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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר  תשע"ז טבת' כז ,2017 ינוארב 25-בתאריך ה

בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת  20בגין  ₪ 67000גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 .הישיבה

 על מנת לשמור על פרטיותם. * שמות הפונים ופרטים מזהים שונו 

 

 :ונדבלימודי סא 'בשנה עבור שכ"ל  שמואלניתנו ל ₪ 0053 .1

אצל סבו. ו. בשל קשיים משפחתיים גדל בבתים מפוצלים אצל אמו במרכז הארץ, מתגורר אצל סבו 23, בן שמואל

תחום הסאונד, עשה שירות לאומי. מאז ומתמיד עסק בלכן הצבא בחר שלא לגייסו והשיג בגרות מלאה, שמואל 

שם למד אומנויות שונות במהלך התיכון. הוא נרשם ללימודי סאונד  מסודרת מסגרתהיה ב ,יצר לעצמו אולפן

במסעדה כונות שעבד קשה עבורם שם, הציוד שרכש הם מחס "הכי צעיר בעל תואר "התלמיד, מוכרבביה"ס 

יע בלימודים שהשנה הם אינטנסיביים יותר. . סיוע שלנו יאפשר לו להשק3. זוהי שנתו השנייה מתוך ובעזרת סבו

יוכל להשיג דרך לעצמאות כנס לשוק העבודה וכך י, להולסיים את לימודי מואלשלקרן פסיפס תסייע  תרומת

 דרך האהבה הגדולה שלו למוזיקה. ת עצמי כלכלית ולהגשמה

 

 :מזכירות רפואיתקורס עבור  שקדלניתנו   ₪ 0025 .2

, לא 26. משפחתה מוכרת לרווחה על רקע קשיי קליטה והתאקלמות. אבי ביתה בן 1חד הורית + אם , 20, בת שקד

. היא ביקשה לגדל את ביתה בכוחות עצמה, עזבה את בית הוריה ועברה לבית סבתה בעקבות אלימות הבקשר עימ

ת היא מתקשה לעמוד בהוצאות שוטפות. מקבלאך אחיה כלפיה. לפני מס' חודשים שכרה דירה בכוחות עצמה, 

לקראת סיום קורס שקד סיוע שכ"ד וקצבת בטל"א. לאחרונה התחילה לעבוד באופן מזדמן בסופרמרקט.  

 אבל הם יסרבו לתת לה תעודה ללא יתרת הסכוםבפנימייה(, מזכירות רפואיות )שנבחר עם הצוות שליווה אותה 

 מזכירות רפואיתורס ק סיים אתל שקדל תאפשרתרומת קרן פסיפס היא א'.  שקד. דרגת זכאותה של שחסר

 להתפרנס ולפרנס את ביתה בכבוד. האפשר לתו

 

 :לימודי עיצוב אופנהעבור  אל-בתלניתנו  ₪ 5002 .3

למקלט  4, מעידה על עצמה שחוותה אלימות קשה מצד אביה, ברחה עם אמה ואחיה כשהייתה בת 23, בת אל-בת

במסגרות חינוכיות ושוטטה ברחובות כאשר היא לא הצליחה להשתלב אך , למרכז הארץלנשים מוכות. משם עברו 

תשומת הלב מוקדשת לאחיה )אחות עם הפרעת אכילה ואח צעיר(. היא הוצאה בצו למשפחתון, ועל אף היחסים 

הטובים עם אם הבית, המשיכו הקשיים במוסד הלימודי. היא הרגישה מתויגת ורצתה "להתחיל מחדש", החליפה 

שם הצטיינה. עשתה שירות באזור השפלה, כפר נוער  -מודיה בתיכון ועברה עיר לקראת לי אל-לבתאת שמה 

היא מנותקת ממשפחתה ומנהלת אורח חיים עצמאי, עם מינוס גדול וחובות  19לאומי כמעט שנה אחת, ומגיל 

וכבר רוצה ללמוד את תחום האופנה,  .כבדים. שהתה זמן מה אצל חברה והוריה, ולאחרונה החלה להשכיר דירה

ח עסק, ולפת וכלת ללמוד מקצוע בו אל-בתל תרומת קרן פסיפס תסייע חום באחת מרשתות האופנה.עובדת בת

