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 ,שותפים יקרים

לישיבתו  'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של , ו"התשע בשבט' ז, /711717-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 73בגין ₪  17,000החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 'אעבור  פיננסי מנהללימודי קורס  למימוןהוקצו ₪  0777 .1

טראומה סביב , התקשה להסתגל, כמתבגר עבר בין מסגרות חינוכיות רבות. בדרום הארץ מתגורר עם אמו ואחותו, 17בן  ',א

את  בעוז מצא עצמו היה בגיל ההתבגרות ועל כן' א-בנוסף נפטר האב במפתיע כש .המשפחה חזרה בתשובה משפחתית

במהלך ". אפיקים"בתוכנית כיום  משולב. שנות לימוד 70הוא סיים רק . ת הביתהמסגרת הבית ספרית ועובד לעזור בפרנס

תרומת קרן פסיפס  . ללמוד קורס ניהול פיננסי ומבקשמצא מקום עבודה קבוע , והתקדמות התוכנית הוכיח שיתוף פעולה

  .קצוע ולהבטיח את עתידו ופרנסתו האישית והמשפחתיתלרכוש מ' א-תסייע ל

 . 'אור בע ל בחינוך"שכובת הוקצו לט₪  0777 .2

עקב קשיים  שנים 3המשפחה מוכרת לרווחה מזה . ולמד בישיבה תיכונית והסדר' 41-בלישראל עלה  .1+ נשוי , 10בן , 'א

סיום . הינה במסגרת תובענית שאינה מתאימה לאיש משפחה בתחום החינוך הבלתי פורמלי 'עבודתו של א. כלכליים

 תואר רוצה להשלים. יוכל להיות בבית ולהוריד את המתיחות הקיימת כרגע 'אית שכן הלימודים יהוו מקפצה משמעות

BED לשקם את ' א-תסייע לתרומת פסיפס . חלום שנגנז בעבר בשל מחלתה של אמו, להשתלב ולעבוד כמורהו, בשנתיים

 .לפרנסם בכבוד ולהגשים את חזונו לעסוק בחינוך, היחסים עם המשפחה

 .'אעבור  הנהלת חשבונותקורס  הוקצו למימון₪  0777 .3

 באותו מקוםועד לפני שנה עבדה , עבדה כל חייה. אינה מקבלת דמי מזונות מהאב אלא מביטוח לאומי, 1+ גרושה , 10בת , 'א

מנקה , מאז היא עובדת משרה חלקית כסייעת בגנים. ך עם המנהל על שינוי תנאי העסקתהבשל סכסו פוטרהו, שנים 1במשך 

ועברה תהליך שיקום תעסוקתי על מנת שתוכל " למפתח"בינואר פנתה ביוזמתה . וכל הבא ליד על ילדיםשומרת , בתים

לרכוש ' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .מבקשת סיוע במימון קורס הנהלת חשבונות .תיה ולהגדיל הכנסותיהומצות יכולל

 .המשפחתיהכלכלי ו, להגדיל שכרה באופן משמעותי ולשפר את מעמדה האישי, מקצוע

 .'טעבור קורס קוסמטיקה הוקצו למימון ₪  0777 .0

. נהלת ללא חשבון בנק בגלל העיקוליםתפ ומ"יש לה חובות בהוצל, א"מתקיימת מדמי מזונות של בטל, 3+ גרושה , /1בת , 'ט

וכרת היא הייתה מ. אביה היה מהמר ואינו תומך בה. מוכרת מילדותה בלשכה בשל דיכאון של האם שהביא להתאבדותה

יש . התגרשו ףלבסו, קשיים כלכליים, מתיחות, 74התחתנה בגיל . לא התמידה בפנימייה ולא סיימה לימודיה, כנערה במצוקה

נושמים "נכנסה לתוכנית , הבינה שעליה לדאוג לעצמה כלכלית 'ט. ילד נוסף מקשר אחרי הנישואין שהסתיים בפרידה

 ' ט-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. רס קוסמטיקה בשל גישה אישית אליובקובחרה . ועוברת ליווי ושיקום תעסוקתי" לרווחה

 .לרכוש מקצוע ולדאוג לה ולילדיה, לשפר מצבה הכלכלי

 .'יעבור  תואר רב תחומיל שנה "שכהוקצו למימון ₪  2777 .5

סכסוך , רי לקויותפקוד ה, אחיה פגע בה מינית פגיעה מתמשכת: שנים על רקע משפחתי קשה' מוכרת לרווחה מס, 10בת , 'י

