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 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר  תשע"ז אייר כ"טב 2017 מאיב 24-בתאריך ה

בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת  15בגין ₪  38700גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 .הישיבה

 

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

 

 :לימודי רפלקסולוגיהעבור  ג'ניןניתנו ל₪  3000 .1

עבדה בעבר בעבודות שונות אך מאז ג'נין נמצא על הספקטרום האוטיסטי. . אחד הילדים . פרודה +37, בת ג'נין

ת נכות הולדת בנה אינה עובדת ומקדישה הרבה זמן לטיפול בו. המשפחה מתקיימת בקצבת הבטחת הכנסה וקצב

 מעוניינת להשתלב בעבודה בקופת חולים כך שתוכל להיות עם ילדיה אחה"צ.  -רפלקסולוגיה ג'ינין לומדתשל הבן. 

 את משפחתה לחיי רווחה. תקדם וכך  להתמחות בתחום בו היא טובה ומוכשרת ג'ניןלקרן פסיפס תסייע  תרומת

 

 :סיום תואר בחינוךעבור שמעון לניתנו  ₪  5000 .2

שמעון ויוספה . והם נכנסו לחובות כשלהוא  אךנשוי +. בתחילת נישואיהם היה להם עסק צעיר . זוג וספהשמעון וי

ועובדים במקביל ללימודים. שמעון נמצא בשנתו האחרונה ללימודים אך עקב חובות סטודנטים לתואר ראשון 

לשמעון  תאפשרקרן פסיפס תרומת  .גשת לבחינות ולסיים את התוארחסומים והוא לא יכול ל לימודיושכ"ל, 

לעלות על המסלול חזרה לפרנסה טובה וכך תוכל המשפחה לרכוש תואר ותעודת הוראה ו, לסיים את לימודיו

 להשתקם ולחזור לחיות ברווחה. 

 

 :בניית ציפורנייםקורס עבור  מרינהלניתנו ₪  2000 .3

שנים את ההכשרה שלה עברה לפני ום. פדיקוריסטית ועובדת בתח מרינה. מכורה לשעבר, רווקה +. 57, בת מרינה

שיטות רבות והיא מרגישה שיש לה צורך ללמוד קורס עדכני כדי שתוכל לשמור על הלקוחות התחדשו  ומאז רבות

להתחדש ולהתעדכן במקור פרנסתה, לשמר את  מרינהל תרומת קרן פסיפס תסייעשלה ולהרחיב את הכנסתה. 

 כך להכנס למעגל האנשים החיים ברווחה ובכבוד. לקוחותיה ואף ולהרוויח יותר בכל חודש ו

 

 דידקטי:-אבחון פסיכועבור  נריהניתנו ל₪  1000 .4

תוכנית ב, לומדת נריה, אחת הצעירות במשפחה האם והאב עובדים אך שכרם נמוך.. + , זוג הורים ציפורה ואהרון

ם. נריה זקוקה לאבחון על מנת והתאמות במבחניקשיים לימודיים והיא מקבלת שיעורים פרטיים  נריהשילוב. ל

אבחון לעבור  נריהתרומת קרן פסיפס תסייע ל. אך הוריה מתקשים לממן זאתועדת השמה לקראת התיכון  לעבור

  לה היא ראויה.  שתבץ במוסד לימודים מתאים לה ולקבל את התמיכה הלימודיםכך שתוכל לה

 

 :סייעת בגניםקורס עבור  יעלניתנו ל₪  0001 .5

התפנתה יעל בנה לומד בבי"ס לחינוך מיוחד. בשנה האחרונה חלה הטבה בתפקוד של הילד ו  .רווקה + .45, בת יעל

על מנת שתוכל להשתלב במקצוע באופן ה תעודהכשרה ולזקוקה ל היא. מחליפה כסייעתלעבוד  היא החלה .לעבוד

ולפרנס אותה ואת  ,בדרכוש מקצוע יציב ומכוסיים את לימודיה, לל יעלל תסייעקרן פסיפס  תרומתקבוע. 

 בכבוד וברווחה.משפחתה 
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 :ד-קורס טכנאי סלולר געבור  משהניתנו ל₪  0025 .6

במסגרת שיקומו השתלב בקורס טכנאי סלולר  בפנימייה.לומד  והיום. מטופל לאחר עבירות אלימות 18בן  משה,

עם יציאתו לחיים עצמאיים רנס מנת לצייד אותו במקצוע שיוכל לעזור לו להתפעל . בהצטיינות ווסיים אות בסיסי

לסיים את הלימודים  משהל תסייעקרן פסיפס  תרומת. מתקדםלעבור הכשרת טכנאי סלולר הוא מעוניין 

 המקצועיים אשר יאפשרו לעסוק בתחום וכך לתת לו מקפצה קדימה לחיים עצמאיים עם רווחה.

 

 :קורס סייברעבור  תהילהניתנו ל₪  4000 .7

דחתה את גיוסה בשנה תהילה ומתנהלת באופן עצמאי לחלוטין.  16בגיל צאה מהבית , רווקה. י18, בת תהילה

בעתיד בשוק , לשרת שירות משמעותי ולהשתלב סייבר על מנת להשתלב בתחום בצבאלטובת קורס מגני 

תרומת קרן פסיפס תסייע תהילה מממנת את הקורס בעצמה אך עלותו יקרה והיא זקוקה למילגות. . התעסוקה

לסיים את הקורס, להשתלב במחלקה איכותית בצבא וכן לרכוש מקצוע עתידי שיסייע לעמוד בכוחות  תהילהל

 . עצמה

 

 :קורס רפלקסולוגיהעבור לאה ניתנו ל₪  1500 .8

סובלת  ביתם הצעירה אבי המשפחה סובל מבעיות בריאותיות ולאה מפרנסת יחידה. שואה +.. נ44, בת לאה

לאה לומדת רפלקסולוגיה על מנת שתוכל לעבוד בתחום רות בבריאותה. ולמשפחה הוצאות רבות שקשו ממחלה

לאה לרכוש תעודה והכשרה בתחום לתרומת קרן פסיפס תסייע . בשעות אחה"צ ולהגדיל את הכנסות המשפחה

 רווחי אליו היא מחוברת, להגדיל את הכנסות המשפחה ולנשום מעט יותר לרווחה.

