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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע שבט' כדב 8102 פברוארב 9-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  ,8בגין ₪  003,11לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

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

 

 :טבחותקורס עבור  יונתןלניתנו ₪  0444 .0

יונתן שולב . שאובחן עם הפרעת התנהגות קשה ובעקבותיה נשר מכל מסגרת חינוכית ששולב בהצעיר 3 יונתן

המסגרת 3 במסגרת הפרויקט שולב יונתן כעובד מטבח במסעדה. בהצלחה בפרויקט תעסוקה של עמותת עלם

הוא התמיד בעבודתו ואף שולב בהצלחה במסגרת 3 ביטחונו העצמי השתפר3 פרוייקט עבר יונתן מהפךהשתתפותו ב

יונתן נרשם לקורס 3 יונתן התחבר למקצוע הטבחות והוא רואה את עתידו בתחום .לימודיו וכיום משלים בגרויות

סיוע במימון יתרת  את הלימודים מממן בעזרת חסכונות שצבר מעבודתו במסעדה אך מבקש3 טבחות מקצועי

 . התשלום

 

 :תואר ראשון באומנותעבור  מעיןלניתנו  ₪  0444 .8

במהלך השנים סבלה . אימה נפטרה בצעירותה והיא למדה בפנימיה. צעירה בעלת סיפור משפחתי מורכב3 מעין

 .לשיקומה הנפשיהשתלבה בלימודי אומנות שעוזרים לה 3 מעין מוכשרת מאד. מבעיות נפשיות לא מטופלות

מעין בקשר עם אביה אך אין באפשרותו לתמוך בה כלכלית והיא זקוקה לסיוע . מעוניינת לעבוד כמורה לאומנות

 .במימון לימודיה

 

 :יפעת עבור קורס קוסמטיקהניתנו  ₪  0044 .,

י מלווה "בקהילה ומלווה ע תנמצאת בתוכנית שיקומי3 מוכרת למערכת בריאות הנפש. 0+רווקה 3 יפעת

יפעת מתפרנסת מקצבת נכות . אביה נפטר ואימה אינה מתפקדת3 חסרת תמיכה משפחתית יפעת. תעסוקתית

. יפעת מתמודדת עם חרדה חברתית והעבודה במרכז הומה אדם קשה לה. ומעבודה במשרה חלקית במרכז קהילתי

להרחיב את לימודיה בתחום ולעבוד  החליטה3 במסגרת הליווי שמקבלת3 ליפעת רקע בתחום הקוסמטיקה

 .זקוקה לסיוע במימון הקורס. עבודה אינטימית יותר שמתאימה לה -וסמטיקאיתכק

 

 :למוריה עבור לימודי מזכירות רפואית ניתנו ₪  0444 .4

מוריה . ילדיה סובלים מבעיות רגשיות והטיפול בהם מצריך משאבים רגשיים וכלכליים .8+גרושה3 מוריה

במסגרת הליווי שלה עלה צורך 3 ת בתהליך ליווי תעסוקתימוריה נמצא. מתפרנסת בקושי רב ועוברת בין עבודות

מוריה לא תצליח . בהכשרה והתמקצעות בתחום המזכירות על מנת שמוריה תוכל להשתלב בעבודה קבועה ויציבה

 . לעמוד במימון הקורס בכוחות עצמה ומבקשת סיוע
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 :ליואב עבור לימודי מוזיקהניתנו ₪  0444 .5

אימו של יואס סובלת מטראומה עקב . התגרשו על רקע של אלימות כלפי האם וילדיהצעיר בן להורים ש3 יואב

יואב . מצוקתו של אימו ונתק מאביו3 יואב מתמודד אף הוא עם אירועי עבר. אירועי חייה ומתקיימת מקצבת נכות

במספר  מנגןהוא 3 יואב מוכשר מאד בתחום3 את המוזיקה והתחום מסייע לו מאד בהתמודדות היומיומית" גילה"

צ "אין באפשרות המשפחה לממן את לימודיו אחה. משתתף בהרכבים מוזיקליים ולומד לבגרות במוזיקה3 כלים

 .והוא זקוק לסיוע בכדי להמשיך את לימודיו בתחום

 

 :ציוד למשפחתוןעבור  לציונהניתנו ₪  0444 .6

בעיות כלכליות ושולבה בתוכנית המשפחה מתמודדת עם . אב המשפחה עובד כרב בית הכנסת3 9+נשואה 3 ציונה

