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 ה"ח באייר תשע"כ,  5142 ביולי 41

 ,שותפים יקרים

לישיבתו החודשית ואישר  'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של , בסיון' ט, /725-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 40בגין ₪  44,,02בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 . 

 'אעבור  ללימודי קוסמטיקה למימוןצו הוק₪  2111 .4

הם הגיעו .  לא למדו בגרות ולא רכשו מקצוע, במסגרות חרדיות וגדלו בתנאי עוני שני בני הזוג גדלו.  4+ נשואה , 72בת , 'א

כיום עובדת ' א. למחלקת שירותי רווחה על רקע קשיים כלכליים ומאז עשו כברת דרך להוציא עצמם מהבוץ הכלכלי

על כן מעוניינת לרכוש , לשפר את גובה הכנסתהרוצה ' א. עבודות 7-שעות ביום ב ,4בעלה עובד  'קשישים ומכמטפלת ב

' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .היא עשתה אבחון ובירור מעמיק במרכז הרב תחומי ושם עלה נושא הקוסמטיקה. מקצוע

  . ולצאת ממעגל חיי העוני, מקצוע ה לטובת רכישתלימודילממן את 

 . 'קורס מדריכי רכיבה עבור אהוקצו לטובת ₪  1111 .5

וקשיי הסתגלות ומעבר לחינוך  6עלתה לארץ בגיל היא . מנהלת אורח חיים חרדיהמשפחה בת ל, 2רביעית מבין , 42בת ', א

. מהוריהמה שגם יצר נתק , עזבה את הדת' א. הסתובבות עם נוער מנותק ושימוש בסמים ואלכוהול, דרדרותהיל והובילביתי 

עברה דרך משמעותית מבחינת קבלת . לא הצליחה להתמידשנים בהן  /במסגרת אחרי לפני כמה שנים היא השתלבה 

נתנה לה תחושה של , העבודה עם סוסים העצימה אותה. ורגשית, השתלבות חברתית, השלמת פערים בלימודים, המשפחה

ממליצים להמשיך ולתת לה  אליהמים המקצועיים הקשורים הגור. היא גילתה אהבה לתחום וכשרון אליו, חוזק ואחריות

עם ' א-תסייע לתרומת פסיפס . ומציאת מקום תעסוקה ופרנסה, זה יעזור לה לתחושת העצמה, כלים להתפתח בתחום

 .  ולשמור על יציבות תעזור לה לרכוש מקצוע, תהליך שיקומה

 .'עבור א+ 31לימודי מכינת הוקצו למימון ₪  3111 .3

בשל מערכת  תקופה משבריתהייתה זו ו, עם אמה המאמצת מרוסיה '40-עלתה ב. (מאבות שונים) 7+ גרושה , 4,בת  ',א

 41גיל בנישאה לראשונה  .לא שירתה בצבא כי נישאה והרתההיא  .בחינות בגרות ,ל ועברה "שנ 47סיימה  'א. יחסים נוקשה

שגדלה בבית דודתה בעת שהייתה במעצר בשל , /ם ילדה בת ואחרי כן הכירה את בן זוגה הנוכחי ולה, 70והתגרשה בגיל 

  .מתמידה בטיפולים ורוצה לשקם חייה, שיקום במסגרתעוברת תהליך  'מאז א. בן זוגה עדיין במעצר. נותעבירות סרסרות וז

ימון מבקשת את עזרתנו במ. /-ובדת יומיים בשבוע במטפלת בקשישים בחברת סיעוד וביתר הזמן מגדלת את בתה בת הע

 .בלימודי המכינה ולפתוח בדרך חדשה להשלים לימודיה' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל+. 4,לימודי מכינת 

 .'מ-ו' דידקטי עבור האחיות ה-למימון אבחונים פסיכוהוקצו ₪  4011 .1

אם עם הפרעות ה, האב עובד במכולת. כולם עדיין גרים בביתבה , ילדים ,4מגיעות ממשפחה של ', תלמידות כתה י,  'מ-ו' ה

