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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן ואליעזר "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ט"תשע כסלו 'יד 2102 בנובמבר 22-בתאריך ה

במסגרת שנדונו ואושרו בקשות  21בגין ₪  225,11לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גלוברמן

 .הישיבה

 

 . ו על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים שונ* 

 

 :עבודה סוציאליתלימודי עבור  למרינהניתנו ₪  0666 .0

שנה ריצתה תקופת  ,0לפני כ. לעסוק בזנותנחטפה ממזרח אירופה והובאה לישראל  בנערותה. 0+רווקה 5 מרינה

בשנים . גמילהבתקופת מאסרה החליטה לשקם את חייה ועברה תהליך טיפולי ו. מאסר בגין עבירות שימוש בסמים

מתנדבת בסיוע לנשים מכורות ועבדה עם נפגעי . האחרונות עובדת כמדריכה במסגרת טיפולית לנשים שורדות רחוב

זקוקה לסיוע במימון . מרינה לומדת שנה שניה עבודה סוציאלית והורידה אחוזי משרה בשל לימודיה. נפש

 .  הלימודים

 

 :כות בריאותניהול מערלימודי עבור  לאמאלניתנו ₪  0666 .2

בן הזוג אינו תומך בילדיו ומתנגד ליציאתה של אמאל . מתגוררת עם ילדיה אצל אימה5 2+בהליכי גירושים 5 אמאל

י עמותה להעצמה נשית "אמאל מלווה ע. משפחתה של אמאל אינה תומכת בה עקב רצונה להתגרש. ללימודים

כיום נמצאת . לימודי מכינה קדם אקדמאית לפני כשלוש שנים קיבלה מאיתנו סיוע במימון. במקום מגוריה

את השנתיים הראשונות מימנה בעזרת מלגות שקיבלה . בתחילת השנה השלישית ללימודי ניהול מערכות בריאות

 .וכעת זקוקה לסיוע במימון השנה האחרונה

  

 :קורס מדריכי היפ הופעבור  ליונהניתנו ₪  0666 .3

אביה אינו 5 כיום. פחתה סבלו בעבר מאלימות מצד אבי המשפחהיונה ומש. ממוצא אתיופינערה צעירה 5 יונה

יונה למדה במגמת מחול בבית . אינו תומך במשפחה והמשפחה מתקיימת ממשכורתה של האם5 מתגורר בבית

. יונה עובדת מגיל צעיר ומסייעת בפרנסת המשפחה. הספר והעבירה שיעורי מחול לילדים צעירים במסגרות שונות

 .קורס מדריכי היפ הופ על מנת להתפתח מקצועית בתחום ולהתפרנס ממנו בצורה מסודרת מעוניינת ללמוד

 

 :לימודי חינוךעבור  למיכל ניתנו₪  0066 .4

בתקופת התיכון למדה בסמינר אך לא הצליחה להשתלב מבחינה לימודית . בת למשפחה חרדיתצעירה 5 מיכל

עברה תקופה של אשפוז פסיכיאטרי בעקבות ' יבכיתה . וחברתית ועברה למסגרת אקסטרנית ועבדה במקביל

בסופו סיימה 5 שם עברה תהליך טיפולי ושיקומי5 לאחר שחרורה מאשפוז עברה לפנימיה לנערות בסיכון. דיכאון

מיכל . אימה של מיכל חולת סרטן ומיכל תומכת בה ומלווה אותה בטיפוליה. בגרויות ועשתה שירות לאומי

אך הלימדים במסגרת זו יקרים והיא זקוקה 5 ל מנת שתוכל להיות קרובה לאימההחליטה ללמוד במכללה פרטית ע

 .לסיוע במימון

 

 :מערכות בריאות לימודי ניהולעבור  לרחלניתנו ₪  0066 .,

הנמצאים  3לבני הזוג תאומים בני . בן הזוג מעורב בחי הילדים. רחל נמצאת בהליכי גירושין לא פשוטים. 2+נ5 רחל

במקביל עובדת משרה מלאה בחברת 5 רחל נמצאת בשנה שלישית ללימודיה. התפתחותי במעקב עקב עיכוב

 .עקב גירושיה אינה עומדת בהוצאות השוטפות וזקוקה לסיוע במימון יתרת תשלום שכר לימוד. תקשורת
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 :הוראהלימודי עבור  לטובהניתנו ₪  0666 .2

