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 ,שותפים יקרים

לישיבתו  'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של , ו"התשע טבתב ז"י, //291/21-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 23בגין ₪  ,,/,74החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 'אעבור  ונדלימודי סאקורס  למימוןהוקצו ₪  0777 .1

באופן שאינו מובן מאליו ועם הרבה קשיים . וכיום מתגורר אצל סבו בשל קשיים משפחתיים גדל בבתים מפוצלים, 22בן  'א

 אולפןהקים , מאז ומתמיד עסק בתחום הסאונד. ועשה שירות לאומי, השיג בגרות מלאההוא , בשל האתגרים המשפחתיים

מבקש סיוע במימון הלימודים שכן מתקשה לעמוד בהוצאות  .ס מקצועי"אונד בביהמחסכונות ועבודות והחל לימודי ס ביתי

לרכוש מקצוע ולהבטיח את עתידו בתחום ' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל  .והפסקתם תשליך לטימיון את הדרך שכבר עשה

  .אותו אוהב ומוכשר

 . 'אור בע תסריטאותקורס הוקצו לטובת ₪  0777 .2

, ביניהם דיכאוןרבים חוותה משברים . ובהמשך גם את הדת, 1/עזבה את הבית בגיל  ,חה דתיהרווקה ממשפ, 24בת , 'א

, מנסה לשקם חייה בעזרת טיפולים ומכונים שמסייעים לה. ועוד שלל התמודדויות, מגורים ברחוב, אנורקסיה, סמים קשים

להמשיך את תוכנית , ת לדרך חדשהלצא' א-תסייע לתרומת פסיפס  . והחלה את שנתה השנייה בבית ספר לתסריטאות

 .השיקום ולרכוש מקצוע שיקנה לה פרנסה ויציבות

 .'אעבור  סוכנת ביטוחקורס הוקצו למימון ₪  0077 .3

כיום עובדת כפקידה וחתמת . גדיל שכרההמעוניינת להתקדם מקצועית ול. טוחועובדת בתחום הבי 2+גרושה , 39בת , 'א

רוצה לתפוס שליטה על חייה ולכלכל את עצמה ואת ילדיה בכבוד  .קידום בתחום זה ללא אפשרויות. ח"ש ,,/1-ומרוויחה כ

, להגדיל שכרה באופן משמעותי ולשפר את מעמדה האישי, לרכוש מקצוע' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .ועצמאות

 .הכלכלי והמשפחתי

 .'סעבור  דידקטי-פסיכואבחון הוקצו למימון ₪  0771 .4

-אי הפרדה בין דימיון, לימודים חברתיים, מתוארים קשיים התנהגותיים. ולהם זוג הורים 3 בכורה מבין, //בת ', ס

. להשתלב במסגרות החינוכיות הן מבחינה לימודית והן חברתית' חרדות רבות ועוד שלל אתגרים שמקשים על ס, למציאות

ורים נמצאים בקושי כלכלי וחשבון הה. לקראת המעבר לחטיבת ביניים, מבקשים לערוך אבחון מקיףהוריה ובית הספר 

תרומת קרן . 'ס-ל במירוץ נגד הזמן לקראת וועדת ההשמה לשנה הבאה ומציאת מסגרת הולמת הם. הבנק שלהם מוגבל

לעבור אבחון ובשאיפה לקבל את ההקלות המגיעות לה על מנת ולהשתלב במסגרת שתיטיב עימה ' ס-פסיפס תסייע ל

 .ותקדמה על פי יכולותיה

 .'דעבור  ל שנה שנייה בחינוך"שכהוקצו למימון  ₪ 7776 .0

מכור להימורים  מספרת שבעלה הינו' ד. ועוד בין בני הזוג לרווחה על רקע אלימות תמוכר משפחהה .3+ פרודה , /4בת , 'ד

ת מחליפה עובדת כגננ 'דשנים האחרונות  3-ב. הילדים לא בקשר עימו והוא אינו תומך בהם כלכלית. וחובותיו נפלו על כתפיה

