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 ,שותפים יקרים

 'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ,ו"א ניסן תשע"כ ,/925/5902-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 22בגין ₪  59,2/0לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :'א שלספק שיעורי קריאה ניתנו ל₪  2000 .2

. מוכרת לרווחה על רקע קשיים בתפקוד הורי ומצב כלכלי, ילדים 2-זוג הורים ו: נפשות 22מונה  'א ן שלמשפחת

, גילו תוקפנות כלפי בני, סובל מקשיים לימודיים ניכרים, /2בן , 'א. שני ההורים עובדים וסובלים מבעיות נפשיות

משפחת אומנה וכבר מתואר שיפור משמעותי הוא הוצא ל. ועוד גבולית אינטליגנציה ,חשד לגניבות וסיכון עצמי

 .ולצמצם פעריו שיעזרו לו ללמוד לקרואממוקדים ים פרטיים שיעור הבקשה היא שיקבל. 'של א צדווממצד הוריו 

 .ולקבל את העזרה המתאימה לצרכים של ולעשות אבחון ותאפשר ל' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :'נ-לים ציפורניקורס בניית לניתנו ₪  2000 .9

ם אינם עובדים שני ההורי. CP-אחיה הצעיר סובל מ .אמה נשואה בשנית .לזוג הורים 5בכורה מבין ,  /2בת , 'נ

קיבלה את , היטבלאחר דיווחים אודות שוטטות והתנהגויות סיכון היא שולבה בפנימייה . תבשל מגבלות רפואיו

שנות לימוד  20והיא עתידה לסיים את לימודיה במסלול  ,תפקודה לאורך השנה נשאר יציב, המרות והמשימות

לאור התקדמותה הוחלט לאפשר לה לחזור לביתה ולהשתלב חזרה בקהילה לקראת שנת הלימודים . בהצלחה

 . ס ומביעה רצון להשתלב בקורס מקצועי במקביל למבחניה האחרונים"היא החלה להיפגש עם עו .הבאה

בזמן  ים קורס שיאפשר לה לחזק את עצמה ולקדם את היכולות שלהלסי 'נ-ל תרומת קרן פסיפס תסייע

 . שמקבלת ליווי ותמיכה צמודים

 

 :קורס סייעת שנייםעבור ' א-ניתנו ל₪  0021 .5

שנים במכון לייזר ונאלצה ' עבדה מס 'א. עם בתם ומוכר כבעל נכות יריבעלה נפגע בפיגוע . 9+ נשואה , 29בת , 'א

רוצה לחזור למעגל  'א. ביב קשיים כלכלייםהמשפחה מוכרת ומטופלת ברווחה ס. ידלהפסיק עקב נזק לעיניים ול

להתקדם מבחינה מקצועית ולטפל ' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. העבודה ומבקשת ללמוד קורס סייעת שיניים

 .במשפחתה מבחינה כלכלית

 

 :ידית למכונת לייזר לקוסמטיקאיותעבור ' נ-ניתנו ל₪  00/5 .2

לקחה הלוואה להרחיבו  'נ ,בעקבות הצלחת העסק. םשני' תחה עסק לקוסמטיקה לפני מספ, 5+ גרושה , 22בת , 'נ

סביב . תהפסקת פעילות העסק היא צברה חובוהפסקת השיפוצים ו, ואז בני הזוג נפרדו וסביב הטיפול בילדים

ותת ידיד למיצוי היא פנתה לעמ. קוטבית-אובחנה כסובלת מהפרעת דוו משבר זה חוותה התמוטטות עצבים

אלא שאז חלה תפנית , הראה סימני הצלחה" העסק חי"הניסיון לשמר את . זכויותיה בהתנהלותה הכלכלית

ובגלל זה לקוחות עוזבים ומבקשים את , שלא מאפשרת המשך שימוש בה, נשברה ידית של מכונת הלייזר -נוספת

 .רגל לרכוש את הידית משמעותה פשיטת 'נאי הצלחה של . כספם בחזרה

 .ומקור ההכנסה שלה ושל ילדיה ,לשמר את פעילות העסק שלה 'נ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :רכיבה טיפוליתל' כ-ניתנו ל₪  2000 ./

