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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע שרית' זב 7102 בספטמבר 72-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  77בגין ₪  295,81לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . ו על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים שונ* 

 

 :תה עלמהאבחון פסיכו דידקטי לבעבור  שרהלניתנו ₪  0551 .0

שרה מתמודדת עם חובות שהשאיר בן זוגה לשעבר שהיה מכור לסמים . 81עלתה לארץ בשנות ה .3+רווקה5 שרה

ישגים נמוכים בעלת ה ביתה עלמה. תומך בהם כלכלית בן הזוג אינו נמצא בקשר עם ילדיו ואינו. ואלכוהול

לסייע לבית הספר לאבחון על מנת  הזקוק עלמה .בחלק מתחומי הלימודבלימודים וסובלת מפיגור משמעותי 

 .להתאים עבורה תוכנית לימודים מתאימה גם במישור הריגשי

 

 :קורס מזכירות רפואיתעבור  יהחניתנו ל ₪  0555 .7

ם הרווחה בעקבות אלימות במשפחה וקשיים נמצאת בקשר ע. שנים 01עלתה לארץ לפני כ5 3+גרושה 5 חיה

כחלק מהתהליך הטיפולי שעוברת מעוניינת 5 חיה חסרת השכלה מקצועית ועובדת במשרה מצומצמת5 בהורות

 .זקוקה לסיוע במימון הקורס5 לרכוש מקצוע ולעבוד כמזכירה רפואית

 

 :בחינוךראשון למריאם עבור תואר  ניתנו ₪  0555 .3

מריאם התחילה לימודי חינוך לפני כמה שנים אך פרשה . לדיה בעל צרכים מיוחדיםאחד מי .3+גרושה5 מריאם

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

 תרומה זו היא המשך לסיוע שניתן לה בחודש הקודם .מתקשה במימונם

 

 :ראשון בחינוך לגיל הרך תוארעבור  רעותלניתנו ₪  0555 .4

למרות 5 במשך שנות התבגרותה עזרה בפרנסת המשפחה וסולקה מבית הספר5 בת להורים גרושים. 37בת 5 רעות

התחילה רעות בתהליך של השלמת בגרויות 5 עם סיום שרותה הצבאי5 שמגיעה מרקע שלא מעודד השכלה אקדמית

כעת בשנת הלימודים האחרונה וצפויה להתחיל לעבוד כגננת  נמצאת. ולימודי תואר ראשון בחינוך במקביל לעבודה

   .עם סיום לימודיה

 

 :לימודי הנדסהתואר ראשון בעבור  ראובןניתנו ל₪  0555 .,

המשפחה . אמו מתקיימת מקצבת נכות. אביו נרצח לפני מספר חודשים. בן להורים גרושים. 72בן 5 ראובן

ראובן זקוק לסיוע במימון הלימודים על . והן מבחינה כלכליתמתמודדת עם הטרגדיה שעברה הן מבחינה נפשית 

 .מנת שיוכל להמשיך בלימודיו

 

 :רכישת מחשב ותוכנות גרפיותעבור  שולמית ניתנו ₪  1555 .2

כחלק מתהליך . עברה תאונה קשה לפני מספר שנים ומאז מתקשה לחזור לשגרה תפקודית. 9+נשואה  5שולמית

 קיבלה היא מצטיינת בלימודיה ואף5 התחילה שולמית ללמוד עיצוב פנים5 ה תעסוקתי ושיקומי שעוברת המשפח
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זקוקה למחשב ותוכנות גרפיות על מנת להתקדם בלימודיה . הצעה לעבוד כמתרגלת בשנת הלימודים הקרובה

 . ולהגיע לפגישות בבתי הלקוחות

 

 :ניתנו לרחל עבור אבחון פסיכו דידקטי לביתה מרים₪  0555 .2

5 ביתם מרים. רחל עברה תאונה ומאז מתקשה לעבוד. בן זוגה אינו עובד עקב בעיות התמכרות. , +נשואה 5 רחל

מרים זקוקה לאבחון על מנת שבית הספר יתאים . מתקשה בקריאה וזקוקה לתיווך משמעותי בלימודים5 9בת 

 .עבורה תוכנית לימודים מתאימה

 