מ "ע עליה להשלים תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה. ועוברת בין גנים על פי דרישת המערכת, היא ללא קביעות, בעיר

בעזרתו תהיה , תואר ראשון בחינוךרכוש ל' ד-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. לקבל קביעות ולהגדיל משכורתה משמעותית

 זכאית לקביעות ויציבות במערכת החינוך

 .'חעבור  אומנות משקמתקורס הוקצו למימון ₪  7774 .6

מסיימת . שנים 4נקייה כבר . פנתה ליחידה לנפגעי התמכרויות לאחר שנה וחצי של ניקיון לשם טיפול רגשי, רווקה, 37 בת' ח

ם פוטנציאל להכשרה ויישו שם זוהה על מנת לקבל עזרה בתעסוקה" רוח נשית"פנתה ל. בימים אלה תואר שני בפילוסופיה

תרומת קרן  . מיוחדות וצרכים מיוחדים לוסיותעם אוכמקנה כלים לעבודה  אותו מבקשת ללמוד הקורס. כישוריה בסדנאות

 .לפתוח דרך חדשה לעצמאות וביטחון, רכוש מקצוע וכלים לעיסוק בו טובה ואוהבתל' ח-פסיפס תסייע ל

 .'עבור ח איפורקורס הוקצו למימון ₪  2077 .0

מתפרנסת מעבודות משק בית ומתקשה . הורית-כרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים והיותה חדומ, /+ גרושה , ,4בת ' ח

 'ח. המכשירה משפחות לניהול תקציב( מטעם פעמונים" )ענבלים"שולבה בתוכנית הכשרה תעסוקתית וב. לעמוד בהוצאות 
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למצות את כישוריה ' ח-ן פסיפס תסייע לתרומת קר. מעוניינת ללמוד קורס איפור מקצועי לרכישת מקצוע נוסף להשתכרות

 .תוך רכישת מקצוע בליווי תומך ומתאים למקסום התועלת, ולהגדיל הכנסתה

 .'ח למימון לימודי מנהלת משק בכירה עבורהוקצו ₪  7773 .8

רקע טופלת באגף הרווחה על מוכרת ומ' ח. עובדת כפי יכולתה בניקיון על מנת לפרנס את המשפחה, 2+גרושה , 39בת  ' ח

אחרי שנים של עבודה בניקיון וטיפול בקשישים . בעבר חוותה אלימות בקשר הזוגי. לתפקד כחד הורית וקושי כלכליה קשיי

הכלים שתלמד בקורס ניהול . להתקדם בתחום ולהעלות את רמת חייה והכנסותיה, היא מעוניינת ללמוד על מנת להתפתח

ללמוד לראשונה ' ח-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ופיננסית מקצועית, יתלמוד במיומנויות להתפתחות אישמשק יסייעו לה ל

 .לשפר מעמדה ולהגדיל הכנסתה, בחייה מקצוע

 .'כעבור  עיצוב גרפיקורס הוקצו למימון ₪  7772 .9

החברתי בתפקודו  מה שנתן אותותיו, וספג דחייה והזנחה מצד אמו שנים /איבד את אביו למחלת הסרטן לפני , ,2בן , 'כ

גישתו לטכנולוגיה . ס הנותן מענה לילדים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות"שולב בביה' לקראת סוף כתה י. לימודיוה

שם סיים קורס אינטנסיבי והביע רצון להמשיך להתמקצעות בתחום , "דרך המלך"והתעניינותו הביאו לשילובו בתוכנית 

לרכוש מקצוע בקורס יוקרתי שיפתח לו אפיקים , "המלךדרך "לעלות על ' כ-ל תסייעתרומת קרן פסיפס . הטכנולוגי

 .בתחום התעסוקה והעצמאות אליה מייחל

 .'כעבור  בלימודי חינוך' ל שנה ג"שכהוקצו למימון ₪  0777 .17

המשפחה מוגדרת אך , שני בני הזוג עובדים. ומטופלת על ידה 1,,2המשפחה מוכרת לרווחה משנת , 4 +נשואה , 39בת  'כ