 .הלעצמלהתקיים בכבוד ולדאוג 

 

 טכנאים: –לימודי י"ג עבור  ציוןניתנו ל ₪ 0030 .4

על רקע מצב כלכלי קשה. האב, נהג משאית במקצועו, כיום מובטל בשל  2010-מוכרת לרווחה מ ו של ציוןמשפחת

ילה, מקבל דמי אבטלה. האם עבדה במשרות חלקיות ופוטרה. הם בפשיטת רגל ומנסים כפי יכולתם לצאת של
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מסלול טכנאים. הוריו מספרים שהוא מבין המצטיינים, וכי במרכז הארץ , לומד בי"ג באורט 18, בן ציוןמהמשבר. 

קרן פסיפס  תרומתבטיח עתידו. להי"ד ו -עתידו חשוב להם מאד, לכן הוא והם היו רוצים שישלים לימודי י"ג 

 ., להיות בעל הישגים ולהצליח בכוחות עצמולהתקדם מבחינה מקצועית ציוןתסייע ל

 

 :קורס סייעת שינייםעבור  אלישבעניתנו ל ₪ 0030 .5

מיזוג אוויר ומרוויח בעובד  הבעל. 3שנים, נישאו בארץ ולהם ילדה בת  5-עלו מחבר העמים לפני כ אלישבע ובעלה

עובדת באופן לא קבוע כסייעת לרופא שיניים כדי לרכוש ניסיון. הם עושים כפי יכולתם  לישבענימום ואשכר מי

גם כי מלמדים ברוסית וגם כי  u time-רוצה ללמוד ב לישבעלהשתלב בארץ אך מצבם הכלכלי לא פשוט. א

ימודים מתחייב לסייע מוסד הלאינה זכאית לסיוע משרד הקליטה.  אלישבעמתחייבים למצוא לה עבודה אחרי. 

אלישבע לקבל את ההשכלה הנדרשת לה לעשות קפיצה תרומת קרן פסיפס תסייע ל .בהשמה בסיום הקורס

 מקצועית וכך תקדם בעוד צעד את משפחתה לחיות ברווח.

 

 :שכ"ל סיעוד שנה א'עבור  שולהניתנו ל ₪ 0006 .6

בחובות כבדים לעורכי הדין הפרטיים  שולהש. ל רקע בעיות עם הגרוע , מוכרת לרווחה3, גרושה + 27, בת שולה

. היא מקבלת קצבת מזונות וסיוע קטניםילדים  3שטיפלו בתיק וכן חובות שהשאיר לה הגרוש. היא חיה לבד עם 

מבקש בשכ"ד וחיה בצמצום רב. מלווה ע"י תוכנית נושמים לרווחה שמנסה לעזור לה בהתנהלות הכלכלית. היא 

ל שתוכל להתפרנס בצורה נאותה ולדאוג לילדיה. היא הצליחה להשלים בגרויות , בשביתלרכוש מקצוע אחיו

ופסיכומטרי והוכיחה מחויבותה ללימודים אלה כמו גם יכולותיה. את שכ"ל של שנה זו כבר שילמה ונותרו 

 תרומת מצליחה במקביל להחזיר חובות ומראה נחישות להתקדם. שולההתשלומים ללימודי אנגלית שהם חובה. 

 לרכוש מקצוע יציב ומכובד וכך תצליח לפרנס את משפחתה בכבוד.  שולהל תסייערן פסיפס ק

 

 :קורס קונדטוריהעבור  עדיניתנו ל ₪ 0035 .7

השכלה תיכונית מלאה.  עדיעם הוריה ושני אחיה. אמה סייעת ואביה עצמאי. ל במרכז הארץ, מתגוררת 20, בת עדי

מרכז בריאות הנפש ונוטלת כדורים נוגדי דיכאון. מוכרת לעמותת עלם עושה שנה שנייה שירות לאומי. מלווה ע"י 

. בילדותה חוותה חרמות והרבתה להתבודד, תרגמה את רגשי הנחיתות ומלווה על ידם עקב מחשבות אובדניות

שלה לאלימות כלפי בני גילה וסבלה מדיכאון עמוק ומבדידות. בעבודה עם מתנדב של עלם גילתה את עולם 

קונדיטוריה ומצאה בו נחמה וסיפוק. היא גם עוסקת בכך בשירות הלאומי. הם מוצאים לנכון לקדמה הבישול וה

השיגה אישור עדי . 50%להנחה של  שם הסכימו בתחום ופנו לבית הספר לקונדיטוריה שיעניק לה תעודה ועתיד,

מלווה ומוחזקת במהלכו תהיה על מנת חשוב דבר זה לצאת פעם בשבוע מוקדם מהשירות הלאומי לטובת הקורס. 

