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 שותפים יקרים,

 התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן' ,תשע"ו תמוז בכ" ,28/7/2016-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 13בגין ₪  30900לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :דםא של ידיאגנוסט-אבחון פסיכולניתנו ₪  1500 .1

אונת סובלת מבעיות רפואיות והפסיקה לעבוד אחרי תהיא . , נודדת עם ילדיה בין יישובים2, גרושה + 39בת  ,האם

שיים, לימודיים, רגבעקבות קשיים  מטופל אצל פסיכולוג 12-דם בן הא ל"א.דרכים, ומנסה לקבל קצבה מבט

לעזור לו להשתלב ע"מ  צרכיו טוב יותר תא להבין שלו יוכלס "ביהבתקווה ש הוצמד לו חונך .התנהגותיים

תרומת קרן  .דיאגנוסטי-סיוע במימון אבחון פסיכו תמבקשמשפחה כניות. סגרת חינוכית חדשה, ולהתאים לו תבמ

 בצורה שמתאימה לו.להשתלב במסגרת החינוכית החדשה  ולעשות אבחון ותאפשר ל לאדםפסיפס תסייע 

 

 :(דדיקטי )בערבית-אבחון פסיכועבור לאחמד ניתנו ₪  0021 .2

מזונות  , עובדת בניקיון בשתי משרות ביום ומקבלת דמי34אחים. האם, בת  5, הוריו גרושים ולו 13, בן חמדא

 ניתקמאז  2008-ם התגרשה מבעלה בד. הא"רי מזון ומקבלת סיוע שכצמסתייעת ברווחה לקבלת מוהיא א. "מבטל

)קריאה, שליפה, קושי לשבת  בלימודים של אחמד קשייו גתה נוכחהאם מציבה דא. מה ועם ילדיוקשר ע האב

 ולעשות אבחון ותאפשר ל אחמדתרומת קרן פסיפס תסייע ל . כמצופה ס לא מתמודד עימם"ולהתרכז...( וכי ביה

 .ולקבל את העזרה המתאימה לצרכים של

 

 :הנה"חקורס עבור  אלהאריניתנו ל₪  3000 .3

. מערכת יחסים אלימה ברקע. מתגוררת עם בן זוגה בדירה שכורה, מקבלת 1, גרושה )פעמיים( + 40, בת ריאלהא

. לאורך השנים נמצאו קשיים משמעותיים בתפקוד ההורי, בנה הוצא ממשמורתה וחי ד"קצבת מזונות וסיוע בשכ

מעוניינת לרכוש מקצוע ועבודה מסודרת, לקבל טיפול רגשי והדרכה ו יא מנסה לשקם חייה. ההבמשפחת אומנ

היא  של הקורס הדרישה. 1+2ח "עזרתנו במימון קורס הנהאת מבקשת אריאלה הורית על מנת שבנה ישוב אליה. 

תרומת קרן  אין לה אפשרות לשלם את כל הקורס, לכן פונה אלינו. -הכל, ואז יקבל החזר שהלקוח )היא( ישלם 

ת בטחון העצמי לחזק אלשקם את חייה מבחינה כלכלית וממן את הקורס שיעזור לה לאריאלה ל תסייעפסיפס 

 שלה.

 

 :קורס מדריכי כושר גופניעבור  גבריאלניתנו ל₪  4200 .4

נסיבות לא ברורות. מ עם בעלה שנפטר 1990-מו עלתה בלאם חד הורית ולו אחות גדולה. א , בן17, בן בריאלג

עבר גבריאל . שהיה בקשר עם האם, אך עזב וניתק את הקשר עם היוודע על ההיריוןנולד לאב אחר  בריאלג

במסגרות  ושילובו של גלעד מסגרות לימוד רבות בשל ריבוי מעברי דירות, ביניהם ניסיון חזרה בתשובה של האם

, השתלב בה עם התבגרותו הופנה למסגרת חוץ ביתית שתאפשר מקום מגורים יציב לצד תהליך טיפולי .תחרדיו

עוד בעת שהותו התחיל להתאמן הוא ל. "שנ 12ו ובן זוגה הנוכחי, לומד בתוכנית מכראוי ואף חזר לבית א

. הוא מקפיד על אימונים ויודע בפנימייה, הפסיק לשתות אלכוהול, לעשן, ולהשתמש בחומרים מזיקים אחרים

