהמלווה בשנה האחרונה על ידי . 1+ נשוי , 45 בןחרדי  ,'א

מעוניין לרכוש מקצוע שיסב לו . לחודש 5222-0222 -חודשים האחרונים הוא עובד משרה מלאה ומרוויח כ

מתחייב לסדר בו לומד מוסד הלימודים . ע לרופאי שינייםיובחר במקצוע סי, ולמשפחתו עתיד כלכלי טוב יותר

ולדאוג ,  לרכוש מקצוע, לימודיולממן את ' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. דה לסטודנטיםולמצוא עבו' גאסט

 . לעתיד משפחתו

 . 'א-ל לימודי קורס חשבת שכרצו לטובת הוק₪  5811 .5

עבדה כמזכירה עד שהמקום פשט רגל . אקונומיתבשל מצוקה סוציו 5212-מוכרת ברווחה מ, 5+גרושה ,42 בת ,'א

החליטה לרכוש מקצוע והחלה ללמוד , בשל מצבם הכלכלי ירוד. ויציבמתקשה להשתלב במקום עבודה הולם  ומאז

לשקם , לרכוש מקצוע' א -ל תרומת קרן פסיפס תסייע .ל"מימון שכלה במבקשת שנסייע . שכר-קורס חשבי

 .עצמה כלכלית ולצבור ביטחון ועצמאות

  .'א-ל קורס צלמי סטילסהוקצו למימון ₪  2111 .3

לסייע לו לשוב בחזרה  על מנת 'עלם'לשהה במעון חסות הנוער והופנה , עובד בדלפק שירות בתחנת דלק, 52בן  ,'א

שהינה חולת לב וחיה על , לאמו השתלב בתעסוקה ומסייע, ובנותיה, אחותו, להתגורר עם אמוחזר  'א. לקהילה

אין לו כל רשת תמיכה , הוא מועסק בעבודות מזדמנות וחושש מעתידו התעסוקתי. באחזקת הבית, יטוח לאומיב

ובכך היה רוצה , שלוהצילום הוא מוקד המשיכה והכישרון  מקצועהבין כי בליווי מקצועי . ס שמלווהו"מלבד העו

אפשרויות תעסוקתיות  יפתחפתח כישוריו ואשר י, מבקש את עזרתנו במימון קורס צילום. להשקיע את עתידו

תסייע לו בתהליך שיקומו ותאפשר , הגשים את חלומול' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל.  מקדמות ומיטיבות

 . רכישת מקצוע שיהווה קפיצת מדרגה ליציבות כלכלית עתידית

 .'א-ל לימודי הנהלת חשבונותהוקצו למימון ₪  3521 .4

אביה . בתה אצל הוריה מתגוררת עם 'א.  קונומי ירודואמוכרת ברווחה על רקע מצב סוצי, 1+ גרושה , 04בת , 'א

מטפלת באביה  'א. ריך טיפול אינטנסיבי בביתמה שמצ ,בשל קטיעת אצבעות רגליו מסכרת ביטוח לאומימוכר ב

ניסתה לעשות צעדים לעצמאות בהשכרת דירה לה  'א. מתקשה להשתלב בשוק העבודה ל כך היאבש, במסירות
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היא מעוניינת להשתלב בלימודי הנהלת חשבונות . ריהולא עמדה בהוצאות וחזרה לה אך, ולבתה ובניקיון בתים

 .את לדרך חדשהלצבור ביטחון ועצמאות ולצ, רכוש מקצועל' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. צב את עתידהיולי

  'ח-ל לימודי תואר ראשון במנהל עסקיםהוקצו למימון ₪  3111 .2

הגרוש . לאחר שאימה נפטרה וכיום תומכת כלכלית גם באביה 11עלתה לארץ לבדה בגיל . 0+ גרושה, 05בת , 'ח

, ת זמניתהתחילה כעובד, כיום עובדת בבנק . אינו משלם מזונות והיא מפרנסת יחידה של ילדיה, ל"שלה ברח לחו

או להיות )עליה לרכוש תואר ראשון " ח אדםוחברת כ"בכדי לקבל משרה קבועה וכן משכורת שאינה דרך 

קיון ינ, אותה מימנה באמצעות עבודה בשעות נוספות, סיימה שנה ראשונה של לימודים בהצטיינות(. במהלכו