לכן לא רוצים לחכות לסיום השירות כי המסגרת והיציבות חשובים להצלחתה. להוריה אין את האמצעים לסייע 

את לימודי הקונדיטוריה, להתפתח מקצועית ואישית ולהתפרנס השלים ל עדיל תסייעפסיפס  תרומת קרןלה. 

 בכבוד. 

 

 :קונדטוריהקורס עבור   רונהלניתנו  ₪ 0035 .8

שנים נפרדו.  3-הוא השתמש בסמים ונהג באלימות ולפני כאך . נישאה לבעלה בגיל צעיר, 4, פרודה + 35, בת רונה

עובדת בעבודות יציבות, הצליחה במקביל לסיים  17מעידה על עצמה וכן העו"ס כבעלת מוסר עבודה גבוה, מאז גיל 

ת כוחותיה ותעשה כל שצריך לדאוג לילדיה. כיום שנ"ל ובאופן כללי נראה שדרך עולם התעסוקה היא מגלה א 12

משרה מלאה, במקביל ניקתה חדרי מדרגות להכנסה נוספת, אך יש צורך בשיפור בעובדת במשרד כונס נכסים 

http://www.psifas.org/
mailto:psifas.fund@gmail.com


 

                                         | 91071ירושלים  7200ת.ד  | www.psifas.org וסף גודמן ואליעזר גלוברמן |ע"ש י קרן פסיפס ישראלי

 4461705-058| טלפון:  psifas.fund@gmail.com|  0722765459 פקס:

וקידום. היא לוקחת חלק בתוכניות שיקום ייחודיות של בית משפט השלום וכן ב"נושמים לרווחה". במסגרת 

קורס קונדיטוריה, להפוך תחביבה למקצוע, להגדיל הכנסתה ולשפר מעמדה. יתרון התוכניות הבינה שרוצה ללמוד 

גדול מבחינתה היא שזו תהיה עבודה מהבית, וכך תוכל לבלות יותר עם ילדיה ולהקל על ביתה המתבגרת מלדאוג 

את לימודי הקונדיטוריה, להתפתח מקצועית השלים לרונה ל תסייעפסיפס  תרומת קרןלאחיה הצעירים. 

 ואישית ולפרנס את משפחתה בכבוד.

 

 :שכ"ל ללימודי תקשורת חזותית עבור אלירזניתנו ל ₪ 0053 .9

אחים ואחיות, גדלה במשפחה חרדית ולמדה במוסדות חרדיים. יצאה בשאלה סביב  11, צעירה מבין 23, בת אלירז

ה מזה כשנה בהלל. היא עשתה ונאלצה לעזוב את הבית, לשכור דירה ולעבוד בעבודות מזדמנות. היא מלוו 16.5גיל 

מכינה בעיצוב ואדריכלות בבינתחומי, התקבלה ללימודי תקשורת חזותית וסיימה שם את שנתה השנייה, כאשר 

היא בעלת מוטיבציה להשתלב בעולם העיצוב הגרפי, עריכת התוכן וכו'. את הלימודים בשנתיים  לפניה. 2עוד 

כשהתחילה לצבור חובות חזרה לגור בבית הוריה, אך  הראשונות מימנה באמצעות מלגות וכסף שחסכה,

הקונפליקט האדיר שקיים שם ואירועי אלימות הביאו אותה להתנתק ושוב לצאת לדרך עצמאית. היא עובדת 

, לזכות באהבה הכי גדולה שלה מקצוע לרכוש אלירזע לתרומת קרן פסיפס תסיי .פעמים בשבוע 4כמלצרית 

 בכבוד. רנסולהתפ ועצמאות בביטחון כלכלי

 

 :אומנויות השיערקורס עבור  סיוןניתנו ל ₪ 0035 .10

-משפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים ומשבר בזוגיות. ההורים התגרשו בה. 3, נשואה + 40, בת סיון

