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 ,שותפים יקרים

' ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של , ו"ב בניסן תשע"י, /024/41-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 11בגין ₪  20,022לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :'אשון בהוראה ותאטרון של אלתואר ר' ניתנו לתשלום שנה ג₪  222/ .1

האם סובלת מדיכאון ואינה , האב שכיר במפעל. ילדים 12+ זוג הורים  -בת למשפחה חרדית המונה, 02בת ', א

עובדת בפי יכולתה על ' א. במכללה' היא סטודנטית שנה ג' א. הילדים מסייעים כלכלית באחזקת הבית. עובדת

אחרת לא תוכל לגשת , את הסכום המבוקש עליה להעביר בדחיפות. מנת לעזור בכלכלת הבית ולמימון לימודיה

לרכוש מקצוע ולצאת , לסיים את לימודיה' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. למבחנים ולסיים את הלימודים

 .לחיים עצמאיים

 

 :'א-ניתנו לרכישת אייפד תקשורת ל₪  1222 .0

, על פי פרויקט של משרד החינוך. האם עקרת בית, האב עובד כפועל בניין. נולדה עם תסמונת דאון, 11בת ', א

מאחר ויכול להסיר מחסומים אצל התלמידה בכיתת הלימוד ובבית , מעודדים לשלב את האייפד ככלי חינוכי

לרכוש אייפד תקשורת ' תרומת קרן פסיפס תסייע למשפחה של א . לשמר ולשפר את היכולות שלה, ולהעצים

 . שפר אופן תקשורתה עם הסביבהכדי שתוכל להתקדם בלימודים ול

 

 :עבור קורס מניקור פדיקור' ג-ניתנו ל₪  0222 .2

מאז הגירושים היא עובדת במשק בית אך עדיין . הגיעה לרוח נשית  בגין אלימות מצד בעלה, 0+ גרושה , 2/בת ', ג

 .  הגדיל הכנסתההיא מעוניינת לרכוש מקצוע ולעבוד במניקור פדיקור כעצמאית ול". לסגור את החודש"מתקשה 

 . לזכות בביטחון כלכלי ולדאוג לה ולילדיה, לרכוש מקצוע אותו אוהבת' ג-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :עבור קורס חשבי שכר' ו-ניתנו ל₪  1222 ./

היא עוסקת היום בתחום . עברה התעללות רגשית לאורך שנים שהביאה להפרעה דיכאונית, רווקה, 21בת ', ו

היא מוצאת עצמה מתפשרת על מקומות עבודות , מכיוון שאינה מוסמכת רשמית. מסודר ח אך לא באופן"הנה

למצוא עבודה , הלימודים יאפשרו לה לעזוב את המקום העבודה הלא מהימן. ועושה דברים בניגוד לרצונה החופשי

ית ולזכות ללמוד מקצוע מכובד ולהתייצב כלכל' ו-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .ראויה ולקבל משכורת בהתאם

 .בתנאי עבודה הוגנים

 

 :עבור שכר לימוד במכינה קדם צבאית' ח-ניתנו ל₪  0222 .2

' אביה של ח. ילדים משלושת הקשרים /גברים ולה  2גדלה בבית לא יציב בו אמה הייתה בקשר עם . 11בת ', ח

בו בפנימייה ושהו שם ואחיה הביולוגי שול' ח. בעלת מצבי רוח משתנים, מנקה בתים, האם אישה קשה יום. נפטר

תרומת קרן פסיפס . היא מעוניינת לצאת לשנת שירות על כן עשתה מיונים למכינה קדם צבאית. שנים 2במשך 

להתחיל מכינה קדם צבאית בעזרתה תוכל לצאת לשנת שירות ולעלות על מסלול שיפתח לה אפיקים ' ח-תסייע ל

 .בהמשך הדרך
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 :כושר עבור קורס מאמני' י-ניתנו ל₪  2222 ./

האם מנקה בתים ואחיו חי בהוסטל וסובל מפיגור . אביו הוא פגוע נפש מכור לסמים ואינו עובד. נשוי, /0בן ', י

