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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר  תשע"ז אדר' א ,2017 פברוארב 27-בתאריך ה

בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת  6בגין ₪  18600גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 .הישיבה

 

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

 

 :קורס מזכירות רפואיתעבור סימונה ניתנו ל₪  4000 .1

 20שהתה כשנה במקלט לנשים מוכות לאחר אירועי אלימות מצד בעלה. בן הזוג שהה , , גרושה+23, בת סימונה

כחלק ו הכ"ד. מעוניינת לעשות שינוי בחייחודשים במאסר. עובדת בטיפול בקשישים, מקבלת מזונות וסיוע בש

לשכת התעסוקה נאמר כי אין להם תקציבים. היא במתוכנית טיפול מבקשת ללמוד קורס מזכירות רפואית. 

לרכוש מקצוע מכובד  סימונהלקרן פסיפס תסייע  תרומתעובדת כרגע מעט שעות בשביל שלא יורידו לה מהקצבה. 

  תוכל להשיג דרך לבטחון כלכלי ורווחה. וכך  ורווחי

 

 :עיצוב גרפיקורס עבור  אופירלו ניתנ ₪  3600 .2

שנים נפטר אביו בפתאומיות מסרטן. היחסים עם אמו  4עם אמו, שני אחיו ובן זוגה של האם. לפני  חי 21בן  אופיר,

כללו דחייה והזנחה ואלה נתנו אותותיהם בתפקודו החברתי והלימודי, ושנתיים הוא היה ללא מסגרת. לקראת 

למד ושם ן מענה לילדים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות. הלימודים היו לו לעוגן, סוף כתה י' שולב בביה"ס הנות

 אךת צבאית יהיה מיועד לתוכנ אופיראת מקצועות התקשוב והפגין יכולות גבוהות, מה שגם ייצב אותו חברתית. 

ם קורס שם סיי לימודיתהחליט שלא להתגייס. גישתו לטכנולוגיה והתעניינותו הביאו לשילובו בתוכנית 

אינטנסיבי והביע רצון להמשיך להתמקצע בתחום הטכנולוגי. בייעוץ לימודי הופנה ללימודי עיצוב גרפי באינטרנט 

עבור הקורס הצליח לשלם בעצמו חלק יר עובד קשה ומסייע בכלכלת הבית )אצל אמו(. אופובמובייל. כיום 

קורס  סיים אתל אופירל תאפשררן פסיפס תרומת ק .מהתשלומים ופנה אלינו לקבלת יתרת התשלום ללימודיו

 להתפרנס בכבוד.להרוויח מקצוע מכובד ו ואפשר לתו עיצוב גרפי

 

 :שכ"ל בחינוך שנה ג'עבור  לשושנהניתנו ₪  0002 .3

בן המוכר  ם. בעלה עובד, והיא סטודנטית לתואר ראשון בהוראה וחינוך מיוחד. יש לה3, נשואה + 30, בת שושנה

לחסוך בהוצאות. אביה  שושנההמיוחד וסובל מקשיים שונים. המשפחה גרה עם אחות של  חינוךבמסגרת כנכה, 

שאב את המשפחה לטיפול בו, באחיה ובאמה. בני הזוג עושים מאמצים לפרנס עצמם ו השתלהעבר שושנה של 

חה השנה לקבכבוד ולעמוד בהתחייבותם. היא עבדה בשנים הקודמות אך הפסיקה בשל העומס הרב לו נתונה. 

לסטאז' ותתחיל לעזור בפרנסה.  תצאצאת ולעבוד שנה הבאה. שנה הבאה סיים ולבשביל שתוכל ל תוכנית מלאה

לסיים את לימודי התואר הראשון, לזכות במקצוע מכובד וחשוב וכך תוכל  לשושנה תרומת קרן פסיפס תסייע

 לסייע בפרנסת המשפחה.

