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 ,שותפים יקרים

' ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ז"תשע תמוז' בא 2102 יוניב 25-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 06בגין ₪  001011לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

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

 

 :קורס איפור מקצועיעבור למאיה ניתנו ₪  0511 .0

1 ללא מים חמים1 המשפחה מתגוררת בתנאים מוזנחים. עקב הזנחה הורית הלומדת בפנימיי. 01נערה בת 1 מאיה

לצייד  הפנימיה מעודדת אותה לצאת לקורס איפור מקצועי על מנתו מתקשה בלימודיה מאיה. מכונת כביסה1 תנור

להתעצם , למאיה לרכוש מקצוע לחיים תרומת קרן פסיפס תסייע .לקראת צאתה לחיים עצמאיים כליםאותה ב

 .  על בסיס יכולותיה ולעשות צעד משמעותי קדימה אל עבר חיים עצמאיים

 

 :אבחון פסיכודידקטיעבור חיים ניתנו ל ₪  0011 .2

קשיים מ סובל 1ילדה השני1 חיים. ס רגיל עם סיוע"מד בבילו1 צרכים מיוחדים יה בעלילדאחד מ+. נשואה1 מרגלית

ל לסייע לו ועל מנת לקבל וכשי תיכוןלאבחון על מנת להתאים עבורו  חיים זקוק. מקבל סיוע לימודיולימודיים 

לעשות צעד להשתלב בבית ספק תיכון שיוכל לסייע לו לחיים  תאפשרתרומת קרן פסיפס . התאמות בבגרויות

 . והזדמנות שווה לסיים את לימודי התיכון בהצלחה משמעותי קדימה

 

 :קורס איפור מקצועיעבור  ברכהניתנו ל₪  2011 .0

במהלך ליווי בתוכנית השיקום . בעלה מקבל קצבת נכות. לעוברי חוק נמצאת בתוכנית שיקום+.  נשואה  1ברכה

כה החלה כבר לעבוד התחום בר. השתלבה בקורס איפור מקצועי וקוסמטיקהו עבוד בתחום האיפורעלה חלומה ל

לקבל הכשרה  ברכהלקרן פסיפס תסייע  תרומת .שקוקה לסיוע במימון הקורס .ואף רכשה ציוד לעסק עצמאי

 . תכנס למרחב תעסוקתי רווחי וכך תוביל את משפחתה לחיי רווחה, ותעודת תעסוקה בתחום אליו היא מחוברת

 

 :אלתואר בלימודי ארץ ישרעבור  סאליםניתנו ל₪  1112 .0

למד  הוא. להיפתח לחברה הישראלית וללמוד עברית1 התעקש לרכוש השכלה. פחה מוסלמיתממש. 20בן 1 סאלים

תו לא קבועה עובד כמורה דרך אך משכור סאלים. לתואר ראשון י"ללימודי א וקיבל נקודות זכות קורס מורי דרך

תרומת קרן פסיפס תסייע  .ת למבחניםאם לא יכסה את חובו ללימודים לא יוכל לגש. אלא לפי הדרכות שעושה

  . ולצאת לחיים עצמאיים להתרכז בהתקדמות התעסוקתית כמורה דרך, לסיים את לימודיו באקדמיה סאליםל

 

 :בניית ציפורניים וציודקורס עבור  קלריסניתנו ל₪  1125 .5

. י שתשמש נערת ליוויהיא עלתה לארץ כדי לעבוד אך למעשה הביאו אותה כד. משפחתיגב  ללא+. גרושה 1 קלריס

כעת מתגוררת בשכירות ומנסה לשקם את . מילולית וכלכלית1 הפעיל נגדה אלימות נפשיתניצל אותה ו זוגהבן 

 קלריס .בקורס מניקור פדיקור וכיום עובדת כשכירה פעמיים בשבועחסכונותיה את  קלריס השקיעה. חייה

לשם כך היא מעוניינת לעשות קורס נוסף בניית 1 מעוניינת להמשיך את הכשרתה בתחום ולעבוד באופן עצמאי

, רווחי, עם מקצוע מכובד, לקלריס לזכות בחיים חדשים תסייעקרן פסיפס  תרומת .ציפורניים ולרכוש ציוד

 . עם אופק לגדילהמעצים 

 :'רפלקסולוגיה שנה בקורס עבור  יסכהניתנו ל₪  1151 .6
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לפני  .במלוןמטבח כעובדת בתעסוקה נתמכת עד לאחרונה  יסכה סובלת מבעיות נפשיות ועבדה .+גרושה  1יסכה

יסכה פנתה ללימודי רפלקסולוגיה ובמלון שעבדה . הפסיקה את עבודתהדשיים החלה לסבול מבעיות גב ומספר חו

