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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן' כד אלול תשע"ו  ,בספטמבר 27בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 13בגין ₪  43600לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :עבור שכ"ל תואר הסבה לעו"ס הריאלניתנו לא₪  5000 .1

עשתה כל מיני קורסים נוספים שחשבה שייתנו . אריאלה . בעלה סובל מנכות ולא יכול לעבוד4ה + , נשואהריאלא

החליטה לעשות הסבה  לאחרונה היאלה יתרון תעסוקתי, נעה בין עבודות ולאחרונה עבדה כסומכת לנפגעי נפש. 

, לעבודה, אבל שהיא מוכנה יודעת שמצפה לה אתגר מבחינת השילוב בין הבית, ללימודים ה. אריאלללימודי עו"ס 

מקצוע שיעזור למשפחתה  לעשות הסבת האריאללקרן פסיפס תסייע  תרומת. מצבם ולצמוחלזה ע"מ לשפר 

 .להתייצב כלכלית

 

 :DBTשנת טיפול עבור אסתר לניתנו ₪ 3000 .2

ית מתמודדת עם הפרעת אישיות גבול סתרורים גרושים ויחסים מורכבים. אהאחים,  4ת מבין י, שלישסתרא

 DBTנכנסה לתוכנית טיפול ולכן  רגשי-ודיכאון כרוני, מקבל קצבה וסל שיקום. עלה צורך בסיוע נפשי

מראה קידום גדול ביצירת קשרים, העלאת הערכה עצמית, תפקודה  , היאקבוצתית+פרטנית. אחרי שנה של טיפול

 אסתרל אפשרהרומת קרן פסיפס ת. ה כמדריכת חוגי יצירה בגני ילדיםעלה והיא חזרה לעבוד כמעט במשרה מלא

 .הלקבל את העזרה המתאימה לצרכים שללהמשיך  האפשר לתו DBTלקחת חלק בתכנית טיפול 

 

 :קורס חשמלאי מוסמךעבור  אופירלניתנו ₪  7000 .3

, הופנה ליחידה לטיפול בהתמכרויות על רקע שימוש לרעה באלכוהול בגינה נפתח תיק אלימות. עם 21, בן אופיר

הוא הופרד צעיר ופן קבוע. הוריו נפרדו כשהיה פול הוא הפסיק שתיית אלכוהול ומשתף פעולה באותחילת הטי

סבל בעיות קשב שלא טופלו ע"י אופיר יקטים עם אביו החורג עבר לאביו וניתק קשר עם אמו. לעלו קונפ. מאחיו

אופיר ם, על כן לא התגייס. , הדרדר והסתבך בפלילים וריצה שני מאסרי17אביו, עבר בין פנימיות, נשר בגיל 

 .שמלאי מוסמךהחליט ללמוד חומשלם שכירות , הוא החל לעבוד, מתגורר עם אחיו -החליט לעשות שינוי בחייו

 .ולעצמלהתקיים בכבוד ולדאוג לפתח עסק,  יוכל ללמוד מקצוע בו אופירל תרומת קרן פסיפס תסייע

 

 :איפורקורס עבור רנדה בניתנו ל₪  0015 .4

 , שנ"ל 12 לא סיימה ברנדה בנערותה  .ילדים כאשר היא הבכורה 13ה מונה ת. משפח3, נשואה + 24ה, בת רנדב

כיום עובדת במשרה  .מאז בבית עם הילדיםו שנים 6התחתנה לפני  היא טיפלה באחותה עם תסמונת דאון.אלא 

לה להמשיך לטפל  רוצה ללמוד ולעבוד בתחום האיפור, בשאיפה שגמישות השעות תאפשרהיא חלקית כקופאי 

 ברנדה להתקדם מבחינה מקצועית ולטפל במשפחתה מבחינה כלכלית.קרן פסיפס תסייע ל תרומת .בבית

 

 :שכר השתתפות בתוכנית צל"ש ומלגת קיוםעבור  ויקטוריהניתנו ל₪  0011 .5

. בר שהו פה ואביה נשאר ברוסיהממולדובה, כאשר אמה, סבתה ואחיה כ , עלתה לארץ17.5בת , ויקטוריה

היא זו  וויקטוריה מטפלת בבנה הקטן היא ה ואמה בתהליך קבלת מעמד תושבות. האם לא עובדת כייקטוריו

נדדה בין מוסדות לימוד והתקשתה להגיע לבית הספר כי הייתה  ויקטוריהשעוזרת בפרנסה בעבודתה כשמרטפית. 