. המשפחה עברה הרבה ונמצאת היום במקום טוב ברצון לשקם זה עם זו כעבור כמה שנים, והתחתנו בשנית 2011

סבלה  סיון. בתור ילדה ההאמצעי ששולב בפנימייהבן תוארת יציבות רבה יחסית. יש קשיים עם חייהם ומ

. היא 18מאלימות מצד אביה, הגיעה למקלט עם אחיה ואמה, חוותה קשיים בלימודים, פנימיות, והתחתנה בגיל 

ערב והחלה לעבוד גם מניקור ואיפור -ניהלה עסק תלבושות לחינה שנסגר בשל חובות, אח"כ רכשה קורס פדיקור

כעוזרת ספר. יש לה עסק של שירותים נלווים לספרות )ציפורניים ואיפור( היא רוכשת לקוחות אבל זה קשה בשל 

היעדר התעודה לספרות. בעלה עבד אך נאלץ להפסיק בגלל מצב בריאותי. העו"ס מתארת משפחה שמנסה לצאת 

ם בפשיטת רגל, עומדים בהחזרי החובות ובקרוב יהיה ממשבר, עם הרבה כוחות ומוטיבציה. חשבונם מעוקל, ה

מבקשת עזרה שלנו במימון הקורס, כך תוכל לקבל לקוחות לשיער, לקדם את העסק ולהגדיל  סיון דיון על הפטר. 

 ולהתפרנס להגדיל הכנסותיה ,סיון להרחיב את יכולותיה המקצועיותע לתרומת קרן פסיפס תסייהכנסתם. 

 בכבוד.

 

 :שנות לימוד 12תוכנית השלמת עבור  מיכלל ניתנו ₪ 0054 .11

מתגוררת ו(, מגדלת ילדיה ללא סיוע של האב, מקבלת מזונות מבטל"א, 7-9)גילאי  3-ל אם חד הורית, 27, בת מיכל

וקיבלה פטור צבאי. היא רוצה לשנות מסלול חייה למענה ולמען ילדיה.  רב חייה  18בדירת עמיגור. התחתנה בגיל 

רוצה להוכיח לעצמה שהיא מסוגלת ללמוד ולהיות בוגרת השכלה בסיסית כמו כולם. בדצמבר א היעבדה בשחור. 

ימים בשבוע, לא ניתן לעבוד במקביל. היא  5מערכת שעות עמוסה,  - שנ"ל 12להשלמת התקבלה לתוכנית  16

להיות שווה מיכל תרומת קרן פסיפס תסייע לשקלים והגישה בקשה גם לסיוע דיקאן.  1000מקבלת מלגה ע"ס 

 .מחדש ובכבודולבנות את עתידה  לסיים את לימודיה שנות לימוד, 12להשלים  –בין שווים 
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 ללבנת:ניתנו  מחשב נייד יד שניה לצרכי עבודה ותוכנות אופיס .12

הקשר עם יתר  .אביה נפטר ממחלה 2009-איבדה את אימה ואחותה בתאונת דרכים, וב 83-, רווקה. ב53, בת לבנת

מקבלת קצבת נכות, ליווי  ,מתמודדת עם מחלת נפש לבנתבני המשפחה מעורער ואין לה גורמי תמך משמעותיים. 

פסיכיאטרי, ליווי עו"ס וליווי תעסוקתי. מספרים שרמת התפקוד שלה גבוהה ושהיא לומדת להתנהל כלכלית 

העריכה הלשונית, ועבדה בכך באופן עצמאי עם באופן הטוב ביותר. היא עשתה קורס אותו מימן בטל"א בתחום 

לקוחות חוזרים. המחשב שלה שבק חיים וכיום היא לא יכולה לקבל עבודות ועובדת מדי פעם בגינון בשביל 

להגדיל הכנסתה, אך זה קשה לה פיזית ואינו מתגמל דיו. המלווה התעסוקתית שלה עוזרת לה למצוא עבודה 

טובה והחזקה איתנה ישנה התרשמות רשות לשם כך. בשיחה עם המלווה כפרילנסרית ולעמוד בדרישות הנד

 תרומת קרן .וכעת מוצא ביתמחשב שנתרם  ברשותינושהמחשב אכן נועד לפרנסתה ולא לצרכים אחרים. ואמונה 

