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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע טבת' טב 7102 בדצמבר 72-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  04בגין ₪  640441לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים שונו * 

 

 :הדס עבור לימודי עבודה סוציאליתלניתנו ₪  0555 .0

אב המשפחה שימש כמפרנס . במשרה חלקית0 הדס עובדת בתחום החינוך ללא הכשרה מקצועית0 3+נשואה 0 הדס

י של מאז גילוי המחלה מצבם הכלכל. אך לפני כשלוש שנים חלה בסרטן ומאז מתקשה לחזור לתפקוד רגילעיקרי 

לאחרונה החליטה . הדס טיפלה בבן זוגה ולא הייתה פנויה לעבודה0  בנוסף להוצאות הרפואיות0 המשפחה קשה

הדס התחילה ללמוד עבודה סוציאלית אך  .מתוך הבנה שפרנסת המשפחה מוטלת על כתפיה מקצוע הדס ללמוד 

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים

 

 :יעודתקווה עבור לימודי סלניתנו  ₪  0555 .7

בשנה . תקווה החלה לימודי סיעוד לפני מספר שנים. צעירה המוכרת לשירותי בריאות הנפש מילדותה0 תקווה

אימה מחלימה ממחלה והוריה התגרשו ומאז אינה בקשר עם : תקווה עם אירועי חיים קשיםהאחרונה מתמודדת 

הקשיים המשפחתיים מתקשה לממן  על אף הקשיים מתמידה תקווה בלימודיה ומצליחה בהם אך בעקבות . אביה

 .את לימודיה וזקוקה לסיוע

 

 :לרעות עבור לימודי תואר ראשון רב תחומי ניתנו ₪  0555 .3

כלכל את המשפחה עקב חובות והלוואות שני בני הזוג עובדים במשרות מלאות אך מתקשים ל. 7+נשואה 0 רעות

0 במסגרת התהליך שעוברים0 לכלי ותעסוקתיבני הזוג משתתפים בתוכנית המעניקה ליווי כ. משנים קודמות

רעות בחרה במסלול לימודים . החליטה רעות ללמוד תואר ראשון על מנת שתוכל להשתכר משכורת גבוהה יותר

אך מסלול זה יקר יותר ממסלולי לימוד רגילים והמשפחה 0 המאפשר לה להמשיך לעבוד במקביל ללימודיה

 .  מתקשה לממן את מלוא תשלום שכר הלימוד

 

 :הילה עבור לימודי הסבה לעבודה סוציאליתניתנו ₪  0555 .4

להילה תואר ראשון בתחומי  .מקבל קצבת נכות0 חה סובל ממחלה כרונית ואינו עובדאבי המשפ. 4+נשואה 0 הילה

הילה לא . פרנסת המשפחה וטיפול בבן זוגה0 במהלך השנים התמודדה הילה עם גידול הילדים0 מדעי החברה

ס תעסוקה החליטה לעשות הסבה "פרנס באופן קבוע מתחום ההכשרה שלה ולאחר התייעצות עם עוהצליחה להת

הילה קיבלה מאיתנו סיוע במימון . לעבודה סוציאלית מאחר והיא מגיעה מרקע דומה ויש הרבה משרות בתחום זה

 .והאחרונה ללימודיה ההלימודים בשנה שעברה וכעת ביקשה את עזרת הקרן בשנה השניי
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 :לאולגה עבור קורס הנהלת חשבונותניתנו ₪  0055 .5

אולגה צברה חובות בשנים קודמות והיא 0 במהלך השנים עבדה לפרנסתה בכל מיני עבודות. 7+גרושה 0 אולגה

לפני כשנה פוטרה מעבודתה ובמהלך ייעוץ שקיבלה בלשכת התעסוקה . י עמותת פעמונים ומוכרת לרווחה"מלווה ע

לאחר הקורס תוכל להשתלב 0 אולגה עובדת כיום ברשת קמעונית כקופאית. חשבונות הופנתה לקורס הנהלת

 .  זקוקה לסיוע במימון הקורס. במחלקת הנהלת חשבונות של הרשת

 

 :לרבקה עבור לימודי חינוךניתנו ₪  0555 .6

מגיל צעיר  .אביה עזב את הבית בילדותה ואין לה עימו קשר. אחים 4-אחות בכורה ל0 בת להורים גרושים0 רבקה

רבקה עובדת . את החתונה מימנה בעזרת חסכונותיה0 רבקה התחתנה לפני כשנה. עבדה וסייעה בפרנסת המשפחה

