
 

                                         | 19709ירושלים  0077ד .ת | www.psifas.org |ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן "ע קרן פסיפס ישראלי

 2279077-770: טלפון| psifas.fund@gmail.com |  7000077271 :פקס

 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע אייר' טב 4102 אפרילב 42-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  07בגין ₪  700011לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . ונו על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים ש* 

 

 :הידרותרפיהקורס עבור  אילניתלניתנו ₪  0444 .0

. אב המשפחה אינו עובד מזה תקופה על רק קשיים נפשיים ואילנית הינה מפרנסת יחידה. 7+ נשואה 0 אילנית

י ויעוץ המשפחה נמצאת בתוכנית ליוו. אילנית עובדת כמזכירה וסובלת מבעיה רפואית המגבילה את תנועותיה

אילנית מחוברת . במסגרת התוכנית החליטה אילנית לרכוש מקצוע. כלכלי תעסוקתי מטעם מחלקת הרווחה

מקצוע שיאפשר לה להתמודד גם עם הבעיה 0 מעוניינת ללמוד הידרותרפיה. לתחום הספורט וחובבת שחיה

 . הרפואית ממנה היא סובלת

 

 :ת נוער בסיכוןלימודי תעודה בהדרכעבור  אולגהלניתנו  ₪  0044 .4

. בעקבות קשיים כלכליים ואלימות שחוותה מצד בני זוגה לשעבראולגה מוכרת לרווחה . 4+גרושה 0 אולגה

עובדת כסייעת אולגה חסרת השכלה מקצועית ו. ל רקע ניצול כלכלי ורגשימתמודדת עם חובות רבים שצברה  ע

האישי כאחת שהצליחה להתמודד עם  הם מניסיונמעוניינת לעבוד עם נוער במצבי סיכון ולתרו .ערכת החינוךמב

 . חוויות חיים מורכבות

 

 :עבור קורס קוסמטיקה לאלישבעניתנו  ₪  0044 .0

 תנמצאת בתוכנית שיקומי .מוכרת לרווחה בעקבות אלימות שחוותה מצד בן זוגה לשעבר. 2+גרושה0 אלישבע

מעוניינת ללמוד ולהתפרנס מתחום  .עובדת כעת כמוכרת בחנות0 אלישבע חסרת השכלה מקצועית. בקהילה

 .הקוסמטיקה אך זקוקה לסיוע במימון הלימודים

 

 :פדיקור -מאנאל עבור קורס מניקורל ניתנו ₪  0444 .2

בתקופה נישואיהם לא התיר לה ללמוד ולעבוד וכעת . בן זוגה לשעבר של מאנאל נמצא במאסר .5+פרודה 0 מאנאל

בנה של מאנאל סובל מבעיה רפואית בגינה . א ניסיון תעסוקתיהיא מפרנסת יחידה ללא הכשרה מקצועית ולל

מאנאל . מצבו הרפואי לא מאפשר לה לעבוד משרה מלאה כשכירה. מאושפז לעיתים קרובות וזקוק להשגחה

 .י מרכז תעסוקה אשר מממן חלק מעלות הקורס וזקוקה לסיוע שלנו במימון יתרת התשלום"מלווה ע

 

 :ספרותימודי עבור ל מרינהלניתנו ₪  0444 .5

בעיות מורכבות בזוגיות 0 מרינה התמודדה בעבר עם קשיי קליטה. מכורה נקיה מזה כשנה וחצי. 2+גרושה 0 מרינה

במסגרת 0 מרינה נמצאת בתהליך טיפולי מעמיק בבעיית השתיה שלהבשנה וחצי האחרונות .  ומגורים ברחוב

0 מרינה עובדת בעבודות ניקיון. מהעבר חובותלהחזיר ו שעוברת הצליחה להחזיר לחזקתה את ילדיה הטיפול

 מעוניינת לרכוש מקצוע על מנת שתוכל להתפרנס בכבוד
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 :לימודי סיעודעבור  לשולהניתנו ₪  0444 .6

מתמודדת עם חובות כבדים שהותיר לה בן הזוג לשעבר ועם תשלומים לעורכי דין שטיפלו בתיק . 0+גרושה 0 שולה

שולה בחרה ללמוד סיעוד . מתקיימת בצמצום. צבת מזונות וסיוע בשכר דירהשולה מתקיימת מק. הגירושין שלה