על כן מלווה במסגרת , סבל מהזנחה וקשרים מרוחקים עם הוריו' י. י הרווחה"המשפחה מוכרת ומלווה ע. שכלי

. התגייס ושוחרר בשל קשיי הסתגלות למסגרת, עצמו השתדל לעבוד ולפרנס, ל"שנ 10סיים . החטיבה לקידום נוער

מבקש לרכוש מקצוע ולהגדיל הכנסתו ומבקש ' י, על כן. בני הזוג עובדים אך מתקשים לעמוד בהוצאות השוטפות

 . קורס מאמני כושרסיוע במימון 

 .לרכוש מקצוע מאמני כושר ולחזק את משפחתו מבחינה כלכלית' י-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :'ד-ל ניתנו עבור אבחון פסיכו דידקטי₪  0221 .1

והחלה , עובדת כקופאית, האם מקבלת מזונות מביטוח לאומי. בנות 2+ אם חד הורית : נפשות /מונה ' משפחת ר

משולבת במועדונית שם התגלו פערים גדולים  1-בת ה' ד. על רקע חובות לגורמים שונים" פשיטת רגל"תהליך 

ההורים משתפים פעולה אך לא יכולים . דידקטי-הפערים שעלו דורשים אבחון פסיכו .בחשבון וכן קשיי למידה

 . לעמוד בהוצאה שכזו

 .לעשות אבחון ותאפשר לה לקבל את העזרה המתאימה לצרכים שלה' ד-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :עבור קורס ספרות' ניתנו לל₪  2222 .1

אך המשפחה נמצאת , רקע קשיים כלכליים ומשבר בזוגיותהמשפחה מוכרת לרווחה על . 2+ נשואה , 21בת ', ל

הגיעה למקלט עם אחיה , סבלה מאלימות מצד אביה' בתור ילדה ל. היום במקום טוב ויציב ברצון לשקם חייהם

היא עבדה במספרה ויש לה עסק של שירותים נלווים . 11והתחתנה בגיל , פנימיות, חוותה קשיים בלימודים, ואמה

כך תוכל להרחיב מעגל , מבקשת עזרתנו במימון הקורס' ל, מ ביסוס העסק"ע(.ניים ואיפורציפור)לספרות 

להשלים מקצוע שיעזור למשפחתה להתייצב ' ל-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .לקוחותיה ולהגדיל הכנסתם

  .כלכלית ולהתקדם בדרך חיים חיובית אליה הם שואפים

 

 :עבור קורס מדריכת כושר' מ-ניתנו ל₪  2122 .1

היא הופנתה למרכז לאלימות ועברה שם תהליך יפה שמתבטא . סבלה מאלימות מצד בעלה, 0+גרושה , 22בת ', מ

שסייעה , היא הצליחה לחזור למעגל העבודה בעזרת אימה. גם בהתמודדות מול הגרוש בכל הקשור לתחום הכספי

והחליטה , אך ללא הצלחה, כושר פנתה ללשכת התעסוקה במטרה ללמוד קורס מדריכת' מ. לה להשתלב כמזכירה

ללמוד בקורס שהיא כל כך ' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. אך מתקשה לעמוד בעלותו הגבוהה, ללמדו בכל אופן

 .רוצה ללמוד בו ולהתקדם מבחינה מקצועית ולדאוג לעצמאותה הכלכלית

 

 :עבור קורס הנהלת חשבונות' מ-ניתנו ל₪  2122 .12

לאחר . במהלך השירות הצבאי נכנסה להריון ונישאה. ה בילדותה במסגרות חוץ ביתיותגדל. 0+ גרושה , 01בת ', מ

" נושמים לרווחה "י תכנית "מלווה ע. מגדלת בגפה את בנותיה' כיום מ. חמש שנות נישואין התגרשו בני הזוג

התמקצע שהיא מעוניינת ל' בעקבות העבודה החדשה הבינה מ. במסגרתה החלה לעבוד כמזכירה בחברת אבטחה

 . פונה אלינו בבקשה לסייע בלימודי הנהלת חשבונות. ולהגדיל את הכנסתה באמצעות הכשרה מקצועית

