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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע סיוון 'טזב 8302 אימב 03-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  00בגין ₪  820333לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . על מנת לשמור על פרטיותם שמות הפונים ופרטים מזהים שונו* 

 

 :שיננותקורס עבור  אליהולניתנו ₪  0444 .0

י "מלווה ע המשפחה .משתכר שכר מינימום. מזה כשנתייםאליהו עובד כסייע לרופא שיניים . 8+נשוי 0 אליהו

 במסגרת התוכנית אם. נושמים לרווחה המסייע למשפחה בהכוונה ורכישת כלים להתנהלות כלכלית נבונה פרויקט

פציעה שהשפיעה על יכולתו לעבוד 0 אליהו נפצע בידו לפני מספר חודשים. המשפחה יצאה לקורס מזכירות רפואית

אליהו מעוניין להתקדם בתחום רפואת שיניים וזקוק לסיוענו במימון קורס . והמשפחה נקלעה לקשיים כלכליים

  . שיננות

 

 :ותלימודי ניהול מערכות בריאעבור  לשולמיתניתנו  ₪  044 .8

בגיל צעיר הוצאה מהבית למשפחת . הוריה של שולמית מכורים לסמים. צעירה חסרת עורף משפחתי0 שולמית

לפני מספר שנים למדה טכנאות שיניים . שולמית שירתה כחיילת בודדה. אומנה וגדלה בפנימיה עד גיוסה לצבא

שולמית צפויה . ם בתחום הבריאותמעוניינת ללמוד ניהול מערכות בריאות על מנת להתקד. ומאז עובדת בתחום

 .לקבל מלגת לימודים מלאה אך כעת נדרשת לשלם מקדמה ללימודים ומתקשה לעשות זאת

 

 :QAקורס עבור  תמרלניתנו  ₪  0444 .0

. בן זוגה ברח מהארץ והיא מסורבת גט. תמר סבלה מאלימות פיזית ורגשית מצד בן הזוג שלה. 0+פרודה 0 תמר

תמר התחילה בעבר לימודי מדעי . ל והקשר איתם רעוע"הוריה גרים בחו0 בארץ לתמר אין תמיכה משפחתית

היא עובדת כטכנאית מחשבים 0 המחשב אך לא סיימה אותם בעקבות קשיים במערכת היחסים הזוגית שלה

 .כדי שתוכל להגדיל את ההכנסה שלה QAומעוניינת ללמוד קורס 

 

 :קוסמטיקהלימודי עבור  לרננה ניתנו ₪  5000 .4

לרננה אין הכשרה . מתגוררת כעת בדירת מעבר0 רננה יוצאת מקלט לנשים נפגעות אלימות. 0+גרושה 0 ננהר

מעוניינת לרכוש מקצוע בתחום הקוסמטיקה על מנת שתוכל לעבוד . מקצועית והיא עובדת כמטפלת מחליפה

ד הקליטה אך אין רננה מקבלת סיוע במימון הקורס ממשר. בתחום כהשלמת הכנסה ובהמשך כהכנסה מרכזית

 .באפשרותה לממן את יתרת התשלום עבור הקורס

 

 :לנחמה עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה אריאלניתנו ₪  0044 .5

נחמה עברה ילדות מורכבת ובצעירותה השתמשה בחומרים פסיכואקטיבים שגרמו לה לתופעות . 4+נשואה 0 נחמה

0 למערכת עקב פעילות עבריינית וריצה תקופות מאסרבן זוגה מוכר . מהם היא סובלת עד היום0 נפשיות קשות

המשפחה מתקיימת ממשכורתה של נחמה כמטפלת . עקב שימוש בסמים קוגנטיבייםמפגיעה בתפקודים סובל 

אבחון יסייע . מתקשה במטלות לימודיות0 משתתף בשיעורים אינו0 אריאל0 בנה של נחמה. בקשישים ומקצבת נכות

 .כנית לימודים מתאימהלבית הספר להתאים עבורו תו
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 :לחיה עבור קורס הדרכת רכיבה לבנה עמיחיניתנו ₪  0044 .6

י רב בקהילה אליה השתייכה "בצעירותו הוטרד מינית ע. לומד בכפר נוער טיפולי0 07בן 0 עמיחי. 2+גרושה 0 חיה

