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 ,שותפים יקרים

' ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע תמוז 'ביג 6102 ביוני 62-בתאריך ה

 .במסגרת הישיבהשנדונו ואושרו בקשות  00בגין ₪  64,511לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

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

 

 :לקלאודיה עבור קורס קוסמטיקה פרה רפואיתניתנו  ₪  0333 .0

שנים ועובדת בתחום כעוסקת  01-קלאודיה בעלת הכשרה כמאפרת מקצועית מלפני כ. 3+ גרושה , קלאודיה

משתכרת . בלקלאודיה מתמודדת עם חוב להוצאה לפועל וחשבון הבנק שלה מוג. פטורה מביתה או מבית הלקוחות

. פחות משכר מינימום ועל מנת להגדיל את הכנסותיה מהעסק התחילה לפני כשנה וחצי קורס קוסמטיקה רפואית

וע נוסף על מנת שתוכל לגשת למבחן הסיום קיבלה מאיתנו סיוע במימון הקורס לפני כשנה וכעת מבקשת סי

 .ולהתחיל להציע שירותים נוספים ללקוחות

 

 :ה עבור קורס מזכירות רפואיתלסגולניתנו  ₪  0033 .6

י פרוייקט בקהילה "מלווה ע. מתגוררת בדיור ציבורי ועובדת במשרה חלקית כמטפלת במעון. 4+רווקה , סגולה

על מזכירות רפואית החלה ללמוד במסגרת התוכנית . המסייע לה בהכוונה ורכישת כלים להתנהלות כלכלית נבונה

ה קיבלה סבסוד חלקי למימון הקורס אך מתקשה לשלם את יתרת סגול.  מנת שתוכל להגדיל את הכנסותיה

 .התשלום

 

 :לאלכסיי  עבור תואר ראשון בפסיכולוגיה ניתנו ₪  500 .3

. לאחר מספר שנים אימו חלתה ונפטרה. עלה לארץ מרוסיה עם אמו ואחיו. צעיר ללא עורף משפחתי, אלכסיי

את לימודיו מימן בעזרת . די תואר ראשון בפסיכולוגיהאלכסיי עומד לקראת סיום לימו. בצבא הוכר כחייל בודד

נותרה לו יתרה לתשלום קטנה מאד אך בלי להסדיר אותה לא . מכלכל את עצמו וחי בצמצום. מלגות ומענקים

 .יוכל לגשת לבחינות ולקבל תעודת סיום והוא מתקשה למצוא לכך מקורות מימון

  

 :לחמדה עבור רכישת מכונת תפירהניתנו ₪  0033 .4

הוצאה מהבית וגדלה  9בגיל . מוכרת למערכת בריאות הנפש ומקבלת קצבת נכות. 7+גרושה פעמיים , חמדה

כיום נמצאת . ולאחר גירושיה בן זוגה התאבדמערכת הזוגית הראשונה לוותה באלימות . במוסדות ופנימיות

מים מקצבאות נכות ומקבלים בני הזוג מתקיי. בזוגיות יציבה עם בן זוג שמוכר גם הוא למערכת בריאות הנפש

מכונת התפירה הישנה . חמדה עוסקת בתפירה ומוכרת מוצרים בדוכני אמנים. ליווי תעסוקתי במסגרת סל שיקום

שקוקה לסיוע על מנת לרכוש . עבודתה הפכה למסורבלת ואיטית ולא רווחית, שלה התקלקלה והיא תופרת ידנית

 .מכונת תפירה חדשה

 

 :CNCבור קורס חריטה ליהודה עניתנו ₪  0033 .5

י "מלווה עהמשפחה . עובד כשכיר בתחום חשמלאות רכב, יהודה חסר השכלה מקצועית. 0+נשוי , יהודה

במסגרת התוכנית ערך . המסייע בהכוונה ורכישת כלים להתנהלות כלכלית נבונה " נושמים לרווחה"פרוייקט 

יו מחפשים בו עובדים ויוכל למצוא עבודה תחום שלדבר, CNCיהודה בירור והומלץ לו ללמוד קורס חריטה 
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יהודה מקבל מימון חלקי דרך נושמים לרווחה וזקוק לסיוע נוסף על מנת להצליח לעמוד בעלות . מכניסה ומספקת

 .הקורס

 