 . להתקיים בכבוד ולדאוג למשפחתה, ללמוד הנהלת חשבונות' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 



 

                                         | 17019ירושלים  0077ד .ת | www.psifas.org |מן ש יוסף גודמן ואליעזר גלובר"ע קרן פסיפס ישראלי

 2271077-770: טלפון| psifas.fund@gmail.com |  7000077279 :פקס

 :עבור לימודי מסלול פנסיוני' מ-ניתנו ל₪  2222 .11

י "מלווה ע' מ. לרווחה על רקע אלימות בין בני הזוג ובעיות כלכליות המשפחה מוכרת. 2+ גרושה , 22בת ', מ

' מ. נדדה בין מקומות עד שהתייצבה בתחום מכירות ושיווק והחלה קורסים לשוק ההון' מ". כתף אל כתף"עמותת 

 להמשיך בלימודי' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ל"אך מתקשה לעמוד בתשלומי שכ, נהנית ומצליחה בלימודים

 .מסלול ייעוץ פנסיוני ולחזק את מצבה הכלכלי ואת בטחונה העצמי

 

 :עבור קורס איפור קבוע' מ-ניתנו ל₪  2222 .10

אשר כשל כלכלי הותיר את בני הזוג עם , היא פתחה יחד עם בעלה עסק לשטיפת רכבים. 2+ נשואה, 21בת ' מ

לקחה על עצמה את ' מ. ד ולחפש עבודהלאחר סגירת העסק נכנס בן הזוג לדיכאון והתקשה לתפק. חובות כבדים

היא פנתה לקרן . מקצוע שלמדה באופן חובבני מחברות, פרנסת הבית ופתחה עסק עצמאי קטן של בניית ציפורניים

 . במטרה להגדיל את מעגל הלקוחות ולהרחיב את פרנסת המשפחה, פסיפס בבקשה לסייע בלימודי איפור קבוע

 . דם בעסק שלה ולייצב את משפחתה מבחינה נפשית וכלכליתלהתק' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 AA:השלבים של  10עבור קורס מדריכים לתכנית ' נ-ניתנו ל₪  0222 .12

כשחזר . שם נפל לסמים, ל"לטיול בחו' נסע נ, לאחר סיום השירות הצבאי. מתגורר עם אמו בקיבוץ, /0רווק בן ', נ

תמדה בעבודות והדרדרות כללית ובהחלטה משותפת נכנס הבן חוסר יכולת ה, שמה לב האם למצבי רוח משתנים

מה , AAהצעדים של  10-הוא סיים את התהליך בהצלחה וכיום רוצה ללמוד קורס הדרכה ל. למרכז שיקום

 . שיאפשר לו להשלים תהליך שיקומו ולהשתלב במוסדות שמסייעים בגמילה כמדריך

זור לו להשלים תהליך שיקומו ולרכוש מקצוע במסגרתו לממן את הקורס שיע' נ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 .יוכל לעזור לאחרים

 

 ":תקליטנות"עבור ציוד לעסק ' ע-ניתנו ל₪  0222 ./1

ועוברת שם " נושמים לרווחה"י "מלווה ע. ס בחצי משרה"עובדת כסייעת משלבת בבי. 2+ גרושה , 2/בת ', ע

לאור כישוריה וחלומה היא מבקשת . בעבודה נוספת לצורך הגדלת הכנסותיה עלה הצורך. תהליך שיקום כלכלי

 .  ף לפתיחת העסק"י תכנית מעו"היא מלווה ע. בו עבדה בעבר, לרכוש ציוד למקצוע התקליטנות

לרכוש את הציוד לתקליטנות ולעבוד בעבודה שהיא אוהבת ולהגדיל את ' ע-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 . הכנסותיה

 

 :מאמנים עבור קורס' ר-ניתנו ל₪  0222 .12

היא עברה מטעם הרוויחה . עובדת בשנתיים האחרונות בטיפול בקשישים ומקבלת מזונות. 2+ גרושה , 2/בת ', ר

היא צריכה לרכוש הכשרה . סדנת אימון לקידום חד הוריות והחליטה שהיא רוצה ללמוד את המקצוע הזה