חדורת מוטיבציה היא . לימודי חינוך מיוחדעל כן יצאה לרכוש תואר ומקצוע ב, מנסה לשפר את מצבם' כ. 'ברמת זכאות א

. ראשוןהתואר התעודת את לא תוכל לקבל ם השלמתחובות ובלי צברה  היא .לסיים ולהמשיך להשלמת לימודי תעודה

 .תהווה פתח לשיפור חייה ומצב משפחתהש, לסיים את התואר ולזכות בתעודה הנכספת 'כ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 .'לעבור  הנדסת תוכנה תוארהוקצו למימון ₪  0777 .11

והתגרשה , אחרי לחצים שהופעלו עליה /.7/התחתנה בגיל . כיום אינה דתייה, חסידית-במקור ממשפחה חרדית, 22בת  'ל

השלימה בגרויות והתקבלה  היא. מאז התרחקה מהדת ומנסה לקחת אחריות על חייה. בשל מרות רוחם של הוריה

לרכוש השכלה ' ל-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ל ומבקשת סיוע במימונם"מתקשה לעמוד בהוצאות שכ. ללימודים

 .ולהבטיח את עתידה הכלכלי וליצור יציבות ומסגרת בטוחה בהמשך הדרך, מקצוע, אקדמית

 .'מעבור  איפורהוקצו למימון קורס ₪  7703 .12

. האב אברך האם עקרת בית. ההורים מנהלים אורח חיים דתי ומחצית מהילדים עזבו את הדת. 8-החמישית מ, 9/בת  'מ

אחיותיה ו 'מהוציאו ההורים את  4/בגיל . אלימות האב ודיכאון של האם, המשפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים

היא .  דה ויצאה בחופשים למשפחת אומנהכחצי שנה שוטטה עד התערבות הרווחה ואז הגיעה לפנימיית סעד שם למ. מהבית

" מרכז הפעמון"י "מלווה ע. והחלה לעבוד בערבים כמלצרית משלימה בגרויות, טופלה ברטורנו, נחשפה לאלכוהול וסמים

להמשיך ' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .בתהליך שיקומה ורוצים לסייע לה ברכישת מקצוע' שמלווים את מ "דרך המלך"ו

 .לרכוש מקצוע ולקחת אחריות ועצמאות על חייה, ומהאת תהליך שיק

 .'נעבור  קורס טבחות הוקצו למימון₪  3207 .13

בגין  ונאסרנשפט  8/בגיל . והחל לעבוד 1/ס בגיל "נשר מביה' נ. רקע פלילי במאסר על אביו. אחים ,/שני מבין , ,2בן  'נ

. בחנות ירקות ובטיפול פרטני ועמד בתנאי התוכנית עבודהבשולב , בפיקוח הרשות לשיקום האסיר שוחרר. עבירות שונות

וא המפרנס העיקרי בביתו ה. רוצה ללמוד טבחות והשתלב בעבודה בקפיטריה .ביקש לחזור לטיפול ומביע נכונות להשתקם

להמשיך תהליך שיקומו ולהתייצב כלכלית כך שיוכל , רכוש מקצועל' נ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .ודואג לאחיו ולאמו

 . דאוג לעצמו והן למשפחתול

 .'אייפד תקשורת עבור ש הוקצו למימון₪  2077 .14

המצב הקשה  – 'א הכלכלית היא דרגת זכאותם. האם עקרת בית, אינו בקו הבריאות, האב אברך, 7+מונה זוג  המשפחה

דים על הרצף ברמת שעובד עם יל בבית ספר לחינוך מיוחדולומד , ASDמאובחן עם , ילד שישי במשפחה, 1בן ', ש. ביותר

על כן זקוק לאמצעי תקשורת . הוא הצטרף לגן לאחר נסיגה בשפה ובתקשורת וכיום אינו מדבר כלל. נמוכה-תפקוד בינונית 
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ההורים רואים את חשיבות הדבר ורוצים לרכוש אייפד לקידום הילד . לתקשר רצונותיו וצרכיו לסביבה חלופיים על מנת

