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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ט"תשע טבת 'אי 8192 בדצמבר 91-בתאריך ה

שנדונו ואושרו בקשות  84בגין ₪  215991לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' ואליעזר גלוברמן

 .במסגרת הישיבה

 

 . שמות הפונים ופרטים מזהים שונו על מנת לשמור על פרטיותם* 

 

 :אבחון פסיכו דידקטי לבנה עומרעבור  למרינהניתנו ₪  066 .9

צברה 5 מרינה מפרנסת יחידה. אביו של עומר אינו מסייע כלכלית והקשר עימו אינו יציב. 9+רווקה 5 מרינה

תפקודו 5 סובל מחרדה ודיכאון5 98בן 5 עומר. ונמצאת כיום בהסדר מול הוצאה לפועלחובות רבים 

עומר . במסגרת הלימודית חלקי ולאחרונה החל להתרועע עם בני נוער בעלי דפוס התנהגות עבריינית

לצורך קבלה למסגרת זו יש צורך 5 מעוניין להשתלב במסגרת לימודית חוץ ביתית אשר עשויה להיטיב עימו

מחלקת רווחה מסייעת במימון האבחון ומרינה מתקשה לממן את יתרת . בחון פסיכו דיאגנוסטיבא

 .התשלום

 

 :לימודי מדעי המחשבעבור  למיכאלניתנו ₪  0666 .8

לאחר שירותו הצבאי למד . שירת בצבא כחייל בודד. שנים 91-עלה לארץ לבדו לפני כ. תושב חוזר5 מיכאל

הומלץ לו לעסוק בתחום . ועבד בתחום המוזיקה אך לא הצליח להתפרנס מהתחום ופנה להכוון תעסוקתי

במכללה  מיכאל לומד. מדעי המחשב ומיכאל קיבל את ההמלצה וכיום נמצא בשנתו השניה ללימודים

מיכאל עובד בזמנו הפנוי וכן . פרטית מאחר והלימודים מתנהלים בשפה האנגלית ופשוטים יותר עבורו

 .מתנדב בקהילה תמורת מלגות אך הלימודים יקרים מאד והוא מתקשה לממן את מלוא שכר הלימוד

 

 :משפטיםלימודי עבור  לאורית ניתנו₪  0666 .3

בצעירותה . אורית שהתה בעבר במקלט עם ילדיה בעקבות אלימות שהופנתה כלפיהם. 9+גרושה 5 אורית

אורית איבדה את עבודתה בעקבות שהותה במקלט . למדה עיצוב גרפי והתפרנסה מהתחום במהלך השנים

. ותובעקבות כך מתמודדת כיום עם חובות והלווא -ובמקביל ניהלה מאבקים משפטיים לצורך קבלת גט

. אורית החלה בלימודי משפטים בעקבות החוויות שעברה ומעוניינת לסייע לנשים וילדים נפגעי אלימות

 . זקוקה לסיוע במימון הלימודים

 

 :סייעות לרופא שינייםלימודי עבור  אלכסנדרהניתנו ₪  0666 .4

בעבר למדה הנהלת חשבונות ועבדה במשך . שנים 9מזה כ אלכסנדרה מכורה נקיה. 9+נשואה5 אלכסנדרה

אלכסנדרה עוברת תהליך שיקומי ונמצאת בטיפול גורמי הרווחה באופן . שנים כמוכרת ומנהלת חנות

לליווי תעסוקתי היות והרגישה כי התחום בו היא אלכסנדרה פנתה 5 במסגרת הליווי שמקבלת. קבוע

החנות . אלכסנדרה בחרה ללמוד סייעות לרופא שיניים. ונותיהכשר עוסקת אינו מתאים לה ולא ממצה את

אלכסנדרה מתקשה למצוא עבודה מאחר . בה עבדה נסגרה לאחרונה ואלכסנדרה פוטרה מעבודתה

זקוקה לסיוע במימון . והלימודים והקבוצות השיקומיות בהן היא משתתפת ממלאים חלק ניכר מזמנה

 .הלימודים
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 :קורסים בתחום הטיפוחעבור  לרותיניתנו ₪  0666 .9

 מאז ההריון. רותי עברה ילדות לא פשוטה ובעברה התמכרויות חוזרות ונשנות לסמים. 9+ רווקה5 רותי

