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 ,שותפים יקרים

' ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע בא 'טבי 8132 ביולי 13-בתאריך ה

 .במסגרת הישיבהשנדונו ואושרו בקשות  33בגין ₪  11,711לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

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

 

 :לקטיה עבור קורס הנהלת חשבונותניתנו ₪  0555 .3

מתגוררת בדיור ציבורי ומתקיימת מקצבת מזונות ומעבודתה כמנקה . ללא תמיכה משפחתית. 8+רווקה , קטיה

ל התחילה קורס חשבות שכר והנהלת חשבונות ע קטיה. נמצאת בהליך פשיטת רגל עקב חובות מהעבר. אוטובוסים

 .זקוקה לסיוע במימון הקורס. מנת שתוכל לעבוד בעבודה מכניסה יותר

 

 :לרעיה עבור אבחון פסיכו דיאגנוסטי לבנה אביעדניתנו ₪  0055 .8

נישאה לבן . רעיה התגרשה מאבי ילדיה בעקבות אלימות של בן הזוג לשעבר(. מנישואין קודמים) 8+נשואה , רעיה

שימוש בסמים , בעברו ניסיונות אובדניים, הזוג מוכר למערכת בריאות הנפשבן . זוגה הנוכחי לפני כשנתיים וחצי

סיים , אביעד, בנה הבכור של רעיה. המשפחה מתקיימת מקצבאות ביטוח לאומי. ומאסר בגין עבירות אלימות

אביעד נדרש לעבור אבחון פסיכו . בעבר למד במסגרת חינוך מיוחד לילדים בעלי הפרעות התנהגות', כיתה ח

 .פנימייתי מתאימה -השמה במסגרת תיכוניתאגנוסטי לצורך די

 

 :לרוחמה עבור ציוד קוסמטיקהניתנו ₪  0555 .1

י "מלווה עהמשפחה . וחשבונות הבנק שלהם מוגבלים₪  311,111ס "לבני הזוג חובות ע. 1+נשואה , רוחמה

מה בהריון רביעי ושני ילדיהם רוח. פרוייקט בקהילה המסייע לה בהכוונה ורכישת כלים להתנהלות כלכלית נבונה

לרוחמה הכשרה כמאפרת מקצועית והיא החלה . הקטנים אינם משולבים במסגרת חינוכית אלא נמצאים בבית

כעת מעוניינת , עד עכשיו גבתה מלקוחות מחירי היכרות ולא הצליחה להתפרנס, לעבוד בתחום באופן עצמאי

 .ת ציוד קוסמטילבסס את העסק אך זקוקה לסיוע התחלתי לצורך רכיש

  

 :לעדי עבור קורס איפור מקצועיניתנו ₪  0555 .4

שני בני הזוג עובדים במשרות מלאות אך . המשפחה מתמודדת עם חובות מעסק של בן הזוג שקרס. 4+נשואה , עדי

עדי מעוניינת ללמוד קורס איפור מקצועי על מנת שתוכל לפתוח עסק . מתקשים להתפרנס בכבוד עקב החזר חובות

 . ום הטיפוח כהכנסה נוספת אך מתקשה לממן את עלות הקורסבתח

 

 :לשירן עבור קורס בניית ציפורניים ניתנו₪  0055 .5

הפסיקה ללכת  34בגיל . המוכרת לרווחה על רקע התמודדות רבת שנים עם מצוקות נפשיות 88צעירה בת , שירן

השתלבה בתוכנית  31בגיל . מגוריה בהמשך השתלבה בתוכנית לנוער נושר באזור, לבית ספר והסתגרה בחדרה

לפני מספר חודשים החלה לעבוד במשרה חלקית כסייעת . טיפולית בקהילה במסגרתה עבדה כמוכרת בחנות

שירן מעוניינת ללמוד קורס בניית ציפורניים על מנת להשתלב בעבודה קבועה בתחום וזקוקה לסיוע במימון . בגנים

 .הלימודים
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 :ור קורס ספרותלאמירה עבניתנו ₪  0055 .6