הבנות נפלטו ממסגרות קודמות וכך הגיעו . 'דרגת זכאות המשפחה א. עברה אשפוזים ואינה מסוגלת לעבוד, נפשיות ודיכאון

ועם התמיכה הנכונה יצליחו לסיים , רוכשות הרגלי למידה, הן מצליחות להשתלב יפה בבית הספר. ד"לבית ספר מל

תרומת קרן פסיפס תסייע . ולשם כך נדרשת עזרה כלכלית 42מנת לעבור למסלול  הן זקוקות לוועדת השמה על. בגרויותיהן

 .להשלים בגרויות ולצבור תחושת מסוגלות וערך עצמי, לעבור למסלול לימודים ההולם את צורכיהן אחיותל

 לטובת הכרה בתאריה' תרגום עבודת התזה של והוקצו למימון ₪  3111 .2

טרם עלייתה עבדה , בעלת שני תארים אקדמאיים במשפטים ודוקטורט בכלכלה, ינהנולדה באוקרא,  4+ גרושה  ,7,, 'ו

במרכז התגוררו , השניים נישאו, הכירה את בן זוגה הישראלי עלתה לארץ 7444-ב. במכון לחקר ביטחון כלכלת אוקראינה

גיעה ליחידה לטיפול ומניעת היא ה. דרוםאת בעלה עם בנה ועברה ל' בעקבות מערכת יחסים אלימה עזבה ו. ולהם ילד הארץ

עובדת כמדריכה שיקומית לנפגעי נפש , למדה עברית, החלה תהליך שיקומי משמעותי 'ו. אלימות שיסייעו לה בשיקום חייה

תרומת קרן . התזהמשרד החינוך לא מכיר בתאריה מאוקראינה ודורש תקציר מתורגם של . אך המשכורת מאד נמוכה

 .כבוד ולשפר מעמדה במציאת תעסוקה ההולמת את כישוריה, כהלזכות בהער' ו-פסיפס תסייע ל

 .'ל אחרון עבור ו"תשלום שכהוקצו למימון ₪  4511 .0
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זמן )גרה במרכז הגמילה שנה וחצי . דרדרה לסמיםיוהתחברה לאנשים הלא נכונים וה 74עלתה לארץ בגיל , גרושה, 04בת  'ו

חלקת רווחה כשהייתה נקייה מסמים קרוב לשנתיים בבקשה לקבל הגיעה למ 'ו. כי לא היה לה לאן ללכת( ממושך מהרגיל

שוכרת  היא. משתפת פעולה ועוברת בדיקות שמוכיחות שהיא נקייה, סוציאלי ומאז היא שם על בסיס שבועי-טיפול פסיכו

סיים ל 'ו-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ומנסה לסיים לימודיה בבית הספר לאומניות בתקשורת, עובדת בחנות טבע, דירה

 .לרכוש מקצוע ולצאת לדרך חדשה, את לימודיה האקדמיים

 .'קורס גננות עבור חהוקצו למימון ₪  0111 .7

לקחה הלוואות לרכוש את , בעקבות הגירושין נקלעה לחובות כלכליים. ילדים בוגרים ,+ שנים  2גרושה מזה , 7/בת , 'ח

, ניקיון: היא עובדת בעבודות מזדמנות. דת עם ההשלכותאך העסק פשט רגל והיא מתמוד, חלקו של הגרוש בעסק המשותף

הם נאלצו לעזוב את . היא מתקיימת מהבטחת הכנסה ובנה ששוחרר מהצבא עוזר לה. מטפלת בקשישים וסייעת בגנים

מבקשת לצאת לקורס . ולאחרונה החלו לשכור שוב כשהילדים החלו לעבוד, הלאחות עברו, הדירה בשל המצב הכלכלי הקשה

