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  ,שותפים יקרים

לישיבתו החודשית ואישר  'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'של  המנהל התכנס הועד, באייר' י, /924-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 16בגין ₪  33,,09בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 'ך לגיל הרך עבור ילימודי תואר בהוראה וחינו למימוןהוקצו ₪  0555 .1

והיא ממשיכה להתגורר עם הוריה , הוריה התגרשו ואחיה עזב את הבית עם נישואיו, נפשות /למשפחה בת  92בת  'י

אמה , סובל מפריצות דיסקבעודו ביה הכריז פשיטת רגל א. תחת אותה קורת גג בשל המצב הכלכלי הרע של האב( הגרושים)

ה היא דחתה את לימודי. באגף ארנונהה עובדת במשרת סטודנט בעיריי 'י .קצבת נכותחיה על י לא טוב וגופנובמצב נפשי 

אך הפעם החליטה לאזור אומץ ולנסות לממש חלומה מתוך אמונה כי , האקדמיים לא פעם על מנת לעבוד ולסייע למשפחתה

 ל סמךוהתקבלה ללימודים ע במכללהעשתה לימודי מכינה  'י. בעזרת השכלה אקדמית תוכל לשפר את מצבה הכלכלי בעתיד

לממן ' י-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. בלי סיוע שלנו ככל הנראה תאלץ להפסיק לימודיה. ל"טרם שילמה שכאבל , ציוניה

  . ולצאת ממעגל חיי העוני והתלות, לרכוש מקצוע, הלימודיאת 

 . 'ניהול רשתות תקשורת עבור שלימודי קורס הוקצו לטובת ₪  0555 .2

עם מצוקה כלכלית  תמודדהוא מ. הקטנים מתגוררים עם עימו 0-הבכורה והילדה האם מגדלת רק את . ילדים / +גרוש ', ש

לילדים לא קל המרחק . (שעות נסיעה ,)הרב  מנסה לשמור על קשר עם בתו הגדולה על אף המרחק 'ש. שנוצרה בגירושין

בין היתר על  ליישוב אחרהם עברו  .מצבה הנפשי אך האם לא מסוגלת לטפל בהם בשל, ם בגידולםימאמם ויש הרבה קשי

הוא מעוניין לרכוש מקצוע שיעזור לו להתקדם . מה שגרם לתחושת חוסר יציבות אצל הילדים ,ד נמוך יותר"מנת לשלם שכ

אחרת עם עבודה קידום בעבודתו או למצוא על מנת לזכות בהמליצו לו ללמוד קורס זה . ולבסס יציבות המשפחה וקתיתתעס

לשקם את מצבו הכלכלי של משפחתו ולפתוח בדרך , להתקדם בעבודתו' ש-תסייע לפסיפס קרן תרומת  .ר גבוה יותרשכ

 . חדשה

 .'דידקטי עבור ל-אבחון פסיכוהוקצו למימון ₪  2555 .3

יון ניקאמה עבדה ב. ואביה לא תמך במשפחה 2הוריה נפרדו כשהייתה בת . חמישית מבין שישה אחים, 1+ רווקה , 96 בת' ל

מגיל . לאחר השבעה נלקחה לפנימייה לאחר שאביה סירב לקחת אחריות על ילדיו. 10הייתה בת  'בוקר עד ליל ונפטרה כשל

מכללה ייעודית לבעלי לקויות היא החלה ללמוד ב. לקויות למידה קשות 'ל-ל .א מתגוררת בבית אמה עם שני אחיההי 11

צה ועובדת בגני ילדים ור 'ל. רכים והיא לא חזרה ללימודיםנהרג בתאונת דאך זמן קצר לפני תקופת המבחנים אחיה , למידה

והיא לא תוכל לעבור את הבחינות  שנים 5-האבחון שעשתה אינו תקף לאחר יותר מ. להשלים לימודיה ולהשיג תעודת גננת

קצבת נכות  ומייטוח לאכמו כן היא מעוניינת לעשות אבחון הפרעת קשב בשביל לתבוע מב. ללא הקלות מקסימליות

