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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר  תשע"ז אדרב כט' 2017 מרץב 27-בתאריך ה

בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת  13בגין ₪  42220גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 .הישיבה

 

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

 

 :אימון אישי )קואוצ'ינג(קורס עבור יפה ניתנו ל₪  0054 .1

. היא , לאחר שנים של טיפולים ומאמצים הצליחה לשם עצמהבתאונהבצעירותה נפגעה  .+ גרושה, 45, בת יפה

ורוצה  מעבירה מעגלי נשים בהתנדבות ועוזרת לאנשים להעצים עצמם ולצמוח ממשברים. עברה קורס יזמות

אליו היא לרכוש מקצוע  יפהלקרן פסיפס תסייע  תרומת. לפתוח עסק באימון אישי. מתקיימת מקצבת נכות

  טחון כלכלי ורווחה. יתוכל להשיג דרך לבוכך  מחוברת ומוכיחה עצמה בו

 

 :שנות לימוד 12השלמת עבור  נופרלניתנו  ₪  0040 .2

הכנסה. המשפחה מוכרת כנפגעת פעולות איבה. כנערה בטחת הגרה עם אמה שמתקיימת מקצבת . 23בת  נופר,

שיקום עברה הרבה מסגרות וחוותה אלימות וגם הסתבכה בפלילים. החליטה לעשות שינוי והצטרפה לתוכנית 

במסגרתה החליטה  לקחת אחריות על חייה ולשנות את מסלול חייה. נופר מעוניינת להיות עובדת סוציאלית אך 

להשלים תעודת  נופרל תאפשרתרומת קרן פסיפס . ימודשנות ל 12וכנית להשלמת לא היה באפשרותה לממן ת

 , להתקדם משם לתואר ראשון ולהתחיל חיים חדשים של רווחה והצלחה. גמר תיכונית

 

 :'דשכ"ל בחינוך שנה עבור  רעותלניתנו ₪  0003 .3

משלבת עבודה ולימודים על ק לו. האב לא משלם מזונות באופן קבוע ולא את הסכום שנפס +. . גרושה30, בת רעות

צ עם . מעוניינת מאד לסיים את הלימודים כדי שתוכל לעבוד כמורה ולהיות בבית אחה"מנת לכלכל את ילדיה

לסיים את לימודי  רעותל תרומת קרן פסיפס תסייע  אך מתקשה לממן את השנה האחרונה בלימודים. ילדיה

 .ילדיהך תוכל לסייע בפרנסת התואר הראשון, לזכות במקצוע מכובד וחשוב וכ

 

 :מעונות באוניברסיטהעבור  סעידהלניתנו ₪  1800 .4

.לימודיה של סעידה פגע בתאונת עבודה מקבל קצבת נכות. רווקה. המשפחה מוכרת לרווחה. אביה נ20, בת סעידה

תקשה מממומנים בעזרת מלגה שקיבלה תמורת התנדבות בקהילה. בית הוריה מרוחק מן האוניברסיטה  והיא 

לומדת תוכנית מלאה ואין באפשרותה  שפחה.לממן את עלות המעונות. לפני הלימודים עבדה וסייעה בהוצאות המ

בכבוד ולפרנס להתפרנס , לרכוש מקצוע רציני ואיכותי סעידהקרן פסיפס תסייע ל תרומת .שעות מרובותלעבוד 

 . אחריםולאפשר לעצמה חיים עצמאיים ללא תלות באת משפחתה 

 

 :ה לקראת גיוסמכינעבור  מישלניתנו ל₪  0001 .5

א למישל . אלימות וקשיים כלכליים ותפקודיים, משפחתה מוכרת לרווחה מזה כמה שנים על רקע 19בת מישל 

ם ושוכרת דירה עם שותפה. כנערה לא הגיעה לבית הספר באופן סדיר בקשר עם הוריה ולא נתמכת על יד

לב תקיבלה פטור משירות צבאי אך נלחמה להתגייס והצליחה להש והשתלבה באופן חלקי במרכז יום לנערות.