ת הספר המליץ לה להיכנס ביה. עסוקה בצרכי הבית, בעקבות זאת סולקה גם מבית הספר האחרון בו למד
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תרומת קרן פסיפס תסייע לויקטוריה להיכנס לתוכנית צל"ש  .לה כסף לשלם  את שכ"ל אין לתוכנית צל"ש, אבל 

 ולסיים את שנות הלימוד שלה בלי להיות לחוצה כלכלית.

 

 :קורס קוסמטיקהעבור  ובליניתנו ל₪  3000 .6

סל שיקום, ליווי של דיור מוגן מתוגבר, ותעסוקה נתמכת. היא פגועת נפש, מקבלת יובל . 2, גרושה + 48, בת ובלי

כבר היא רוצה להשתלב בשוק החופשי ולשם כך מבקשת לרכוש השכלה. אחרי ליווי הגיע למקצוע הקוסמטיקה. 

לממן את  יובלל תסייעקרן פסיפס  תרומתחלק מהציוד )מיטה, כסא וחדר בבית הוסב לחדר טיפולים(.  ההשיג

 לה לשקם את חייה מבחינה כלכלית ולחזק את בטחון העצמי שלה.הקורס שיעזור 

 

 :קורס הנחיית קבוצותעבור פית יניתנו ל₪  1000 .7

עוברת תהליך וכשביקשה העלאה סורבה והתפטרה. במקביל היא  עבדה שנים כמזכירההיא . 4, גרושה +40ית, בת פי

החליטה שהיא רוצה ללמוד הנחיית  קבות כך,. בעגייסו אותו כפעילה וכן כמשתתפת . הםמשמעותי במרכז עוצמה

לפניה. היא בימים אלה מחפשת עבודה חדשה  3חודשים ועוד  3קבוצות ולעסוק בכך. היא החלה לימודיה לפני 

קורס, כמו גם ה תאחה קבוצתית בתשלום ברגע שתסיים כמזכירה, ובמרכז עוצמה כבר הביעו רצון להעסיקה כמנ

מקצוע  וללמודהשלים תהליך ליפית ל תסייעפסיפס  תרומת קרן ניסיון ושם.לסייע לה לשווק עצמה ולצבור 

 וכל לעזור לאחרים.תבמסגרתו 

 

 :קורס מדריכי טיוליםעבור  רון ליניתנו ₪  4000 .8

התחתן לפני שנה ועם הולדת בתו ירון . 21אחים ואחיות ואביו נפטר בהיותו בן  7גדל עם  הוא .1, נשוי + 28, בן רוןי

הבין שהוא חייב למצוא עבודה ושלא ניתן להתקיים ממלגת כולל. פנה לקרן "מפתח" שעוזרת לחרדים למצוא 

תעסוקה, עבר שם אבחון ושיחות והומלץ לו ללמוד הדרכת טיולים במשרד החינוך. יש לו חבר בתחום שהבטיח 

 סייע לירון לעבוד כמדריך טיולים ולפרנס את משפחתו בכבוד.תרומת קרן פסיפס ת .שיעזור לו למצוא עבודה

 

 :קורס עיצוב גרפיקה ממוחשבת + מבוא לצילום עבור מיטלניתנו ל₪  5003 .9

עבדה מיטל , נכנסה לתוכנית של רוח נשית במרכז לטיפול באלימות במשפחה לפני כשנה. 4, גרושה + 41, בת יטלמ

עברה תהליך משמעותי ושיקמה את ביטחונה העצמי, יכולותיה  היא במהלך החיים בטיפול בקשישים וניקיון. 

פשר לה אתמסודרת ש בעבודהכי הייתה רוצה ללמוד עיצוב גרפי, לעבוד  , היא הבינהורצונותיה. בליווי עם מנטורית

 ילדיה ולהתפרנסלדאוג לה ול, לרכוש, לזכות בביטחון כלכליע למיטל תרומת קרן פסיפס תסיי .להתפרנס בכבוד

 בכבוד.