טובה החלה לימודי הוראה בגיל . קב גירושיהטובה בת למשפחה חרדית אשר אינה תומכת בה ע. 2+גרושה 5 טובה

לאחר גירושיה 5 כעת. טובה עובדת כמורה מחליפה. בעקבות המערכת הזוגית האלימה שסבלה ממנהאך פרשה  02

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים. מעוניינת להשלים את לימודיה על מנת שתוכל לעבוד כמורה קבועה

 
 :יכודידקטיאבחון פסעבור  אריאללניתנו ₪  0666 .7

אימו מוכרת לשירותי בריאות הנפש . הוריו של אריאל גרושים. צעיר בן למשפחה חרדית המוכרת לרווחה5 אריאל

אחר ל. אריאל עזב את העולם החרדי ובהמשך התגייס לצבא 02בגיל . ואריאל ואחיו גדלו במשמורת אצל אביהם

אריאל מעוניין ללמוד תואר אקדמאי כדי  .שירות צבאי למד הדרכת כושר והוא עובד בתחום ומשתכר מעט

במהלך לימודיו עלו קשיים לימודים גם 5 אריאל סיים מכינה קדם אקדמאית. להתפתח ולהעלות את משכורותו

על מנת להבין לעומק את מצבו . בעקבות פערים לימודיים מדרך הלימוד בעולם החרדי אך יתכן גם על בסיס רגשי

הומלץ לאריאל לעבור אבחון פסיכו דידקטי אותו הוא מתקשה 5 ת ליכולותיוולהתאים תוכנית לימודים מותאמ

 .לממן

 
 :בעיצוב פניםעבור תואר ראשון  לעידיתניתנו ₪  0066 .2

ים אביה מתמודד עם התמכרות לסמ5 הוריה של עידית גרושים. צעירה המוכרת לרווחה מזה שנים רבות5 עידית

אימה של עידית . שנים 01ית קשר זוגי והרסני עם גבר הגדול ממנה בבצעירותה ניהלה עיד. והקשר איתו אינו יציב

במהלך התיכון עבדה עידית במפעל שיקומי . לא תמכה בקשר ובעקבות זה היחסים בין האם לביתה התדרדרו

עידית לומדת . סיימה בגרויות והתגייסה לצבא5 סיימה את הקשר עם בן הזוג. והצליחה להשתקם5 לנערים בסיכון

את הלימודים מממנת בעזרת פיקדון חיילים משוחררים אך . פנים ומעידה כי מדובר בחלום שהתגשם עבורהעיצוב 

 .זקוקה לסיוע במימון יתרת תשלום שכר הלימוד

 
 :חינוך לגיל הרךלימודי עבור  לאילהניתנו ₪  0666 .9

נפשית ופיסית  אימה מתמודדת עם נכות. איילה צעירה המוכרת לרווחה על רקע חרדות וקשיים חברתיים

איילה מימנה עד כה את לימודיה באמצעות פיקדון . והמשפחה מתקיימת מקצבת נכות וממשכורתו של האב

אילה . כעת בשנתה השלישית ללימודים ומתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד. חיילים משוחררים וחסכונות

 . עובדת במקביל ללימודיה כסייעת בבית ספר

 

 :לימודי נהיגה על רכב כבדר עבו למנחםניתנו ₪  0666 .01

הילדים אינם בקשר עם אימם ומנחם משמורן יחיד 5 ין קודמיםאילדיו הגדולים של מנחם מנישו 3. ,+נשוי 5 מנחם

שני בני הזוג עובדים . ילדים משותפים 2שנים ולבני הזוג  2מנחם נישא בשנית לפני כ. שנים 01-מאז גירושיו לפני כ

כלכלית  תלהתנהלוליווי והכוונה הם משתתפים בתוכנית בקהילה המסייעת ב. ייםאך מתמודדים עם חובות כלכל

זקוק לסיוע . מנחם עובד כנהג משאית ולצורך הגדלת משכורתו הומלץ לו להרחיב את רשיונו לרכב כבד. נבונה

 .במימון הלימודים

  