להתחיל את חייה ' ח-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. מ להשתלב בעבודה ולדאוג לה ולמשפחתה"בגנים פרטיים ע גננות

 .ולשקם את ביטחונה ויציבותה הכלכלית, לרכוש מקצוע שעבודה מובטחת בו, שמחד

 .'קורס הנדסת הבטחת איכות עבור יהוקצו למימון ₪  0111 .8

נפטרה  'אמה של י. בעלה עובד במחלקת קירורו, עובדת כשוטפת כלים. אחיות 7ולה יתומה מהורים ,  7+ נשואה , 76בת , 'י

היא סעדה את אביה והוא נפטר . היה לגדלה והיא התחנכה בפנימייה אביה שחלה בניוון שרירים לא יכול, 0כשהייתה בת 

 . לת צפת על מנת לקדם עצמהבמכל' בקרת איכות'עובדת בעבודות מזדמנות ומעוניינת ללמוד קורס ' י ./4כשהייתה בת 

 .ולייצב את חיי משפחתה, לשפר את מצבם הכלכלי, לרכוש מקצוע חדש ומבוקש' י-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 .'שיעורי נגינה על תופים עבור יהוקצו למימון ₪  4211 .0

יטוח תקיימת מקצבאות במו, רית בילדיההינה המטפלת העיק האם: ילדים ,-זוג הורים גרושים ו, נפשות /מונה  'ת קמשפח

זקוק להשגחה  'י. והפרעות התנהגות קשות ,הפרעת קשב וריכוז, מום בלב, נת דאוןותסמסובל מ ,,4-בן ה ,'ינה ב. לאומי

שיעורי התיפוף עוזרים לו להקשיב לסובבים אותו ולמלא אחר הוראות . לסיוע רב ולטיפולים שונים ,יום-ברוב תפקודי היום

הוא כבר מראה יכולות , ם מקור החיות שלו ובאמצעות המוסיקה הוא מבטא רגשותיו ורצונותיוהשיעורים ה ,האחראים

בלימוד כלים לוויסות  'י-ל תסייעתרומת קרן פסיפס . השתלבות טובות יותר בזמן שיעורים ומקבל מרות ומראה איפוק

 .ובבילוי מיטיב ומעשיר בשעות הפנאי, להשתלבות טובה יותר בחברה, עצמי

 .'קורס קוסמטיקה רפואית עבור כהוקצו למימון ₪  1111 .41

מתגוררת אצל אמה שהפכה כיום  .מוסד לשיקום נשים נפגעות אלימותמטופלת ב, 7+ שנים  /4גרושה מזה , 07בת ' כ

 המלווה. בחיוב חולמת להיות קוסמטיקאית וזוכרת את ימיה כדיילת יופי .החלה עבודה בתחום המזון ולאחרונה, סיעודית

מה מטפלת במידה אוחרוצה ועל כך שהיא רוצה לשכור למסורה  'כעל היותה של , מספרת על התהליך שעברו יחידיו 'כשל 

ומתן טיפול יאה , שיקום מצבה הכלכלי, ברכישת מקצוע' כ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ותצליח להעלות משכורתה

 .למשפחתה שלא יפגע בקידומה ועצמאותה

 .'כעבור סייעת שינים  קורסהוקצו למימון ₪  1111 .44

הוריה . שר טלפוני עימו בלבדואביו בק, בנה עם הפרעות קשב. בדרום הארץ מתגוררת בדירת עמידר, 4+  גרושה, 2,בת  'כ

היא בשלה וחדורת . כעובדת מטבח עובדת במפעל 'כ. מתקיימים מקצבת נכות ומתקשים לעזור לה כלכליתלידה המתגוררים 

היא לקחה הלוואה ולא . ובכך לרכוש מקצוע ולהתקדם כלכלית, קשת ללמוד סייעות שינייםומב, מוטיבציה לקדם חייה