כחלק מתהליך הליווי שקיבלה החליטה לפתוח משפחתון 3 ציונה בעלת הכשרה כמטפלת.  תעסוקתי-ליווי כלכלי

ח "ציונה שכרה ציוד מגמ. המשפחתון קיבל את כל ההיתרים הדרושים ונפתח לפני זמן קצר. ת"י התמ"מוכר ע

 .  ציוד קבוע לצורך פתיחת המשפחתון ומבקשת סיוע ברכישת

 

 :למירב עבור לימודי איפורניתנו ₪  0444 .0

אב המשפחה מתמודד עם טראומה קשה שעבר בצעירותו וכן עם חובות כלכליים מעסק שהיה . 8+נשואה 3 מירב

המשפחה נמצאת בתהליך . מירב עובדת כסייעת ועובדת מידי פעם בעשיית תסרוקות לאירועים. שותף בו וקרס

גרת התוכנית מירב החליטה להתמקצע בתחום האיפור על מנת שתוכל לעבוד כמאפרת במס3 ליווי תעסוקתי

 .אין באפשרותה לממן את עלות הקורס בעצמה. ומסרקת

 

 :למיכל עבור לימודי בניית ציפורנייםניתנו ₪  0444 .2

ו בעבר התחילה לימודים אקדמאיים אך לא סיימה אותם עקב מאבק גירושין שנכנסה אלי. 0+גרושה 3 מיכל

מיכל . מיכל משקמת את חייה ושכרה דירה בעזרת הלוואה שקיבלה מקרובת משפחה. וחוסר בקורת גג בעקבותיו

3 בעבר עבדה כספרית. מתמודדת עם מצב רפואי מורכב אשר בגינו נאסר עליה לעבוד בעבודות הדורשות מאמץ פיזי

מיכל מעוניינת ללמוד קורסים בתחום  .אך מאחר והעבודה נעשית בעמידה אין באפשרותה להמשיך ולעבוד בתחום

מתקשה לממן את . תחום שאינו דורש מאמץ פיזי ממושך ונושק לתחום הטיפוח בו עסקה הרבה שנים3 ציפורנייםה

  .שכר הלימוד בקורס

 

 :שולמית עבור קורס קונדיטוריהניתנו ₪  0444 .9

לפני כשנה וחצי מכרו את . י כושלשולמית ובן זוגה החזיקו במשך שנים רבות עסק קמעונ. ,+נשואה3 שולמית

 .שני בני הזוג חסרי השכלה תעסוקתית ועובדים בעבודות בשכר מינימום. ₪העסק ונותרו עם חובות של כמיליון 

לשולמית ניסיון . על מנת לצאת מהמשבר בו הם נמצאים מחפשים בני הזוג מקורות הכנסה משמעותיים נוספים

עוניינת ללמוד את התחום על מנת שתוכל להתפרנס מהתחום כהשלמת מ3 עבר בתחום הקונדיטוריה כחובבנית

 .הכנסה ובעתיד גם כהכנסה עיקרית
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 :מדריכי חדר כושרלאביטל עבור קורס ניתנו ₪  0444 .01

. מאז לידתו עבדה בעבודות שונות ללא קביעות. לאביטל בן שאובחן לפני מספר שנים כאוטיסט. ,+גרושה 3 אביטל

בתקופה האחרונה החליטה לשקם את חייה ונרשמה . ה אביטל תקופה קשה נפשית ופיזיתלאחר גירושיה עבר

אביטל שילמה חלק מעלות הקורס וזקוקה לעזרה במימון יתרת . לקורס מדריכי חדר כושר תחום שתמיד אהבה

 .התשלום

 

 :מדריכי תנועה לגיל הרךקורס ליפעת עבור ניתנו ₪  0444 .00

מאחר  מתקשה להמשיך לעבוד במעונות. כמטפלת במעון טפלת ועבדה בעברליפעת הכשרה כמ .5+נשואה3 יפעת

יפעת . אב המשפחה עובד כעצמאי והכנסתו דלה ולא יציבה. וצריכה להיות זמינה עבור ילדיה בבוקר ובצהריים

על מנת שתוכל להציע . עבודה בשכר גבוה יותר ובשעות מתאימות לה3 החלה לעבוד כמדריכת חוגים לגיל הרך

