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 ,שותפים יקרים

' ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ו"ו סיוון תשע"ט ,/126/62-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 22בגין ₪  200,,,לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :'של א קה ועיצוב אתריםמחשב לצרכי גרפיקניית ניתנו ל₪  ,000 .2

ונתמך רבות , באופן רציף בעבודות מתחלפותעבד  'בעבר א. 10לה נפשית מאז היה בן מתמודד עם מגב ,00בן  'א

שתומכים ביכולותיו לממש את עצמו " דרך הלב"י "מלווה עהוא . שהיא עצמה נקלעה למשבר כלכלי, י אמו"ע

כיום הוא עושה שיעורים  .למחשב טובמ לקדמה זקוקים "ועבנו איתו תוכנית ממוקדת . בתחום בניית אתרים

 (. לא נוח ולא מקצועי)פרטיים למבוגרים בהכרת מחשב ואינטרנט ומשתמש במחשבים של התלמידים או שאולים 

 .לעצמולהתקיים בכבוד ולדאוג , בעיצוב גרפי קנות מחשב להתחיל להתמקצעל' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :'א-לא "ורס חובשים של מדלקניתנו ₪  0100 .1

א ורוצה "לפני שנה חזר להתגורר עם הוריו והחל להתנדב במד. מסגרות' עבר מס, לא גר בבית ,2ל מגי. 21בן  'א

מתמיד בפגישות ומקווה , מארגן סדר יום קבוע, מתנדב באמבולנס, עובד בפיצרייה' א . להתמקצע ברפואת חירום

 .חובש, מלווה טיולים, הוא רוצה להשתלב בשירותי ההצלה. יום 00 להשלים את חובו בעבודות השירות תוך

 .וכל לעזור לאחריםימקצוע במסגרתו ם השליל 'לא תרומת קרן פסיפס תסייע

 

 :מניקור פדיקור ובניית ציפורנייםעבור ' א-ניתנו ל₪  000, .,

הפסיקה בגיל , ל"שנ 20סיימה  'א(. אחת הבנות עם צרכים מיוחדים)משני אבות שונים ,  1+ חד הורית , 2,בת , 'א

לפני . ופיסית ויחסית קשים עם אמה מוכרת ליחידה לטיפול בנערה על רקע הזנחה רגשית, כשנכנסה להיריון 21

אך פוטרה בשל היעדרויות רבות , החלה לעבוד כסייעת מחליפה בגן,  צברה כוחות, שנתיים החלה טיפול לשינוי

. עבודה לא קבועהשהיא  פרוכיום עובדת כקופאית מחליפה בס(. מאדאליה הייתה קשורה )לאחר פטירת סבתה 

רוצה להקים עסק עצמאי שתוכל , בהמשך לשיקום חייה מעוניינת ללמוד קורס פדיקור מניקור ובניית ציפורניים

בהתחלה מתכננת להשתלב כעובדת אצל חברה שלה . להשקיע גם בבנות וגם בעבודה ולשכור להן דירה משלהן

לעשות קורס  'לא תרומת קרן פסיפס תסייע .המכון בו לומדת יסייע לה תעסוקתית. רזי המקצוע וללמוד את

 .שיאפשר לה לחזק את עצמה ולקדם את היכולות שלה

 

 :+0,מכינה עבור ' א-ניתנו ל₪  2000 .0

ומכוונת , ודללמוד ולעב, רוצה לקדם עצמה 'א. של בן הזוג מנישואים קודמים 2-ביולוגיים ו 1+ נשואה , 11בת , 'א

בשביל שתעשה תואר ראשון בניהול מערכות בריאות ומשם , היא החלה בתחילת יוני לימודי מכינה. להיות אחות

אך חשה שלא הגיעה לאשר , היא למדה קורסים שונים בתחומי הקוסמטיקה ומזכירות רפואית. הסבה לסיעוד 

והחלה לחסוך כסף ללימודים , טיבציה גבוההמביעה מו, היא עושה כפי יכולתה להתכונן לעולם האקדמי. חלמה

לסיים מכינה שתפתח לה את  'לא תסייעתרומת קרן פסיפס . עוזרים לה להגיש למלגות נוספות" החצר הנשית"

 . העולם האקדמי ולהתחיל לקדם את עצמה

 