מה שישפר , ברכישת מקצוע ושיפור מצבה הכלכלי' כ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. מקבלת סיוע נוסף במימון הלימודים

 . את ביטחונה העצמי ויצור תחושת עצמאות

 .'לעבור  מחשב תקשורתהוקצו למימון ₪  4111 .45

זקוק , מתקשר באמצעות לוח תקשורתהוא . ומתנייד בכסא גלגלים( ליקוי שמיעה וראי" )אשר"סמונת תלוקה ב, 1,בן ', ל

עובד במפעל מוגן  'ל. שירותים מיוחדים וניידות, מקבל קצבת נכות, בביטוח לאומימוכר . יום-לסיוע בתפקודי היום

ויאפשר קשר ' של ללצרכיו וליכולותיו יותאם המחשב . צעות הרווחהחרש באמ-ולאחרונה החל ללמוד מחשבים במרכז לעוור

הפנייה לקרן היא בסיוע מימון , י הרווחה"המימון ברובו ניתן ע. והרחבת תחומי עניין צ"הפעילות לשעות אח, עם אנשים
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עם הסביבה ולקנות את המחשב שישפר הקשר , להשלים את הרכישה' תאפשר לל' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .היתרה

 .ויהווה אמצעי להרחבת הידע והעניין

 .'מניקור עבור פ -קורס פדיקור הוקצו למימון₪  3111 .43

גייסות של טיפול והתמה שדורש , לים מבעיה מטאבולית הפוגעת בכבדשניים מילדיה סוב. לא עובדת, /+ נשואה , /0 בת' פ

על כן מאד , בתרופה שאינה בסל)מטופלים תרופתית עם הפרעות קשב וריכוז ה אחרים 7 -ו, המשפחה למעקב וטיפולים

האב כרגע המפרנס היחיד . מעוניינת לצאת לעבוד ולקדם את עצמה הן בשל הצורך הכלכלי והן עבור עצמה 'פ(. יקרה

 .לאור ההוצאות הרבות אין באפשרות המשפחה לממן את הקורס לכן מבקשים סיוע. והמשפחה נעזרת רבות בשירותי רווחה

 .לשפר את המצב הכלכלי של משפחתה ולהגשים עצמה, לרכוש מקצוע' פ-רן פסיפס תסייע לתרומת ק

 .'שעבור  אבחון פסיכודיאגנוסטיהוקצו למימון ₪  4111 .41

הוא שקט ולא  ;מגיל צעיר יש לו קשיים. ב"ועולה לחט' עומד לסיים כתה ו, אחים 7בן למשפחה של זוג הורים ועוד ', ש

,  אובחן עם הפרעות קשב. מתנתק ושקוע בעולם משלו, ובל מהשפלות בשל התנהגותו השונהמתבודד וס, משולב חברתית

עליו לעבור אבחון מיוחד שוועדת השמה  .אוטיזם5 ל הרצף של בעיות תקשורתולאחרונה יש חשדות כי מדובר בהפרעות ע

יפספס וכך , ה לערוך חודש וחציבמירוץ נגד הזמן מאחר והמתנה למרפאה ציבורית יכול המשפחה. תשלבו במסגרת מתאימה

-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. להמשיך במסגרת לימודים רגילה עוד שנה יאלץוימות בימים אלה יאת וועדות ההשמה המתק

 .ולהשתלב במסגרת חינוכית שתיטיב עימו ותקדמו על פי יכולותיו, להגיע לוועדת ההשמה הקרובה' ש

 

 

ווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדי

נדגיש כי כל . זה גם מסמכים שמתארים את הקרן ופועלה לעדכון מצורפיםרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה הם יצט

 .התרומות מוכרות לצורכי מסוכי  התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה

 . ותרומתכם ומעורבותכם חיונית היום יותר מתמיד, רבות מאוד מגיעות אלינו בקשות

 ,תודה

 צוות פסיפס


