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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע אדר 'בכח 8152 מרץב 51-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  50בגין ₪  01,111לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . ל מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים שונו ע* 

 

 :אינסטלציהקורס עבור  לנעםניתנו ₪  0011 .5

השתמש בסמים מגיל צעיר , בן למשפחת עולים, נעם .אסיר משוחרר ומכור נקי מזה כשלוש שנים. 0+נשוי , נעם

ך בשנים האחרונות נמצא בתהלי. נמצא בתהליך פשיטת רגל עקב חובות כבדים מהעבר. וניהל אורח חיים עברייני

מעוניין ללמוד את תחום האינסטלציה על מנת לבסס את העסק . שיקומי ועובד בתחום השיפוצים ללא הכשרה

 . ולהגדיל את מעגל הלקוחות

 

 :לתמיר עבור אבחון פסיכודידקטיניתנו  ₪  0011 .8

ר מתמודד מגיל צעי. אביו נפטר בצעירותו ואימו נפטרה לפני זמן קצר בפתאומיות. צעיר ללא עורף משפחתי, תמיר

. תמיר משלים לימודים בתוכנית להכשרת מבוגרים .תמיר עם קשיים רבים ובינהם קשיים לימודיים שלא אובחנו

, לאחרונה. מנהלת התוכנית ממליצה לערוך אבחון על מנת שתמיר יוכל לקבל את ההקלות המתאימות לו בבחינות

אבחון מתאים יכול לסייע גם בתהליך . וח לאומייר פועלות למיצוי זכויותיו של תמיר מול הביטאחיותיו של תמ

 .תמיר אינו עובד וזקוק לסיוע במימון האבחון. זה

 

 :ה עבור אבחון פסיכודידקטי לבנה אברהםיאלמניתנו  ₪  011 .3

מתקשים , ובן זוגה אינם דברי עברית או אנגלית איהמ. עלתה לארץ עם משפחתה לפני כעשור. 0+נשואה , מאיה

אך רמתו הלימודים כשל ' לומד בכיתה יב, בנם אברהם. ץ ומתקיימים מקצבאות ביטוח לאומילהסתגל לחיים באר

עולה צורך , לקראת סיום התיכון, במהלך השנים ההורים סירבו לערוך אבחון לבנם אך כעת. 'תלמיד בכיתה ד

 . לערוך אבחון מתאים כדי לשלב את אברהם בתוכנית מתאימה בקהילה

  

 :של בנה אורן ובתה עמליה' יד-'לימודי יגעבור  לטובה ניתנו ₪  0111 .0

לפני , עבדה במהלך השנים כעובדת ניקיון, טובה .ואינו תומך בהם האב אינו בקשר עם ילדיו. 3+גרושה , טובה

כעת מתפרנסת מדמי . מספר חודשים התפטרה עקב בעיות רפואיות שלא מאפשרות לה לעבוד בעבודה מאומצת

ס על מנת שיוכלו "יד בבי-יה הגדולים של טובה מעוניינים להמשיך ללמוד בתוכנית יגילד, אורן ועמליה. אבטלה

אורן ועמליה . לסיים בגרויות ובמקביל ללמוד הנדסאות חשמל על מנת להבטיח לעצמם עתיד תעסוקתי טוב יותר

 .קיבלו הנחה בשכר לימוד בעקבות מלגת הצטיינות אך טובה מתקשה לשלם את יתרת התשלום עבורם

   

 :חינוך ותעודת הוראהעבור לימודי  למרינהניתנו ₪  0111 .1

בן הזוג מכור . י ביטוח לאומי ומקבל קצבת נכות על רקע נפשי"בן זוגה לשעבר מוכר ע. 3+פרודה , מרינה

מרינה עובדת . להימורים ומרינה מתמודדת עם חובות גדולים בעקבות התנהלותו ונמצאת בהליך פשיטת רגל

על מנת שתוכל להשתלב כעובדת קבועה במערכת . ין לה קביעות ועובדת לפי דרישת המערכתא, כגננת מחליפה

 .נמצאת בשנה הרביעית ללימודיה. החינוך היא צריכה להשלים תואר ותעודת הוראה
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 :ליעל עבור אבחון פסיכו דידקטי לביתה נעמהניתנו ₪  011 .6

נמצאת במעקב קרדיולוגי , 53בת , נעמה. ה רפואיותשלושת ילדיה סובלים מבעיות רפואיות ופר. 3+גרושה , יעל

בית הספר מבקש לבצע אבחון עדכני על מנת להתאים לנעמה תוכנית . ובעלת קשיי קשב וריכוז וקשיים רגשיים

יעל עובדת במשרה חלקית ומתקשה . מחלקת רווחה בעיר מגוריה מסייעת בסבסוד האבחון .לימודים מתאימה

 .לממן את יתרת התשלום

 

 :לימודי חינוך ותעודת הוראהעבור  לתהילהניתנו ₪  1101 .7

אב המשפחה עובדת כמלמד בתלמוד תורה . תהילה עובדת כסייעת בתחום החינוך המיוחד. 2+נשואה , תהילה

תהילה מעוניינת להשלים תואר . ושני בני הזוג מרוויחים משכורות מינימום ואינם מצליחים לכלכל את משפחתם

 . ל להתקדם כעובדת במערכת החינוך ולהגדיל את משכורתהבחינוך על מנת שתוכ

  