לקבל את ההקלות המגיעות לה , להשלים לימודיה' ל-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .תאפשר לה דמי קיום בזמן הלימודיםש

 . ביושר ולרכוש מקצוע לחיים

 'ש-לימוד ל-הוקצו לסיוע במימון שכל₪  2555 .4

אמה לא יכולה . נפשית ופיזית, ת מיניתסבלה מהתעללו 0עד גיל . בת בכורה במשפחה חד הורית ולה אחות אחת, 90בת , 'ש

 . נגד האב יש צו הרחקה .הקשר עם אביה נותק לאחר מקרי אלימות שהופנו אליה ולאמה, יתלכלכלה בשל מצבה הבריאו

בנות . של פעמים רב' האם ברחה עם הבנות מהבית למעון נשים מוכות ולאחר מכן עברו לדירות שכורות מס 0.5בגיל 

היא רוצה . התגייסה ושירתה בתפקיד שאפשר לה לעזור לכלכל את אמה ואחותה 'ש. ת עוני קשות מאדעברו תקופוהמשפחה 

מבקשת . לעזוב את בית אמה ולהתחיל בחיים עצמאיים, נטורופתיהוהחליטה להירשם ללימודי , לצאת מהמצב הקשה

פה מינית והוכיחה עצמה כמסוגלת היא טופלה במרכז למניעת אלימות וביחידה לנפגעות תקי .ל"שנסייע לה במימון שכ

לרכוש מקצוע ולצבור ביטחון , להמשיך לימודיה' ש-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .לעמוד באתגרים ולהפגין יציבות והתמדה

 .בחיים בוגרים ועצמאיים

 'הוקצו למימון מעונות עבור י₪  1055 .0

הוריה לא . ,933-נהרג ב אחיה, היא אחות שכולה 'י. לפוליטיקה וקרימינולוגיה במכללה' סטודנטית שנה א, 96בת , 'י

מספרת שהבית נמצא באבל ובהתמודדות יומיומית קשה עם מחלת הנפש של אחיה ולכן  'י. אחיה השני לוקה בנפשוו, עובדים
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' אפשר לשתרומת קרן פסיפס ת". ההצלה שלה שהם גלגל"מבקשת עזרה במימון המעונות כדי שתוכל להמשיך את לימודיה 

 . מבית הוריהבריחוק להשלים התואר ולשמר את תהליך השיקום שהיא עוברת , ך לימודיהלהמשי

 'למימון קורס טכנאי סלולר עבור י₪  3555 .6

בילדותה עברה התעללות מינית על ידי אחיה . ד"מתגוררת עם הוריה ואף עוזרת להם במימון שכ, עובדת כקופאית, /9בת  'י

טיפולים פסיכולוגיים  על כן מממנת, כאלה שלא אפשרו לה לסיים שירות לאומי ,הגדול וכיום סובלת מקשיים נפשיים

זוקה ותיקון סמארטפונים והיא מעוניינת ללמוד קורס תח' רוח נשית'עברה אבחון מקצועי בליווי מנטורית מ 'י. לעצמה

וש מקצוע שיאפשר לה לבנות לעצמה עתיד ולרכ, להשלים את תהליך שיקומה' אפשר ליתרומת קרן פסיפס ת. וטאבלטים

 .יציבות וביטחון כלכלי

 .'בחינוך מיוחד ומתמטיקה עבור י' עבור לימודי שנה ב₪  7555 .7

היא סטודנטית לחינוך מיוחד  .פנתה לשירותים חברתיים שיסייעו לה בנטל גידול ילדיה. 0-אם ל, בהליכי גירושין, 01בת  ',י

כיום הוא לא מעביר לה . עד הפרידה האב היה המפרנס העיקרי. םלאב קשר רופף עם הילדי. 'שנה ב ,במכללהומתמטיקה 

היא רוצה לסיים . 'דרגת זכאותה היא א. ראוי ויציב לסביבת חיים בטוחה ואיכותית מקצועמעוניינת להשיג 'י .כספי מזונות