לאחר שניתקה קשר עם בני  לעיר אחרתעברה היא . יהמילולית ורגשית כלפ, לימות פיזיתוגילוי א, מתמשך בין ההורים

וסיימה עם ממוצע מכינה עשתה , של בת עמי" אקדמיה לחיים"י תוכנית "היא מלווה ע. משפחתה וכיום עומדת ברשות עצמה

ונותרו , מפיקדון שולם ברובו ל של שנה זו"שכ. בקרימינולוגיה ן רב תחומי בהתמקדותהחליטה להתחיל תואר ראשו 'י. גבוה

לרכוש תואר ולשנות את מסלול חייה באופן חיובי , לצאת לדרך חדשה' י-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. להשלמתו 3000לה 

 .שיאפשר לה לצמוח ולהתקדם בעולם

 .'לעבור  קורס רישום חופשיהוקצו למימון ₪  1777 .0

היא . ומתקיימת בדוחק רב עובדת במשק בית ,מוכרת על רקע קשיים כלכליים. ילדים גילאים 3+ שנים  0 עגונה מזה', ל

בחשיבה משותפת הגיעו . ולרכוש מקצועשם עוזרים לה לשנות את מצבה הכלכלי " נושמים לרווחה"כנית י ת"מלווה ע

תרומת קרן פסיפס . ירת ספרים והפקת לוגואים בחברות פרסוםלאחריו הייתה רוצה להיות מאי, "קורס איור דיגיטלי"ל

 .לפתוח דרך חדשה לעצמאות וביטחון, רכוש מקצוע וכלים לעיסוק בו טובה ואוהבתל' ל-תסייע ל

 .'מעבור  איפורקורס הוקצו למימון ₪  3777 .0
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עבדה באבטחה אך לא הצליחה האם , האב עובד בבנייה .קשה רמת פיגורשאובחנה עם , להם ילדה. /+ מונה זוג  המשפחה

בחירת המקצוע נעשתה  .ולתרום לכלכלת המשפחה, ללמוד איפור, כעת מעוניינת לצאת לשוק. שאר בשוק בשל הטיפולילה

למצות את כישוריה ' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל . ס ולאחר בדיקת ביקוש באזור מגוריה"עם העו חשיבה משותפתב

 .וע בליווי תומך ומתאים למקסום התועלתתוך רכישת מקצ, ולהגדיל הכנסתה

 .'מ עבור קורס סאונדלמימון הוקצו ₪  5777 .8

, ביניהן פנימיות, התגלגל בין מוסדות 'מ. אקונומי נמוך-סוציובמצב  וגדל מרובת ילדים נולד למשפחה, 3+נשוי , 30בן , 'מ

ולדבריו זה מקום  מנגן ושר, מלחין, כותב, הוא מאד אוהב מוסיקה .לוניות והדרדר לעבריינותיעבר ממסגרות דתיות לח

. פונה אלינו למימון הכשרה מקצועית שתעזור לו לממש את זכותו להתפתחות ומימוש הפוטנציאל הגלום בו. המפלט שלו

ם יעמוד א, כהתמחות, מקום הלימודים מבטיח לו עבודה כטכנאי סאונד ,"שמים לרווחהונ"המשפחה התחילה תהליך של 

לעבוד ולפרנס משפחתו ולזכות , להגשים חלומו ולרכוש מקצוע שאוהב' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. בדרישות הלימודים

 .ביציבות אליה שואף

 .'עעבור  הנהלת חשבונותקורס הוקצו למימון ₪  2357 .9

כאשר , תגוררת בבית אימה עם ביתההיא מ. אקונומיים-מטופלת שנים ברווחה על רקע קשיים סוציו, 7+ גרושה , 11בת , 'ע

במרכז עוצמה " נושמים לרווחה"היא לוקחת חלק בתוכנית . עובדת במלצרות, המפרנסת היחידה 'ע. היחסים מורכבים

, לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד, חשוב לה להפסיק לעבוד בעבודות מזדמנות. ומוציאה אל הפועל צעד צעד בשלבי התוכנית

תרומת קרן  .ומבקשים עזרתנו במימון היתרה, סייעו במימון חלקי" נושמים לרווחה". ח"ס הנהלכן מבקשת ללמוד קור

