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 ,שותפים יקרים

לישיבתו  'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של , ו"התשע ב בכסלו"י, //1//421-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 0/בגין ₪  44,,20החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 'אעבור  נייםקורס סייעת שי למימוןהוקצו ₪  0444 .1

 בארץ. אית פסי רכבתסועבדה שנים כהנד" הנדסאי"ה תואר ברוסיה למד .מסיביר 44/0-בעלתה , /+ גרושה , 03בת ', א

מעוניינת ' א.  /דרגת זכאותה ברווחה  .מה שלא ממצה את כישוריה ולא מסייע להתאקלמותה, עובדת כמטפלת בקשישים

המכללה מתחייבת למצוא מקום  .מה שמקל עליה מאד, ודים הם בשפת אםללמוד קורס סייעת שיניים במכללה בה הלימ

  .לשפר התאקלמותה בארץ ולהשתכר בכבוד, לרכוש מקצוע' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל  .עבודה לסטודנטים שלה

 . 'אור בע קורס הנחיית קבוצותהוקצו לטובת ₪  1444 .2

שנים הצליחה להיחלץ ממצב פגיע ומתמשך  2לפני  . ומורכב ניתקה קשר עם משפחתה בשל אירוע חיים קשה, 43בת , 'א

מטעם התוכנית עברה אבחון מקיף . מלווה בתוכנית אפיקים ולומדת להתנהל כלכלית 'א. ומאז היא מנסה לשקם חייה

. ונותבו עובדת בשנים האחר בתוך הארגוןעבורה קפיצה  קרשקורס זה יכול להוות עבורה . והומלץ לה ללמוד הנחיית קבוצות

 .להתקדם אישית ולשפר מצבה הכלכלי, למוד מקצוע שנמצא שמתאימה אליול' א-תסייע לתרומת פסיפס 

 .'אעבור  221הנהלת חשבונות קורס הוקצו למימון ₪  2444 .3

אלימות  בעקבות ,חודשים במקלט לנפגעות אלימות' שנים לאחר שהות של מס 0הגיע לרוח נשית לפני ,  4+גרושה , 24בת , 'א

הגרוש . שנים בתחום האדמיניסטרציה הזוטרה בעבודות שהשכר עליהן הוא מינימום' היא עובדת מס .ה שספגה מבן זוגהקש

. ח"מעוניינת ללמוד קורס הנה 'א, על מנת לשפר מעמדה ולהגדיל הכנסתה. לא משלם לה דמי מזונות והעניין בהוצאה לפועל

' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .יאת תעסוקה הולמת ומכניסה יותריו עד למצרחאח נשית ילוו אותה במהלך הקורס ולרו

 .לשפר מעמדה הכלכלי ולזכות בעצמאות אליה מייחלת אחרי שנים של תלות ופוגענות, לרכוש מקצוע

 .'בעבור  פסיכולוגי-אבחון נוירוהוקצו למימון ₪  2044 .0

האם . רתו המשפחה בחובות ומתקשה להתנהל כלכליתשנים מסרטן ומאז פטי 2אביה נפטר לפני , 6בכורה מבין , 42בת , 'ב

בילדותה שהתה בפנימייה ומשהתבגרה יכלה לשוב לבית . א"בעלת מוגבלות נפשית ופיסית ונתמכת בקצבת נכות מבטל

היא עבדה בכמה , שירתה שרות מלא כנהגת משאית, ל עם בגרות חלקית"שנה 4/סיימה , היא סובלת מלקויות למידה. הוריה

ם ולהגיע המסייעת לצעירים למצות את הפוטנציאל שלה, עם שחרורה הגיעה לתוכנית מרחב. ך מתקשה להתמידמקומות א

בשל יכולות קוגניטיביות . נשאלת השאלה לגבי מסוגלותה לקיים אורח חיים עצמאי ויצרני. לעצמאות כלכלית וחברתית

-לצורך בדיקת זכאותה יש צורך באבחון נוירו .א"יש הערכה כי תהיה זכאית לסל שיקום ולקצבת נכות מבטל, נמוכות

לעבור אבחון ובשאיפה לקבל את ההקלות המגיעות לה על מנת ולהשתלב ' ב-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .פסיכולוגי

 .במסגרת שתיטיב עימה ותקדמה על פי יכולותיה

 .'געבור  טבחותקורס הוקצו למימון ₪  0444 .0

הוא לא חזר . 'ביניהם מותו של אביו כשהיה בכתה ז, אתגרים' חייו עבר מס במהלך .אחיו 4-מתגורר עם אמו ו, /4בן , 'ג

ל החל להשלים הפערים וכיום רוצה "עם שחרורו מצה. למסגרת לימודים באופן סדיר ויצר פער ברכישת ההשכלה בחייו