 :מניקור פדיקורעבור ' א-ניתנו ל₪  1000 .0

. וןמתגוררת עם בנה ואביה בקראו 'א. מזונות באופן סדירלא משלם ל ו"האב מתגורר בחו, 2+ גרושה , 1,בת , 'א

ומשתכרת בשכר מינימום ומקבלת השלמת הכנסה ( בגלל בנה)היקף של חצי משרה היא עובדת כנציגת מכירות ב
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י תוכנית כתף אל כתף ורוצה לצאת וללמוד פדיקור מניקור בשאיפה להתחיל כשכירה "היא מלווה ע. א"מבטל

, לרכוש מקצוע אותו אוהבת 'לא תרומת קרן פסיפס תסייע. הנוכחית טן במקביל לעבודתהובעתיד לפתוח עסק ק

 .בנהכות בביטחון כלכלי ולדאוג לה וללז

 

 :BED' ל שנה ב"שכעבור ' א-ניתנו ל₪  1000 ./

אופי . הבעל עובד כנהג מונית. עובדת כסייעת בגני ילדים. מתגוררת ביישוב בקראוון. 0+ נשואה , /0בת ', א

הזוג בחובות . שכן אינו חוקי, ורים שלהם שנועד לחיסכון גם מביא עימו תחושת ארעיות וחוסר ביטחוןהמג

שנים כי לא היה צורך  /2השתלבה בתחום הסייעות לפני ' א. ונעזרים בבני משפחה חיצוניים למחייה בסיסית

ת ללימודים מקצועיים נוספים היא מעוניינת לצא. כיום כבר אפשר להגיד שיכולותיה מתאימות, בניסיון אקדמי

 .מבקשת סיוע עבור שנה הבאה. מ לשפר מצבה הכלכלי של המשפחתה וכן להגשים יכולותיה"בתחום החינוך הן ע

להשלים מקצוע שיעזור למשפחתה להתייצב כלכלית ולהתקדם בדרך חיים  'לא תרומת קרן פסיפס תסייע

  .חיובית אליה הם שואפים

 

 :קורס ניהול מערכות משרדיות עבור' ב-ניתנו ל₪  1000 .1

, ל"שנ 20סיים , 0, בן, 'האב ש. על רקע קשיים כלכליים לרווחהמוכרים , ילדים 0 -מונה זוג הורים ו 'משפחת ח

 20סיימה , 0,בת  'בהאם . בתהליך גמילה חזור ונשנה, לא מתפקד, סובל מהתמכרות לסמים, רהשתחרר ממאס

א המשפחה לא מקבלת "ב לבטלבשל חו. המטפלת העיקרית בילדים, עובדת חלקית כמטפלת בקשישים, ל"שנ

לא מצליחים לעמוד , הם מרבים לעבור דירות. הפ ומשלמת חובותי"הגיעה להסדר חובות מול הוצל 'ב. קצבאות

להגדיל , היא רוצה ללמוד מזכירות, ום שלהכחלק מתהליך השיק .מנסה להשיג להם דיור ציבורי  'וב, ד"בשכ

 'לב תרומת קרן פסיפס תסייע. מה גם שיש לה חברה שעובדת בתחום בהתחייבה למצוא לה עבודה, פרנסתה

 .ללמוד ולפתח בטחון עצמי ויציבות

 

 :קורס גלישה בגובהעבור ' ד-ניתנו ל₪  1100 .8

אלימות קשה בין , שלא טופל ADHDברקע . תו תינוקעלה בהיו, יליד אתיופיה,  1בכור מבין . רווק, 11בן , 'ד

עבר למשפחת אומנה אך בשלב , כילד טראומהאף עבר  'ד, נכות נפשית שגם שהה במאסר אב עם, ההורים

התגלגל , נכנס ויצא ממעצרים, בהתבגרותו התגלגל בין מוסדות נוער שונים. התפרצויות זעם חזר למשפחתו

כיום מקבלת קצבאות , לאחר ניסיונות גמילה ותהליך שיקום. רות קשההשתמש בסמים עד כדי התמכ, לרחוב

רכישת . נים נוספיםושיאפשר לו להתפתח לכיו, הוא מעוניין לעבור קורס של עבודה בגובה. ועובד כמנקה חלונות