להתקדם צעד , ללימודיה האקדמאיים' להשלים את שנה ב' אפשר ליתרומת קרן פסיפס ת .לימודיה ומבקשת סיוע שלנו

 .ולייצר לעצמה את סביבת החיים היציבה והאיכותית אליה שואפת, מקצוע בו תוכל לעסוק נוסף ברכישת

 'טון עבור ד 12סיוע למימון קורס נהגי משאית עד ₪  1555 .0

ניקיון  אשתו עובדת. כעובד ייצור חומרים ופוטר לאחרונה מדפסות תלת מימדלעבד שנתיים במפעל . 0-אב ל, נשוי, 01בן ' ד

לאחר ליווי וייעוץ החליט . המשפחה מוכרת לרווחה בשל מצב רפואי של האם בסיבוך בלידה. בפריפריה בדרוםבמפעל 

. טון 19משאית עד  על הוא חדור מוטיבציה ובאבחון תעסוקתי נמצא מתאים ללימודי קורס נהיגה. להתקדם לרכישת מקצוע

' דאפשר לתרומת קרן פסיפס ת. וש למקצוע באזור מבטיחים לו עבודהוהביק, תנאי השכר הולמים, זה תחום שהוא אוהב

 .לכלכל את משפחתו ולצבור ביטחון עצמי ויכולת התמדה בעזרת הליווי הצמוד, לרכוש מקצוע בעל ביקוש

 'למימון קורס חובש מוסמך עבור ר₪  1555 .9

הבינה שהדת ' בכתה ג. ה במסגרות חרדיותגדל. לאומי מטעם האגודה להתנדבות ירותשב 9310משרתת מספטמבר , 12בת  'ר

 לקבל את אורח חייה ההורים מאד התקשו. מקובלהועפה מבית הספר בשל קוד לבוש לא ' לא מעניינת אותה ובכיתה י

של נערות מרקע  דרוםבעקבות כך עברה לפנימייה ב. והתנו את הישארותה בבית בקיום אורח חיים חרדי 'חילוני של רה

 לעיר הולדתהמגיעה לעיתים רחוקות , היום היא מקיימת אורח חיים חילוני. ומאז היא כמעט ואינה מבקרת בביתה מעורב

היא מתעניינת בתחום הסיעוד ורוצה  בבית חוליםבעקבות השירות הלאומי (. ללא ידיעת הוריה)לפגוש את אחיה הקטנים 

תרומת קרן פסיפס . א ודמי כיס של השירות הלאומי"ל בטלש" ילד נטוש"היא מתקיימת מדמי . לרכוש תעודת חובש מוסמך

 .לרכוש מקצוע לחיים ולהגשים את עצמה, להמשיך את חייה העצמאיים' לר אפשרת

 'דידקטי עבור מ-לסיוע במימון אבחון פסיכו₪  1555 .15

שעברה )נה גם עם אחותו שנים ומאז הוא מתגורר עם אמו ועד לאחרו 13הוריו התגרשו לפני . בצפון' תלמיד כתה ה, 11בן  'מ

שנים  ,9 ברווחה האם מוכרת. עם האב נשמר קשר לא רציף עד ניתוק בשנתיים האחרונות(. לגור עם בן זוגה ושימשה לו כאם

אך חילופי המטפלים  ,היה בטיפול רגשי 'מבשל כך  .והיא אינה עובדת, עם הפרעות שינה כרוניות הנובעות מטראומת ילדות

בבדיקה . השנה דווח על ירידה לימודית וחברתית משמעותית .זרו את טראומת העזיבה שחווהושח מויע לא היטיבו

ט והתפרצויות להתנהגויות של חוסר שק 'של קשיים רגשיים אשר מביאים את מנמצא כי קיים רקע  ונוירולוגית שנערכה ל

תרומת קרן פסיפס  .ת מורכבותו הרגשיתדיאגנוסטי שיאפשר הבנה רחבה יותר אודו-על אבחון פסיכו מליץבית הספר ה. זעם