 :ניהול מחסןקורס עבור  יותםניתנו ל₪  0555 .9

לשני בני הזוג קושי בלקיחת אחריות 5 יותם התגרש לפני מספר שנים לאחר מערכת יחסים מורכבת. ,+ שגרו5 יותם

לאחרונה החל לעבוד כעובד מחסן אך 5 יותם נמצא בליווי מרכז תעסוקה.הורית וחלק מילדיהם הוצאו לפנימיות

 .על מנת להפוך לעובד קבוע נדרש לעבור קורס ניהול מחסן אך מתקשה לממן זאת

 

 :ליפעת עבור לימודי תואר ראשון בחינוך לגיל הרךניתנו ₪  0555 .8

יפעת החלה לימודי חינוך . הוריה התגרשו בצעירותה והיא נדדה עם אימה ממקום למקום. גרושה5 32בת 5 יפעת

במהלך שנות נישואיה עברה קושי . לפני שנים אך לא השלימה אותם עקב תמיכתה בקשיים כלכליים של אימה

על מנת לקבל עבודה קבועה צריכה להשלים את לימודי 5 עובדת כעת כגננת מחליפה. המשיכה בתחום נפשי ולא

 . התואר

 

 לחדר טיפוליםמשה עבור ציוד ניתנו ל₪  0055 .01

. משה עבר תאונה לפני מספר שנים מאז סובל מבעיות אורתופדיות ומתקשה להשתלב תעסוקתית. 2+נשוי5 משה

משה מעוניין לפתוח חדר טיפולים בביתו . רפואי אותו מימן באמצעות הלוואות לאחרונה סיים משה קורס עיסוי

 .וזקוק לסיוע ברכישת ציוד

 

 :עבור קורס ריתמיקה מלכהניתנו ל₪  5505 .00

משתתפת . בעבר ניהלה חנות קטנה שנסגרה עקב מעבר דירה5 מתקיימת מקצבת מזונות 5 2+גרושה  מלכה

כחלק מהתהליך שעוברת מעוניינת לרכוש השכלה תעסוקתית 5 לכליבתוכנית בקהילה המסייעת לה בשיקום כ

 .זקוקה לסיוע במימון לימודי ריתמיקה. ולהתפרנס בכבוד

 

 :לחנה עבור לימודי מכינה קדם אקדמאיתניתנו ₪  5505 .07

אב המשפחה היה המפרנס העיקרי אך עבר תאונת עבודה שבעקבותיה החליף את עבודתו . 9+נשואה5 ,3בת 5 חנה

חנה עובדת בעבודות מזדמנות ומעוניינת ללמוד תואר . משכורותו מצומצמת ולא מספיקה לצרכי המשפחהומאז 

   .חנה זקוקה למכינה קדם אקדמאית על מנת להתקבל ללימודים. ראשון על מנת להשתלב בעבודה מסודרת

 

 :לאריאלה עבור לימודי עתודה של חיל האוירניתנו ₪  1985 .03

התקבלה  .סיימה תיכון בהצלחה לאחר התחנכות של כעשר שנים בפנימיות. חסרת עורף משפחתי. 09בת 5 אריאלה

בזמן הלימודים תתגורר בדירה שכורה ותכלכל את עצמה באופן עצמאי ולכן זקוקה . ללימודי עתודה בחיל האויר

  .לסיוע במימון הלימודים
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 :למיכאל עבור אבחון נוירופסיכולוגיניתנו ₪  0555 .04

על אף קשייו התגייס לצבא . מיכאל למד במסגרות חינוך מיוחד עקב קשיים תפקודיים וחברתיים. 70בן 5 מיכאל

זקוק 5 מיכאל נמצא בתהליך מול ביטוח לאומי להכרה בקשיים מהם סובל. וסיים שירות מלא לפני זמן קצר

שיקומית מותאמת  לאבחון מעמיק על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לו ועל מנת שיוכל להשתלב במסגרת

 .בקהילה

. 