.  י על מנת להשלים את לימודיההשנה אינה מקבלת את המלגה והיא זקוקה לסיוע כספ. בתים ומלגה שקיבלה

התואר בכדי לממן את לימודי  'ל-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. פונה אלינו בבקשה לסייע לה במימון שכר הלימוד

  .לרכוש קביעות בעבודתה ולהתקדם במישור האישי

  פדיקור-קורס מניקורלמימון  'י-הוקצו ל ₪  4111 .6

. דרדרות והתמכרות לסמים קשיםיילדותה הקשה הובילה לה. חודשים 7מכורה נקייה מזה , 1+ רווקה , 01בת , 'י

הגיעה להוסטל נשים של הרשות ' י. ינוקת הועברה לחזקת הוריהוהת, בן זוגה עזב אותה חודשיים לאחר שילדה

, היא משתתפת בקביעות בקבוצת מכורים. היא החליטה לחזור לירושלים להיות ליד הוריה ובתה. לשיקום האסיר

ומעוניינת ילתה שיש לה גישה לתחום וכישרון ג, ה בעבודתה במספרה שם גם נחשפה לעולם הציפורנייםמתמיד

תרומת קרן פסיפס  .ההוסטל מבטיח תמיכה וליווי במהלך הקורס ולאחריו במציאת עבודה. לרכוש את המקצוע

 .ה למשפחתהובת טובלהיות אמא  ותאפשר לה, תסייע בתהליך השיקום, להגדיל הכנסתה 'י-תסייע ל

  'י-לשיעורי רכיבה טיפולית להוקצו ₪  5111 .5

. על רקע אלימות בין בני הזוג המשפחה מוכרת לרווחה. '77-הוריו עלו מאתיופיה ב. ארבעהשני מבין ילד ,  17 בן ,'י

האם מעולם לא עבדה עקב בעיות . הבעל של הקטנים מרצה מאסר בכלא חרמון. אבות שונים 0-ילדיה של האם מ

לראשונה בחייו בנו  הקים משפחה חדשה ופגש את 'יאביו של . צבת נכות על רקע נפשיבריאותיות וחיה על ק

לבסוף הוצא ו ,וייס-שולב בברנקו' בכתה ז. לימות וסולק מבית ספרובא 'החל לנהוג י 8מגיל כבר . 10כשהיה בן 

זאת בשל  ,שוהה בהוסטל תחת צו השגחה זמניתכיום . הופנה לשירות מבחן לנוער, ד לסמיםחש בעקבות. לפנימייה

 הרכיבה מהווה גורם מעצים ומשמעותי עבורו והוא. שנסייע לו במימון שיעורי רכיבה טיפוליתמבקש ' י. תקיפה

לשמר את חוויית ההתמדה וההצלחה שהוא ' י-תמוך בתרומת קרן פסיפס ת .הביע רצון להמשיך ולהתנדב שם

 .בשאיפה שזו תהיה קרש קפיצה עבורו, תעזור לו להישאר במסגרת מיטיבה, רוכש בשיעורים

  'מ-לל בעבודה סוציאלית "למימון שכהוקצו ₪  3111 .8

לא האמינה ביכולותיה ללמוד . ס בתל חי"לעו' סטודנטית שנה ג, יקיםנולדה וגדלה בקיבוץ אפ, 40רווקה בת , 'מ

ניקיון , טיולי כלבים)רב עבודותיה במהלך החיים היו מזדמנות . באקדמיה בגלל לקויות למידה וקשיים כלכליים

וינט המבקש להחזיר אנשים העוסקים בעבודה ללא אופק חזרה לשוק 'והיא הצטרפה לפרויקט של הג( 'בתים וכו

לקחה הלוואות וקיבלה מלגות אך עדיין לא הצליחה למלא , החליטה ללמוד להבטיח את עתידה. העבודה המסודר

 מבקשת שנעזור לה לסיים את שנתה האחרונה. ובעצמם בקשיים כלכליים+ 72הוריה בני . ל"את מלוא השכ

 ולבנות לעצמה אופק לרכוש מקצוע , לסיים לימודיה האקדמאיים' מ-ל תאפשרתרומת קרן פסיפס . בתואר