 .ולצבור הצלחות וכישוריםלקבל טיפול הולם , לאבחן את מקור קשיו ואתגריו הלימודיים והחברתיים' אפשר למת

 'לאייפד תקשורת עבור ה₪  1055 .11

. שנים 0-נה ביש לה זוג הורים ואח הגדול ממ. עם אח תאום שלא שרד' ג 609נולדה במשקל , חודשים 13-ו שנתייםבת , 'ה

אינה זוחלת , יש לה קשיים מוטוריים רבים. אושפזה לאורך חייה חזור ונשנה. נכות 133%-קשה ו CPהיא מוגדרת עם 

ח "ש 9333בעלה אברך שמרוויח . אמה רוצה לרכוש לה אייפד שיסייע לה ברכישת שפה ,בהמלצת הקלינאית. ומדברת מעט

. את הטיפולים הנדרשים לה' ת רבים והלוואות כדי לממן להם נגררו לחובוה. לא עובדת אמה' ומאז לידתה של ה, בחודש
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-בהתפתחות וביצירת קשרים בין, לרכוש כלי תקשורת משמעותיים שיסייעו לה ביומיום' אפשר להתרומת קרן פסיפס ת

 .אישיים

 .'ג-עבור קורס הנהלת חשבונות ל₪  4555 .12

שנות  19היא לא סיימה . קדחת ים תיכוניתילדיה סובלים מ. מות מתמשכתל אלישנים בש 6פרודה .  /+ חד הורית , 06ת ב' ג

היא המטפלת . 'קופאית וכו, לימוד כי יצאה לעבוד בשל מצב כלכלי רע ומאז ועד היום עובדת בעבודת מזדמנות כמו מנקה

והיא פנויה לפתח את  יםאך היום הילדים גדול ,ילדיה ולא היה מי שיעזור לה על כן מעולם לא חזרה ללמוד העיקרית של

' ק של גחשבון הבנ. ח לחודש בלבד"ש 153של  זעום האב עוזר בסכום. ילדיה 0-עם חמותה ו, מתגוררת אצל אמה 'ג. עצמה

בשל כך פנתה אלינו לרכישת מקצוע הנהלת . וניינת לרכוש מקצוע ולשקם חייהמע ".חיה מן הפה ליד"היא בחובות ו, עוקל

לרכוש מקצוע ' אפשר לגתרומת קרן פסיפס ת. שנות הלימוד המהוות סף כניסה לקורס 19חשבונות לאחר שהשלימה את 

 .ולהגשים את עצמאותה ויכולותיה, שיעזור לה לכלכל עצמה ומשפחתה בכבוד

 'לרכישת מערכת הגברה ביתית לפתיחת עסק עבור ג₪  1055 .13

ים ונעזרת במחלקת הרווחה לשיקום מצבה מתמודדת עם קשיים כלכליים רב, אם חד הורית לשני מתבגרים, 01בת  'ג

היא למדה דרמה חינוכית . ועושה טיפולים הוליסטים ,במדרשההיא עובדת כמזכירה בחצי משרה . הכלכלי והאישי

כנית לערוך מסיבות כלה מופע העוסק בהעצמה נשית ויש לה תהיא בונה . ותיאטרון ורוצה להתמקצע בתחום ולהעלות מופע

ומתחילה לעבוד עם במאית מהיישוב על מנת " יוזמים עסק"תפת בקורס של מעוף היא משת .זוגיותוערבי נשים בנושאי 

 .לפתוח עסק עצמאי ולבסס עצמה כלכלית ואישית, להגשים חלומה' אפשר לגתרומת קרן פסיפס ת .לעבוד באופן מסודר

 'א-דיאגנוסטי ל-עבור אבחון פסיכו₪  055 .14

כמתמודד עם  'אאובחן ' בכתה ב. 5-קטן בן ה ולו אחמתעתד להיות נהג אגד  אביו, תשינניאמו ', תלמיד כתה ג, 2בן , 'א