כך שיוכל לתקשר על משפחתו גם בסביבה , לרכוש אייפד תקשורת' ש-תסייע ל תרומת קרן פסיפס. במסגרת הבית

 .עצמאות ויעודדיכולות הלמידה  יגביר את,  הביתית

 .'סעבור  ניסן נתיבל ל"שכ הוקצו למימון₪  2077 .10

למסגרות ונשלחה  1חזקתה החוקית בהיותה בת ההיא הוצאה מ. בנפשה ולאב לא ידוענולדה לאם הלוקה , רווקה, 21בת ' ס

אינה בקשר עם אמה ושני אחיה למעלה . עשתה שנת שירות ושירות לאומי, סיימה תיכון עם בגרות מלאה. חוץ ביתיות שונות

אך הלימודים , היא עובדת בבית קפה. וזוהי שנתה השלישית והאחרונההתקבלה ללימודים בניסן נתיב . שנים 7-מ

לסיים את ' ס-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. ון שנתה האחרונה בתוארפונה אלינו למימ. אינטנסיביים ומשכורתה נמוכה

 .ולצאת עם תעודה שתאפשר לה לעסוק בתחום, לימודיה

 .'עבור ע לימודי מידענות וספרנות הוקצו למימון₪  2777 .16

ל שביכולתה עושה כ. 'נתן'ו 'אנוש'י "מטופלת ומלווה ע. רווקה המתגוררת לבדה וסובלת מבעיות נפשיות שונות, 12בת ', ע

. מתוך רצון לרכוש השכלה ומקצוע ולהצליח להתפרנס בכבודבמכללה חלה לפני שנתיים ללמוד מידענות הלסגירת חובות ו

תוכל להשתלב ולעבוד  'ע. נפגשת עם חונכת המלווה אותה בלימודיה האקדמיים היא. זוהי שנתה האחרונה בלימודים

להמשיך תהליך , לרכוש מקצוע' ע-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. והן חברתיבט תעסוקתי יהכך חשיבות רבה הן בכספרנית ול

  . ה ולראשונה בחייה לצאת לעבודה בשוק החופשי ולהתפרנס בכבודשיקומ

 .'צקורס טבחות עבור  הוקצו למימון₪  0777 .10

נדדה . זוב שלא מרצונהכ עברה לבית אביה אך נאלצה לע"אח, התגוררה עם אימה 2/עד גיל . בת להורים גרושים, /.8/ת ב' צ

ש אליה "תוכנית צל.  היא אינה בקשר עם אביה ובקשר טלפוני בלבד עם אמה. ממקום למקום עד התערבות שירותי הרווחה

להכין עצמן רגשית ותפקודית לקראת מסגרת של , עוזרת לצעירות מרקע של מצבי מצוקה וסיכון לקראת גיוס ,ההצטרפ

בשביל שתרכוש , שנסייע לה לממן את קורס הטבחות אותו לומדת במסגרת התוכניתמבקשת ' צ .שירות צבאי או לאומי

כלים ויציבות בכדי שתוכל להשיג את העצמאות , לרכוש מקצוע' צ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. לפני גיוסה מקצוע

 . הדרושה לה

 .'עבור ק BEDתואר  הוקצו למימון₪  4777 .18

עבדה כסייעת לילד עם אוטיזם אך נאלצה להפסיק בשל אינטנסיביות . BEDסטודנטית לתואר , 3 +נשואה , 33בת ' ק

המשפחה מוכרת לרווחה על רקע מצבם . ובמקביל עובד במשרה מלאהלהנדסאי חשמל הבעל גם כן סטודנט . לימודיה

רת להמשיך את לימודי התואר והמקצוע במסג 'ק-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. 'היא א הםדרגת הזכאות שלו, הכלכלי

  .בשאיפה שתוכל להשתלב בקלות ויציבות בשוק העבודה ולעזור לכלכל את משפחתה, תוכנית הלימודים

