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 ,שותפים יקרים

' ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ז"תשע אב' בב 2102 יליוב 25-בתאריך ה

 .במסגרת הישיבה שנדונו ואושרובקשות  08בגין ₪  56,821לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

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

 

 :רכיבה טיפוליתקורס עבור  יפעתלניתנו ₪  0511 .0

השתלבה במסגרת טיפולית  22בגיל  .והיתה נערה משוטטת, תבנערותה סבלה מהזנחה הורית ואלימו. 28בת , יפעת

מוד רכיבה מעוניינת לל .נמצאת במסגרת מלווה ועובדת במשרה חלקיתכיום . שיקומית במסגרתה שירתה שירות לאומי

ישראלי תרומת קרן פסיפס . ח ורצונה לעסוק בשיקום בעלי צרכים מיוחדים"תחום המשלב בין אהבתה לבע, טיפולית

 .  ולעשות צעד משמעותי קדימה אל עבר חיים עצמאיים בתחום שמתאים לה לרכוש מקצוע לחיים יפעתל תסייע

 

 :למריאם עבור תואר ראשון בחינוךניתנו  ₪  2221 .2

מריאם התחילה לימודי חינוך לפני כמה שנים אך פרשה . אחד מילדיה בעל צרכים מיוחדים .+גרושה, מריאם

כיום לאחר שיקום משפחתה התפנתה להמשיך בלימודיה אך . מהלימודים עקב בעיות בזוגיות שהובילו לגירושיה

תלב בתחום החינוך למריאם לסיים את התואר ותוכל להש תאפשרישראלי תרומת קרן פסיפס  .מתקשה במימונם

 .ולכלכל את משפחתה בכבוד

 

 :אבחון פסיכודיאגנוסטיעבור  יוסףניתנו ל₪  1001 .3

 .מקבל קצבת נכות ועובד בתעסוקה שיקומית, מנחם סובל מבעיות רפואיות. וחנה הורים במשפחה ברוכת ילדים מנחם

זקוק לאבחון לצורך ועדת השמה . שייםבנם יוסף סובל מבעיות קשב וריכוז וכן מקשיים רג. חנה עובדת במשרה חלקית

ליוסף לעבור את האבחון על מנת שיוכל להתקדם תסייע  ישראלי תרומת קרן פסיפס .לקראת חטיבת הביניים

 .בלימודיו ולהגיע להישגים במסגרת המתאימה לו

 

 :לימודי מזכירותעבור  יהודיתניתנו ל₪  1110 .0

רחל עובדת במשרה . מטופלים תרופתית ומקבלים קצבת נכות, םמילדיה בעלי צרכים מיוחדי כמה+. נשואה, יהודית

מעוניינת ללמוד קורס מזכירות על מנת שתוכל לקבל שעות עבודה נוספות במקום עבודתה הנוכחי ולהגדיל , מצומצמת

ליהודית לרכוש מקצוע באמצעותו תוכל תסייע ישראלי תרומת קרן פסיפס  .באופן ניכר את הכנסות המשפחה

 .ממעגל העוני לחיים מוצלחים ורווחיים יותרולצאת כבוד להתפרנס ב

 

 :בניית ציפורנייםקורס עבור  רותניתנו ל₪  1112 .5

יהודית עובדת במשרה מצומצמת על . אחד מילדיה בעל צרכים מיוחדים ונמצא במסגרת של חינוך מיוחד +גרושה , רות

קורסים מתחום הטיפוח על מנת שתוכל להשלים רות מעוניינת ללמוד . משפחתיגב  ללא. מנת להיות זמינה עבורו

רות לרכוש מקצוע שבאמצעותו תוכל להגדיל את ל תסייע ישראלי תרומת קרן פסיפס .הכנסה מביתה בשעות הערב

  .הכנסתה ולפרנס את משפחתה בכבוד

 

 

 

 

 :רכישת אייפד תקשורתעבור  יותםניתנו ל₪  3611 .8



 

                                         | 19709ירושלים  0077ד .ת | www.psifas.org |ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן "ע קרן פסיפס ישראלי

