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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר  תשע"ז ניסן כ"טב 2017 באפריל 25 -בתאריך ה

בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת  8בגין ₪  24200גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 .הישיבה

 

 ו על מנת לשמור על פרטיותם. * שמות הפונים ופרטים מזהים שונ

 

 מכינה אקדמית:עבור  טובהניתנו ל₪  0052 .1

היום הילד יותר עצמאי וטובה . ילד אחד עם צרכים מיוחדים בו טיפלה לאורך השנים. + אם יחידה . 40, בת טובה

ם מכינה שנות לימוד וצריכה להשלי 10בעלת . היא חינוך מיוחד וללמוד , להחזיר לקהילהמעוניינת לפתח עצמה

לפתח את עצמה ולהתקדם בחייה  השכלהלרכוש  טובהלקרן פסיפס תסייע  תרומת .תואר אקדמאית לפני לימודי

 המקצועיים וכך לקדם את משפחתה לחיי רווחה. 

 

 :קורס בניית צפורנייםעבור  גילתלניתנו  ₪  1500 .2

. תמיכההמשפחה משתתפת בתוכנית  .גם כןעובד  כרונית,נשואה +. עובדת. בן הזוג חולה במחלת  36, בת תילג

מעוניינת לצאת לקורס בניית ציפורניים כדי להגדיל את הכנסות  גילתלמשפחה המון חובות שצברו במשך השנים ו

לרכוש מקצוע רווחי יותר, להגדיל את הכנסת המשפחה להחזיר  גילתל תאפשרתרומת קרן פסיפס המשפחה. 

 החובות ולצאת לדרך חדשה.

 

 :קורס מזכירות רפואיתעבור  זהביתלניתנו ₪  0045 .3

. את בנה היא מגדלת לבד ללא תמיכה, הילד מגיל צעיר תמיכה משפחתיתאין  לזהבית .ילד, גרושה +40בת  זהבית

לעבוד באופן סדיר. עובדת כמטפלת ומעוניינת זהבית מצבו הרפואי הקשה על בהיה חולה ועבר ניתוחים שונים ו

 תרומת קרן פסיפס תסייע לכלי ובמקביל יאפשר לה להיות עם הילד אחה"צ.לרכוש מקצוע שישפר את מצבה הכ

לרכוש מקצוע מכובד ורווחי, להיות גמישה בשעות העבודה שלה ולאפשר לה ולילדה חיי רווחה  זהביתל

 ועצמאות.

 

 לימודי שיאצו:עבור  מיכלניתנו ל₪  3600 .4

 .קיבלה פטור משירות צבאי .תית אך פרשה ממנה. היתה נערה "משוטטת", שולבה בפנימייה חוץ בי23בת  ,מיכל

עובדת ובמקביל  מיכל. שיקוםהיא מלווה ע"י תוכנית עיר. החליטה לפתוח דף חדש בחייה ועברה  מיכל 21בגיל 

בחרה בלימודי שיאצו היות ומעוניינת בתחום טיפולי אשר יש לו פוטנציאל  מיכללומדת שיאצו יומיים בשבוע. 

לרכוש מקצוע מכובד אליו היא מחוברת  מיכלתרומת קרן פסיפס תסייע ל  העבודה.להשתלבות מהירה בשוק 

 להתקיים בעצמאות ולחיות את חייה. 

 

 :קורס עיצוב תסרוקות ואיפורעבור  שולמיתניתנו ל₪  2000 .5

מעוניינת לשפר  היא . לה עסק פרטי בתחום הכשרה בתחום הקוסמטיקה ויששולמית . גרושה +. ל35, בת שולמית

לקחה הלוואה ורכשה בה ציוד לשדרוג העסק והיא מעוניינת להרחיב  אחרונהלמצבה הכלכלי, העסק שלה ואת  את

בתחום הקוסמטיקה על מנת שתוכל להציע מגוון רחב יותר של טיפולים ללקוחות  את ההכשרה התעסוקתית שלה
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 ,לרכוש מקצוע יציב ומכובד שולמיתל תסייעקרן פסיפס  תרומת ובכך להגדיל באופן משמעותי את הכנסותיה.

 להוציא עצמה מן החובות ולפרנס אותה ואת ילדיה בכבוד וברווחה.

 

 :אבחוןעבור אביתר ניתנו ל₪  1100 .6

תקשה מאד בלימודים, אינו יודע לכתוב. מבכיתה ה',  ,אביתר. בנם למשפחה מרובת ילדים, זוג הורים אלי ושושנה

 תרומתת להשתלב במסגרת לימודים מתאימה שיכולה לקדם אותו. טיפול תרופתי לא עוזר. זקוק לאבחון על מנ

לאביתר לקבל את התנאים המתאימים ביותר עבורו ללימודים וכך יוכל לעשות קפיצה  תסייעקרן פסיפס 

 משמעותית קדימה בלימודיו. 

 

 :מכינה אקדמית ללימודי סיעוד + אבחון דידקטיעבור  מרינהניתנו ל₪  4000 .7

השתתפה בתוכנית שסייעה לה  היא. גדלה בבית מפורק וכן נישאה לבן זוג אלים שנפטר ,שה +. גרו41, בת מרינה

תפת בקבוצת קידום תעסוקתי לנשים, במסגרתה החליטה תמש היום היא במפעל.ועבדה  בתחום התעסוקתי

 צריכה להשלים מכינה קדם מרינהלהגשים את עצמה וללמוד סיעוד. על מנת להתחיל את לימודיה לתואר 

תרומת קרן פסיפס תסייע  יכולות נמוכות בחלק מהמדדים. בשלאקדמאית וכן מעוניינת באבחון פסיכודידקטי 

להתקבל לתוכנית לימודים מכובדת בה תגשים את עצמה על פי יכולותיה, תעצים אותה ותאפשר לה  למרינה

 לעשות צעד משמעותי קדימה עבורה ועבור ילדיה. 

 

 :לימודי קונדיטוריהעבור  מוחמדניתנו ל₪  0005 .8

נשר מלימודים ושוטט ברחובות,  מוחמד, הוריו גרושים. האב התחתן בשנית ואינו תומך במשפחה. 18בן  מוחמד

, על מנת שיוכל מעוניין ללמוד קונדיטוריה, תחום שהתנסה בו. שנות לימוד 12סיים ו לנערים נקלט במעון 16בגיל 

מוחמד לרכוש תעודה והכשרה בתחום בו התנסה לפסיפס תסייע תרומת קרן . את עצמופרנס עם סיום הקורס ל

 . ומחובר אליו וכך לצאת לדרך עצמאית וחדשה

 

 

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

 

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

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים מכריכם 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.

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

 תודה,

    צוות פסיפס
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