אמה אמנית שעובדת , אינו עובד, ילדים נוספים 9אביה נשוי בשלישית עם . ילדים שלישית מבין ארבעה, 21בת , 'כ

' כ. חוותה קשיים לימודיים וחברתייםו ברה בין מסגרות חינוך רבותע 'כ. םלמשפחה קשיים כלכליי. במשתלה
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, יהעובדת בניקיונות ומקבלת את צרכיה מהפנימיהיא . התגלתה המורכבות המשפחתית שם ההתגלגלה לפנימיי

תרומת קרן פסיפס . אפשר לה לגלות בעצמה כישורים ויכולותרכיבה מטיפול ב. הוריה אינם תומכים בה כלכלית

 .בטחונה העצמיאת ולחזק  ברכיבה הטיפוליתלהמשיך  'כ-לתסייע 

 

 :קורס קונדיטוריה בתדמורל' כ-ניתנו ל₪  0// ./

ואינו תומך האב הקים משפחה חדשה (. מאבא אחר)מתגוררת עם אמה ואחותה , בת להורים גרושים, /.21בת , 'כ

מהבית וצריכה למצוא פתרון   מגורשת 'ולא אחת מוצאת עצמה כ, כבתלאם מור 'מערכת היחסים בין כ. 'כ-ב

מבקשת סיוע בהשלמת  .והיא לקראת סיום לימודי הקונדיטוריה במסגרתם ש"משולבת בתוכנית צל 'כ. ללינה

בקורס שהיא כל כך רוצה ללמוד בו ולהתקדם מבחינה  'כ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .היתרה ללימודים

 .מקצועית ולדאוג לעצמאותה הכלכלית

 

 :עבור קורס תסרוקות' ל-ניתנו ל₪  2/00 .1

היא מעוניינת . משפחתה ממעמד סוציואקונומי נמוך,  אמה חולה כרונית. הוריה גרושים, 5שנייה מבין , 22בת , 'ל

מתוארת כנערה , כנית דרך המלך י ת"היא מלווה ע. את מקור פרנסתהלהרחיב את ארגז הכלים במטרה להרחיב 

המורה שלה לאיפור . ובדת בעבודות מזדמנות ומחפשת ביטחון ויציבותמוטיבציונית בלי עורף ותמיכה כלכלית שע

לעשות קורס  'ל-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .אמינה שזה הכיוון בשבילהמפרגנה לה על יכולותיה המקצועיות ו

 .כלכלית ולפתח בטחון עצמי ויציבותתסרוקות 

 

 :'ל-ות לתקליטנ עבור קורסניתנו ₪  5000 .1

אשתו . וכאפיק צדדי מתעסק בתחום המוסיקה לאירועים, הוא מפרנס יחיד כעובד ייצור ביקב. 5+ נשוי , /9בן , 'ל

במסגרתו ' , פעמונים'ו' נושמים לרווחה'המשפחה נמצאת בתהליך שיקום עם . בחודש רביעי להריונה ואינה עובדת

תרומת קרן . מ להגדיל הכנסותיו ובעתיד אף לפתוח עסק עצמאי"ללמוד תקליטנות ע; רוצה האב לרכוש מקצוע

 .ולחזק את משפחתו מבחינה כלכלית בתקליטנותמקצוע  'ל-פסיפס תסייע ל

 

 :אנגלית-תרגום עבריתקורס עבור ' ר -ניתנו ל₪  2000 .2

ועובדת בתחום התרגום , שנים 1עלתה מרומניה לפני  היא. לא מקבלת מזונות מהגרוש, 5+ גרושה , /2בת , 'ר

בשביל לעשות שינוי ' נושמים לרווחה'היא פנתה ביוזמתה לתוכנית . צרפתית ורומנית, בשפות אנגלית

היא כבר . רוצה לחפש גם עבודה כשכירהו עצמאיתעובדת כ' ר. בהתארגנותה הכלכלית ולהצליח לדאוג לילדיה

 .ד כללי תרגום בין עברית אנגליתלכן רוצה ללמוד קורס המלמ, ורוצה לחזק יכולתה לעבוד בתחום, יודעת עברית

מ להתקדם בדרך בה התחילה ולמצוא עבודה המייעלת את "ללמוד קורס תרגום ע 'ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 . יכולותיה

 