 .תעסוקתי יציב ומספק

  'עבור מ+ 31ללימודי מכינת הוקצו ₪  1113 .9

הביעה רצון  'מ .טיפול במרכז יום במקביל לסיעוד סבתה ודודתה ההחל. שנים 1אסירה משוחררת מזה , 07בת , 'מ

חלה לעבוד עם פגועי סיימה לימודיה בהצלחה וה ,"בית אסתר"לעבוד עם נוער ויצאה ללימודי הדרכה של עמותת 
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לשם כך . עבודה סוציאליתוהיא מעוניינת ללמוד לימודי , היא בעלת מוטיבציה גבוהה, מתמידה בטיפול 'מ. נפש

מבקשת סיוע . שילמה להם כללכרגע היא בפנים על תנאי כי לא . שיעוריה 5225-שהתחילה ב+ 02נרשמה למכינת 

לרכוש מקצוע ותואר ולשקם את , להיכנס למוסד אקדמי' מ-תאפשר לתרומת קרן פסיפס  .שלנו במימון המכינה

 .חייה

  'להשלמת בגרויות של עהוקצו ₪  1114 .01

 5חלתה בסרטן ועברה . מילדיה עם צרכים מיוחדים 5(. הראשון מנישואים קודמים) 0+ נשואה , 02בת , 'ע

מצאה עבודה שמתאימה , ניצאת מהעולהגיעה לרוח נשית על מנת לרכוש עצמאות כלכלית ו. ניתוחים וטיפולים

היא העלתה רצון . לאילוציה כמטפלת בקשישים והחלה להתנדב במתן מידע וייעוץ למשפחות לילדים בעלי מגבלות

 .ועל כן מבקשת שנסייע לה להשלים בגרויות במכללה ללקויות למידה, ללמוד ואת המגבלה בחוסר תעודת בגרות

מה שיגביר את ביטחונה העצמי ותחושת המסוגלות , ויותיהבעת השלמת בגר' ע-תמוך בתרומת קרן פסיפס ת

 . ויאפשר לה ללמוד ולהתקדם מבחינה כלכלית, שלה

  'למימון לימודי תואר בחינוך עבור שהוקצו ₪  1114 .00

יה הקצרה סבלה רבות ואבתקופת ניש. הייתה נשואה לגבר אלים כשנה וחצי, 1+ גרושה , 51חרדית בת , 'ש

רה והיא הבכ. יא מנסה לשקם חייהכעת הלפני כחצי שנה התגרשה מבעלה ו. תלית ומינימילו, מהתעללות רגשית

שכת בביתם והשהות הממהיא חזרה לבית הוריה ו .ומצבה הכלכלי של הוריה לא מאפשר להם לסייע לה 11מבין 

מ "ע מלווה במרכז למשפחה ובעזרתם ותמיכתם מבקשת סיוע במימון הלימודים 'ש. עליה רגשית מאד מקשה

להמשיך עם ' ש-תאפשר לתרומת קרן פסיפס  .שתוכל להמשיך וללמוד ולהבטיח לה ולבנה עתיד טוב יותר

  .ולהוות אבן דרך בחייה החדשים, לרכוש ביטחון ויציבות בדרכה החדשה, לימודיה

  'ש-ללימודי מדריכת כושר להוקצו ₪  2111 .05

ל "התגרשה מבעלה בחו. שנות שליחות בספרד' מס הגיעה ארצה לפני כשנה וחצי לאחר, 4+ גרושה , 00בת  ,'ש

היא עובדת קשה בניקיון . לא משלם מזונות, ל"האב בחו. והחליטה לעבור עם הילדים לארץ להיות בקרבת הוריה

. 'היא א זכאותהדרגת . הייתה רוצה להתקדם לעבודה שתסייע לה לדאוג טוב יותר לילדיה. על מנת לפרנס ילדיה

-תמוך בתרומת קרן פסיפס ת. בשלוחתו בירושלים מטעם מכון וינגייט רס מדריכת חדר כושרמעוניינת ללמוד בקו

 . בהכשרתה המקצועית שתאפשר לה מנוף משמעותי לצמיחה אישית ומשפחתית' ש

 

 

לנו  שרופאבדיקת מצב כלכלי ונתונים שונים אשר , התבססה חלוקת התרומות על המלצות של גורמי מקצוע הפעםגם *

 .באופן הטוב ביותר את מטרות הקרן ואת תרומותיכםהמקרים שיגשימו  לבחור את
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