 

 :לשמחה עבור קורס הנהלת חשבונותניתנו ₪  0053 .4

 כאשר. הקשר עם הרווחה התחיל עובדת בחנותאחים ואחיות. האב אברך, האם  9במשפחתה עוד , 17, בת שמחה

 הביאו אותונשר מלימודיו. האב בעבר עשה קורס אבל לא השתלב תעסוקתית, התסכול והחובות הבן הבכור 

בעקבות עומס  יה הצעיר.דואגת לאחו תפסה תפקיד הורי שמחהולמשברים תקופתיים. לאור המצב בבית  הלקריס
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בניסיון למצוא לה מסגרת אחרת, אחרי חודשים בבית, נוצרו  מהסמינר. סולקההלימודים והמטלות בבית, שמחה 

דרך העירייה,  בתוכניתומצבה בסיכון הלך וגבר. היא שולבה  לגשר עליהם לא הצליחהחברתיים ופערים לימודיים 

משלימה לימודים לבגרות מלאה, עברה סדנא לרכישת כלים להשתלבות בעולם התעסוקה, גילתה חיבה וכעת 

ת במסגרות שמלוות אותה, וסיום ק, מוחזבסוף התיכוןוכישורים בעולם חשבונאי ורוצה לרכוש מקצוע. היא כעת 

. ים התעסוקתיים בהקדםשתשלים את הלימודלכן חשוב  תלהתדרדרווביל עלול לההלימודים עלול ליצור ואקום ש

ולאפשר את משפחתה בכבוד ולפרנס להתפרנס , שמחה לרכוש מקצוע רציני ואיכותיקרן פסיפס תסייע ל תרומת

 . אחריםלעצמה חיים עצמאיים ללא תלות ב

 

 :שכ"ל בבי"ס למשפטיםעבור ירוחם ניתנו ל₪  0002 .5

, אך הם חוו עסקכליים. בעבר ניהלו בני הזוג מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלה . המשפח4, נשוי + 44בן  ירוחם,

זמן להתאושש ירוחם ובני הזוג נותרו ללא עבודה. לקח ל נסגר עסקה .ירוחםשודים אלימים שערערו את נפשו של 

 עובדת גם כן.ועובד בבי"ח. אשתו  מקבל קצבה בשל אותם אירועיםמהטראומה ולחזור לשוק העבודה. כיום 

כיום הוא בשנה  .להתאושש ולבנות עצמו מחדש, הוא החל לימודי משפטיםירוחם של  במסגרת ליווי וניסיונותיו

מבקש לסיים חובותיו למסגרת הלימודים  .רוב שנות הלימודים מימן דרך הלוואות ומלגות(. 3.5השלישית )מבין 

ומת קרן תרמתכנן להמשיך לעבוד בביה"ח ולהמשיך לפרנס משפחתו עד שיצליח להשתלב במקצוע. הוא  דרכנו.

 וקדם בעוד צעד את משפחתילעשות קפיצה מקצועית וכך ו לקבל את ההשכלה הנדרשת ל ירוחםפסיפס תסייע ל

 .ובכבוד לחיות ברווח

 

 :קורס חשבת שכרעבור  מריםניתנו ל₪  0035 .6

אותה אקונומיות. עוד בנערותה הכירו -מוכרת שנים לרווחה על רקע בעיות סוציו .2חד הורית +  אם, 31בת  מרים,

שנים  מספרברווחה בשל אי ביקור סדיר בבי"ס, נשירה, מגורים עם גבר המבוגר ממנה בעשור והיריון ממנו. לפני 

 היאמצאה קורת גג לה ולשני ילדיה.  חזרה לבית אמה, הועזבה משם וכעתאך , ניסתה לצאת לעצמאות עם בנה

לרכוש  לנשיםנועד לסייע שחלק בפרויקט לקחה מרים עובדת בהוסטל, מקבלת סיוע בשכ"ד ומזונות מבטל"א. 

, ומבקשת שנסייע ברכישת קורס המשך 'חשבת 1+2. היא למדה קורס הנה"ח השתכרל ןמקצוע ולהגדיל יכולת

לרכוש מקצוע יציב  מריםל תסייעקרן פסיפס  תרומתשכר' בשביל שתתברג בעבודה עם משכורת גבוהה יותר. 

 ד. ומכובד וכך תצליח לפרנס את משפחתה בכבו

 

 

 -    תרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו של צבי נוימן ז"ל,  תהא נשמתו צרורה בצרור החיים -

 

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

דכון זה גם מסמכים מצורפים לעמכריכם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה 

שמתארים את 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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