 וכל לעזור לאחרים.ימקצוע במסגרתו  וללמודהשלים תהליך ל לגבריאל תסייעתרומת קרן פסיפס  ששם עתידו.
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 :תמימון מעון יום לבתה התינוקעבור  דורהניתנו ל₪  1000 .5

כיום פעילה ו סבלה שנים ארוכות מאלימות דורה מגדלת בנותיה ללא סיוע האב.היא . 3הורית + -, חד32, בת ורהד

, התקבלה לפני שלוש שנים החלה לצעוד לעבר חלומה ללמוד משפטים .אחרות במצבים דומיםמסייעת לנשים ו

ומדת בפני התחלה היום היא ע .התקבלה ללימודים אך נאלצה לדחותםכ "למכינה וסיימה אותה בהצלחה. אח

לות אישיות וחברתיות בניסיון חייה לתקן עוורוצה להעניק דוגמא לבנותיה ולהשתמש דורה . מחודשת של התואר

לדורה  תרומת קרן פסיפס תסייע .ון לבנותיהסגרת צהרצה שנעזור לה לממן מעון יום ומורולכן היא  עבור אחרים

 .בנותיהכות בביטחון כלכלי ולדאוג לה ול, לזשחשוב לה כל כךלרכוש מקצוע 

 

 :הדרכת כלהס עבור קור חמוטלניתנו ל₪  500 .6

מלפני שנתיים וחצי מצבם מוכרים ברווחה על רקע מצב סוציואקונומי נמוך.  הם ילדים. 9 משפחת שלו ישל

ה עברה סדנת תעסוקה במרכז עוצמה, שיתפה פעול מוטלשה קשה יותר עקב לידת שלישייה. חהכלכלי נע

והתמידה, מבקשת ללמוד להיות מדריכת כלות בשילוב ייעוץ לקראת חיי הזוגיות, ואף בהמשך לקורס גישור של 

השלים מקצוע שיעזור חמוטל לתרומת קרן פסיפס תסייע  .יע ללימודיהר. היא משקיעה רבות בשביל להג"מכון ינ

 .למשפחתה להתייצב כלכלית

 

 :3-0קורס מנהלות מסגרות חינוך לגילאי  גית עבורחניתנו ל₪  5003 .7

ומאז חיי המשפחה התהפכו, הוא אינו ניה . בן זוגה אובחן לפני עשור כחולה בסכיזופר8, נשואה + 46, בת גיתח

מתפקד בשל ריבוי התרופות וגורם למצוקות נפשיות לכל בני הבית. האם מנסה לשקם משפחתה בכל הכוח, עובדת 

ת ובסדנ ", נושמים לרווחה"כנית ,י ת"המשפחה מלווה ע. ן ומהווה עוגן יציב לילידה לכלל צורכיהםכסייעת במעו

להתקדם מבחינה לחגית  תרומת קרן פסיפס תסייע הכוונה היא נמצאה מתאימה להתקדם לתפקיד ניהול מעון.

 לדאוג למשפחתה ולחזק את התא המשפחתי.מקצועית, 

 

 :םציוד לעסק בניית ציפורנייעבור ללימור ניתנו ₪  0025 .8

עבדה בניקיון ולאחר סדנת לימור א. "ילדים, מתקיימת מהבטחת הכנסה מבטל 5, בתהליכי פרידה + 41, בת מורלי

יים. היא למימון קורס בניית ציפורנ "נושמים לרווחה"קיבלה סיוע מ ,תעסוקה ארוכה, בה הפגינה מחויבות רבה

תרומת קרן ציוד לפתיחת העסק.  תשירכוח עסק פרטי וצריכה סיוע בפתלמכוונת  היא .כבר לומדת שם חודש וחצי

 לעצמהלהתקיים בכבוד ולדאוג  ,ללימור ללמוד מקצוע בו תוכל לפתח עסק פסיפס תסייע

 

 :הנה"חקורס עבור  נטליניתנו ל₪  2500 .9

לי ליף מעסיקים בתדירות גבוהה. נטעולה מקווקז, עובד כנהג משאית, אך מח. בעלה 3, נשואה + 28, בת לינט

