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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע כסלו' בי 2102 נובמברב 28-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  22בגין ₪  22,811לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

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

 

 :קורס ספרותעבור  וזפין'גלניתנו ₪  0044 .0

וזפין הכשרה תעסוקתית ממדינת המוצא שלה אך התעודה לא 'לג. 01עלתה לארץ בשנות ה .2+נשואה, וזפין'ג

. הבני הזוג מתמודדים עם עיקולים עקב חובות עבר ונמצאים בתוכנית ליווי ושיקום כלכלי מעל שנ. תקפה בארץ

 .מעוניינת ללמוד ספרות על מנת שתוכל לעבוד במספרה המקומית ולהשתכר בכבוד, וזפין עובדת בניקיון'ג

 

 :+04לתהילה עבור מכינה קדם אקדמאית לבני ניתנו  ₪  4004 .2

תהילה שיקמה את . לאחר גירושיה עברה תהילה תקופה נפשית ופיזית קשה ונזקקה לאשפוז,  2+גרושה , תהילה

מתנדבת במסגרות חינוכיות בעיר מגוריה ומתקיימת , ירה חובות שצברה בתקופה הקשה שעברה עליההחז,  חייה

תהילה זקוקה לסיוע במימון מכינה קדם אקדמאית . תהילה מעוניינת לעבוד כעובדת סוציאלית. מקצבת נכות

 .בורהאת הלימודים עצמם תממן באמצעות מלגה ייעודית שנמצאה ע, שתאפשר לה להתקבל ללימודים

 

 :לרותם עבור קורס הכשרת מטפלים בשיטת אלבויים ניתנו ₪  4400 .2

מעוניינת להתפתח בתחום הטיפול בילדים עם הפרעות . שנה כסייעת בגן ילדים 01רותם עובדת כ .2+גרושה, רותם

מתקשה לממן את . רותם מתמודדת עם עיקולים בעקבות חובות שצבר הגרוש שלה במהלך נישואיה. התנהגות

 .הלימוד בעצמה וביקשה סיוע מהקרן שכר

 

 :עבודה סוציאליתראשון תואר עבור  רעותלניתנו ₪  0444 .4

אימה . היה דר רחוב שנים רבות ולאחרונה קיבל סיוע בדיור, אביה סובל ממחלת נפש. הוריה גרושים. 22בת , רעות

י כחצי שנה פרצו גנבים לביתם לפנ. רעות עובדת ותומכת כלכלית גם באימה וגם באביה. עובדת כמטפלת בקשישים

 .בעקבות כך זקוקה לסיוע במימון הלימודים, וגנבו כסף שרעות חסכה לצורך לימודים אקדמאיים

 

 :לימודי עבודה עם נוער בסיכוןעבור  לרחלניתנו ₪  0044 .1

וכרת ש, התרחקה ממקום מגוריה, בתהליך שינוי ושיקום משמעותירחל . שנים 2מכורה נקייה מזה . 20בת , רחל

מעוניינת ללמוד תחום עבודה עם נוער בסיכון על מנת לעבוד בתחום ולתרום מניסיונה . דירה ועובדת למחייתה

 .נמצאת בשנה שניה ללימודיה. לצעירים במצבים מורכבים

 

 :למיכאלה עבור מימון מגורים במעונות סטודנטיםניתנו ₪  0444 .6

לאחר שנתיים שירות לאומי , הבפנימיימדה והתגוררה בשנות התיכון ל. צעירה חסרת עורף משפחתי, מיכאלה

את הלימודים מממנת בעזרת פיקדון חיילים , מיכאלה לומדת חינוך מיוחד. עבדה במסגרת דיור מוגן לנשים

זקוקה לסיוע , אך מתקשה לממן את כל הוצאותיה, מיכאלה עובדת למחייתה במקביל ללימודים. משוחררים

 .במימון מגורים במעונות
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 :קורס בניית ציפורנייםעבור  ליפהניתנו ₪  4044 .2

בשנות נישואיה חוותה יפה . במהלך השנים עבדה בעבודות מזדמנות, יפה חסרת השכלה מקצועית .1 + גרושה, יפה

אירועים אלו השפיעו על מצבה הנפשי . אלימות כלכלית ומילולית ולפני כמה שנים עברה תאונת עבודה ופוטרה

יפה . ביתה הצעירה של יפה מתמודדת גם עם הפרעה נפשית. מרפאות לבריאות הנפשוהיא נזדקקה לטיפול ב

זקוקה לסיוע במימון . מתקיימת מקצבת נכות אך מעוניינת לשקם את חייה ולהקים עסק בתחום הטיפוח והיופי

 .הקורס

 

 :לאביטל עבור קורס מזכירות רפואיתניתנו ₪  0044 .8

אביטל מתגוררת עם משפחתה . שנה 01ארץ עם אימה ואחותה לפני כעלתה ל, יתומה מאביה. 2+נשואה , אביטל

