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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ח"תשע אלול 'אבי 2102 באוגוסט 22-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  01בגין ₪  82,711לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . נו על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים שו* 

 

 :לאיתי עבור קורס עיוני לנהגי מוניתניתנו ₪  0333 .0

לאיתי . הוא בקשר עם ילידו ומסייע במידת האפשר, ילדיו של איתי נמצאים במשמורת של האם. 8+רווק, איתי

י "לווה עאיתי נמצא בתהליך שיקומי ומ. חסמים רבים בתחום התעסוקה והוא מתקשה להחזיק בעבודה קבועה

איתי משקיע מאמץ לטובת הכשרה  -לדברי המלווה שלו. איתי מעוניין מאד לעבוד כנהג מונית. ס תעסוקה"עו

איתי מתקשה לממן את עלות שכר . מדובר בשינוי התנהגותי משמעותי  -מקצועית בתחום ולדברי המלווה שלו

 .הלימוד ומבקש את סיוענו

 

 :בחברה ורוחלמיקה עבור תואר ראשון ניתנו ₪  0033 .2

י תוכנית בקהילה המעניקה ליויי כלכלי ויעוץ לצמצום "למשפחה חובות רבים והיא מלווה ע. 2+נשואה , מיקה

התקבלה לעבודתה על תנאי , מיקה עובדת כמורה במסגרת לנערים בסיכון. צריכה שוטפת והתנהלות כלכלית נבונה

ר ראשון באוניברסיטה הפתוחה וזקוקה לסיוע מיקה עומדת בפני סיום תוא. שתשלים את הכשרתה המקצועית

 .בשנה הבאה צפויה להתחיל לימודים לתעודת הוראה. אחרונים בתוארבמימון הקורסים ה

  

 :לורד עבור קורס עיסוי רפואיניתנו ₪  0033 .8

לורד . ורד נמצאת בתהליך קבלת משמורת על ילדיה הקטנים שמתגוררים כעת עם אביהם. . 7+גרושה , ורד

לאחרונה התחילה . שונות בתחומי רפואה משלימה והיא עובדת כעצמאית בתחום אך משתכרת מעט הכשרות

תוכל להגדיל את  -במידה ותלמד תחומי טיפול נוספים המוצעים בספא. לעבוד באופן קבוע בספא במקום מגוריה

 .לצורך כך מבקשת את סיוענו במימון קורס עיסוי רפואי. שעות עבודתה ואת משכורתה

  

 :לתמרה עבור לימודי סיעוד ניתנו₪  0330 .4

תמרה . תמרה עזבה את ביתה בגיל צעיר עקב חילוקי דעות על בסיס דתי. צעירה חסרת עורף משפחתי, תמרה

עשתה שירות לאומי ולאחר , בתום השהות בפנימיה. הסתובבה ברחובות עד אשר שולבה בפנימיה לנערות בסיכון

מתגוררת בדירה , היא לומדת סיעוד, תמרה משקמת את חייה. תמכרויותמכן פנתה ביוזמתה למרכז לטיפול בה

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים. שכורה ומכלכלת את עצמה

 

 :עבור קורס כלבנות טיפולית לשרוןניתנו ₪  0333 .1

משלמת חוב של המשפחה  שרוןבנוסף . בתפקוד היומיומיה ומסייעת ל החולהמתגוררת עם אמה . 81בת , שרון

בעקבות עבודתה , מספר שנים במועדונית לילדים בסיכון עובדת שרון. שנמצא במאסר כת כלכלית באביהותומ

זוהי השנה השניה שאנו .  כך שתוכל להתפרנס גם כמאמנת וגם כמטפלת -ללמוד כלבנות טיפולית החליטה

 .מסייעים במימון לימודיה
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 :אלילתניה עבור תואר ראשון בחינוך בלתי פורמניתנו ₪  0333 .6

בגיל צעיר פיתחה קשר עם בן זוג בעל רקע . בילדותה סבלה מאלימות עד גירושיה של הוריה. 2+נשואה , תניה

, שנים 6מזה כ. החלה להשתמש בסמים ואף הואשמה בסחר וריצתה תקופת מאסר יוובעקבותעברייני והתמכרותי 

, במסגרת טיפולית לנערים בסיכון עובדת כמדריכה, החזירה את ילדיה לחזקתההיא . תניה משקמת את חייה

 .מבקשת סיוע במימון הלימודים. מעבירה הרצאות ברחבי הארץ ולומדת חינוך בלתי פורמאלי

 
 :ניתנו לשרה עבור אבחון פסיכו קוגנטיבי לבנה שלמה₪  0033 .7

טרום בנם הבכור אובחן על הספק. שני בני הזוג עלו לארץ ואין להם תמיכה משפחתית בארץ. 4+נשואה , שרה

בשנה האחרונה הוצא מהמסגרת  .בעל קשיי קשב וריכוז, שלמה, צעירבנם ה. האוטיסטי לפני מספר שנים

גורמי הטיפול מייעצים לבצע אבחון . קשיים התנהגותיים וחברתיים ואירועי אלימותהחינוכית בה למד עקב 

 .ם לעזרתנולמשפחה קושי לממן אבחון זה ופוני. פסיכוקוגנטיבי מעמיק עקב חשד לאוטיזם

 
 :ניתנו לאיתמר עבור תואר ראשון במדעי המחשב₪  0333 .2

אימו מוכרת לרשויות על רקע נפשי ואביו היה שנים רבות דר רחוב וכיום . צעיר חסר עורף משפחתי, איתמר

י קידום "מזה כשנתיים מתגורר בבתי חברים ומלווה ע. בצעירותו עבר ינון מסגרות חינוך רבות. מתגורר בהוסטל