ליסכה לסיים את  תסייעקרן פסיפס  תרומת. במחלקת הספא כשמצבה הרפואי יתיר להבו ממתינה לה עבודה 

 .רווחי ומותאם ליכולותיה, מכובד ולהתפרנס ממקצוע ,לימודי הרפלקסולוגיה

 

 :איפור מקצועיקורס עבור  נחמהניתנו ל₪  1115 .2

לפני . קשות נפשיתתקופות  ועברהעברה בין מסגרות לימודיות שונות  היא .גדלה במשפחה חרדית1 20בת 1 נחמה

שוכרת דירה 1 ודה בקביעותהיא מגיעה לעב .בסיכוןנוער בה  יםמשולבבמסגרת שחודשים החלה לעבוד  'מס

לעבוד בתחום הטיפוח ללמוד ומעוניינת  נחמה. אך עדיין מתמודדת עם קשיים רבים1 והפסיקה לעשן ולשתות

וכך לעשות צעד , לרכוש מקצוע מכובד ואיכותי, לנחמה להתקדם בחייהתרומת קרן פסיפס תסייע . והיופי

 . משמעותי קדימה לחיים עצמאיים ובטוחים

 

 :מדריכות אירוביקורס עבור  לימורתנו לני₪  5110 .1

מוגדרת וחובות מהעבר  משלמת .ומשתכרת שכר מינימום עובדת בשתי עבודות שושנה+. גרושה 1 00בת 1 לימור

נערות אבל היא הציעו לה לעבוד כמורת חוג אירובי ל1 לימורבעקבות היכרות עם יכולות הריקוד של  .כפושטת רגל

לרכוש , את לימודי הוראת האירובי ממןללימור לתרומת קרן פסיפס תסייע  .ת מדריכה מוסמכתחייבת תעוד

 . ולהשתכר בשכר גבוה יותר וכך לצאת ממעגל העוני לחיים מוצלחים ורווחיים יותר מובטחת לה עבודהמקצוע בו 

 

 :אבחון פסיכודידקטיעבור  ניתנו לשמוליק₪  0511 .0

1 כתיבתו דלה ויש קושי בניסוח וארגון טקסט1 נמוכות ליקשמוהלימודיות של  יויכולות1 02נער בן 1 שמוליק

אבחון על מנת שיוכל לקבל ועדת השמה והתאמות  שמוליקס מבקש לערוך ל"בי. גם קשיים חברתיים שמוליקל

ההורים לא . לו להצליח בבחינות ובתקווה גם ישפר את בטחונו העצמי ויסייע לו חברתית עדבר שיסיי1 בבגרויות

תרומת קרן פסיפס תסייע . ולא מוכנים לממן את האבחון ולכן גם לא נערך לו אבחון עד כה 1משתפים פעולה

לקבל את ההתאמות הלימודיות וכך יוכל לעלות על דרך טובה ומותאמת לו מבחינה , לשמוליק לעבור את האבחון

 .לימודית תוך תקווה שגם בטחונו יעלה ויוכל לצעוד בביטחון קדימה

 

 :ABAמטפלות עבור קורס  עדיניתנו ל₪  1101 .01

התחילה תואר ראשון אך בסמסטר הראשון הבינה שאין ביכולה  עדי. מילדיה אוטיסטים 2 .+גרושה 1 05בת 1 עדי

. חודשים ומתאימים לה יותר 0לימודים שאורכים ABA 1כעת מעוניינת ללמוד . לעמוד בלימודים והפסיקה אותם

לדבריה תוכל לעבוד בבתי ספר  .בשיטה זו מטופלים ילדיה -ום בחרה בקורס זה היות והיא מכירה את התח עדי

כיום משתכרת מקצבאות נכות של הילדים . וגנים לילדים עם בעיות תקשורת ולאחר מכן גם בשוק הפרטי

עם אפשרות לצמיחה ומותאם לחייה ורווחי  ,לרכוש מקצוע מכובד עדיתרומת קרן פסיפס תסייע ל .וממזונות

 .ממעגל הנזקקיםוהתפתחות וכך לצאת 

 :ציוד להפעלת פעוטותעבור  מלכהניתנו ל₪  5110 .00

על מנת להיות זמינה עבור  עובדתלידתה אינה מאז ו אחת מילדיה עם צרכים מיוחדים+ . רווקה1 01 בת מלכה

מלכה . נמצאת בליווי מרכז התעסוקה העירוני במסגרתו ערכה בירור לגבי המיומנויות והיכולות שלה מלכה .ביתה

רכשה חלק מהציוד לצורך  היא. חלה להתנסות בתחוםהפעוטות במסגרת מרכז התעסוקה והפעלת ה קורס החל