 . מקצועית כלשהי ושואפת להדריך בני נוער ולהתפרנס מזה

ללמוד קורס מאמנים לרכש ידע מקצועי אותו תוכל ליישם בטיפולי בני נוער ' ר-פסיפס תסייע ל תרומת קרן

 .לפרנסתה

 

 :עבור קורס הנהלת חשבונות' ר-ניתנו ל₪  022/ ./1

תהליך הגירושין השפיעה בצורה . היא התגרשה לפני זמן קצר לאחר מאבק גירושין אלים וקשה. 2+גרושה, 2/', ר

מעוניינת מאוד . כיום עובדת כמזכירה מחליפה ומשתכרת שכר מינימום. וילדיה' ר קשה על מצבה הנפשי של
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פונה אלינו בבקשה לסיוע במימון לימודי הנהלת . לשקם את חייה לאחר הקשיים שעברה בתקופה האחרונה

  .לזכות בעצמאותה ולהבטיח פרנסה למשפחתה, לרכוש מקצוע' ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל.  חשבונות

 

 :עבור קורס קונדיטוריה' ש-ניתנו ל₪  2222 .11

עובדת כמזכירה בחצי משרה ' ש. לילדים אין קשר רציף עם האב ודמי המזונות מועטים.  0+גרושה , 21בת ', ש

היא רוצה ללמוד . ומעוניינת להחזיר לעצמה את הביטחון ואהבה לעבודה על כן חיפשה מקצוע עם יצירה ואומנות

  .ללמד בסדנאות ולהכין מאפי בוטיק בהזמנה: יא לעבוד כעצמאיתכאשר המטרה ה, קונדיטוריה

 .להתקדם במקצוע שהיא אוהבת שתאפשר לה לדאוג למשפחתה' ש-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :דידקטי-עבור אבחון פסיכו' א-ניתנו ל₪  1122 .11

, 0+ גרושה  22בת ', שהאם . קשיים כלכליים ועוד, מוכרים לרווחה על רקע אלימות, עלתה מאתיופיה' משפחת ו

. האב לא בקשר ולא תומך. עובדת כרכזת עולים ואם בית במשרה מלאה' ש. המשולבים במועדוניות רווחה

. מגלה תוקפנות ומצוקה גדולה, מתקשה בלימודים, ממעט לשחק, מסוגר', א, ס עולה כי אחד הבנים"מדיווחי בי

דידקטי שיסייע בהבנת קשייו ומציאת מענה הולם -יכוס והמועדונית המליצו על הפנייתו לאבחון פס"צוות בי

לשלם את האבחון והם ' ש-המצב הכלכלי לא מאפשר ל(. כפי גילו' ולא ז)' הוא נמצא ברמה של כיתה ג. לצרכיו

 . מבקשים עזרתנו

 .לקבל את העזרה שהוא צריך כדי להתקדם ולקבל מענה הולם לקשייו' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :עבור קורס סייעות לחינוך מיוחד' ת-תנו לני₪  2222 .11

שנות  02-ריצה כ. 'אב לשתי בנות מנישואים קודמים ובת משותפת עם ת 1/בן זוגה בן ' א. 0+ נשואה , 22בת ', ת

הם מאד , עסק למחזור בקבוקים' ת-ו' שנים הקימו א 1לפני . מאסר מצטברות אך כיום עובד בעבודות מזדמנות

החלה , החליטה לקחת אחריות על שיקום משפחתה' ת. לטות שגויות נפלו כלכלית ונפשיתאך בקבלת הח, הצליחו

היא נחשפה לתחום בזכות אהבתה לילד בעל צרכים מיוחדים . סייעת לחינוך מיוחד -לעבוד ומבקשת לרכוש מקצוע

שיאפשר  לרכוש מקצוע מכובד' ת-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .במשפחתה ולדבריה התחום הולם את כישוריה

 .לה לשקם את המצב הכלכלי של משפחתה

 

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

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים שמתארים את בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה 

גיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות נד. הקרן ופועלה

 .מוכרות לצורכי מס

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

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