מישל מכלכלת את עצמה ומממנת והכנה לשירות. ה התוכנית משלבת לימודי תעוד, לקראת גיוסמכינה בתוכנית 
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להשתלב  מישלתרומת קרן פסיפס תסייע ל .עבור המכינה אין באפשרותה לשלםדיור והוצאות שותפות אך 

 לרכוש תעודה מקצועית ולקיים את עצמה בכבוד.  בתוכנית, להתגייס,

 

 ניתנו למירב עבור לימודי ניהול, פרסום ושיווק דיגיטאלי:₪  5000 .6

. כיום לא עובדת ומתקיימת יתמקצוע ה. גרושה +. עבדה בעבר בכל מיני עבודות אבל אין לה תעוד37, בת מירב

של העירייה. מעוניינת ללמוד שיקום כלכלי כנית יש לה חובות להוצאה לפועל. לוקחת חלק בתו. מקצבת מזונות

. הלימודים ממומנים שיווק דיגיטלי, תחום שמתאים לה ושתוכל באמצעותו לעבוד מהבית ובשעות גמישות

קרן פסיפס  תרומת את היתרה תממן קרן פסיפס., ₪ 1500בחלקם ע"י תוכנית השיקום ומירב משלמת בעצמה 

 להוציא עצמה מן החובות ולפרנס אותה ואת ילדיה בכבוד וברווחה. ,כובדלרכוש מקצוע יציב ומ מירבל תסייע

 

 י:קורס ביעוץ פיננס ניתנו לקארין עבור₪  2000 .7

. לקארין הבגיל צעיר הוצאה מהבית עקב בעיות של אלימות במשפחה ולמדה בפנימיי .1. גרושה + 25, בת קארין

, עם סיום לימודיה תוכל עובדת כמזכירה ם את חייה היאהלוואות וחובות עוד מימי נישואיה. קארין החליטה לשק

לקארין לסיים את לימודיה  תסייעקרן פסיפס  תרומת. להשתלב בחברה בה עובדת כעת בתפקיד בכיר יותר

 בהצלחה, לקבל עצמאות וקידום מקצועי ובכך לאפשר לה ולביתה חיי עצמאות ורווחה.

 

 :קורס איפור קבועעבור  ענבלניתנו ל₪  2000 .8

, מאז עובד בעבודות לא ועזב עקב סכסוכים עבודה מכניסהעבד ב ענבלבן זוגה של  .2, נשואה + 31בת  ענבל

והם נמצאים בתהליך קבועות. בתקופת עבודתו אושרו לבני הזוג הלוואות אך כיום הם מתקשים לכסות אותן 

 מצבם הכלכלי ובעידוד לא עבדה בעבר אך בעקבות ענבל. בקהילה בתוכנית שיקוםת רגל". בני הזוג מלווים "פשיט

מעוניינת להשתלב בעולם התעסוקה. מעוניינת ללמוד קורסים בקוסמטיקה ולהשתלב בעבודה  השיקום תוכנית

קרן  תרומתואמור להתחיל לעבוד בקרוב. הכשרה גם כן בעלת מכון יופי. בן הזוג, השתלב בקורס  שכנתהאצל 

 רכוש מקצוע מכובד ורווחי ובכך לסגור חובותיהם ולצאת לדרך חדשה קדימה. לענבל ובעלה ל תסייעפסיפס 

 

 :קורס ניהול רכש ולוגיסטיקהעבור  ראובןניתנו ל₪  0015 .9

, נשוי +. בעבר עבדו שני בני הזוג בעבודות מכניסות אך צברו חובות עקב התנהלות כלכלית בעייתית. 37בן  ראובן

לראובן אין השכלה נמצאים כיום בהסדר חובות מול הוצאה לפועל. כלית ושיקום כלבתוכנית  משתתפיםבני הזוג 

. באזור מגוריו נת שיוכל להשתלב בעבודות במפעליםמעוניין ללמוד ניהול רכש ולוגיסטיקה על מתעסוקתית והוא 

ודה ולחזור למעגל העב המשפחה לרכוש מקצוע מכובד ורווחי ובכך לסגור חובות ראובןתרומת קרן פסיפס תסייע 

 בכבוד.  ולהתפרנס

 