 :לסופיה עבור קורס לקיחת דמיםניתנו ₪  0333 .2

בל מבעיות רפואיות וזקוק בנה הבכור סו. אביהם של ילדיה אינו מכיר בהם ואינו בקשר. 6+רווקה , סופיה

סופיה עובדת במשמרות כמוכרת . וסופיה מתקשה להשתלב בעבודה במשרה מלאה וקבועה להשגחה ומעקב רפואי

להתקדם בעבודה , מעוניינת ללמוד קורס לקיחת דמים על מנת להתחיל לעבוד בקופות חולים ובבתי חולים. בחנות

 .דבמערכת הבריאות והיא שוקלת בעתיד ללמוד סיעו

 

 :QAעבור קורס  לחיהניתנו ₪  0033 .7

השתלבה בהוסטל לצעירות חרדיות ועם  02בגיל , גדלה במשפחה חרדית חיה. צעירה ללא עורף משפחתי, חיה

חיה . מאז אינה בקשר עם משפחתה. לאחר נישואיה שקעה בדיכאון ולאחר מכן התגרשה. סיומו התחתנה

מעוניינת ללמוד . יוצאים מהמגזר החרדי ועובדת כקופאיתמתגוררת בדירת מעבר של עמותת הלל המסייעת ל

 .על מנת להשתלב בתחום ולכלכל עצמה בכבוד QAקורס 

 

 :לשרה עבור קורס עיצוב גרפי ניתנו₪  0033 .2

עזבה את הבית ומאז חיה חיים עצמאיים  02.5בגיל . נפשות 03גדלה במשפחה חרדית בעלת . 65שרה צעירה בת 

שנים על מנת שתוכל  2שרה פיצלה את לימודיה למשך , ר שנים החלה ללמוד עיצוב גרפילפני מספ. ומכלכלת עצמה

שרה עובדת כמזכירה ועושה . הפערים החברתיים והתרבותיים איתם הגיעה ובשללעבוד במקביל ללימודיה 

 .קיבלה מאיתנו סיוע בעבר ופנתה אלינו לסיוע נוסף. עבודות גרפיות לפי הזמנה

 

 :י'בנצה תה עבור אבחון פסיכו דיאגונסטי לבלתקוניתנו ₪  0333 .9

המשפחה . בן זוגה לשעבר אלכוהוליסט ומהמר כפייתי וריצה תקופת מעצר עקב אלימות. 7+גרושה , תקוה

בתקופה , תלמידה שקטה ורגישה, 9בת , י'בנצ, בתה. מתקיימת מקצבת מזונות ומעבודתה של תקוה בניקיון

ותאמות וחריגות ובית הספר מבקש לערוך אבחון מעמיק על מנת להבין האחרונה מגיבה בתגובות רגשיות לא מ

 . לעומק את מצבה ולהציע לה מענים מותאמים

 

 :לשולמית עבור קורס דוברות פוליטיתניתנו ₪  0333 .01

אין לה קשר עם אביה ואימה נפטרה . הוצאה מהבית וגדלה בפנימיות 9בגיל . צעירה חסרת עורף משפחתי, שולמית

שירות  סיימה לימודי תיכון בהצטיינות ושירתה ,על אף חוויות ילדות מורכבות וטראומטיות .שנים לפני מספר

מעוניינת ללמוד דוברות פוליטית ולהשתלב  .עובדת כמוכרת ומכלכלת את עצמהשולמית . כחיילת בודדה מבצעי

 .זקוקה לסיוע במימון לימודיה. בעבודה בתחום

 
 :קריוקיניתנו למרדכי עבור ציוד ₪  0333 .00

מתקיים מקצבת נכות ומעבודות . מוכר למערכת בריאות הנפש ומקבל ליווי תעסוקתי במסגרת סל שיקום, מרדכי

מרדכי משתמש בציוד ישן שמשפיע על איכות . מרדכי מופיע באירועי שירה בציבור וקריוקי. בתחום המוזיקה

ית באמצעותה הוא מתכוון לפנות לקהלים פיתח מרדכי תוכנית עסק, במסגרת הליווי שמקבל. המוזיקה והסאונד

 .חדשים ולהרחיב את העסק אך זקוק לרכישת ציוד איכותי יותר
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 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים,  ל"תרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו של צבי נוימן ז -

 

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

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 , מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 

 


