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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן'  תשע"ו אב"ו כ ,30/8/16-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 7בגין ₪  16500לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :רציוד פדיקור מניקולחן עבור ניתנו ₪  0003 .1

בשל קשיים כלכליים. לאורך שנותיה עבדה  . היא עצמה מוכרת לרווחה. האב לא בתמונה2, רווקה + 41, בת ןח

ועתידה להשתלב כקוסמטיקאית במשק בית. היא למדה לאחרונה קורס פדיקור מניקור שיהווה מקור פרנסה 

במספרה בראשון. ילדיה ישולבו במועדונית רווחה לאפשר יציאתה לעבודה. היא עוברת בשנה וחצי האחרונות 

לחן לצאת לשוק  תרומת קרן פסיפס תסייע. המלווה נשים בהקמת עסקים קטנים "עסק משלך" תהליך עם

 העבודה עם הכלים לבנות עסק מצליח ולדאוג למשפחתה מבחינה כלכלית.

 

 :תתואר בעבודה סוציאלילחוה עבור ניתנו ₪  0003 .2

שנים חלתה בסרטן ועברה  6-לפני כ ת.יה עובדת כקופאוחו של רב . בעלה עובד כמזכיר5, נשואה +33ה, בת וח

 מתמודדים עם קשיים רגשיים ולימודיים וההורים מנסים לעשות כפי יכולתם הםטיפולים וניתוחים. ילדי

שתה בגרויות ופסיכומטרי תוך רוצה להגשים חלומה וללמוד עבודה סוציאלית. היא ע חוה. להתמודד עם המצב

ללמוד מקצוע מכובד ולהתייצב  לחוה ל תרומת קרן פסיפס תסייעשמירה על עבודתה ודאגה לבית ולילדים. 

 .כלכלית

 

 :הקורס קונדיטורי לוסי עבורניתנו ל ₪ 2500 .3

בנה בגפה חודשים התגרשו. היא מגדלת את  9היה בגיל  שבנהוכהתחתנה בגיל צעיר,  . היא1, גרושה + 40, בת וסיל

שנים כמטפלת בקשישים ונעזרת ברווחה עם קשייה הכלכליים.  14עובדת מזה לוסי מו. עללא סיוע מהאב או קשר 

לאור השינויים שעוברת כחלק מרצונה לשקם עצמה כלכלית גם הגדילה משרה, עשתה בירורים מעמיקים על קורס 

לעשות קורס שיאפשר לה לשקם את  ללוסי תרומת קרן פסיפס תסייע .טוריה ומראה מוטיבציה גבוהההקונדי

 היא שואפת.עצמה ולהתקדם בדרך חיים אליה 

 

 (:מחשב נייד )עבור הוראת אנגלית מאיה עבורניתנו ל₪  1500 .4

המשפחה מתקיימת מדמי מזונות וקצבת ילדים. רדי. שפחה מקיימת אורך חיים חהמ .4, פרודה + 31, בת מאיה

. ש"ש 25-מ לחצי שנה ל"ד כמ"ותעודת הוראה ללימודי אנגלית והיא התחילה לעבוד בחינוך ממ BA לאם תואר

למאיה לעבוד בעבודה  תסייעתרומת קרן פסיפס  .מחשב ההוראה כוללת שיעורים מקוונים ולכן היא חייבת

 שטובה לה ושתעזור למשפחתה להתקיים.

 

 :םמכינה לקראת לימודי משפטיעבור  נואלמניתנו ל₪  2500 .5

י , בן למשפחה חרדית שהתחזקה. חווה בילדותו תחושת נטישה והדרדר בבגרותו להתנהגות אנט24, רווק בן נואלמ

להיות  -מתאונת אופנוע שחווה הביאה אותו לשנות חייו על פיהם ולהציב לעצמו חזון טראומה שנבעה  .סוציאלית

 ד. בעזרת קידום נוער השלים בגרויותיו בהצלחה והתקבל למכינה למשפטים. "עו

 .חיובי ןבאופ חייוה, לרכוש קריירה ולשנות את מסלול לצאת לדרך חדשלמנואל תרומת קרן פסיפס תסייע 
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 :תקורס הכשרת מדריכי אומנו ענבל עבורניתנו ל₪  2500 .6

עובדת כמטפלת בקשישים ומתקיימת  היא. בעלהחוותה בעבר אלימות מצד ענבל . 1, גרושה + 55, בת נבלע

יצירת התכשיטים  הגיעה לרוח נשית לשיקום וטיפול תעסוקתי, ועלתה אהבתה לתחוםענבל מהבטחת הכנסה. 

פן והאומנות, ומתוך ניסיון לעסוק ביצירה ומכירה )ללא הצלחה( החליטה ללמוד מקצועית את תחום האומנות ב

בה לרכוש מקצוע וכלים לעיסוק בו טולענבל  תרומת קרן פסיפס תסייע. ההדרכתי, לשם יש עבודה וביקוש

 לפתוח דרך חדשה לעצמאות וביטחון.וואוהבת, 

 

 : AAB קורס מטפלים התנהגותיים עבור ניתנו לרות₪  1500 .7

שנים  4-ב 'רוח נשית' י", רווקה, סבלה מאלימות קשה במשפחה בה גדלה במשך שנים ומלווה ע54, בת תרו

יא משקיעה ה . כיוםבודות טיפול והדרכה לילדים ונוערלאורך השנים עבדה באופן לא סדיר בעהאחרונות. 

כמשלבת לאוטיזם, אך  בדה רותשנים האחרונות ע 3-ה קבועה. באמצים לסדר חובותיה הכלכליים ולייצר הכנסמ

שעשוי לאפשר  מטפלים התנהגותיים, מה - ABA שת ללמוד קורסחסרה לה הכשרה פורמלית בתחום. היא מבק

מקומות נוספים ולבסס היא תוכל גם להשתלב בהיקפי משרה גדולים יותר ואולי לעבוד ב .לה יציבות תעסוקתית

 לרות להתקדם התחום שלה ולהתייצב כלכלית. תרומת קרן פסיפס תסייע. עצמה כלכלית

 

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

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

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

 מוכרות לצורכי מס.

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

 תודה,

 צוות פסיפס
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