 :לימודי משפטיםעבור  למרדכי ניתנו₪  0666 .00

. אימו סובלת מבעיה בריאותית ואינה עובדת. הוריו של מרדכי גרושים. העיר ממשפחה המוכרת לרווחצ5 מרדכי

אחיו חולה סיעודי . בעבר התגורר במסגרת חוץ ביתית אך כיום גר בבית5 למרדכי אח שנולד עם מוגבלות פיזית

מרדכי 5 כדי לעמוד בתשלומי שכר הלימוד. מורכב הזקוק לטיפול והגחה צמודה ומרדכי המטפל המרכזי באחיו

  . אך הכנסה זו אינה מספיקה והוא מתקשה לממן בכוחות עצמו את הלימודים5 עובדת כמלצר במקביל ללימודיו
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 :עבור לימודי טכנאות מכשור רפואי לרוחמהניתנו ₪  0066 .02

אביה הפסיק לעבוד בגיל צעיר עקב בעיות לב והמשפחה . גדלה במשפחת עולים קשת יום רוחמה. 0+רווקה5 רוחמה

. על מנת לעבוד ולסייע בפרנסת המשפחה 02הפסיקה את לימודיה בגיל  רוחמה. פרנסה מעבודתה של האםהת

מאז . הוריה של רוחמה נפטרו ואין לה תמיכה משפחתית. במגוון עבודות ותחומים רוחמהלאורך השנים עבדה 

וסף מתמודדת רוחמה בנ. צ"מאפשרת לה להיות זמינה לביתה בשעות אחהמתקשה למצוא עבודה ש5 לידת ביתה

במסגרת 5 י תוכנית תעסוקתית בקהילה"רוחמה מלווה ע. עם חובות והלוואות שלקחה עבור טיפולי פוריות

 .התהליך שעברה מעוניינת רוחמה ללמוד קורס טכנאות מכשור רפואי והיא זקוקה לסיוע במימון הקורס

 

 :ללילך עבור לימודי קונדיטוריהניתנו ₪  0066 .03

לילך אינה עובדת ובשנים האחרונות כמעט לא יצאה מביתה . וכרת לרווחה על רקע קשיים נפשייםצעירה המ5 לילך

. חל שיפור קל במצבה והיא יצרה קשר עם גורמי רווחה בעיר5 לאחרונה. עקב קשיים נפשיים איתם היא מתמודדת

לילך התחילה קורס . א מתחברתתחום אליו הי5 במסגרת הסיוע שמקבלת הביע רצון לעסוק בתחום הקונדיטוריה

צעד משמעותי ביותר  -על אף קשייה היא מתמידה בלימודיה ואף נוסעת בתחבורה ציבורית לצורך כך5 קונדיטוריה

 .לילך מתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד בקורס וזקוקה לסיוע. עבורה

 

 :לסגולה עבור קורס תפירהניתנו ₪  0666 .04

לסגולה אין הכשרה מקצועית או . אינו משלם מזונות באופן רציףאבי הילדים אינו בקשר ו. 2+רווקה 5 סגולה

כעת עובדת במשק בית ומעוניינת ללמוד מקצוע על מנת . לפני הולדת ילדיה עבדה בעבודות מזדמנות5 אקדמאית

ועסקה בעבר בעבודות תפירה " ידיים טובות"סגולה מעידה על עצמה כי היא בעלת . שתוכל לפרנס את ילדיה בכבוד

סגולה מקבלת ליווי במסגרת תוכנית תעסוקתית במועצה אשר . ותיקון בגדים ומעוניינת להתפתח בתחום קלות

 .תלווה אותה גם בסיום הקורס ותסייע לה לפתח עסק עצמאי בתחום

  

 :למור עבור קורס איפור ניתנו₪  0666 .,0

ך למוגבל בתנועה ואינו כשיר הפ5 אבי המשפחה באופן קשה בתאונה5 אורן5 לפני כחצי שנה נפצע. 2+נשואה5 מור

. אורןלהתגורר בבית הוריו של  בני הזוג מתמודדים עם קשיים כלכליים מאז התאונה והמשפחה עברה. לעבודה

מור מעוניינת ו .לפני לידת ביתה הקטנה עבדה מור כמזכירה במקביל לעבודה כמאפרת בבתי חברות ומשפחה