 .במקביל ללימודיה אך מתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד בעצמה

 

 :למאיר עבור לימודי פסיכומטריניתנו ₪  0055 .2

עבר  המאז שילובו בפנימיי. שיים בקשר עם הוריועקב ק המאיר לומד בפנימיי. צעיר חסר עורף משפחתי0 מאיר

על מנת . משתתף בפעילויות חברתיות ומעוניין להתקבל לעתודה צבאית0 הוא משקיע בלימודיו0 מאיר שינוי ניכר

כעת אך אין באפשרותו 0 בעבר עבד  מאיר בעבודות מזדמנות. להתקבל לעתודה זקוק מאיר לציון טוב בפסיכומטרי

 .מודיו לבגרות ולימודי הפסיכומטרי ולכן זקוק לסיוע במימון הקורסלעבוד במקביל ללי

 

 :לקלאודיה עבור רכישת מכונת תפירהניתנו ₪  0055 .4

לקלאודיה ניסיון רב . עלתה לארץ עם בנה לפני כשלוש שנים ונמצאת בתהליך התאקלמות. 0+רווקה 0 קלאודיה

לפני מספר חודשים עברה דירה ממרכז הארץ . עבדה כעצמאית בתחום וכשכירה0 שנים בתחום עיצוב אופנה

קלאודיה מעוניינת להתחיל להעביר סדנאות וחוגים בתחום התפירה . יה על מנת להוזיל עלויות מגוריםלפריפר

קלאודיה קיבלה מחברה בהשאלה . ומקבלת את תמיכת המועצה המקומית וכן לבצע עבודות תפירה עבור לקוחות

 .וכעת זקוקה למכונת תפירה כדי שתוכל להמשיך לעבוד בתחוםמכונת תפירה אך נאלצה להחזירה 

 

 :למוריה עבור לימודי קונדיטוריהניתנו ₪  0555 .9

המשפחה נמצאת בתהליך פשיטת רגל עקב חובות שהצטברו בעבר בתקופה בה אב המשפחה לא 0 4+נשואה 0 מוריה

סיכון גבוה ואב המשפחה נאלץ עבד עקב תאונות דרכים שעבר ברצף וכן מתקופה בה היתה מוריה בהריון ב

0 המשפחה נמצאת בתוכנית ליווי תעסוקתי וכלכלי. להפחית שעות עבודה על מנת לטפל בילדים ולסייע למוריה

בתום הקורס מתכוונת . תחום שסקה בו בעבר באופן חובבני0 במסגרת התוכנית החלה ללמוד קורס קונדיטוריה

 . לעבוד במאפיות שונות וכן כעצמאית

 

 :לדקלה עבור לימודי צילוםניתנו ₪  0555 .01

לפני שנתיים נולד לבני הזוג בן הסובל . מורה במקצוע ועבדה בתחום עד לפני כשנתיים0 דקלה. 3+נשואה 0 דקלה

דקלה לא מצליחה להשתלב מחדש . סיבימלידתו מבעיות בריאותיות מורכבות וזקוק למעקב רפואי אינטנ

0 דקלה עוסקת בצילום כתחביב. לעיתים גם בשעות הבוקר0 נה עבור בנהבעבודתה כמורה מאחר וצריכה להיות זמי

כאשר בן זוגה פנוי 0 החליטה להתמקצע בתחום על מנת שתוכל לעבוד כצלמת באירועים בשעות הערב ובימי שישי 

מאז הלידה המשפחה מתמודדת עם קשיים כלכליים ואין באפשרותם לממן את . לטיפול בבנם הקטן במידה הצורך

  .הלימוד בקורס שכר
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 :לשפרה עבור לימודי חינוך לגיל הרךניתנו ₪  0055 .00

שפרה עזבה את הבית בילדותה וגדלה בפנימיות עקב אלימות קשה שהופנתה . צעירה חסרת עורף משפחתי0 שפרה

 .שוכרת דירה ומכלכלת את עצמה אך מתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד0 שפרה עובדת למחייתה.  כלפיה

 

 :ון עבור מימון השלמת בגרויות'לגיתנו נ₪  0055 .07

בגיל צעיר החל להשתמש בסמים והיה מעורב באירועים 0 שנה 71ון עלה לארץ לפני כ'ג. אסיר משוחרר0 גרוש0 ון'ג

ון שוכר דירה 'ג. ון נמצא בטיפול הרשות לשיקום האסיר ומתמיד להגיע לפגישות'ג0 מאז שחרורו ממאסר. פליליים