הועברה . אביה נפטר לפני שנים רבות ואימה מתגוררת בהוסטל שיקומי. צעירה חסרת עורף משפחתי, אמירה

.  כיום מתגוררת עם אחותה בדירה שכורה. למשפחה אומנת בגיל מאד צעיר ולאחר מכן שולבה בפנימיות לנערות

היא עובדת ככוח עזר . וריינות טכנולוגיתאמירה נמצאת בתהליך שיקומי מתמשך במסגרתו למדה עברית וא

מעוניינת ללמוד ספרות על מנת להשתלב בתחום . במספרות קטנות באזור מגוריה ללא הכשרה תעסוקתית

 .ולהתפרנס בכבוד

 

 :לציפורה עבור קורס הדרכת מחול מזרחיניתנו ₪  0555 .7

ציפורה עובדת כמטפלת אך . ת במשפחה וקשיים כלכלייםבמהלך נישואיה סבלה מאלימו. 8+גרושה , ציפורה

 -צ והערב"מעוניינת לעסוק בהוראת מחול מזרחי בחוגים בשעות אחה. הכנסותיה לא מספיקות לכלכלת המשפחה

עם תום הקורס בפיתוח , י תוכנית העצמה בקהילה שתסייע לה"ציפורה מלווה ע. על מנת להגדיל את הכנסותיה

 .העסק

 
 :למעין עבור אבחון פסיכו דידקטי לביתה אורין ניתנו₪  0055 .2

האב אינו נוכח באופן קבוע בחיי המשפחה ואינו תומך . נמצאת בקשר זוגי לא יציב עם אבי ילדיה. 1+רווקה , מעין

בית . חברתיים והתנהגותיים, לביתה אורין קשיים לימודיים. מעיין עובדת כמטפלת סיעודית. כלכלית בילדיו

אבחון על מנת להתאים עבור אורין תוכנית לימודית וטיפולית מתאימה ולמעין אין אפשרות  הספר מבקש לבצע

 לממן זאת

 

 :ללולה עבור ציוד קוסמטיקהניתנו ₪  0555 .1

לולה עובדת כמדריכה במועדונית ומקבלת . ועברה ילדות לא פשוטה 33עלתה לארץ בהיותה בת .  3+רווקה , לולה

בתחילת . בר עברה קורס בתחום הטיפוח והקימה עסק עצמאי מביתה שלא צלחבע. השלמת הכנסה מביטוח לאומי

במסגרת הליווי שמקבלת מעוניינת . והשתלבה בתוכנית העצמה ותעסוקה עירונית השנה עברה דירה לעיר אחרת

 . וזקוקה לסיוע במימון ציוד קוסמטי התחלתי, לפתוח מחדש את העסק שלה על מנת להגדיל את הכנסותיה

 

 :ניתנו לשגית עבור קורס סייעות₪  0555 .31

י "שגית מלווה ע. במהלך נישואיה חוותה אלימות פיזית ונפשית קשה ולא יכלה לצאת לעבוד. 1+גרושה , שגית

מקום העבודה מעודד אותה לצאת . תוכנית לליווי נשים נפגעות אלימות והתחילה לעבוד כסייעת במערכת החינוך

 .ן חלקי ושגית מתקשה להשלים את יתרת התשלוםהקורס מסובסד באופ. לקורס סייעות

 

 :למיכאל עבור אבחון פסיכודידקטיניתנו ₪  0055 .33

מאחר רבות ונעדר משיעורים , בשנה האחרונה מיכאל משוטט בכיתה ואינו לומד. 'יד בכיתה טתלמ, מיכאל

ימודים הקרובה אך קצינת ביקור סדיר הצליחה למצוא עבור מיכאל פנימייה מתאימה לשנת הל. לעיתים קרובות

למשפחתו של מיכאל אין יכולת לממן את האבחון וקצינת ביקור סדיר . מוסד הלימודים דורש אבחון עדכני

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

 

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

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 הקרןותכם חיונית ותרומתכם ומעורב, מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 

 

 