 :לאביטל עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה אלעדניתנו ₪  0111 .2

התנהגותיים והתפתחותיים והוא לומד בכיתת חינוך , קשיים רגשיים, בנה הצעיר, לאלעד. 3+נשואה , אביטל

. אלעד אך א ניכר שינוי ולאחרונה אף הורע מצבוהמשפחה מוציאה סכומים גבוהים על חוגים וטיפולים ל. מיוחד

ועדה שהתקיימה לאחרונה בעינינו המליצה על ביצוע אבחון מקיף על מנת לכוון את אלעד והמשפחה לתוכנית 

  .למשפחה הוצאות שוטפות גבוהות ומתקשים לממן את האבחון הנדרש. מתאימה

 

 :מכינה קדם אקדמאיתעבור  לרוחמהניתנו ₪  0011 .9

רוחמה פוטרה לאחרונה מעבודה עקב . אב המשפחה אינו מסייע למשפחה ולא תומך כלכלית. 7+פרודה , רוחמה

רוחמה . רוחמה חותמת אבטלה ומתקיימת מקצבת מזונות וקצבת נכות של בנה הצעיר. סגירת המשרד בו עבדה

התחילה מכינה קדם . ודהחליטה ללמוד סיעוד על מנת שתוכל לפרנס את משפחתה בכב, חסרת השכלה מקצועית

 . אקדמאית ומתקשה לממן את שכר הלימוד

 

 :טיפול רגשי ממוקדעבור  ליעקבניתנו ₪  0111 .51

יעקב . בגיל צעיר עזב את הבית עקב אלימות שהופנתה כלפיו מצד משפחתו. צעיר חסר עורף משפחתי, יעקב

שנות  58ח לעבור שיקום ולהשלים הסתובב ברחובות מספר שנים ולפני כשנתיים השתלב במוסד לצעירים והצלי

הצוות הטיפולי . עבר לחיים עצמאיים ומנסה להתגייס לצבא, יעקב סיים לאחרונה את שהותו במוסד. לימוד

שמלווה אותו ממליץ על טיפול רגשי ממוקד בתקופה זו על מנת שימשיך את תהליך השיקום ויסייע במעבר 

 .מו ואין באפשרותו לממן את המפגשים הטיפוליים שזקוק להםשוכר דירה ומפרנס את עצ, יעקב עובד. לעצמאות

 

 :רכישת ציוד לעסק בתחום הציפורנייםעבור  מריהלניתנו ₪  0011 .55

בעקבותיהם נכנסה מריה להליך של , ל והשאיר אחריו חובות רבים"בן זוגה של מריה ברח לחו. 0+רווקה , מריה

מריה למדה קורסים . ייעת בשיקום כלכלי ותעסוקתימריה השתלבה בתוכנית מטעם הרווחה המס. פשיטת רגל

זקוקה לסיוע במימון ציוד התחלתי שיאפשר לה , מקצועיים בתחום הציפורניים ועומדת להתחיל לעבוד בתחום

 .לפתוח את העסק
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 :קורס מתורגמנות לשפת סימניםעבור  לסוהילהניתנו ₪  0011 .58

כמתורגמנית לשפת סימנים ומתנדבת סוהילה עובדת . המיוחדשניים מילדיה לומדים בחינוך . 0+גרושה , סוהילה

בסיומו תוכל להשתלב בעבודה , נמצאת בשנה השניה והאחרונה בקורס מתורגמנות. ללא הכשרה מקצועית

סוהילה מתקשה לממן את שכר הלימוד בקורס ותאלץ לנשור ממנו ללא . כמתורגמנית מקצועית ולהשתכר בהתאם

  .סיוע

 

 :איור דיגיטלילימודי עבור  ני'גלניתנו ₪  0011 .53

ני 'ג. המשפחה חוותה קשיים הסתגלותיים וכלכליים. שנים 51עלתה לארץ בצעירותה עם משפחתה לפני כ, ני'ג

ני קשיים ביצירת 'לג. עברה מספר מסגרות לימודיות ולבסוף השתלבה במסגרת לצעירות בסיכון מהמגזר החרדי

תחום שאינו מצריך , ה הומלץ לה להתמקצע בתחום האיור הדיגיטליקשרים בינאישיים ובאבחון תעסוקתי שעבר

מתקשה לממן את עלות הקורס בכוחות . ני עובדת במקביל ללימודיה ומכלכלת את עצמה'ג. כישורי שפה גבוהים

 .עצמה

 

 :חינוך מיוחדעבור לימודי  ליפהניתנו ₪  0011 .50

הוראה מתקנת אך לא בעבר למדה . גרת הרווחההשתלבה בתוכנית ליווי כלכלי ומקצועי במס. 8+גרושה , יפה

במסגרת התוכנית החליטה להשלים תואר ראשון בחינוך על מנת שתוכל להשתלב בעבודה . סיימה את לימודיה

השנה התחילה בלימודי התואר , יפה השלימה את חובותיה לסמינר וקיבלה תעודת מורה בכירה. קבועה ומסודרת

 .קיימת מקצבת מזונות ומעבודות מזדמנות ומתקשה לממן את שכר הלימודיפה מת. הצפויים להימשך שנתיים

 

 

 

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

 

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

נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם . גם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלימכריכם בתקווה ש

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

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

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס


