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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ט"תשע חשון 'טוב 2102 באוקטובר 24-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  00בגין ₪  5,6311לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

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

 

 :לימודי משפטיםעבור  לאהובהניתנו ₪  0444 .0

הוריה גרושים ואביה אינו . אחים 4אחות בכורה ל. וחה עקב קשיים כלכלייםשפחה המוכרת לרוצעירה ממ6 אהובה

אהובה בחרה . אימה של אהובה עובדת ומשתכרת מעט .המשפחה מתגוררת בדיור ציבורי .בקשר עם המשפחה

במקביל ללימודיה . בנות לעצמה קריירהלפתח עצמאות כלכלית ול6 לשבור את מעגל העוניללמוד משפטים על מנת 

 .מבקשת סיוע במימון לימודיה. בפרנסת המשפחהד ומסייעת "במשרד עולאה אהובה עובדת במשרה מ

  

 :לימודי עתודה בהנדסה אזרחיתעבור  יערהלניתנו ₪  0444 .2

אימה מוכרת למערכת בריאות 6 אביה נפצע בתאונת עבודה וסובל מנכות. רווחהל צעירה ממשפחה המוכרת6 יערה

 6וןיערה עשתה מאמצים גדולים לסיים את לימודיה בתיכ. מתקיימת מקצבאות ביטוח הלאומי המשפחה. הנפש

יירה יערה רואה בתפקיד הצבאי מקפצה לפיתוח קר. היא התקבלה לתפקיד בצבא הדורש לימודי עתודה

י משרד הביטחון אך היא נדרשת להשלים חלק משכר הלימוד "לימודיה ממומנים ברובם ע. חות מקצועיתוהתפת

 .ומתקשה לעשות זאת

 

 :תואר שני במידענותעבור  למלכהניתנו ₪  0044 .5

תואר שני  למלכה .בארץ תחסרת תמיכה משפחתיהוריה נפטרו והיא 6 שנה 21עלתה לארץ לפני כ. 0+גרושה6 מלכה

בפילוסופיה מארץ מוצאה אך היא התקתשה למצוא עבודה בארץ והחליטה לעשות הסבת מקצוע ולעבוד 

עבדה במקביל ללימודיה אך פוטרה לפני כחודשיים ומאז חותמת 6 לימודיהמלכה נמצאת בשנה השניה ל. כספרנית

 .מתקשה לממן את לימודיה. אבטלה

  

 :אבחון דידקטי לביתה מירבעבור  לאביטל ניתנו₪  0044 .4

האב אינו גר אביטל אינה זכאית לקצבת מזונות מאחר ו. מסייע למשפחה האב אינו בקשר ולא6 5+ גרושה 6אביטל

6 מירב6 ביתה הבכורה. ועובדת בשתי עבודות לשם כךת משפחתה אאביטל עושה מאמצים גדולים לפרנס . בארץ

טיפולי יום מתקשה להשתלב במסגרות חינוכיות ונמצאת כעת במרכז  מירב. ה באופן קשה מגירושי הוריהנפגע

לשם כך מירב צריכה לעבור להתאים למירב תוכנית טיפולית לימודית מותאמת ובמרכז מבקשים . במשבר לנערות

 .ואביטל מתקשה לממן זאת פסיכו דידקטיאבחון 

  

 :במינהל מערכות בריאות תואר ראשוןעבור  הלתקווניתנו ₪  0444 .3

שני בני הזוג עובדים אך משכורתם אינה מספיקה ומידי פעם . גה ואבי ילדיהררת עם בן זוומתג .5+רווקה  6התקוו

לימודי ניהול מערכות בריאות לאחר  התקווהחלה 6 לפני כשנה וחצי. הם נעזרים בתמיכה כלכלית של הרווחה

לאחר תחילת הלימודים התברר לה כי אינה עומדת בתנאי . שנאמר לה כי תהיה זכאית למלגה ממשרד הקליטה
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אותה היא מחזירה מידי 6 וה לקחה הלוואה לתשלום הלימודיםתקו. גה מאחר ועברה את גיל הזכאותהזכאות למל

 .היא זקוקה לסיוע במימון שנת הלימודים השניהאין לה אפשרות לקחת הלוואה נוספת ו. חודש

  

 :לימודי משחקעבור  לדליהניתנו ₪  0444 .,

 02בהיותה בת . המקיימת אורח חיים חרדי נפשות 2בת  דליה גדלה במשפחה. ף משפחתיצעירה חסרת עור6 דליה

מתגוררת בדירה  דליה. עזבה את הדת ומאז כמעט אינה בקשר עם הוריה והם אינם תומכים בה כלכלית ורגשית

המורה שלימד אותה 6 קורס שלקחהולם המשחק במסגרת פה לענחש דליה . מכלכלת את עצמהועובדת 6 שכורה

ספר למשחק ומעידה שעולם  בבית ההשנייכעת היא מתחילה את שנתה . ה להמשיך ולהתקדם בתחוםץ ליהמל

. עצמה במקביל ללימודיה היא עובדת ומכלכלת את. האומנות מספק לה משמעות ונותן לה סיבה לקום בבוקר

 .מתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד בכוחות עצמה

 
 :תואר ראשון במינהל מערכות בריאותעבור  לרחלניתנו ₪  0444 .7

. שנה 03לפני כעלתה לארץ המשפחה . בת למשפחה ברוכת ילדים המוכרת לרווחה בעקבות קשיים כלכליים6 רחל

ייעים באופן קבוע בכלכלת רחל ואחיה מס. מקצבת נכות של האב הוריה של רחל אינם עובדים ומתפרנסים

שכר הלימוד בייחוד מאחר והיא מנסה לחסוך כסף לטובת רחל מתקשה לממן בכוחות עצמה את מלוא . המשפחה

 .חתונתה שעתידה להיערך בתום הלימודים

 
 :בקרימינולוגיהעבור תואר ראשון  לאורנהניתנו ₪  0444 .2

י קרוב משפחה ובעקבות כך "בצעירותה נפגעה ע. בת למשפחה חרדית דלת אמצעים6 אורנה. 2+נשואה 6 אורנה

לפני מספר שנים יצרה קשר עם עמותה המסייעת לצעירים . מספר שנים ברחובות עזבה את הבית והסתובבה

שני בני הזוג עובדים אך מתמודדים עם . יםרנה נישאה לפני כשנתיאו. ךבסיכון והחלה תהליך שיקומי וטיפולי ארו

אורנה מעוניינת לצאת ללמוד על מנת לבנות לעצמה עתיד כלכלי טוב יותר וזקוקה לסיוע . חובות עבר של בן הזוג

 .במימון הלימודים

 
 :לימודי מחולעבור  לעדיניתנו ₪  0044 .9

צעה קשה בתקיפה עדי נרצח ואימה נפאביה של 6 3בהיותה בת . ה המוכרת לרווחה מזה שנים רבותבת למשפח 6עדי

שנפטרה בגיל צעיר 6 אחות לעדי6 אימה של עדי היתה בהריון ובעקבות התקיפה ילדה בת. שאירעה בבית המשפחה

למדה עדי . יתשל האם ומעבודתה במשק ב המשפחה מתקיימת מקצבת הנכות .פגיעה מוחית קשה ותעקבבמאד 

עדי מעידה כי המחול הוא כל עולמה ומסייע לה להתמודד . ים בתחוםדת בהדרכת חוגקורס מדריכי מחול והיא עוב

עדי מעוניינת להתפתח כרקדנית מקצועית . עם הקשיים המשפחתיים והרגשיים המלווים אותה מילדותה

 .ה לסיוע במימון שכר הלימודוהתקבלה לאחרונה ללימודיים מקצועיים והיא זקוק

   

 :דה סוציאליתקורסי אנגלית בתואר לעבועבור  לאסתיניתנו ₪  0444 .01

. ומשתכרת שכר מינימום ום הרווחה ללא הכשרה מקצועיתעובדת שנים רבות בתח אסתי .7+נשואה 6 אסתי 

מקצועית ולהגדיל את דם התקעבודה סוציאלית על מנת ל ללמוד אסתיהחליטה 6 בעקבות המלצות שקיבלה

י הלוואה מותנית שקיבלה אך היא נדרשת לממן קורסים נוספים "הלימודים ממומנים ברובם ע. הכנסותיה

  .ומתקשה לעמוד בכך
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 :תואר ראשון בחינוך וחברהעבור  למרים ניתנו₪  0444 .00

מרוויחה 6 מרים עובדת כמטפלת. בהם כלכלית זוג אינו שותף לגידול הילדים ואינו תומךהבן . 2+גרושה 6 מרים

ים תואר ראשון על מנת שלהכשרה ממוסד חרדי וכעת מעוניינת לה למרים. וחיה בצמצום ובדוחק שכר מינימום

בעתיד מתכוונת להשלים לימודי אומנות ולעסוק . ולהגדיל את הכנסתהוכל להשתלב כעובדת במשרד החינוך שת

  .בתחום מטפלתמורה לאומנות וככ

 

 -    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 6 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ליישרא צוות פסיפס

 

 