זקוק להשלמת .  מעוניין להתמקצע בתחום החשמל ולעבוד כחשמלאי מוסמך. החשמל ועובד לפרנסתו בתחום

   .זקוק לסיוע במימון הקורס. בגרויות על מנת להתקבל ללימודים

 

 :לאליהו עבור רכישת ציוד למספרהניתנו ₪  0055 .03

לאליהו . בקהילה אליהו נמצא בליווי שיקומי. צעיר המוכר למערכת בריאות הנפש ומתקיים מקצבת נכות0 אליהו

אליהו משתמש . במסגרת השיקום שעובר פתח אליהו מספרה והחל לקבל לקוחות0 הכשרה וניסיון בתחום הספרות

אליהו מעוניין לחדש את הציוד על מנת לשפר את נראות המספרה ולהגדיל את מעגל . בציוד ישן שהשתמש בו בעבר

 . הלקוחות

 

 :טרילימודי פסיכומעבור  טובהלניתנו ₪  0055 .04

בצעירותה עברה פגיעה בקהילה בה . טובה עזבה את הבית לפני מספר שנים. צעירה חסרת עורף משפחתי0 טובה

במקביל נמצאת בטיפול 0 שוכרת דירה ומכלכלת את עצמה0 טובה עובדת. פגיעה שהושתקה ולא טופלה0 התגוררה

ה שלו גבוהים ולשם כך זקוקה לציון טובה מעוניינת ללמוד מקצוע שתנאי הקבל. ומתמודדת עם הפגיעות שעברה

ומתקשה לממן את  טובה עובדת במשרה חלקית על מנת שתוכל להתפנות ולהשקיע בלימודיה. פסיכומטרי גבוה

  .שכר הלימוד בקורס

 

 :לאלונה עבור מימון השלמת בגרויותניתנו ₪  0055 .05

למשפחה . למשפחה קשר עימו אביה ישב במאסר בעקבות עבירות אלימות ואין. בת להורים גרושים0 אלונה

אלונה מעוניינת ללמוד חינוך . הצטברו חובות ואלונה עובדת מספר שנים בתחום החינוך ומסייעת בצמצום החובות

 .ת לשפר בגרויות והיא זקוקה לסיוע במימון הלימודיםאך לשם כך נדרש

 

 :עריכה לשוניתעבור לימודי  להדרניתנו ₪  0055 .06

. הדר עבדה כמזכירה עד לידת בנה לפני כחצי שנה. עובד כשכיר בשכר מינימום אב המשפחה. 3+נשואה 0 הדר

בתקופת חופשת הלידה שלה השתנו התנאים במשרד והיא לא מצאה שם את מקומה ועזבה את עבודתה ונמצאת 

תחום . מעוניינת ללמוד את תחום העריכה הלשונית0 הדר חסרת השכלה מקצועית. בתהליכי חיפוש עבודה

 .זקוקה לסיוע במימון הקורס. נת לעבוד בו כשכירה וכעצמאיתשמעוניי
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 :למיטל עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה אהרוןניתנו ₪  0875 .02

שתלב מחדש בקיץ האחרון חזר לביתו וה. והגיע לבית הוריו לעיתים רחוקות" נער גבעות"היה בעבר 0 אהרון

י קשב ומבקשים שאהרון יערוך אבחון על מנת בית הספר מתרשם שלאהרון לקות למידה וקשי. בלימודים

אימו עבדה במשק בית . משפחתו של אהרון דלת אמצעים. והתאמות בבגרויותלהתאים עבורו תוכנית למידה 

 .המשפחה מתקשה לממן את האבחון ומבקשת סיוע0 ופוטרה לאחרונה עקב פציעה

 

 :למורן עבור לימודי חינוך והוראהניתנו ₪  0055 .04

אימה מוכרת לשירותי בריאות הנפש . הוריה גרושים ואין לה קשר עם אביה. חסרת עורף משפחתיצעירה 0 מורן

0 מורן עובדת במקביל ללימודיה. מורן למדה בעבר בסמינר חרדי וכיום משלימה תואר בחינוך. ואינה עובדת

 .זקוקה לסיוע במימון לימודיה. משלמת שכירות ומכלכלת את עצמה

 

 

 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים,  ל"צחת זכרו של צבי נוימן זתרומה זאת נעשתה להנ -

 

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

 .מימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות מוכרות לצורכי מסולא ל

 .להמשך פועלה של הקרןותרומתכם ומעורבותכם חיונית 0 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 צוות פסיפס