בתום הקורס מתכוונת להשתלב כמדריכה בגנים ומסגרות 3 ם נוספים החלה קורס הדרכת תנועה לגיל הרךחוגי

  .  לאימהות בשעות הבוקר

 

 :לאלכסנדרה עבור לימודי חינוך גופניניתנו ₪  0444 .08

רה אלכסנד. אלכסנדרה התחילה לני מספר שנים לימודי חינוך גופני ועסקה בהוראת שחיה. 8+רווקה 3 אלכסנדרה

בשנה האחרונה . סבלה מאלימות והשפלה מבן זוגה שבהדרגה מנע ממנה להמשיך את לימודיה ולצאת לעבודה

הלימודים אינטנסיביים 3 אלכסנדרה בשנה האחרונה ללימודיה. אלכסנדרה משקמת את חייה וחזרה ללמוד

 .היא נעזרת בהוריה וזקוקה לסיוע במימון הלימודים. ומקשים עליה לעבוד במקביל

 

 :גלית עבור קורס עיסוי רפואילניתנו ₪  0444 .,0

מערכת הזוגית שלה אופיינה באלימות . עלתה לארץ לפני כעשור וחסרת תמיכה משפחתית בארץ. 0+גרושה 3 גלית

בעבר היה לה עסק מצליח בתחום הציפורניים אשר נאלצה לסגור אותו . והשפלות והיא נפרדה מבן זוגה לפני כשנה

היא עובדת בבניית ציפורנים ומעוניינת לרכוש ידע בתחומים 3 משקמת גלית את חייה3 כיום. עקב השינויים בחייה

 . נוספים על מנת להציע טיפולים נוספים ולהגדיל את הכנסתה

 

 :בישי עבור לימודי חינוך מיוחדלאניתנו ₪  0444 .04

התרחק מסביבתו . י בחייובשנים האחרונות הצליח אבישי לעשות שינוי מהות. שנים 5-מכור נקי מזה כ3 אבישי

אבישי עובד מזה מספר שנים כסייע בתחום החינוך . החברתית הקודמת וחיזק קשרים מיטיבים עם משפחתו

שילם חלק משכר הלימוד אך זקוק לסיוע במימון יתרת . מעוניין להשתלב בתחום כמורה מוסמך3 המיוחד

 .התשלום

 

 :וה עבור השלמת בגרויותלתקניתנו ₪  0444 .05

לפני מספר . שנים 2-עלתה עם אביה ואחיותיה הצעירות ממנה לארץ לפני כ. צעירה חסרת עורף משפחתי3 תקוה

תקוה החלה בתהליך קבלה אפוטרופסות על אחיותיה הצעירות והפסיקה את . שנים חזר אביה לארץ מוצאם

. טה לחזור ללמודמסגרות ותקוה החליהאחיות משולבות ב3 כיום. לימודיה על מנת לכלכל את עצמה ואחיותיה

  .תקוה ללמוד סיעוד לאחר השלמת בגרויות מעוניינת
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 :רפואה סיניתעבור לימודי  שרהלניתנו ₪  0444 .06

כיום 3 אימה נפטרה בצעירותה ואביה לא תפקד במשך תקופה3 (אחים 01) צעירה בת למשפחה ברוכת ילדים3 שרה

אביה של שרה . והיא וחלק מאחיה למדו בפנימיות3 האחיה הצעירים של שרה גדלו אצל אחותה הגדול. נשוי בשנית

במקביל . שרה עובדת למחייתה ואף תומכת באחיה ואחיותיה. מבוגר וחולה ואין באפשרותו לסייע כלכלית לילדיו

   .זקוקה לסיוע במימון הלימודים. לעבודתה לומדת רפואה סינית

 

 :הרכב ליעקב עבור לימודי חשמל ואלקטרוניקה בתחוםניתנו ₪  0444 .00

בצעירותו למד מכונאות רכב ועבד בתחום . יעקב חסר עורף משפחתי בוגר פנימיות של חסות הנוער. 0+נשוי3 יעקב

יעקב מתקיים מקצבת נכות אך מעוניין לחזור למעגל . במשך שנים עד שנפצע קשה ברגלו במהלך עבודתו במוסך

תחום שניתן לעבוד  -בתחום התקנות אביזרים  מעוניין להישאר בתחום הרכב ולעבוד. העבודה ולהתפרנס בכבוד