 2279077-770: טלפון| d@gmail.compsifas.fun |  7000077271 :פקס

במסגרת . יותם סובל בבעיות תקשורת ולומד במסגרת החינוך המיוחד בנם. הורים במשפחה ברוכת ילדים, לילך ומוטי

המשפחה חיה . יותם נעזר מאד באייפד עם תוכנה מיוחדת המאפשרת לו לתקשר עם הסובבים אותו, בית הספר

ליותם  תסייע ישראלי  תרומת קרן פסיפס. בצמצום רב ואין באפשרותם לרכוש עבור בנם אייפד לשימוש ביתי

 . רה ברורה יותר עם בני משפחתו ולרכוש מיומנויות תפקודיות נוספותלהתקשר בצו

 

 :רכיבה טיפוליתקורס עבור  וריתנניתנו ל₪  1110 .2

נורית עובדת .נורית וילדיה נמצאים בליווי מסגרות בקהילה בעקבות אירועי אלימות מצד אב המשפחה .+גרושה, נורית

תחום , ולעסוק בתחום הטיפולניינת ללמוד רכיבה טיפולית מעו, במשרה חלקית ובמסגרת תהליך השיקום שעוברת

לרכוש מקצוע מכובד , להתקדם בחייה וריתלנתסייע ישראלי תרומת קרן פסיפס . כהשלמת הכנסה ,שעבדה בו בעבר

 . לעשות צעד משמעותי קדימה לחיים עצמאיים ובטוחיםו

 

 :צילוםקורס עבור  לימורניתנו ל₪  1121 .6

המשפחה נמצאת במצוקה כלכלית ונמצאת כעת בליווי ושיקום . ילדים בעלי צרכים מיוחדים 3י למיר. +נשואה , לימור

מעוניינים ההורים ללמוד קורסים מקצועיים שונים על מנת שיוכלו להגדיל , במסגרת התהליך שעוברת המשפחה. כלכלי

 תרומת קרן פסיפס. יין אותהתחום שקרוב לליבה ומענ, לימור מעוניינת להתמקצע בתחום הצילום. את הכנסותיהם

 להשלים הכנסה, על מנת שתוכל לרכוש ידע בתחום שקרוב לליבה, הצילוםאת לימודי  ממןללימור לתסייע  ישראלי

 .ולצאת ממעגל העוני

 

 :ליונית עבור לימודי הסבת אקדמאים לסיעודניתנו ₪  5115 .2

פני כשנה נסגר מקום עבודתה והיא החליטה שזו ל. יונית עבדה כשכירה ופירנסה בכבוד את משפחתה +.רווקה ,יונית

את שנת הלימודים הראשונה מימנה מדמי אבטלה שקיבלה אך כעת , הזדמנות לצאת ללמוד ולרכוש מקצוע לחיים

לסיים את לימודיה ולרכוש תסייע ליונית ישראלי תרומת קרן פסיפס  .מתקשה לממן את שנת הלימודים השניה

 .מקצוע לחיים אשר יאפשר לה בטחון כלכלי

 

 :0קוסמטיקה סוג עבור קורס  עדיניתנו ל₪  3111 .01

לפני מספר שנים החלה ללמוד סיעוד אך לא . אמה נפטרה ואין לה קשר עם אביה, עדי חסרת עורף משפחתי. 01בת , עדי

תחום שמשלב טיפול באנשים ונושק לתחומים שלמדה , יקהכעת מעוניינת ללמוד קוסמט. הצליחה להשתלב במקצוע

תרומת קרן  . חסכונותיה נגמרו בעת לימודי הסיעוד וכעת זקוקה לסיוע במימון הלימודים. במסגרת לימודי הסיעוד

, פסיפס ישראלי תסייע לעדי להשתלב בקורס בו תרכוש מקצוע מכובד וכך תוכל לחזור למעגל העבודה במהרה

 .ממקצוע אליו היא מחוברת להתפרנס בכבוד

 

 :לימודי ביצוע קולעבור  לשרוןניתנו ₪  1181 .00

בשנה האחרונה מתגוררת בדיור לנערות . עקב בעיות אלימות וגדלה בפנימיות בצעירותה עזבה את הבית. 23בת , שרון