תרומת קרן פסיפס  .העבודה בעצמה אך היא זקוקה לציוד נוסף על מנת להגדיל את מגוון ההפעלות שיכולה להציע
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סותיה ולהתקדם לחיים להרחיב את הפעילויות שיש לה להציע וכך להגדיל הכנ, למלכה לרכוש ציודתסייע 

 . עצמאיים ורווחיים יותר

 

 :כלבנות טיפוליתעבור קורס  שרוןניתנו ל₪  1151 .02

משלמת חוב של המשפחה  שרוןבנוסף . בתפקוד היומיומיה ומסייעת ל החולהמתגוררת עם אמה . 01בת 1 שרון

ללמוד  עבודתה החליטה בעקבות1 מספר שנים במועדונית לילדים בסיכון עובדת שרון. ותומכת כלכלית באביה

להתמקצע  שרוןתרומת קרן פסיפס תסייע ל.  כך שתוכל להתפרנס גם כמאמנת וגם כמטפלת -כלבנות טיפולית

לקבל הכשרה בתחום ואפשרות להתפרנס ממקצוע זה וכך להתקדם בצעדי ענק לעצמאות וחיי , בתחום יחודי לה

 . רווחה

 

 :טוריהקורס קונדיעבור  חנהלניתנו ₪  1150 .00

ומתפרנסת מדמי  מאז גירושיה עובדת בעבודות מזדמנות .בעקבות אלימות של בן זוגההתגרשה  .+גרושה1 נהח

החליטה להגשים את חלומה לעבוד כקונדיטורית וכחלק מהתהליך שעוברת  מרכז תעסוקהבקשר עם  חנה. מזונות

, מה להיות קונדיטוריתלהגשים את חלו חנהתרומת קרן פסיפס ישראלי תסייע ל .ולהתפרנס בכוחות עצמה

 .לתמוך בה להתקדם קדימה ולצאת ממעגל הנזקקים לתמיכה

 

 :תואר שני בפסיכולוגיה שיקומיתעבור  חמוטלניתנו ל₪  0111 .00

השלימה בגרויות והתחילה לימודי תואר ראשון  בתמיכת המשפחה. נולדה למשפחה חרדית1 20בת 1 חמוטל

שנה השניה ללימודי ה זקוקה לסיוע במימון. עורף משפחתי וכלכלי חזרה בשאלה ונותרה ללא לבסוף. בפסיכולוגיה

לסיים את התואר השני ולקבל מקצוע  חמוטלתרומת קרן פסיפס תסייע ל. תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית

 .לחיים אשר יאפשר לה להיות עצמאית ועם בטחון כלכלי

. 

 :מקצועיתקורס הדרכת שחיה עבור  טניהניתנו ל₪  1150 .05

עזבה את עבודתה ויצרה מיד קשר עם מרכז 1 בשנים האחרונות עבדה כעובדת נקיון בשכר מינימום1 +גרושה 1 טניה

נרשמה במהלך התקופה הזאת לקורס מאמנים אך הוא לא  היא. תעסוקה כדי למצוא תחום שמתאים לכישוריה

טניה י תסייע לתרומת קרן פסיפס ישראל .מקצועיתיצא לפועל וכעת מבקשת לצאת לקורס הדרכת שחיה 

להתפרנס בכבוד , להשתלב בקורס בו תרכוש מקצוע מכובד וייחודי וכך תוכל לחזור למעגל העבודה במהרה

 . ממקצוע בו היא בחרה ומחוברת אליו

 

 :קציני בטיחות תעבורהעבור מתן ניתנו ל₪  1110 .06

. בתקופה ששניהם לא עבדו אות שלקחובני הזוג מחזירים הלוו. שני בני הזוג עובדים משרה מלאה+ נשוי מתן 

מעוניין לעבור קורס קציני בטיחות בתעבורה שיקנה לו אפשרות לקבל תפקיד כקצין  מתן1 כחלק משיקום כלכלי

מתן להרחיב את תרומת קרן פסיפס ישראלי תסייע ל . רכב בחברות הייטק גדולות ולהגדיל את הכנסות המשפחה

 . עם הכנסה גבוהה יותר וכך להצעיד את משפחתו לחיי רווחה בכיריםלהתקדם לתפקידים , תחומי ההכשרה שלו
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 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים,  ל"תרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו של צבי נוימן ז -

 

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

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים צטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה מכריכם בתקווה שגם הם י

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

 .העמותה וכי התרומות מוכרות לצורכי מס

 .היום יותר מתמיד ותרומתכם ומעורבותכם חיונית1 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 צוות פסיפס