 :ניתנו לאילנה עבור הסעות לבנה אלון₪  4000 .10

משתתף בתוכנית מיוחדת המתקיימת בחווה חקלאית מרוחקת מבית  .. לומד בבית ספר חינוך מיוחד13בן , אלון

 ואמ בסוד.מוניות אשר אין להם סהספר אשר מסייעת רבות להתפתחותו של אלון. ההגעה לחווה הינה באמצעות 

אין באפשרותה לסייע במימון ההסעות ו טחת הכנסה ומתגוררת בדירת עמידרעובדת כמנקה, מקבלת הב אלון של

להגיע לטיפולים בחווה, לקבל את המענה הדרוש לו, תקל על לאלון תרומת קרן פסיפס תסייע . לחוה החקלאית

 הלחץ הכלכלי של המשפחה בדאגה עבורו ובכך תאפשר לו להתקדם ולהשתלב. 
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 ניתנו לאבי עבור קורס מיגון ואבטחה:₪  0242 .11

דמות אבי משמש כוהתקשתה לטפל בילדים.  סובלת מבעיה בריאותיתבת הזוג  +.  בהליכי גירושין, 37י בן אב

ובמהלך השנים ליווה את בת זוגו לטיפולים השונים, עקב כך התקשה להתמיד במקום עבודה  המטפלת העיקרית

בלשכת תעסוקה הפנו אותו לקורס ו ומסתייע בגורמי הרווחה בקהילה. ילדיקיבל משמורת על  אביולהתקדם. 

אשר יאפשר לו לעבוד כחשמלאי מוסמך. הקורס ממומן ברובו ע"י לשכת התעסוקה וקרן  חשמלהלימוד יסודות 

לסיים את תשלומי הלימודים, לרכוש  אבילתרומת קרן פסיפס תסייע  .פסיפס מסייעת במימון יתרת התשלום

 מכובד ורווחי וכך יוכל לפרנס את ילדיו בכבוד וברווחה. מקצוע 

 

 :תספורות, צבע ופאנותעבור קורס  רבקהניתנו ל₪  0500 .12

מקום היה עסק לפאנות ב רבקהעם ילדיה בעקבות אלימות מצד בעלה. לדירה עברה  ,. גרושה +43, בת רבקה

א הצליחה לחזור לעבוד בתחום לדירה, התמקדה בשיקומה ובשיקום ילדיה, . מאז עברה מגוריה הקודם

על מנת   לחזור לפרנס את עצמה ולפתוח עסק. החליטה במסגרת ליווי קהילתיוהתקיימה ממזונות ועזרת הוריה. 

תרומת  ם של תספורות וצבע.ילהיות מעודכנת בתחום החליטה לצאת לקורסים מקצועילהתגבר על חששותיה ו

לפרנס את לשקם את בטחונה העצמי, ו, שלה תע והמקצועיולהרחיב את תחומי היד לרבקהקרן פסיפס תסייע 

  עצמה ואת ילדיה בכבוד.

 

 שנות לימוד: 12ניתנו לסימה עבור השלמת ₪  6000 .13

בצעירותה עברה בין מסגרות לימוד שונות, הפכה לאמא בגיל צעיר ולא סיימה בית ספר  +. גרושה ,26, בת סימה

וזכאית לדיור ציבורי אך היא החליטה לעשות שינוי משמעותי  תיכון. סימה מתקיימת מקצבאות ביטוח לאומי

שנות לימוד  12בחייה ובחיי ילדיה, ללמוד לימודים אקדמאיים ולרכוש מקצוע. היא משתתפת בתוכנית להשלמת 

להשלים תעודת גמר תיכונית, להתקדם  סימהל תאפשרתרומת קרן פסיפס ומגיעה להישגים יפים בלימודיה. 

  ן, לשמש דוגמא לבנותיה ולפרנס את משפחתה בכבודמשם לתואר ראשו

 

 

 

 -    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 

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים פס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה מכריכם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסי

שמתארים את הקרן ופועלה. נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של 

 העמותה וכי התרומות מוכרות לצורכי מס.

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

 תודה,

    צוות פסיפס
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