מאבד , מסכן את עצמו, מתקשה לקבל מרות, רגיש יתר, ותמוצף בקלשהוא , דווח עליו שיש הדרדרות במצבו. הפרעת קשב

המשפחה במצוקה כלכלית כי . יתדיאגנוסטי והערכה פסיכיאטר-על כן בית הספר ביקש לערוך אבחון פסיכו... ועוד סבלנות

לאבחן את מקור ' א-אפשר לתרומת קרן פסיפס ת. והם מבקשים סיוע שלנו במימון האבחון, האב לא עובד מזה תקופה

 .לקבל טיפול הולם ולצבור הצלחות וכישורים התואמים את מצבו, נפשיים וחברתיים, קשיו ואתגריו הלימודיים

 'בלימודי חינוך ואנגלית עבור מ' לימוד שנה ג-למימון שכר₪  3055 .10

אמה . נטש את המשפחה ונעלם, אביה אזרח אמריקאי חווה קשיי קליטה. עובדת כמורה פרטית לאנגלית, 92ווקה בת ר', מ

חווית הילדות . בשנים הללו אמה דאגה לבנות באופן בלעדי ללא סיוע. שנות עגינות עד לאיתור האב וקבלת הגט 11עברה 

מבקשת שנסייע . לכן מסייעת למשפחות נזקקות בהנחלת השפה האנגלית, מין כי החשוב מכל הוא חינוךלהא 'את מהובילה 

ההערכה היא .  קשיי נשימה ומיגרנות, היא החלה לסבול מפריחות, הדרדר' של מלאחרונה מצבה הגופני . לה במימון התואר

התשלום האחרון שלה ללימודים מתקרב ואין  .שחוותה עקב החשש שלא תוכל לסיים את התואר שזה קשור להתקפי חרדה

תרומת קרן פסיפס  .זו שנתה האחרונה לתואר. וההלוואות הופסקו ,לאחר שמלגות רבות דחו פנייתה לה איך לממן אותו

 .לרכוש מקצוע ולהגשים את ייעודה כאשת חינוך וכמורה לאנגלית, לסיים את התואר האקדמי הנכסף' מ-תאפשר ל

 'ס טכנאי סלולר עבור מלמימון קור₪  4555 .16

והופנה מטעם פקידות הסעד להוסטל לנוער חסר קורת , אשר הגיש תלונה נגד אביו בגין אלימות, מצפון הארץ 11נער בן , 'מ

וכי היה רוצה מורכבים עם הוריו הוא סיפר כי היחסים . מאד מחובר לחברה היהודית מה שמקשה על הוריו לקבלו 'מ. גג

ויציאה חוזרת ונשנית מבית הוריו שלא מקבלים את , 'מתוארים ניסיונות התאבדות של מ. בהם להיות עצמאי ולא תלוי

א שהשהייה בבית והרצון ידוע כי הוא השתמש בעבר בסמים ואלכוהול והמחשבה הי. אורח חייו ודורשים ממנו לכבד אותם

. ונמצא בשלב יציב יותר בחייו, ית הוריומתגורר בב 'כיום מ .הם שמעכבים את שיקומו ,עבוד בעסק המשפחתישישל הוריו 

הוא התחיל טיפול ביחידה . הוריו מדווחים על שיפור ניכר בתפקודו וכי בחודשיים האחרונים לא היה שימוש בסמים

הוא מראה עקביות ויוזמה בכל הקשור ללימודים  ,מזה זמן רב 'ללמוד טכנאות סלולר זה היה חלומו של מ. להתמכרויות

' מ-תאפשר לתרומת קרן פסיפס  .ההורים רואים בעין חיובית את הכוונה שלו ללמוד בקורס הזה. דבר אחר הללו יותר מכל

 .ללמוד מקצוע שיאפשר לו עצמאות כלכלית ועשיית שינוי משמעותי בחייו בהתנתקות מבית הוריו ויציאה לחיים עצמאיים