רוצה לצאת  נטלי. חתהגרה עם משפ אימה של נטעל ושוחררה בשל היריון. ", שירתה בצה2001-עלתה מקווקז ב

לשוק העבודה והלימודים ולרכוש מקצוע. הקורס שמציע משרד התעסוקה מתקיים פעמיים באמצע שבוע, בעוד 

נטלי תרומת קרן פסיפס תסייע ל .הקורס אותו רוצה ללמוד הוא בשישי, וזה מקל עליה להסתדר עם הילדים

 למשפחתה.להתקיים בכבוד ולדאוג למוד קורס הנה"ח, ל

 

 :(עיצוב ותפירה) "אופנה למתחילות" לימודיניתנו לסתיו עבור  ₪ 2000  .10

ומנסה לשפר  ,"דרור" י תכנית"קשה. המשפחה מלווה ע של בני הזוג הכלכלי מצב. 2, נשואה + 25, בת תיוס

עסוקה חדשות והתפתחות ע שיאפשר הזדמנויות תחייהם. חלק מהותי מהתהליך הינו רכישת השכלה ומקצו
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מעידה על עצמה שמאז ומתמיד נמשכה לעולם התפירה והעיצוב וקבלת התעודה חשובה לה בשביל  תיואישית. ס

מקצוע שיעזור למשפחתה להתייצב  להשלים לסתיו תסייעתרומת קרן פסיפס לקבל ליווי מקצועי להקמת עסק. 

  כלכלית ולהתקדם בדרך חיים חיובית אליה הם שואפים.

 

 :ניתנו לקארין עבור קורס אימון )קואצ'ינג( ₪ 3000 .11

בני הזוג נכונים  ושוקעים בחובות. . המשפחה מוכרת לרווחה על רקע מצוקה כלכלית8, נשואה + 44ן, בת יראק

משתתפת בסדנה לאימון תעסוקתי בשביל למצוא חזון  . קאריןנושמים לרווחה' י"לעשות שינוי ומלווים ע

מו, וכחלק מתהליך זה מבקשת ללמוד קורס אימון אישי, לפתח קריירה שתשלב עבודה תעסוקתי ואופן יישו

 'היא נהנית מהקורס ומשתפת שכבר מספרטנית ועבודה קהילתית בכדי לסייע לאנשים לפרוץ דרך חדשה בחיים. 

מוסיפה שתוכל גם להשתלב בעבודה ברווחה מול נוער  . קאריןלך הסטזהמליה שתעשה להם אימון בנשים פנו א

ויאפשר כלכלי למשפחתה  לרכוש מקצוע שהיא אוהבת שיספק פתרון לקארין תסייעתרומת קרן פסיפס בסיכון. 

 לה לעזור לאחרים.

 

 :הקורס קונדיטורירון עבור ניתנו לש ₪ 4500 .12

. כל ילדיה מאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז. למדה בעבר דרך לשכת התעסוקה קורס 3, גרושה + 50, בת רוןש

 רוצה לשנות מקצוע וללמוד קונדיטוריה. רוןש. שנים, אך כיום אינה עובדת 3מטפלות סיעודיות, עסקה בזה 

 לעבוד בעבודה שהיא אוהבת ולהגדיל את הכנסותיה.לשרון  תסייעתרומת קרן פסיפס 

 

 :תשעווה וגבו ציוד לעסק מניקור פדיקור רפואי + קורסניתנו לשושי עבור  ₪ 1500 .13

נפשי והקושי למצוא -מתקשה לפרנס את בנותיה על רקע מצבה הבריאותי היא  .2, חד הורית + 45, בת שיוש

הורית ומטפלת יחידה. היא מעוניינת לעבוד מהבית, מה שיקל על -עבודה מתאימה לצרכיה ומתוקף היותה חד

כוש ציוד ולקבל לקוחות. כיום מניקור ורוצה להוסיף את תחום היופי, לר-קורס פדיקור 2010-התנהלותה. עשתה ב

לרכוש כלים שיאפשרו לה לבנות עסק לשושי  תסייעתרומת קרן פסיפס עושה טיפולים מהבית לשכנות וחברות. 

 יציב.בטוח ו

 

של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו 

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים שמתארים את בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה 

ה וכי התרומות הקרן ופועלה. נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמות

 מוכרות לצורכי מס.

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

 תודה,

 צוות פסיפס
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