 .'קורס קוסמטיקה רפואית עבור ר הוקצו למימון₪  4077 .19

. אקונומיים ומשבר גירושין-המשפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים סוציו. מתקיימת מדמי אבטלה, 4+ גרושה , ,4בת  'ר

עברה תהליך של אימון קבוצתי ואישי וכתוצאה ממנו  'ר. מזונות וצאה לפועלתובעת דרך ה 'ורקשר עם אביהם  לילדים אין

תרומת קרן פסיפס . מתוך הבנה שניתן למצוא בו תעסוקה ולהצליח לכלכל את עצמה התגבשה החלטה לצאת לקורס זה

 . ראוי לרכוש מקצועה ולדאוג לה ולילדיה באופן, להגשים חלומה' ר-תסייע ל

 .'עבור ר BEDל "שכ הוקצו למימון₪  0777 .27

 ולומדיםי הרווחה "הם מלווים ע. בניקיוןהיא עובדת , מאבטח ומרוויח שכר מינימוםבעלה . פעוטות 2+ נשואה , 28בת  'ר

וראה ותעודת הזוהי שנתה הרביעית והאחרונה בלימודי תואר ראשון , חינוך מיוחדסטודנטית ל 'ר. התנהלות כלכלית נכונה

ולצאת , לרכוש מקצוע שאותו אוהבת, לסיים את התואר' ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. לפני שתוכל לצאת לשוק העבודה

  .לשוק העבודה ולשפר המצב הכלכלי של משפחתה

 .'דידקטי עבור י-אבחון פסיכו הוקצו למימון₪  007 .21

במקביל לליווי מפעמונים ( תעסוקתי)נושמים לרווחה ומלווים בתכנית ת רווחה מוכרים בלשכ, נפשות 8המונה ', משפחת ק

 שבבית ספרו', גה תלמיד כת ,בנם' י. עובד כמשגיח כשרות האב ,מקבלת קצבת נכותו עברה אירוע מוחי האם(. כלכלי)

ס מתארים מוטיבציה גדולה והצורך בהוראה מתקנת להצלחת "בביה. מעידים על פער לימודי גדול וממליצים על אבחון
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מ למצוא מסגרת חינוכית שתאפשר לו לגשר "לעבור את האבחון הנדרש ע' י-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .ו בכיתהשילוב

  .על הפערים הלימודיים ולהתקדם

 .'שעבור  מזכירות משפטיתקורס  הוקצו למימון₪  2077 .22

, מבעלה לשעבר מזונות בקביעות לא מקבלת דמי. ל ללא בגרות"שנ 2/סיימה . רב חייה עבדה בניקיון, 2+ גרושה , 31בת  'ש

ת משפטית שתוכל להתקדם מעוניינת ללמוד קורס מזכירו. וקיבלה הפטר הסדר חובות שנים /שילמה , הוכרזה כפושטת רגל

  .לשנות את מסלול חייה ולשפר מעמדה הכלכלי שלה ושל ילדיה, לרכוש מקצוע' ש-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .בחייה

 .'תעבור  פריוריטיורס ק הוקצו למימון₪  2077 .23

 .עבדה כמנהלת חשבונות במסגרות שונות, גידלה את ילדיה לבדה, התגרשה בשל אלימות מתמשכת. 3+ גרושה , 1/בת  'ת

ח "מבקשת ללמוד קורס פריוריטי של הנה 'ת. בשנתיים האחרונות לא מצאה משרה מלאה ועבדה בהרבה עבודות חלקיות

סייעו לה ילרכוש כלים עדכניים ש' ת-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .ת עבודה בתחוםששולט היום בשוק ויקל עליה במציא

 .ובכך ישפרו את מצבה הכלכלי, במציאת עבודה בתחומה המקצועי

 

 

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

נדגיש כי כל . זה גם מסמכים שמתארים את הקרן ופועלה לעדכון מצורפיםפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה רפו לפסיהם יצט

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

 . מתמיד ותרומתכם ומעורבותכם חיונית היום יותר, רבות מאוד מגיעות אלינו בקשות

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