 . זקוק לסיוע במימון הקורס. בו בישיבה

 

 :ליצחק עבור לימודי חינוך והוראהניתנו ₪  0444 .02

אם המשפחה אינה בריאה . המשפחה מוכרת לרווחה בעקבות קשיים בריאותיים וכלכליים. 5+נשוי 3 יצחק

. י קשב וריכוז והטיפול בהם מצריך משאבים כלכליים ונפשייםשניים מילדיהם בעלי קשי3 ומתקיימת מקצבת נכות

נמצא בשנתו האחרונה . מעוניין להשתלב במערכת כמורה ומחנך מן השורה3 יצחק עובד במערכת החינוך כרכז

 .ללימודים ומתקשה לממן את יתרת התשלום שנותרה לו

 

 :לרחל עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה מאירניתנו ₪  0044 .09

מאיר מסתובב . אביו עובד כפועל ואימו כמטפלת בקשישים. הוריו גרושים3 ממוצא אתיופי' למיד כיתה חת3 מאיר

רונות שבית הספר מספק אינם מועילים ובית תהפ. כמעט ואינו כותב או מבצע פעילות לימודים3 הרבה בכיתה

לממן את עלות האבחון המשפחה מתקשה . הספר סבור שאבחון יכול לסייע בהתאמת תוכנית לימודים מתאימה

 .וביקשה סיוע

  

 :ליהודית עבור תואר ראשון בחינוך ואומנותניתנו ₪  0444 .81

ומכלכלת  00עזבה את הבית בגיל . ברה ילדות קשה וסבלה מאלימותע. עלתה בצעירותה לארץ עם סבתא3 יהודית

. משברים נפשיים וכלכלייםלפני מספר שנים החלה בלימודי חינוך ואומנות אך לא סיימה אותם עקב . עצמה מאז

כחלק מהתהליך שעוברת בחרה לחזור ולסיים את . ועובדת למחייתה3 י תוכנית שיקומית בקהילה"כיום מלווה ע

יהודית מתמודדת עם חובות שצברה בעברה ומתקשה לממן בכוחות עצמה את מלוא שכר . לימודיה האקדמאים

 . הלימוד

 

 :בניין לנור עבור לימודי הנדסאותניתנו ₪  0044 .80

המשפחה חיה בדלות ונור ואחותה . אביה אינו חי בבית ואינו תומך כלכלית במשפחה. צעירה מהמגזר הבדואי. נור

השלימה בגרויות וכעת לומדת 3 נור השתתפה בתוכנית העצמה לנשים. הגדולה מסייעות בפרנסת המשפחה

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים. הנדסאות בניין
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 :נחמה עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה מיכאללניתנו ₪  0044 .88

אם המשפחה 3 אב המשפחה אינו בקו הבריאות אך אינו מטופל. בן למשפחה מרובת ילדים'3 תלמיד כיתה י3 מיכאל

מיכאל התחיל מסגרת . המשפחה מוגדרת כפושטת רגל עקב חובות רבים. עובדת שעות רבות וכמעט אינה בבית

אבחון יסייע לבית הספר להתאים עבורו תוכנית . מתקשה מאד בכתיבה וקריאה3 השנה בתחילתלימודית חדשה 

 .אין באפשרות המשפחה לממן את עלות האבחון. לימודים מתאימה

 

 :לתהילה עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה אמירניתנו ₪  0044 .,8

. ת חינוך אחרותהתחיל מסגרת לימודים חדשה בתחילת שנה זו לאחר שנפלט ממסגרו'3 תלמיד כיתה י3 אמיר

ס להתאים לאמיר "אבחון יסייע לבי. מתקשה לשבת בכיתה3 לאמיר פערים לימודים והפרעת קשב משמעותית

שני הוריו של אמיר פוטרו לאחרונה . תוכנית לימודים מותאמת וכן יאפשר לערוך לאמיר ועדת השמה

המשפחה מתמודדת עם חובות . רמחפשים עבודה אך עתידם לא ברו. מעבודותיהם ומתקיימים מקצבאות אבטלה

 .אין באפשרות ההורים לממן את האבחון. מהעבר וחשבונם מעוקל

 

 

 

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

 

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

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

 .ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות מוכרות לצורכי מס

 .להמשך פועלה של הקרןותרומתכם ומעורבותכם חיונית 3 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי סיפסצוות פ