 עתרומת קרן פסיפס תסיי. וכניסה לעולם הנורמטיבי" נער בסיכון"מקצוע זה הי קפיצה משמעותית ליציאה מחיי 

 .עבודה יציבה  ר לו להשלים תהליך שיקומו ולרכושלממן את הקורס שיעזו 'לד

 

 :קורס בניית ציפורניים עבור' ל-ניתנו ל₪  1000 .1

חשיש , גאי-החלה להתמכר לנייס, בעקבות אירועי חיים קשים שעברה בחיי הנישואין. 1+ גרושה , 11בת , 'ל

בעלה לשעבר השפיל אותה ולא אפשר . חודשים 22נקייה מזה עם הגירושין החלה להשתקם וכיום היא . ואלכוהול

יתן תוקף ליכולותיה זה צעד שילצאת ללימודים בתחום שהיא אוהבת ומבחינתה , לה להתפתח מקצועית

. לעבור כשכירה במכוני יופי ואולי בהמשך להיות עצמאית, היא רוצה ללמוד קורס בניית ציפורניים. משמעותי

לעבוד בעבודה שהיא אוהבת  'ל-ל תרומת קרן פסיפס תסייע. (. מחלקת פלאיירים)זדמנות כיום עובדת בעבודות מ

 .ולהגדיל את הכנסותיה
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 :'ל-ל לימודי הנדסה ניהול ובקרה תעשייתית' ל שנה ב"שכניתנו עבור ₪  1000 .20

חת הבנות בפרט עם א, מוכרת לרווחה בעשור האחרון על רקע קשיים כלכליים וקשיים בגידול הילדים 'משפחת כ

מנסה ( על רקע תאונת פגע וברח)אסיר משוחרר על תנאי  /0בן  'הבעל ש. 0+ נשואה , 00בת  ',ל. CPנכה בשל 

תואר ראשון  לומדתונות גלידות עובדת במשרה חלקית בח 'ל. ית בעזרת המרכז לשיקום האסירלהתייצב תעסוקת

ולא מצליחה להתחייב למלגות  ,ל"למת שכא תוכל להמשיך כי לא משיש חשש של. 'שנה ב, בניהול תעשייתי

השלישי על אפילפסיה בפנימייה והרביעי , CPהשנייה עם , הבכורה בצבא. בתמורה לשעות בגלל הטיפול בילדיה

רוצה לבחור במגמה של מדעי המחשב  'ל. רעות חרדה על רקע כניסת האב לכלאנעזר בהוראה מתקנת והפ

בעלה מתחיל לעבוד והיא מניחה שזה ישתפר . ה עוד שנה וחצי לפניהיש ל. טק ותכנות-ולהתקדם לעבודות בהיי

היא כבר מנהלת בגלידה . ימים 0ובקיץ , בסמסטר רגיל לומדת יומיים בשבוע. וכך היא תוכל להשלים את התואר

בקורס שהיא כל כך רוצה ללמוד בו ולהתקדם  'ל-ל תרומת קרן פסיפס תסייע .ומתאימה לעצמה משמרות

 .למשפחה מבחינה כלכלית ומנטליתעית ולדאוג מבחינה מקצו

 

 :קורס חשמלאי מוסמךעבור ' ש-ניתנו ל₪  0000 .22

התגייס בהמשך הצטרף לעסק המשפחתי , מ לפרנס משפחתו"ע' עזב את לימודי בכיתה י. ,+ נשוי , 00בן , 'ש

כן קשיים בזוגיות ו, הזוג הגיע לכתף אל כתף לצאת מהברוך הכלכלי. שנקלע לחובות ובתהליך של פשיטת רגל

מתואר כאדם  'ש .עובדת כדיילת בחברה המרכזית למשקאות 'מ. הם עושים עבודה משמעותית. יםובחינוך הילד

ואחרי חשיבה משותפת הגיע למסקנה שהתחום שהיה , מוכשר שמתקשה למצוא עבודה קבועה כי אין לו מקצוע

תרומת . בשיפוציםהוא כרגע עובד מעט  .א סייםמכיר מלימודי התיכון אך לתחום ש, רוצה לעבוד בו הוא חשמל

 .ולרכוש מקצוע ולהבטיח פרנסה למשפחת 'ש-ל קרן פסיפס תסייע

 

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 ה בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך ז

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

 .מוכרות לצורכי מס

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

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