בשנה הקרובה יתחיל ללמוד מדעי . לפני כשנה החל ללמוד במכינה קדם אקדמאית וסיים אותה בהצטיינות. ערנו

 .זקוק לסיוע במימון הלימודים. המחשב ועתיד לעבוד כמתרגל במכינה

 
 :צעדים 00לאהרון עבור קורס הדרכת ניתנו ₪  0033 .9

נמצא כיום בשיקום . וכן מספר תקופות גמילה בעבר ריצה מספר מאסרים בגין עבירות סמים. 11בן , אהרון

. אהרון השתלב בעבודה קבועה והחל להחזיר חובות שהצטברו לו בעבר. בקהילה ומתמיד להגיע לפגישות טיפוליות

על מנת שיוכל לסייע ולתרום מנסיונו האישי , צעדים 02אהרון מעוניין לעבור הכשרה ולעבוד כמדריך תוכנית 

 .לאחרים במצבו

 

 :לאסף עבור אבחון דידקטיניתנו ₪  0333 .01

יצא "בהמשך . עקב עזיבת הדת 07אסף גדל במשפחה חרדית ועזב את הבית בגיל . צעיר חסר עורף משפחתי, אסף

אסף מתחיל בקרוב תוכנית להשלמת בגרויות . אסף משרת בצבא כחייל בודד. ומאז הוריו בנתק מוחלט" מהארון

 .לו לעבור אבחון טרם לימודיו עקב חשד לקשיי קשב וריכוזגורמים צבאיים המליצו . במסגרת הצבא

  

 :לתומר עבור לימודי הנהלת חשבונות ניתנו₪  0033 .00

תומר עובד במפעל מזה מספר שנים ומשלים הכנסה בעבודות ניקיון . מוכר למערכת בריאות הנפש. 41בן , תומר

מעוניין להתקדם ולעבוד בעבודה . קתיתי אנשי טיפול ומלווה תעסו"עמלווה , יתתומר מאוזן תרופת. צ"אחה

 תומר עבר אבחון תעסוקתי ובעקבות האבחון נרשם ללימודי הנהלת חשבונות. משמעותית ומאתגרת יותר

 

 :למוסא עבור קורס טבחותניתנו ₪  0033 .02

מוסא השתתף באופן פעיל בתוכניות . שוחרר בשנה האחרונה ממאסר בגין עבירת אלימות. 02צעיר בן , מוסא

השלים בגרויות , מאז שחרורו מתמיד להגיע למפגשים הטיפוליים. החברתיות והשיקומיות בכלא, מודיותהלי



 

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

 2279077-770: טלפון| fas.fund@gmail.compsi |  7000077271 :פקס

את הלימודים מממן באופן חלקי בכוחות . מוסא מעוניין ללמוד טבחות ולהשתלב בעבודה בתחום. ועובד כמלצר

 .עצמו ומבקש סיוע במימון

  

 :לפאימה עבור לימודי הנחיית אומנותניתנו ₪  0033 .08

פאימה . אביה נשוי לאישה שניה ואינו תומך כלכלית במשפחה. נפשות 9בת למשפחה מהמגזר הבדואי בת , פאימה

את הלימודים פיצלה לתקופה ארוכה על מנת שתוכל . ולומדת אומנות מזה כחמש שניםעובדת כמלווה נפגעי נפש 

בתום הלימודים . האחרונה ללימודיםפאימה נמצאת בשנתה . לעבוד במקביל ללימודים ולסייע בפרנסת המשפחה

 .תוכל לעבוד כמנחת סדנאות אומנות במרכזים בלתי פורמאליים והוצעה לה כבר עבודה בתחום

 
 :למחמוד עבור אבחון פסיכו דידקטי לבנו סמירניתנו ₪  0033 .04

. ינימוםהמשפחה מתקיימת ממשכורתו של מחמוד שעובד במועצה באזור מגוריו ומשתכר שכר מ. 4+נשוי , מחמוד

סובל מתקשה , סמיר, בנם. והיא מתקשה למצוא עבודה קבועה, אין אזרחות ישראלית, אם המשפחה, ללטיפה

בית הספר מבקש לבצע אבחון על מנת להבין יותר לעומק את . בקריאה וכתיבה ונמצא בפער לימודי משמעותי

  .נות לסמיר תוכנית לימודית מתאימההקשיים שלו ולב

 

 :אשה עבור קורס ניהול רשתותלמניתנו ₪  0333 .01

האב אינו בקשר עם ילדיו ואינו . פיזית ונפשית, המערכת הזוגית התאפיינה באלימות מילולית. 2+גרושה , מאשה

ילדיה של מאשה לומדים במסגרות חינוך מיוחד עקב לקויות . מאשה מחזירה חובות מתקופת נישואיה. תומך בהם

. ה עבורם לעיתים גם בשעות הבוקר והתקשתה להתמיד בעבודה קבועהמאשה נאלצה להיות פנוי . למידה קשות

ילדיה של מאשה גדלו ומשולבים בבתי ספר והיא מעוניינת למצוא עבודה . כיום עובדת כמטפלת סיעודית

מאשה . מאשה נמצאת בליווי מרכז תעסוקה והוצע לה ללמוד קורס ניהול רשתות. שמתאימה לה ולהתפרנס בכבוד

 .חלקי לקורס ומממנת חלק מעלות הקורס בכוחות עצמה אך זקוקה לסיוע נוסף במימוןקיבלה מימון 

 

  

 -    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 . כם בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלימכרי

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

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

 ,תודה

 ליישרא צוות פסיפס

 

 