בשנה הבאה תוכל 0 נמצאת בשנה שניה ללימודיה. דיהעל מנת שתוכל לרכוש מקצוע באמצעותו תכלכל את יל

 .להתחיל לעבוד כסטודנטית בבית החולים בו היא לומדת

 

 :קורס הנהלת חשבונותעבור  לדבורהניתנו ₪  0444 .7

הוריה הקימו עסק עצמאי שנקלע לחובות ודבורה . 01דבורה עלתה עם הוריה ארצה בשנות ה. 4+רווקה 0 הדבור

העסק נשאר והותיר את דבורה והוריה עם חובות 0 לא צלחו תהניסיונו. ניסתה לעזור להוריה לשקם את העסק

ללמוד מקצוע ולעבוד בתחום  כחלק מתהליך שיקום כלכלי מעוניינת0 דבורה נמצאת בהליך פשיטת רגל. והלוואות

 .דבורה נמצאת בהליך פשיטת רגל ואין באפשרותה לשלם עבור הקורס. הנהלת חשבונות

 

 :אבחון פסיכודידקטיעבור  אלישבעלניתנו ₪  0044 .2

. בעקבות גילויי אלימות וניכור מצד משפחתה 07עזבה את בית הוריה בגיל . צעירה חסרת עורף משפחתי0 אלישבע

לאלישבע הפרעות קשב וריכוז . שירות לאומי במשך שנתיים וכיום נמצאת במכינה קדם אקדמאיתעשתה אלישבע 

 .ועל מנת לקבל זכאות להתאמות במבחנים זקוקה לאבחון פסיכו דידקטי עדכני

 

 :עבור קורס קונדיטוריה לורדניתנו ₪  0444 .0

בתהליך שיקומי ומזה מספר חודשים ורד נמצאת . מתמודדת עם הפרעות חרדה ודיכאון0 בת להורים גרושים0 ורד

. ורד מעוניינת להתמחות בתחום ולעסוק בו0 תחום האפיה מאד קרוב לליבה ומחזק אותה נפשית. עובדת למחייתה

לורד אין יכולת לממן את לימודיה בעקבות חודשים ארוכים שבהם לא עבדה בעקבות מצבה הנפשי וזקוקה לסיוע 

 .במימון הקורס

 

 :עבור לימודי ניהול מערכות בריאות מריםניתנו ₪  0444 .01

אלימות והתמכרות של אב 0 המשפחה מוכרת לרווחה עקב בעיות כלכליות. בת למשפחה מרובת נפשות0 מרים

מרים השלימה בגרויות ופסיכומטרי ועשתה שנתיים . מרים עובדת מגיל צעיר על מנת לכלכל את עצמה. המשפחה

מרים עובדת . ות הלאומי החליטה להמשיך את לימודיה בתחוםבעקבות השיר. שירות לאומי בתחום הרפואה

 .במקביל ללימודיה וזקוקה לסיוע במימון הלימודים

 

 :לימודי יעוץ חינוכיעבור  למנחםניתנו ₪  0044 .00

מנחם עובד כעשור בתפקיד חינוכי בישיבה ללא . המשפחה מוכרת לרווחה עקב קשיים כלכליים. 2+נשוי0 מנחם

מנחם אוהב את תחום עבודתו אך תנאי העסקה פוגעניים ומנחם החליט לעזוב את מקום . השכלה מקצועית

מנחם החליט להתמקצע בתחום הייעוץ החינוכי . מתקשה למצוא עבודה מאחר וחסר השכלה מתאימה. עבודתו

 . זקוק לסיוע במימון הלימודים. והנחיית הורים ולהמשיך לעבוד בתחום של נוער בסיכון
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 :לאריאל עבור רכישת ציוד לעסק בתחום הנגרותתנו ני₪  0044 .04

לפני . אריאל עבד שנים רבות כעצמאי בעבודות עץ. המשפחה מוכרת לרווחה עקב קשיים כלכליים. 2+נשוי0 אריאל

שקע בדיכאון והחל 0 לא הצליח לקבל עבודות מכניסות0 ללא כלי העבודה. מספר שנים נגנבו לו כלי יקרים וחיוניים

. כלכלי בעזרת מחלקת הרווחה –בשנה האחרונה אריאל ומשפחתו נמצאים בתהליך שיקומי . כוהוללהשתמש באל