עזרה לשרון במהלך השנים המוזיקה . חסרות עורף משפחתי ומקבלת ליווי ותמיכה לקראת יציאתה לחיים עצמאיים

שרון עובדת על מנת לממן את לימודיה אך זקוקה לסיוע . לצלוח תקופות קשות וכעת פונה ללימוד מעמיק של התחום

להתקדם קדימה ולצאת לחיים , לשרון להגשים את חלומה להיות מוזיקאיתתרומת קרן פסיפס תסייע . במימון

 .עצמאיים

 

 :ניהול רשתותעבור קורס  עליניתנו ל₪  1118 .02
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עלי מעוניין להשתלב בקורס . ואמו נכנסה למעגל העבודה על מנת לפרנס את המשפחהאביו נפטר בילדותו . 21בן , ליע

לעלי אושרה תמיכה עבור קורס דומה לפני כשנתיים אך עלי . מתחום המיחשוב על מנת לבסס את פרנסתו בתחום נדרש

מבוקש להתמקצע בתחום  עליתסייע לישראלי פס תרומת קרן פסי.  דחה את לימודיו כדי לסייע בפרנסת המשפחה

 .אשר יקדם אותו תעסוקתית ויקנה לו בטחון כלכלי

 

 :ע"לאורין עבור לימודי תואר ראשון בהוראה ותושבניתנו ₪  1150 .03

לפני כשנתיים עזבה . אחד מילדיה בעל לקות פיזית קשה והטיפול בו מכביד כלכלית על המשפחה +.נשואה , אורין

 אוריןתרומת קרן פסיפס ישראלי תסייע ל. ודתה עקב כאבי גב והחליטה לעשות הסבת מקצוע להוראהאורין את עב

 .תאים למצבה המשפחתי והפיזי ובאמצעותו תוכל להתפרנס בכבוד ולסייע בכלכלת המשפחההממקצוע לרכוש 

 

 :ליעל עבור לימודי גננותניתנו ₪  1110 .00

בשנתיים . ם אשר התפרנסה בדוחק ונעזרה בכספי צדקה וסלי מזוןהמשפחה הינה משפחה ברוכת ילדי, +נשואה, יעל

במסגרת התהליך שעוברים החליטה יעל ללמוד גננות על מנת שתוכל , האחרונות בני הזוג מקבלים תמיכה וליווי כלכלי

יעל לרכוש מקצוע תסייע ל ישראלי תרומת קרן פסיפס .להשתלב במעגל התעסוקה לאחר שנים של היותה עקרת בית

  .מכובד באמצעותו תוכל להתפרנס ולצאת ממעגל העוני והנזקקות

. 

 :תמרה עבור תואר ראשון בראיית חשבוןניתנו ל₪  1152 .05

המשפחה מתפרנסת מעבודה של . אביה נפטר בצעירותה ואמה חולה במחלה כרונית וזקוקה להשגחה. 23בת , תמרה

תרומת קרן פסיפס ישראלי . עצמה אך זקוקה לסיועתמרה מממנת את עלות הלימודים בכוחות . תתמרה ומקצבת נכו

 .תסייע לתמרה לממן את לימודיה ולרכוש מקצוע לחיים אשר יאפשר לה ולמשפחתה בטחון כלכלי

  

 :קורס ציור ואיור מקצועיעבור  אילנהניתנו ל₪  5111 .08

. פרעות קשב וריכוזאחת מילדותיה סובלת מקשיים רגשים וה, אילנה. אם למשפחה ברוכת ילדים .+ אהנשו ,עמית

בציור מיטיב עמה ומוסיף לביטחונה העצמי ובאמצעותו היא מפתחת קשרים מוריה ומטפליה מדווחים כי העיסוק 

לרכוש ידע וכלים בתחום בו  אילנהתרומת קרן פסיפס ישראלי תסייע ל .הוריה מתקשים לממן את לימודיה. חברתיים

 .מה רגשית ותעסוקתיתהיא מוכשרת ויאפשר לה לעשות צעד משמעותי קדי

 

 

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

 

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

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים שמתארים את רך זה בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצו

נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות . הקרן ופועלה

 .מוכרות לצורכי מס

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

 ,תודה

 צוות פסיפס