נה עובדת חיה אי. המקרה הושתק ולא טופל ובעקבותיו עזבה המשפחה את הקהילה וההורים התגרשו. המשפחה

. המשפחה מתקיימת מקצבת מזונות ונכות. מאחר ובנה הקטן סובל מבעיה בריאותית וזקוק להשגחה יומיומית

מעוניין לצאת לקורס מדריכי רכיבה על מנת לרכוש מקצוע ולסייע 0 בכפר הנוער עובד עמיחי בחוות רכיבה טיפולית

 .לצעירים במצבו

 

 :דידקטי לבתה עאליה לנעימה עבור אבחון פסיכוניתנו ₪  0044 .7

אב המשפחה עובד בעבודות . לפני מספר שנים עברה תאונת דרכים קשה ומאז אינה עובדת0 6+נשואה 0 נעימה

'0  הבת עאליה בכיתה ד. המשפחה מתמודדת עם חובות ונעזרת ברווחה במזון וביגוד. מזדמנות בתחום השיפוצים

אבחון יסייע לצוות הלימודי לבנות לעאליה . התנהגותיותבעלת רמה לימודים נמוכה וסובלת מבעיות חברתיות ו

 .תוכנית טיפולית מתאימה

   

 :ני עבור קורס איפור מקצועי'לגניתנו ₪  0444 .2

חשבון הבנק שלה מעוקל עקב ערבויות שחתמה לבני משפחתה עקב עסק . צעירה המוכרת לשירותי הרווחה0 ני'ג

י תוכנית התערבות בקהילה "מזה כשנה מטופלת ע. ורת גגבעברה שנים של הסתובבויות ברחוב ללא ק. שקרס

מעוניינת להרחיב את הכשרתה גם בתחום . באמצעותה למדה מניקור וכיום שוכרת דירה ומכלכלת את עצמה

 . להחזיר חובות ולהתפרנס בכבוד0 האיפור על מנת שתוכל להשתלב כעובדת קבועה בתחום הטיפוח

 

 :מניקור -יקורלרוני עבור קורס פדניתנו ₪  0044 .9

רוני ללא הכשרה . את הבית לפני מספר חודשים לאחר ארוע אלימות שהפנה כלפי רוניבן זוגה עזב . 0+פרודה 0 רוני

מעוניינת ללמוד קורסים בתחום טיפוח הציפורניים ולהשתלב כעובדת . מקצועית ועובדת כמטפלת בקשישים

 .ת עלו הלימודים בכוחות עצמהרוני מתמודדת עם חובות ואין באפשרותה לממן א. בתחום

  

 :לאורית עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנה אלוןניתנו ₪  0044 .03

מערכת היחסים הראשונה שלה היתה רוויה באלימות ומתחים והמערכת הזוגית השניה נמשכה . 4+גרושה0 אורית

יקיון ובטיפול עובדת בנ0 אורית מגוררת בדיור ציבורי. מספר חודשים והסתיימה כשאורית היתה בהריון

אלון זקוק . אינו משתף פעולה בבית הספר ונעדר רבות משיעורים0 מופנם מאד0 אלון0 בנה הבכור. בקשישים

 -לאבחון על מנת שבית הספר יוכל להתאים עבורו תוכנית לימודית ועל מנת להתאים עבורו מסגרת חינוכית

 . תיכונית מתאימה

 

 :שבונותלליילה עבור קורס הנהלת חניתנו ₪  0044 .00

י פרוייקט בקהילה המסייע בהכוונה ורכישת כלים להתנהלות כלכלית "מלווה מזה כשנה ע. . 8+גרושה 0 ליילה

עובדת כפקידה  ליילה. לת סיוע בהתמודדות עם חובות ועיקולים ומיצוי זכויותבבמסגרת התוכנית מק. נבונה

 .בודה מכניסה יותר ולהתפרנס בכבודלב בעשתמעוניינת ללמוד הנהלת חשבונות על מנת לה0 בחברה עסקית

 

 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים,  ל"תרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו של צבי נוימן ז -
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אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב 

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

 .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 צוות פסיפס

 

 