  להתקדם מקצועית בעזרת כישוריה ולהרחיב את יכולתה להתפרנס בכבוד.  ללבנת תסייעפסיפס 

 

 :בבי"ס פרטי לטיפול בבעיות התנהגותשכ"ל עבור  מריםניתנו ל ₪ 0025 .13

. אביה מוכר כסובל מפיגור ואין עימו קשר. 2007מאז  בצפון ה, תלמידת כתה ח'. מתגוררת בפנימיי13, בת םמרי

הוצאה מביתה על רקע חשד להתעללות מינית מצד  היא, גרושה פעמיים בין היתר על רקע אלימות. 42אמה בת 

-ם הפרעות קשב, הפרעות התנהגות, תסמונת חרדתית וחשד לפיגור קל. לדרישת האם במאובחנת ע היא. אהסב

היא חזרה להתגורר עימה, ואחרי ניסיונות שילוב לא מוצלחים בבית הספר )תכנים מיניים מוגברים, דחייה  2012

קשיים  חברתית ועוד( היא חזרה לפנימייה. מאז ששבה לפנימייה מתואר שיפור במצבה ותפקודה, אך הרבה

על . תפרצויות זעם ועודהבמוסד הלימודים בו למדה עד סוף ז': בריחות, פגיעה ברכוש, איום פגיעה בצוות, ב

אך אין בסביבתה מוסד ממלכתי שיכול הפנימייה הוטלה המשימה למצוא מסגרת לימודים שתצליח להכילה. 

קרן פסיפס  תרומת מוסד לימודים פרטי.להעניק לה את מסגרת הלימודים המיטבית, על כן מבקשים סיוע במימון 

 לקבל מענה לימודי מתאים עבור צרכיה המיוחדים. מרים ל תסייע

 

 :מכינה קדם אקדמיתעבור  לינויניתנו ל ₪ 5008 .14

. האם 7, אביה התמכר לסמים קשים והוריה התגרשו כשהייתה בת 5, נולדה בגרוזיה, עלתה בגיל 21, בת לינוי

עזבה את הבית, עברה לגור אצל אישה מבוגרת שניצלה אותה כלכלית,  16חים. בגיל א 3 לינויהתחתנה בשנית ול

מינית ונפשית. על אף שעבדה, החובות שנצברו בבית המשותף נרשמו על שמה והם רודפים אותה עד היום. היא 

יה עם הצליחה לסיים לימודזאת דרדר, הסתובבה בחברה פוגענית וניהלה אורח חיים מסוכן. על אף יהחלה לה

החליטה לעשות שינוי, החלה לשלם חובותיה בהסדר ונרשמה ללימודי פסיכולוגיה וטיפול  20בגרות מלאה. בגיל 

, ייחשבו ברובם 85. אם היא תסיים את לימודי המכינה בממוצע מעל ת. היא מטופלת ע"י משרד הבריאותבאומנו

עם  בצפוןהמשיך שנה הבאה. היא מתגוררת כיום כנקודות זכות לתואר ראשון בפסיכולוגיה ואומנות, אליו רוצה ל

קרן פסיפס  תרומת מדי פעם לבנק בהחזר חובות.שותפים, עובדת כמוכרת בחנות בגדים, ואביה מסייע לה  2

 להתקדם ללימודים אקדמיים ובכך לפרוח השכלתית ומקצועית.לשלם עבור לימודיה,  לינויל תסייע

 

 :כושר קורס מדריכיעבור  יואבניתנו ל ₪ 5004 .15

אחים ואחיות המוכרים לרווחה. הוריו מנהלים אורח חיים חרדי וכל הילדים  6-זוג הורים ו עם ,21, בן יואב

מתגוררים בבית ההורים, כאשר הגדולים אינם מקיים אורח חיים דתי. האב, מכור נקי, עובד כנהג מונית, בעבר 

וכיום בבי"ס. המצב הכלכלי המורכב בבית מטריד נהג באלימות וגם כיום יש מורכבות מולו. האם עבדה בגננות 
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, על כן לא גויס. אחרי ות לגמילה מהתמכרויותעצמו שהה בקהיל יואבוגורם לו לחשוב על עתידו.  יואבמאד את 

עליות ומורדות בתחום הגמילה, החליט "לקחת עצמו בידיים", נכנס לעבודה מסודרת ועבודות מזדמנות נוספות. 