שלום שכר הלימוד של מבקש שנסייע בת, והחל את לימודיו ומתקדם יפהבמסעדה  הוא עובד. ללמוד את מקצוע הטבחות

 .לגשר על הפערים שצבר ולצבור ביטחון ועצמאות כלכלית, רכוש מקצועל' ג-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. הקורס

 .'דעבור קורס תכנות מחשבים הוקצו למימון ₪  0444 .6

אך הם , לקשיים הקושי השפתי והתרבותי גרם. ילדים 2ולהם התחתנו  ,עולה חדשה גם כן' התחתן עם י', 33-עלה ארצה ב 'ד

לפני . עובדים ומנסים לסיים תשלומי חובות שהצטברו בתחילת דרכם שניהם. פועלים במרץ והתמדה להתקדם ולהתפתח

יש . תו מקצועיתלעמותת כתף אל כתף לצאת מהמצב הכלכלי ולשנות תעסוקה למקום שגם יספק או 'דכשנה וחצי הגיע 

בבירור מעמיק הגיעו לתחום . על אף חוסר שביעות רצונו, צא עבודה אחרתבעבודה במשך שנים כי לא מ לציין שהוא התמיד

, תוך סיפוק, שיאפשר לו לצאת מהבוץ הכלכלי ולדאוג למשפחתולרכוש מקצוע ' ד-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .המחשבים

 .פיתוח הביטחון העצמי והכישורים שלו

 .'קורס הוראה מקדמת עבור חהוקצו למימון ₪  1044 .7
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, עובדת בבית ספר כמורה מחליפה. חולת לב מלידה ואחת לכמה שנים עוברת סדרה של ניתוחים, גרושה, 4+  04בת , 'ח

בזכות מוטיבציה גבוהה החלה ללמוד ולהשלים תואר ראשון . סרת עבודה ובמצב כלכלי לא פשוטהגיעה לכתף אל כתף מחו

מ להגדיל הכנסה חודשית "קביל ללמוד הוראה מתקנת עובמ( שמומן נשאר לה קורס אחד)נוך כדי לקבל קביעות כמורה בחי

להגדיל הכנסתה , למצוא עבודה עם קביעות' ח-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. (ורים פרטיים ופרויקטים בית הספרשיע)

 . ולהרחיב כישוריה המקצועיים

 .'חעבור  סייעות בגןקורס הוקצו למימון ₪  6444 .0

מצאים במשפחתון דרך לשכת שני הילדים שלהם נ. עובד במוסך ,בעל עבר פלילי, 02בן , 'ר, הבעל. 4+ נשואה , /4בת , 'ח

המשפחה סובל מקשיים . ולהשתלב בשוק העבודה למודתוכל לצאת ל 'בשביל שח ,תוכנית לטיפול במשפחהחלק מכהרווחה 

אך לא מצליחה  ודי סייעת גןהחלה לימ 'ח. י כתף אך כתף כחלק מתוכנית שיקום וטיפול במשפחה"ע יםמלווהם . םיכלכלי

להשתלב בשוק , להשלים את לימודי המקצוע שהחלה' ח-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. לעמוד בהוצאות ומבקשת עזרתנו

 . העבודה ולשפר את המצב הכלכלי של משפחתה

 .'קורס תפירה למתחילים עבור להוקצו למימון ₪  2044 .9

שנים נרצח בעלה כאשר הייתה בתחילתו של  ,לפני . שנות לימוד 4/בעלת . םמערכות יחסי 4-ילדים מ 2+ אלמנה , 00בת , 'ל

נוכח המצב . טרם מקרה זה המשפחה לא הייתה מוכרת ברווחה. בעקבות כך שרתה בדיכאון והתקשתה לתפקד. היריון נוסף

עצמה ולהוות  ללמוד ולקדם, היא חשה כי מסוגלת לצאת מהבית ארוכה לאחר תקופה. לקחה הלוואות ונקלעה לחובות

מי שישלבה בחנות ו, מכונת תפירהיש לה . ולהביא לידי ביטוי את יכולותיה בתחום תפירההיא רוצה ללמוד . דוגמא לילדיה

לדאוג לביטחונה , לרכוש מקצוע' ל-ל תסייעתרומת קרן פסיפס  .שם תוכל למכור עיצוביה ולעשות תיקונים בתפירה

 .מחדשולהתחיל חייה , הכלכלי שלה ושל ילדיה

 .'מעבור  221הנהלת חשבונות קורס הוקצו למימון ₪  6444 .14

פתחו קשיים תהועל כן  ,גרם 0/4-ו ג"ק /./משקל ב, מים פגיםתאונולדו לבני הזוג  44/0בפברואר . 4 +נשואה , 00 בת, 'מ