במקביל עוברת קורס שיווק וקידום 5 ורס איפור מקצועילפתוח עסק בתחום הקוסמטיקה ולשם כך נרשמה לק

 .מור זקוקה לסיוע במימון הקורס. עיסקי במסגרת העיריה

 

 :חינוך מיוחדעבור לימודי  שרהלניתנו ₪  0666 .02

5 אינו מתקשר עם בני המשפחה5 אינו עובד5 אבי המשפחה סובל ממחלה כרונית. צעירה בת למשפחה חרדית5 שרה

אותם סיימה לא 5 אם המשפחה קיבלה מאיתנו סיוע בעבר במימון לימודי עבודה סוציאלית .מקבל קצבת נכות

שרה מטופלת מזה מספר שנים עקב מצבה הרגשי והתפקודי שהושפע מתפקודו . מזמן וכעת מחפשת עבודה בתחום

 . שרה החלה לימודי חינוך מיוחד בהם היא רואה שליחות חברתית משמעותית. הלקוי של האב
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 :תרפיה באומנותעבור לימודי  לטניהניתנו ₪  0666 .07

לטניה תואר ראשון אך . אלימה עם בן זוג שסובל ממחלת נפשממערכת יחסית מורכבת ויצאה 5 01 +גרושה 5 טניה

מעוניינת להמשיך 5 כחלק מתהליך השיקום האישי והמשפחתי שעוברת. א עבדה בצורה מסודרת במהלך נישואיהל

 .במקביל ללימודיה עובדת כפרילנסרית בתחום הכתיבה והתרגום .במטפלת באומנות את לימודיה על מנת לעבוד

היא כעת בשנתה השניה ללימודיה ופנתה לסיוע הקרן 5 טניה קיבלה מאיתנו סיוע במימון הלימודים בשנה הקודמת

 .גם בשנה זו

 
 :לימודי טבחותעבור  לרונןניתנו ₪  0666 .02

בשנים האחרונות נמצא בתהליך שיקומי משמעותי והוא . כולל עבירות סמיםרונן בעל עבר פלילי ה. 4+נשוי 5 רונן

. ואשתו של רונן נמצאת עם הילדים בבית ואינה עובדת5 ילדיהם של בני הזוג קטנים. מכור נקי מזה כמה שנים

. לרונן חובות מהעבר ונמצא בהליך איחוד תיקים. המשפחה מתקיימת ממשכורתו של רונן שעובד כעוזר טבח

במסגרת התוכנית 5 י פרוייקט המסייע במתן כלים להתנהלות כלכלית נבונה ושיקום כלכלי"שפחה מלווה עהמ

רונן . רונן מעוניין להתמקצע בתחום הבישול. הומלץ לרונן לעבור הכשרה מקצועית על מנת להגדיל את הכנסותיו

 .שכר הלימודמקבל סיוע במימון הקורס דרך תוכנית שיקומית וזקוק לסיוע במימון יתרת 
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ציפי עברה . עזבה את בית הוריה בצעירותה עקב אלימות שחוותה מאביה. צעירה חסרת עורף משפחתי5 ציפי

בהמשך סיימה שירות לאומי מלא . ד שהשתלבה במסגרת טיפולית לנערותטטות ברחוב עותקופה ארוכה של ש

ציפי החלה השנה לימודי עבודה סוציאלית עבורם קיבלה . החלה לימודים במכינה קדם אקדמאית ובשנה שעברה

במקביל ללימודיה עובדת כמדריכת נוער ומשלימה . מלגת לימודים אך היא אינה מכסה את לימודי האנגלית

 .הכנסה בעבודות ניקיון
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במהלך השנים סייעה מיטל בפרנסת . אביה מכור לשעבר מתקיים מקצבת נכות. ים גרושיםצעירה בת להור5 מיטל

שוכרת דירה עם שותפים ומכלכלת את עצמה בעזרת 5 מיטל החלה ללמוד במוסד לימודים רחוק מביתה. המשפחה

 .מתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד בכוחות עצמה. עבודת מלצרות

 

 

 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים,  ל"של צבי נוימן זתרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו  -

 

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

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

 .לותה השוטפת של העמותה וכי התרומות מוכרות לצורכי מסולא למימון פעי

 .להמשך פועלה של הקרןותרומתכם ומעורבותכם חיונית 5 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 

 