 .לדאוג למשפחתה ולזכות בעצמאותה, ולהתפרנס בכבוד לרכוש מקצוע ,'ע-ל תסייעפסיפס 

 .'רעבור  מניקור-קורס פדיקורהוקצו למימון ₪  1277 .17

נרשמה לקורס פדיקור מניקור  'ר. פ"צלולמשפחה חובות בה. הקצב נכות ומקבל 700% רבעלה מוגד. 1+ נשואה , 11בת , 'ר

שם לומדת לקחת אחריות , י מרכז עוצמה"היא מלווה ע. יכולותיה המקצועיות במשקיעה בלימודיה ורוצה להרחי, רפואי

את הקורס לסיים  'ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .מבקשת עזרה במימון הקורס .ולהוציא לפועל את יעדי התוכנית שבנתה

 .לרכוש מקצוע ולכלכל את בני משפחתה, שהתחילה

 .'רעבור  לימודי קוסמטיקההוקצו למימון ₪  5577 .11

גדלה  'ר. אם חד הורית שסבלה מאלימות, הורים פרודים, מתארת ילדות מורכבת(. משני בני זוג) 0+ גרושה , 31בת , 'ר

 הנקלעהמשפחה חזר להשתמש והבעל התגרשו כי הם . דיםיל ולהם נולדו, התחתנה לגבר מכור נקי 74בגיל  ,בפנימיות

היא בעלת  ,לראשונה לאחר שנים, עם שחרורה. וילדה בכלא את אחד מילדיה לבן הזוג השניריצתה מאסר  'ר. לחובות

 היא. רוצה ללמוד קורס קוסמטיקה. וחלומה לפתוח עסק קטן ממנו תוכל להתפרנס, מוטיבציה ללמוד ולהשקיע בעצמה

ודואגת לסידור לילדיה בעת  לוקחת הצעות מחיר, מתייעצת, בונה את הרעיון הזה שלב שלב, שקולה ורציניתכמתוארת 

לפתוח עסק ולדאוג לעצמה ולמשפחתה , ללמוד מקצוע, לצאת לדרך חדשה' ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .הלימודים

 .בכוחות עצמה

 .'אעבור  להשלמת בגרויותהוקצו ₪  0777 .12

אביו חתם עליהם . קטןאמו עלתה לארץ מרוסיה כשהיה . אחו, (האם גיורת, האב יהודי)רים זוג הועם  בדרוםל גד, 10בן , 'א

בין הסתבך בפלילים ונוצרו הרבה קשיים  'א, האב היה אלים. ארעית וכל שנה היה מחדש להם את האשרה האשרת שהיי

ואביו הפסיק לחתום על , קשר ורובה ניתקה עמהמשפחה הק. מהבית לקרובת משפחה רחוקהתו הוצא עד כדי 'א-ל האב

לסיים את השלמת הבגרויות שהתחיל בעזרת  היה רוצה ולפני גיוסו, אזרחות סוף סוף קיבל 'אלאחרונה . אשרת שהייה עבורו

להשלים את תהליך השלמת ' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ומנסה לכלכל את עצמו, כיום עובד במפעל. ההוסטל בו שוכן

 .לעלות על התלם ולהיכנס למסלול נורמטיבי ומיטיב להמשך הדרך, ויותהבגר

 .'שעבור  ל בחינוך"שכהוקצו למימון ₪  5770 .13

מכור לסמים , סובל מבעיות נפשיות)האב אינו בקשר . בת להורים גרושים שהיו במערכת יחסים אלימה, 10בת , 'ש

האח גירש אותו אחרי שהטריד מינית שתיים )ר עימה אך בעלה לא מתגור ,האם נישאה בשנית, (חסר בית, ואלכוהול

שניסתה )ביניהם אחותה , מהאחים 1מספרת שבבית חיים  'ש. האם מוכרת כנכה ועובדת בעבודה שיקומית(. מאחיותיו
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הייתה  'ש. BEDלומדת שנה שלישית בתואר  'ש. והמצב הכלכלי קשה עד פת לחם, 1( +על רקע אלימות)גרושה ( להתאבד

 .ומאז לא הצליחה לעבודניתוחים ' מסעברה , שנים חלתה בסרטן השד כמהבה ועוזרת בכלכלת הבית אך לפני עובדת הר

 .ולצאת לדרך חדשה, לרכוש השכלה ומקצוע, לדאוג גם לעצמה' ש-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 

 

ן והיוזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיו

נדגיש כי כל . זה גם מסמכים שמתארים את הקרן ופועלה לעדכון מצורפיםרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה הם יצט

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

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

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