 

 ניתנו למיכאלה עבור קורס קוסמטיקה:₪  2200 .9

מעוניינת לעבור לתחום הקוסמטיקה. למדה שנים רבות ו . גרושה +  , עובדת כמטפלת בקשישים45בת  מיכאלה,

לה השלמה  החסרו, העסקמטפלת בנשים שמגיעות אליה הביתה, עכשיו רוצה להרחיב את וכבר עיצוב גבות 

למיכאלה לרכוש הכשרה בתחום מקצועי חדש, רווחי ומרענן וכך תסייע תרומת קרן פסיפס למימון הקורס. 

 תהווה עבורה קרש קפיצה קדימה מקצועית וכלכלית.

 

 ניתנו לויקטוריה עבור קורס הוראת נהיגה:₪  2000 .10

מגדלת את ילדיה ללא תמיכה משפחתית וחברתית, היא נעזרת בשירותי הרווחה.   ., רווקה +35, בת ויקטוריה

ליווי כלכלי ותעסוקתי, בעקבותיו החליטה למשתתפת בתוכנית  .ומשכורת כסייעתה מתפרנסת מקצב ויקטוריה

תרומת קרן פסיפס תסייע לויקטוריה לרכוש מקצוע מכובד ורווחי עם אפשרות לצמיחה ללמוד הוראת נהיגה. 

 והתפתחות וכך לצאת ממעגל הנזקקים.

 

 שפטים:ניתנו לרבקה עבור לימודי תואר ראשון במ₪  4500 .11

, גרושה. עזבה את העולם החרדי ואין לה עורף משפחתי, השלימה בגרויות באופן עצמאי ועכשיו 29בת  רבקה,

תרומת קרן פסיפס תסייע . וזקוקה לסיוע למימון הלימודים עובדת כסייעתרבקה  .לומדת שנה שניה משפטים

 סס עצמה כלכלית באופן עצמאי. לרבקה לסיים את לימודי משפטים, לרכוש מקצוע מכובד ורווחי וכך לב
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 ניתנו למירב עבור קורס חשבת שכר:₪  2400 .12

בתהליך של הסדר  םמתנהלת באופן עצמאי ללא עורף משפחתי. נמצאת היו מגיל צעיר, רווקה. 27בת  ,מירב

ניינת . מעו. כיום עובדת כמנהלת חשבונותבמסגרתה למדה הנהלת חשבונותתוכנית ליווי בתעסוקה, ב מירבחובות. 

תרומת קרן פסיפס תסייע למירב להרחיב את תחומי  להתקדם בתחום מקצועית וכלכלית וללמוד חשבות שכר.

  עיסוקיה וכך תתאפשר לה הכנסה גדולה יותר והזדמנויות מגוונות יותר לעבוד בהן.

 

 דידקטי:-לעומרי עבור אבחון פסיכוניתנו ₪  1200 .13

. בתחילת כיוון שצריך לעזור בביתנעדר הרבה מלימודים, לטענתו, רי, עומ –אחד מילדיה , נשואה +, 36בת  שרון,

על מנת שיוכל להשתבץ בכיתה השנה נבנתה תוכנית התנהגות ומעקב עבורו בבית הספר אך אין שינוי בתפקודו. 

תרומת קרן פסיפס ישראלי תסייע לעומרי לעבור את רגשית עליו לעבור אבחון והמשפחה מתקשה לממן זאת. 

 ן, להכנס לכיתה המותאמת לו וכך לקבל את המענה לו הוא זקוק על מנת להשתפר ולסיים את הלימודים.האבחו

 

 רפואית:-ניתנו לאלינה עבור קורס קוסמטיקה פרה₪  5000 .14

. בעלת הכשרה כמאפרת מקצועית ומתפרנסת מעבודתה כמאפרת. היא עוסקת פטורה , גרושה +37, בת אלינה

וחות. הכנסותיה לא מספיקות והיא מעוניינת להרחיב את ידיעותיה בתחום ולהגדיל ועובדת בביתה או בבית הלק

תרומת קרן פסיפס תסייע לאלינה להרחיב את תחומי עיסוקה, לאפשר לה הכנסה גדולה יותר . את הכנסותיה

  וכך להביא אותה ואת משפחתה לחיי רווחה ועצמאות.

 

 דידקטי:-ניתנו לחגית עבור אבחון פסיכו₪  1400 .15

תלמידת כיתה  ביתה, חגיתחגית. צרכיה של  ק אתאינה פנויה לספוסובלת מבעיות רפואיות . , פרודה +47, בת רחל

. לא ברור לגמרי אם הקשיים הם רק על רקע רגשי או שמדובר בבעיה משולבת. בעלת קשיים לימודים חמוריםח', 

סיפס ישראלי תסייע לחגית לקבל את האבחון תרומת קרן פלצורך סיוע לימודי מתאים מעוניינים לעבור אבחון. 

 וכך לברר בבטחה איזו תוכנית לימודים תתאים לה וכך תוכל לקבל מענה ולהתקדם בלימודיה.

 

 

 

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

 

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

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 

 רכי מס.העמותה וכי התרומות מוכרות לצו

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

 תודה,

    צוות פסיפס
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