. במסגרת התהליך שעוברים מקבלים סיוע בהתמודדות עם חובות המשפחה והתחילו תהליך של פשיטת רגל

ק העבודה מעוניין לחזור לשוו בעל מוטיבציה רבה אריאל. במקביל עבר אריאל סדנאות ליזמות ומינוף עסקי

מבקש סיוע במימון רכישת ציוד על מנת לשקם את העסק שלו ולצבור לקוחות . ולפרנס את משפחתו בכבוד

 .חדשים

 

 :לימודי קונדיטוריהעבור לליאורה ניתנו ₪  0444 .00

בשנה האחרונה נמצאים שני בני . ליאורה סבלה מאלימות מצד בן זוגה ושהתה בעבר במקלט. 2+נשואה 0 ליאורה

לראשונה בן הזוג תומך מרצונה של ליאורה . פול במרכז למניעת אלימות ועוברים תהליך שיקום משותףהזוג בטי

במהלך השנים עסקה ליאורה בתחום האפיה בצורה חובבנית וכעת מעוניינת להתמקצע . לצאת ללמוד ולעבוד

בודות ניקיון ואין במקביל ללימודיה עובדת ליאורה בע. בתחום ולהתחיל לעבוד במאפיות ובאפיה לאירועים

 .באפשרותה לממן את לימודיה

 

 :בישולעבור לימודי  לסוזןניתנו ₪  0044 .02

הכנסתה מתחום . סוזן עובדת כמטפלת בקשישים ובמקביל משלימה הכנסה במכירת אוכל ביתי. 0+גרושה 0 סוזן

מנת שתוכל לפתוח  סוזן מעוניינת לרכוש השכלה מקצועית בתחום הבישול על. הבישול אינה קבועה ולא מסודרת

 .לשווק את עצמה ולהתפרנס בכבוד0 עסק רשמי

 

 :לתייסיר עבור לימודי מחולניתנו ₪  0044 .05

אביו נפטר לפני כשנתיים ואימו הפכה להיות מפרנסת . צעיר ממשפחה המוכרת לרווחה מזה מספר שנים0 תייסיר

גילה כישרון בולט בריקוד בלט תייסיר . האם עובדת כמטפלת בבית אבות ומשתכרת שכר מינימום. עיקרית

תייסיר נמצא בתוכנית להכשרת . תייסיר ניגש לבחינת בגרות בתחום ומקדיש את כל כולו למקצוע. במהלך השנים

מבקש . את שנת הלימוד הראשונה מימן בעזרת מלגות שקיבל מכפר מגוריו ומתורם פרטי. ס למחול"רקדנים בבי

תייסיר כבר החל לגשת לאודישנים ללהקות מחול מקצועיות . ניתסיוע למימון השנה השניה והאחרונה בתוכ

 .ומקווה לפתח קריירה בתחום

 

 :גילה עברו לימודי חינוך ותעודת הוראהלניתנו ₪  0044 .06

בנוסף מתמודדת עם בעיות בריאות ובעלת . גילה עובדת בטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים. 4+גרושה 0 גילה

לפני מספר שנים החליטה להתקדם מקצועית ותעסוקתית ומעוניינת . ה מקצועיתלגילה אין השכל.  אחוזי נכות

על מנת שתוכל לסיים את הלימודים ולקבל 0 בשנה הבאה' גילה כבר התקבלה לסטאז.  לעבוד כמורה להיסטוריה

 .את תעודת ההוראה זקוקה לסיוע במימון שכר הלימוד
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 :פול והרפואה המשלימהלאולגה עבור לימודים בתחום הטיניתנו ₪  0444 .07

אולגה . אינם עובדים ומתקיימים מקצבאות נכות0 בת לזוג עולים הסובלים שניהם מבעיות בריאותיות 0 אולגה

אולגה . נמצאת בשנה בשניה ללימודיה. מעוניינת לעבוד בתחום הרפואה המשלימה בקופות חולים וכעצמאית

. על מנת לכלכל את עצמה ולתמוך כלכלית בהוריהבמקביל ללימודיה עובדת בשתי עבודות 0 צ"לומדת אחה

 .בתוכניתמתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד 

 

 

 

 

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

 

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

נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם . מכריכם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי

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

 .להמשך פועלה של הקרןותרומתכם ומעורבותכם חיונית 0 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי סיפסצוות פ