אביטל נמצאת . אביטל סועדת את הסבתא במקביל לעבודתה ולטיפול בילדיה. בבית סבתה הסיעודית של בן זוגה

מעוניינת לעבוד כמזכירה רפואית אך אין באפשרותה לממן את , כיום בתהליך השלמת בגרויות ולימודי אנגלית

 .הקורס

 

 :קורס מדריכי חדר כושרליפעת עבור ניתנו ₪  0444 .0

בשנה האחרונה כחלק מתהליך . צעירה המתמודדת עם פגיעה נפשית בעקבות אלימות שהופעלה נגדה, יפעת

יפעת גילתה . ידה במשקל ועיסוק בספורטיר, החלה תהליך של מעבר לאורח חיים בריא, הטיפול והשיקום שעוברת

זקוקה לסיוע במימון . והיא מעוניינת להתמקצע ולעסוק בהדרכת ספורט וכושר זה שהיא נהנית מהעיסוק בתחום

 .הלימודים

 

 :למלכה עבור לימודי מנהל מערכות בריאותניתנו ₪  0044 .01

. י כונס נכסים"במהלך נישואיה צבר בן זוגה חובות כבדים וכתוצאה מכך ביתם עוקל ונמכר ע. 2+גרושה , מלכה

היא עובדת בתחום הבריאות ומעוניינת . להתחיל את חייה מחדש ללא בסיס כלכלילאחר גירושיה נאלצה מלכה 

 .להשלים תואר ראשון בתחום על מנת שתוכל לעבוד כמנהלת מרפאה ולהשתכר בכבוד

 

 :לאמונה עבור לימודי חינוך לגילך הרךניתנו ₪  0444 .00

בשנים . ב המשפחה שקרסהמשפחה מתמודדת עם חובות ועיקולים בעקבות עסק של א. 2+נשואה , אמונה

בתום הלימודים תוכל , אמונה נמצאת בשנה האחרונה ללימודיה, האחרונות עובדת אמונה במסגרות לגיל הרך

 .ולהשתכר בכבודלעבוד כגננת מוסמכת 

 

 :.לאיתמר עבור לימודי הנדסת בניןניתנו ₪  0444 .02

 מחלהאשתו של אביו מתמודדת עם . דאון אביו נשוי בשנית ויש להם בן בעל תסמונת. בן להורים גרושים, איתמר

איתמר נמצא בשנה האחרונה  . איתמר מסייע רבות למשפחה בטיפול באחיו .ועברה לאחרונה ניתוח רפואי

לא מצליח בשנת הלימודים הזו , בעקבות המצב הרפואי במשפחתושילם כמחצית משכר הלימוד אך , ללימודיו

  .ון שכר הלימודלעבוד במקביל ללימודיו וזקוק לסיוע במימ
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 :לאנה עבור רכישת ציוד לעסק בתחום הקוסמטיקהניתנו ₪  0444 .02

בעבר היה לאנה עסק משגשג בתחום הקוסמטיקה אך בעקבות . שנים 4מכורה נקיה מזה כ. 2+בזוגיות , אנה

היא . אנה נמצאת בתהליך שיקום וטיפול. שימוש בסמים העסק התדרדר וקרס ואנה נכנסה לתהליך פשיטת רגל

הקוסמטיקה ולאחרונה חזרה לעבוד בתחום . פעילה מאד במכורים אנונימיים ומעבירה הרצאות ברחבי הארץ

 .זקוקה לסיוע במימון ציוד מקצועי מתאים. הגדילה את העסק ומעוניינת להציע טיפולים נוספים

 

 :לסוזן עבור לימודי סיעודניתנו ₪  0044 .04

ר עברה סוזן עם ביתה התינוקת להתגור, בעקבות מערכת יחסים מורכבת עם בן זוגה. 0+בהליכי גירושין , סוזן

הצליחה לעבוד במקביל ללימודיה ומתקשה לא  ,ות הליך הפרידה והגירושין והטיפול בביתהבעקב .בבית הוריה

 .כעת לממן את שנת הלימודים האחרונה שלה

 

 :הדרכת חדר כושרלימודי עבור  שלומיתניתנו ל₪  0044 .01

ה חלה והיא באותו זמן אחי, שנים 2שלומית עמדה להתחיל תואר ראשון בחינוך גופני לפני כ.  0+גרושה , שלומית

לשלומית אין את המשאבים , כיום. אחיה נפטר ממחלתו לפני כשנה. דחתה את לימודיה על מנת לסייע בטיפול בו

שלומית מתקשה לממן את . הדרושים על מנת ללמוד תואר ראשון ולכן החליטה ללמוד קורס מדריכי חדר כושר

 .עלות הלימודים וזקוקה לסיוע

 

 :מודי נטורופתיהאיילה עבור ליניתנו ₪  0044 .06

איילה עוסקת מספר שנים בתחום רפואה טבעית ואף פתחה עסק והעבירה הרצאות אך העסק . 2+נשואה , איילה

במסגרת התוכנית בן הזוג של איילה התחיל . בני הזוג משתתפים בתוכנית ליווי תעסוקתי וכלכלי. לא המריא

איילה מקווה . עסקסף שיסייע לה למנף את הלעבוד במשרה מלאה ואיילה הבינה שנדרש לה ידע מקצועי נו

להתחיל לעבוד כיועצת אישית בתחום הנטורופתיה בתום לימודיה בשנה זו וכך תוכל לממן את הלימודים בשנים 

 .זקוקה לסיוע במימון השנה הנוכחית, כעת. הבאות

 

 :אולג עבור לימודי הנדסאות בנייןלניתנו ₪  0044 .02

שנה .אולג התחנך בפנימיות של חסות הנוער. 01עלה עם משפחתו לארץ בשנות ה. צעיר בן להורים גרושים, אולג

עובד במקביל ללימודיו אך זקוק לסיוע , אולג מכלכל את עצמו. שעברה סיים מכינה קדם אקדמאית בהצלחה

 .במימון הלימודים

 

 :לימודי מזכירות רפואיתעבור  למוריהניתנו ₪  0044 .08

בנה של מוריה היה חולה הרבה . גדלה במשפחת אומנה מגיל ינקות, רף משפחתימוריה חסרת עו. 0+ גרושה, מוריה

כיום עובדת במשרה חלקית . מצבו הבריאותי הקשה על מוריה לעבוד בצורה מסודרת, ועבר מספר ניתוחים

מוריה מעוניינת לרכוש מקצוע אשר יאפשר לה לעבוד בעבודה מסודרת ולהיות . ומקבלת מזונות באופן לא סדיר

 .צ עם בנה"עות אחהבש
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 :רכישת מיטת טיפולים לעסק בתחום הקוסמטיקהעבור  לרגינהניתנו ₪  0444 .00

לאחר גירושיה השתלבה בתוכנית תעסוקתית ולמדה . בשנות נישואיה היתה רגינה עקרת בית. 01+גרושה , רגינה

זקוקה לציוד . ה מביתהכיום עובדת במשרה חלקית ומעוניינת לעבוד במקביל בתחום הקוסמטיק. איפור קבוע

 .בסיסי בשביל להתחיל לעבוד בתחום

 

 :לרחל עבור קורס הפקת אירועיםניתנו ₪  0444 .21

לפני מספר שנים השתתפה בתוכנית ליווי תעסוקתי , רחל נמצאת בהליך פשיטת רגל עקב חובות. 2+גרושה , רחל

באותה תקופה סבלה רחל . ירועיםבמסגרת התוכנית החליטה ללמוד ולהתמקצע בתחום עיצוב והפקת א, וכלכלי

לאחר גירושין ותהליך שיקום שעברה , כיום. ממערכת יחסית זוגית אלימה ולא הצליחה להגשים את תוכניתה

זקוקה לסיוע במימון . מתכננת לעבוד כשכירה בחברות הפקה וכעצמאית, מרגישה שזה הזמן עבורה לרכוש מקצוע

 .הקורס

 

 :כנאי מיזוג אוירקורס טמר עבור ולתניתנו ₪  0044 .20

אם המשפחה אינה עובדת . עובד כפועל במפעל משתכר שכר מינימום, תומר ללא הכשרה מקצועית. 2+נשוי , תומר

בנם הבכור בעל הפרעות קשב וקשיים רגשיים והטיפול בו מצריך . עקב בעיות רפואיות ומקבלת קצבת נכות

ום מיזוג אויר על מנת שיוכל לפרנס את משפחתו תומר מעוניין ללמוד קורס בתח. משאבים רגשיים וכלכליים

 . לתומר בן משפחה שעובד בתחום ותומר יוכל להשתלב בעסק שלו. בכבוד

 

 :להדרכת טיולים" תו תקן"למיטל עבור קורס ניתנו ₪  0444 .22

מיטל עסקה בתחום הדרכת טיולים . ולמדה בפנימייה 06עזבה את ביתה בגיל . צעירה חסרת עורף משפחתי, מיטל

 .מעוניינת להמשיך ולפתח תחום עיסוק זה וזקוקה לסיוע במימון הקורס, במסגרת השירות הלאומי

 

 :למירב עבור לימודי גננותניתנו ₪  0444 .22

מירב . בן הזוג אינו תומך במשפחה. מירב התגרשה לפני כמה שנים לאחר מערכת זוגית אלימה. 4+גרושה , מירב

בעבר לימודי הסמכה לגננת בכירה אך לא הצליחה לעמוד בתשלומים  התחילה, עובדת בתחום החינוך לגיל הרך

בתחילת השנה השתלבה כעובדת זמנית על בסיס התחייבותה להשלים את . ולכן לא קיבלה תעודת הסמכה

 .לימודיה וזקוקה לסיוע במימון הלימודים

 

 

 -    חייםתהא נשמתו צרורה בצרור ה,  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

 .צורכי מסולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות מוכרות ל

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