לא , 'מוכתוצאה מכך  ,דבר אשר השפיע על מצבם הכלכלי, ד ילדיהםצשני ההורים היו לזו במהלך תקופה  .פיזיולוגיים רבים

לא יכולה לחזור  'מ. בסיוע מחלקת רווחה שיקומיים הילדים במעונות כיום שני. סיימה את לימודי ראיית החשבון שהתחילה

והיא  אך לימודי הנהלת חשבונות מתקיימים פחות ימים ושעות, ללימודי ראיית החשבון בשל האינטנסיביות הכרוכה בהם

לחזור ' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ה לחזור לשוק העבודה ומימון הלימודים גדול עליהםהיא רוצ. סבורה שכן תצליח

 .לרכוש מקצוע כפי שתמיד חלמה ולתמוך כלכלית במשפחתה, לחיים נורמטיביים

 .'מעבור  אומנותקורס הוקצו למימון ₪  3044 .11

פרנסת המשפחה מבוססת על . חדרים 0ן של כולה מתגוררת בבית קט המשפחה. נפשות 3למשפחה בת  שנייהבת , 40בת , 'מ

' מ.  הקים משפחה חדשה ונעלם, שנים 4/האב לא בקשר עם המשפחה מזה . שעובדת עם נפגעי נפש, בלבד 'מעבודתה של 

בבית הספר לאומנויות " אמן מנחה"שנים החלה ללמוד בתוכנית  0לפני . י תוכנית המנטורינג בספיר"שנים ע 0מזה  מלווה

. אך השנה לא קיבל המלגה על כן נאלצת לפנות למקורות אחרים, ת ספירלנות זכתה במלגות ממכלום האחריתיבשנ. בספיר

זה יאפשר . BA-אלה לימודי תעודה שניתן להשלימם ל. את משפחתה עליה לפרנסחצי מסלול בשל העובדה כי  תהיא לומד

לעבוד בתחום בו , לרכוש מקצוע, שלים את לימודיהלה' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .אומנות בקהילהלה לעבוד כמורה ל

  . חלמה בשאיפה בעתיד להתקדם ולהשלים לתואר ראשון

 .'עבור ל הוקצו למימון קורס סייעת שיניים₪  3244 .12

חובות בשל פשיטת רגל  היא. שנים ומגדלת לבד את ילדיה 2וגרושה מזה  /4עלתה לארץ בגיל , 4+ גרושה , 03בת , 'מ

. שנים 0כך חיה . והחלה לעבוד בעבודות מזדמנות, (כי היה עליה לטפל גם בילדיה) פוטרה מריה מעבודתהכן כמו . משותפים

היא רוצה להיות בתודעת שירות ולעבוד  -ה את מקומהומרגישה שמצא, בתחילת ספטמבר החלה ללמוד קורס סייעות שיניים

ועוד , (הוא מלמד אותה)שרה חלקית כסייעת יום בשבוע לפני חודש החלה לעבוד אצל רופא שיניים במ. עם אנשים ולמענם

לרכוש , להשלים לימודיה' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. כל שמקום עבודה מובטח לה עם סיום הקורסיומיים כמזכירה 

 .ולכלכל את עצמה ומשפחתה בכבוד ובסיפוק, מקצוע

 .'תואר ראשון בחינוך גופני ובריאות עבור ת הוקצו למימון₪  6444 .13
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ובני המשפחה מוכרים לרווחה , ללא חשמל, המשפחה מתגוררת בצריף קטן. נפשות //ממשפחה המונה , 40בת , רווקה, 'ת

לסיים תעודת בגרות מלאה עם ציונים גבוהים ולהתקבל לקורס מדריכים  'הצליחה ת, על אף אלה. בשל העוני הכבד בו חיים

היא סיימה בהצלחה ופנתה . חודשים בתנאי פנימייה 3הנמשך , וחהקורס משותף למשרד הרו, כלליים בספורט בוינגייט

זה , למשפחה קשה לקבל אותה כאישה שרוצה לקדם עצמה לא הקימה משפחה. להמשך לימודים ונרשמה לתואר ראשון

עם סיום . ומתגוררת שם במעונותלפרנסתה עובדת במכון וינגייט  היא. משאיר אותה לבד בהתמודדות עם אתגרי החיים

להתקדם , רכוש תואר ראשוןל' ת-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. התואר היא תוכל לעבוד בניהול של מערכות בריאות וספורט

 . למחוזות חדשים של ניהול ולצבור ביטחון ותמיכה שלא זוכה לה ממשפחתה

 

וזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והי

נדגיש כי כל . זה גם מסמכים שמתארים את הקרן ופועלה לעדכון מצורפיםרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה הם יצט

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

 . ותרומתכם ומעורבותכם חיונית היום יותר מתמיד, מאודרבות  מגיעות אלינו בקשות

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