 :רכיבה טיפוליתעבור ' מ-יתנו לנ₪  9000 .20

הייתה איטית ' מ. עקרת בית ואמה, שיבה ועוסק בגיוס כספיםמלמד ביאביה . ילדים 20חמישית מבין , /.21בת , 'מ

, כשיצאה לאולפנה החלו לצוץ סימני עצבות. ברכישת הקריאה ואובחנה עם קשב וריכוז על רקע חולמנות

שם , משתתפת ברכיבה על סוסים 'מ. אלכוהול סמים ופגיעה עצמית, כילהוכן הפרעות א, היעדרויות והתקפי חרדה

' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. היא מקבלת ביטחון ולומדת לסמוך על עצמה ולהחזיר תחושת שליטה לחייה

 .בטחונה העצמיאת ולחזק  ברכיבה הטיפוליתלהמשיך 
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 :ח"קורס הנהעבור ' ק-ניתנו ל₪  2000 .22

האב , האם חולה במחלת ריאות כרונית ומאושפזת במוסד שיקומי עם מכונה. אחיות 5ין שנייה מב, 92בת , 'ק

נטלה על עצמה את תפקיד  'ק. /2והאחות הצעירה בת , 9+ שה נרקומן בגמילה מתמשכת האחות הגדולה גרו

א עם סיום התיכון התגייסה אך ל. ניהלה את הבית כולל נשיאת עול פרנסה, טיפלה באמה, האחראית בבית

ומבקשת ללמוד , ימודיההיא הצליחה להשלים ל. ש"ולאחר שחרור כואב השתלבה בתוכנית צל, הצליחה להשתלב

להשלים מקצוע שיעזור למשפחתה להתייצב כלכלית ולהתקדם ' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .ח"קורס הנה

  .בדרך חיים חיובית אליה הם שואפים

 

 :'ר-ניתנו עבור רכיבה טיפולית ל₪  2000 .29

אחיה עסוקים בשימוש . הבית מאד דל ונעזר בשירותי הרווחה לשילוב ילדים במסגרות חוץ ביתיות. 21בת , 'ר

עילה בטיפול היא משתתפת פ .יתהלכן ממעיטה לנסוע הב, גם" תיפול"בסמים והיא חששה ליצור עימם קשר שמא 

עבודה נכונה עם הגוף , אישייםעם החיות מציפה דפוסים של קשרים בינ יהינטראקצוהאברכיבה על סוסים 

בטחונה את ולחזק  ברכיבה הטיפוליתלהמשיך  'ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. והעצמת תחושת מסוגלות

 .העצמי

 

 :'ש-ל קורס עיצוב גרפיניתנו עבור ₪  9000 .25

 האם עובדת, המשפחה סובלת מקשיים כלכליים. בת להורים יוצאי ברית המועצות ואחות לשניים, 90בת , 'ש

ד והוצאות "עובדת מגיל צעיר לסייע בשכ 'ש. ב אינו עובד בשל מחלה כרוניתוהא, בשתי משרות כמאבטחת

היא . חמורה ולא התקבלה לשירות לאומי היא לא התגייסה בשל סכרת. סיימה ללא תעודת בגרותהיא . שוטפות

 . עם מלוויה לתחום העיצוב הגרפיעה כך הגי. עובדת כקופאית וחיפשה כיוון, עברה מבית הוריה לגור עם בן זוגה

 . לעצמהלהתקיים בכבוד ולדאוג , עיצוב גרפיללמוד  'ש-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :'שנה ב, לימודי נטורופתיהעבור ' ש-ניתנו ל₪  5000 .22

מאלימות מינית מתמשכת ' וש האם סבלה מאלימות. הוריתיש לה אחות ואם חד , היא בת בכורה. 92בת , 'ש

, רוח נשית י"מתמודדת עם עברה ומלווה ע היא. עזרה לאמה בכלכלת הבית 'ששנים  .ולאחרונהבצעירותה 

ה זור לשיע 'ש-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. הרבה ונחישותה לפתח קריירה בתחום השמתארים את המוטיבצי

 .וכל לעזור לאחריםתמקצוע במסגרתו  וללמודהשלים תהליך ל

 

 

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

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

ה וכי התרומות נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמות. הקרן ופועלה

 .מוכרות לצורכי מס

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

 ,תודה

 צוות פסיפס