עוסק רבות בתחום הבריאות  יואבעוזר כלכלית להוריו ולזוגתו. ו רובמתכנן לעבור לגור בק יש לו בת זוג, עימה

והכושר ורוצה להשקיע בכך וללמוד קורס מדריכי חדר כושר, עבודה קבועה ויציבה שתאפשר לו להתפתח בתחום 

ואת  וך לפרנס את עצמ, להיות בעל מקצוע ובכולשלם עבור לימודי יואבל תסייעקרן פסיפס  תרומתשמיטיב עימו. 

 זכה בחיים עצמאיים ובטוחים. יו ומשפחת

 

 בבי"ס פרטי לטיפול בבעיות התנהגות:שכ"ל ניתנו לאנה עבור  ₪ 2500 .16

פולארית, האב אינו ידוע. -, מאובחנת עם הפרעה בי46אמה בת  , מתגוררת בפנימיה., תלמידת כיתה ד'10, בת אנה

. האם לא תפקדה כראוי על אף ליווי של הרווחה, וכשנכנסה הנימיישני אחים נוספים ששוהים גם הם בפ אנהל

. מתוארים תהליכי 3הייתה בת  ,מבניהםהצעירה  אנה,לאשפוז ממושך שולבו הילדים במסגרות חוץ ביתיות. 

עברה  אנההיום יש קשר, גם עם חלקי. וניסיונות השילוב עם האם, והדודה שהיא האפוטרופסית של האמא, 

ארים אמירות אובדניות מצידה, שילוב ומת ;נותיה להשתלב במסגרות הלימודים הממלכתיותתלאות בניסיו

בשילוב מרכיב דכאוני והפרעת התנהגות(, הצבת מלווה )ע"ח הפנימייה( שילך  ADHDפסיכיאטר )אובחנה עם 

. לאור אלו עדיין נצפו בעיות התנהגות קשות, אלימות ואי התמדהו, עזרו להאיתה ללימודים, אך כל אלה לא 

לומדת שם  אנהחיפשו מענה אזורי אחר, לא מצאו משהו ממלכתי שמתאים, והגיעו למוסד פרטי שהסכים לקבלה. 

מתחילת השנה, היא מצליחה מאד, מתמידה ומשתלבת, ומקבלת מענה ייעודי ומקצועי לצרכיה עם צוות רב 

כי היא משתפת פעולה ומתקדמת יותר גם פנימייה מעידים שהצלחותיה בלימודים מורגשות גם אצלם ובמקצועי. 

לאנה  תסייעקרן פסיפס  תרומת לכן פנו אלינו. אצלם. לפנימייה אין יכולות כלכליות לממן את הלימודים הללו

 לקבל מענה לימודי מתאים עבור צרכיה המיוחדים. 

 

 ניתנו לאלימלך עבור לימודי תעודת הוראה: ₪ 2000 .17

עבד  אלימלךמתמודדת עם קשיים כלכליים. הם מנסים להשיב חובותיהם ו . המשפחה3, נשוי + 27, בן אלימלך

בעבודות מזדמנות תוך מאמץ פיזי. אשתו לא עובדת בשל הריונות קשים וניתוח. המשפחה מלווה ע"י נושמים 

 אלימלךלרווחה, במסגרת התוכנית החליטו שהאמא תלמד קורס קוסמטיקה מתוך כוונה להיות עצמאית, וש

עושה תעודת הוראה )ללא תואר(, הוא  אלימלךיל שיוכל לדאוג ליציבות כלכלית. ום החינוך בשביתמקצע בתח

קרן פסיפס  תרומתציות תעסוקתיות. פו, והתעודה מוכרת במשרד החינוך מה שיפתח לו אמתוך שלוש בשנה שנייה

בחיים עצמאיים לאלימלך לשלם עבור לימודיו, להיות בעל מקצוע ובכך לפרנס את משפחתו ויזכה  תסייע

 ובטוחים. 