 :לימודי תרפיה באומנותעבור  טניהניתנו ל₪  0555 .,0

לטניה תואר . יצאה לא מזמן ממערכת יחסית מורכבת ואלימה עם בן זוג שסובל ממחלת נפש5 01 +גרושה 5 טניה

וניינת מע5 כחלק מתהליך השיקום האישי והמשפחתי שעוברת. ראשון אך א עבדה בצורה מסודרת במהלך נישואיה

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים. להמשיך את לימודיה על מנת לעבוד במטפלת באומנות

 

 :לימודי חינוך מיוחדעבור אורה ניתנו ל₪  0555 .02

. אימה אינה תומכת בילדיה רגשית וכלכלית5 הוריה התגרשו לפני מספר שנים ואין לה קשר עם אביה5 72אורה בת 

מימנה בעצמה שלו 5 אורה מפרנסת את עצמה במקביל ללימודיה. דדים בצבאאחיה של אורה הוכרו כחיילים בו

 .  שנים של הלימודים אך זקוקה לסיוע במימון שנתה האחרונה

 

 :לימודי גננותעבור  שושנהלניתנו ₪  0555 .02

. בלשושנה בן הסובל מבעיות רפואיות והטיפולים בו עולים כסף ר. עובדת כסייעת בגן תקשורת. ,+ שושנה נשואה 

5 בשנה הקרובה תקבל תעודת גננת ותוכל להשתלב במקצוע5 לא סיימההתחילה ללמוד בעבר חינוך לגיל הרך אך 

 .לאחר מכן מתכוונת להמשיך ללמוד עוד שנה ולסיים תואר ראשון בחינוך מיוחד

 

 :גרפיקה ממוחשבתעבור קורס  למוריהניתנו ₪  0555 .09

למוריה תואר ראשון במדעי החברה אך לא . ת במשרה חלקיתמוריה יתומה מאביה ואימה עובד. 78מוריה בת 

מוריה מתקשה בתחום של תקשורת 5 לדבריהם 5מוריה נמצאת בקשר עם גורמי רווחה .מצליחה להתמיד בעבודה

כחלק מהתהליך . בינאישית וזקוקה להכשרה תעסוקתית בתחומים שלא דורשים עבודה מרובה עם אנשים

 .וד גרפיקה ממוחשבתת מעוניינת ללמהטיפולי שעובר

 

 :ימודי תעודת הוראהעבור ל לשניניתנו ₪  0555 .08

במהלך נישואיה הצליחה . שירן יצאה לא מזמן ממערכת יחסית עם בן זוג מכור לסמים ואלכוהול. 0+גרושה5 שני

כיום עובדת כמוכרת בחנות על מנת לעבוד כמורה זקוקה להשלים . על אף הקשיים לסיים תואר ראשון בחינוך

  .ודת הוראה אך עד עכשיו לא הצליחה לממן זאת בעצמהתע

 

 :לשולמית עבור לימודי משפטיםניתנו ₪  0555 .71

לשולמית אין קשר עם אביה ואימה עובדת בעבודות קשות יום ואין . בת להורים גרושים5 73שולמית בת 

זקוקה כעת לסיוע  שולמית מכלכלת את עצמה ומימנה שנתיים של לימודים. באפשרותה לתמוך בביתה כלכלית

 .  במימון השנה השלישית ללימודיה
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 :לתמר עבור רכישת מכונת תפירהניתנו ₪  0055 .70

מתגוררת 5 תמר סיימה שירות צבאי מלא. וגדלה במשפחות אומנה ופנימיות ,הוצאה מהבית בגיל 5 73תמר בת 

על מנת . ן חיילים משוחרריםאת הלימודים מימנה תמר בעזרת פיקדו. היום בדירה שכורה ולומדת עיצוב אופנה

 .לתרגל את לימודיה ולעבוד בתחום עם סיומם זקוקה לסיוע ברכישת מכונת תפירה

 

 :שנות לימוד 10השלמת עבור  לורדניתנו ₪  0055 .77

. ורד גדלה לסירוגין בבית אימה או אצל סבתה. אין לה קשר עם אביה ואימה מתמודדת עם מחלת נפש5 71ורד בת 

לפני כשנתיים השתלבה בתוכנית לנערות בסיכון לפני צבא במסגרתה החליטה . 'ם בכיתה יורד פרשה מלימודי

שנות לימוד על מנת שתוכל ללמוד בעתיד לימודים  07מעוניינת להשלים . לקחת אחריות על חייה ולהתקדם

 .אקדמאיים

 

 

 

 -    םתהא נשמתו צרורה בצרור החיי,  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 

נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם . מכריכם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי

 .כי מסולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות מוכרות לצור

 .להמשך פועלה של הקרןותרומתכם ומעורבותכם חיונית 5 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 צוות פסיפס