 

 :קורס בניית ציפורנייםעבור  ניריתניתנו ל₪  0025 .10

שוכרת דירה עם בן זוגה, עובדת כקופאית  היא .אלימותבעקבות ווקה, נאלצה לעזוב את בית הוריה , ר23, בת יריתנ

היא רוצה לחולל שינוי בחייה, לרכוש מקצוע ולהתייצב. היא לומדת כבר למעלה . בסופר ומצליחה להתמיד

ולפתח יציבות  ציפורניים תבניילעשות קורס נירית תרומת קרן פסיפס תסייע לנהנית ומסופקת.  מחודש,

 כלכלית.
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 :קורס "אחות לוטרינר"עבור  יווןסניתנו ל₪  0055 .11

נשארה עם אמה )ללא קשר היא וקטנה  . הוריה התגרשו כשהייתהאחים ואחיות 6-, רווקה, אחות ל23, בת יווןס

, סיימה לימודי בגרות מלאים, התגייסה 18שהתה במעון עד גיל  אלימות מצד אמה, היא לאחר שסבלהלאביה(, 

 שניהם עובדים ומנהלים חשבון משותף. ,זוגהמתגוררת עם בן סיוון וסיימה שירותה בחיילת בודדה. מאז שחרורה 

ורכו שנה וחצי. יש היא מנסה לבנות עתידה, והחליטה ללמוד קורס לאחיות לוטרינר, שא, בליווי יועצת קריירה

ימים בשבוע, מה שיקטין הכנסותיה באופן משמעותי והופך עזרתנו לחיונית  4לקחת בחשבון שהלימודים יארכו 

 תרומת קרן פסיפס תסייע לסיוון ללמוד מקצוע שחשוב לה ולבנות את עתידה בצורה חיובית. יותר.

 

 :קורס עיצוב גרפיעבור  קטיניתנו ל₪  4500 .12

. כעבור שנה ם הוריהאינה בקשר ע היא לא מתוכנן והביאה ילדה.  היא נכנסה להריון.  1קה + , רוו27, בת קטי

וחצי של זוגיות בן זוגה היה אלים כלפיה, והיא החליטה לעוזבו ושכרה דירה לה ולביתה. היא החלה לעבוד 

. היא התמידה 19:00כמזכירה במשרה מלאה עד שעות אחה"צ המאוחרות וביתה שולבה במועדונית רווחה עד 

ה. היא החלה לעבוד בעבודתה על אף שלא אהבה אותה, אך לבסוף פוטרה בשל חיסורים רבים בשל חולי בית

רוצה לצאת  טי. האב אינו משלם מזונות ואיים שלא יבקר את ביתו אם תתבע ממנו אותם. קהבמשק בית כמנק

. חה, ורוצה ללמוד קורס עיצוב גרפימים לרוומהמצב הקשה, לרכוש מקצוע, ולדאוג לה ולביתה. היא בתוכנית נוש

 דאוג לה ולביתה. יאפשר לה לולרכוש מקצוע שהיא אוהבת  לקטי תסייעפסיפס  תרומת קרן

 

 שכ"ל שנה ג' ללימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופאייםעבור  גיאשניתנו ל ₪ 2000 .13

אך מסיבות . ניהל אורח חיים חרדי 21ד גיל עו נפשות 11ל בזרם חב"ד במשפחה בת גדשגיא , רווק. 29, בן גיאש

שונות החליט לעזוב את אורח החיים החרדי והגיע להיות מלווה ע"י החטיבה לקידום נוער כשנקלע לקשיים. הוא 

. הוא עובד כמסכם וועדות בכנסת. האוניברסיטה שולחת אותו דיקןהחל לימודים גבוהים, סיים שנתיים כמצטיין 

לשגיא לשלם  תסייעקרן פסיפס  תרומתמהשנה האחרונה שהוא חייב לפרוע.  חוב, וקיים לשנת לימודים בגרמניה

 עבור לימודים בגרמניה ולהמשיך להצטיין בלימודיו בלי חובות.

 

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 לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה בתקווה שגם הם יצטרפו 

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

 מוכרות לצורכי מס.

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

 תודה,

 צוות פסיפס
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