 

 עבור שכ"ל שנה ב' בלימודי פוליטיקה ותקשורת:ניתנו לערן  ₪ 2500 .18

אחים ואחיות. מספר על ילדות מורכבת בה נאלץ לעזוב את לימודיו  8ולו  , נשוי טרי. הוריו מבוגרים25, בן ערן

ל עבודה החליט לחזור ולהשלים ע"מ לעזור בכלכלת הבית בשל מחלת הסרטן של אביו. אחרי כמה שנים ש 15בגיל 

לימודיו, הצטרף לפרויקט הילה, התגייס לצה"ל, עשה מכינה במקביל לעבודה בלילות והשקיע את כל כולו 

ימים בשבוע. הוא עובד  4חודשים התחתן, אשתו גם סטודנטית, לומדת  3-בהשלמת לימודיו וקבלה לתואר. לפני כ

הוא הם איתו בקשר שמאז ש יםשים לווה ע"י קידום נוער שמתארחצי משרה במוקד טלפוני. עד לפני כמה חוד

קרן  תרומתעומל קשות לצמצום הפערים שצבר וכי המטרה להשיג תואר תמיד הייתה לנגד עיניו למען עתידו. 

 לערן לשלם עבור לימודיו, להיות בעל מקצוע ובכך לפרנס את משפחתו ולזכות בחיים עצמאיים.  תסייעפסיפס 
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 פדיקור:-נו לאסתר עבור קורס מניקורנית ₪ 2000 .19

. עלתה מארגנטינה. בעקבות חובות הפסידו את ביתם ועברו להתגורר בדירה שכורה. שני 3, נשואה + 43בת  אסתר,

וכות מתקשים בני הזוג עובדים ומנסים לפרנס עצמם בכבוד, אך בעקבות החובות אליהם נקלעו והמשכורות הנמ

 9שעות ביום, מזה  12 -כ אחרהתחיל תהליך פשיטת רגל. האם עובדת במפעל  לאחרונהש בכך. האב עובד במפעל

שנים, כמגהצת. היא מבקשת ללמוד פדיקור מניקור, להצליח להפחית שעות במפעל ולשפר את המצב הכלכלי של 

לאסתר לרכוש מקצוע  תסייעקרן פסיפס  תרומתמשפחתם, כמו גם לצאת ללימודים ולעשות משהו שתהנה ממנו. 

 סף, להגדיל את הכנסתה ולסייע בפרנסת המשפחה בכבוד. נו

 

 יד':-ניתנו ליהודה עבור תשלומי שכר דירה בזמן לימודי יג' ₪ 3500 .20

מחליפה ועבדה כספרית, לאם חד הורית, גרושה, ש 3בצפון, הוא השני מבין י"ד במכללה  -לומד י"ג 18בן  יהודה

 19. כל הילדים שהו במסגרות חוץ ביתיות: הבכורה בת יתבב אין יציבות תעסוקתית .מדי כמה חודשים עבודה

בכפר הנוער. האב עזב את הארץ עם קליטת הילדים בפנימיות בשל חובות. לפני שנתיים חזר,  6והצעיר בן נשואה, 

, השתלב בבית ילדמתגורר  11, מגיל יהודההוא בקשר עם הילדים אבל לא תומך כלכלית, נשוי בשנית עם ילדים. 

ראה הישגים טובים. הוא התארח אצל משפחה מארחת בשל כעסים על אימו ושומר ממנה מרחק. הוא היטב וה

 מתגורר כעת לבד. הסבתאי"ד השנה, מלא מוטיבציה לרכישת מקצוע ושבירת המעגל המשפחתי. -החל לימודי י"ג

שכ"ל, אך אין מ 80%תומכת בנכדיה כפי יכולתה אך מתקשה לעשות זאת לאור מצבה הבריאותי. הצבא מממן 

קרן  הוא זקוק לעזרתו מעמותה אחרת. מקבל תלושי מזון םגם לא עובד בשל עומס הלימודייהודה סיוע לשכ"ד. 

במימון תשלומי שכ"ד שיוכל להמשיך בלימודיו ולצאת לדרך חדשה בעזרת המקצוע שירכוש ועתידו  פסיפס

פנוי ללימודים, לרכוש מקצוע ולהתחיל  ליהודה לשלם עבור שכ"ד, להיות תסייעקרן פסיפס  תרומת הצבאי.

 חיים עצמאיים ובטוחים.  

 

 

 

 

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

ים את מצורפים לעדכון זה גם מסמכים שמתארבתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה 

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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