עברה שינוי משמעותי 5 רותי נמצאת בתהליך שיקומי וטיפולי. עם בנה החלה בתהליך גמילה אינטנסיבי

רותי מקבלת קצבת ביטוח לאומי . מאד בחייה ועושה מאמצים גדולים לגדל את הילד בצורה מיטיבה

נרשמה  מעוניינת לעבוד בתחום הטיפוח ולשם כך. ומעוניינת לשפר את מצבה הכלכלי ולעבוד למחייתה

 .  לקורסי איפור מקצועי ולקורסים בתחום טיפוח הציפורניים

 
 :תיאטרוןלימודי עבור  האריאללניתנו ₪  0066 .6

אריאלה סבלה מאלימות קשה מצד בן זוגה לשעבר בשנים האחרונות היא מטופלת . 3+גרושה 5 אריאלה

אריאלה . י אריאלה"ביתה הגדולה מתמודדת עם קשיים נפשיים ונסמכת באופן מלא ע. ומשקמת את חייה

5 אטרוןאריאלה עובדת כרכזת חוגי תי. עובדת במספר מקומות עבודה על מנת להצליח לפרנס את המשפחה

הלימודים יכולים לאפשר לה עצמאות כלכלית לצד התפתחות . מעוניינת להתקדם ולהתפתח בתחום זה

 . אישית

 
 :לאורנה עבור רכישת ציוד קוסמטיניתנו ₪  0066 .7

מתגוררת . אורנה מתמודדת עם קשיים הנובעים מהיותה הורה יחיד ומקשיים כלכליים. 9+רווקה5 אורנה

לפני כשנתיים הצטרפה לתוכנית לליווי תעסוקתי לאימהות ובמטרה להתקדם . בבית הוריה עם ביתה

מעוניינת לתפוח עסק בתחום וזקוקה 5 כעת. ולייצר עצמאות ורווחה כלכלית למדה לימודי קוסמטיקה

 .לסיוע במימון ציוד ראשוני

 
 :טבחותלימודי עבור  למוטיניתנו ₪  0066 .2

י קצינת מבחן ונמצא "מטופל ע. למוטי עבר פלילי ומבצע עבודות שירות. צעיר המוכר לרווחה5 מוטי

מוטי . לרכוש מקצוע והתפרנס בכבוד5 בעיצומו של תהליך שיקומי במסגרתו מעוניין לפתוח דף חדש

תעתד בסיום תקופת עבודות השירות מ. מעוניין לפתוח עסק בתחום הקייטרינג ונרשם ללימודי טבחות

 .זקוק לסיוע במימון הקורס. להתחיל לעבוד כעובד במטבח מוסדי

 

 :טיפול בעזרת בעלי חייםלימודי עבור שולמית ל ניתנו₪  0666 .1

בן הזוג לשעבר מתמודד עם קשיים . שולמית עובדת כסייעת ומשתכרת שכר מינימום. 9+גרושה 5 שולמית

לשולמית אין תמיכה משפחתית בעקבות התנגדותם . נפשיים ושולמית נדרשת להשגיח על הקשר עם הבת

שולמית מעוניינת להתפתח מקצועית וכלכלית ופנתה לתוכנית ליווי . לשימור הקשר בין האב לביתו

במסגרת התהליך שעברה החליטה ללמוד קורס בתחום הטיפול ופנתה ללימודי טיפול . תעסוקתי בקהילה

 .זקוקה לסיוע במימון הקורס. בעזרת בעלי חיים

 

 :משפטיםעבור לימודי  לרוחמהניתנו ₪  0666 .91

ברחה מהבית מאחר וניסו לחתן אותה עם  92בגיל . עלתה לארץ בילדותה עם משפחתה5 3+ גרושה5 רוחמה

. בעבר למדה קורסים בתחום הספורט ועסקה בתחום אך פרשה עקב פציעה. גבר מבוגר שלא הכירה

זלזול הן מצד משפחת המוצא שלה והן מצד משפחת  רוחמה מעידה כי במהלך השנים קיבלת תחושות של

רוחמה . ונרשמה ללימודי משפטים מרגישה שיכולה להתקדם ולהגשים את חלומותיה5 כיום. הגרוש שלה

קיבלה מלגה בגובה מחצית משכר הלימוד אך הלימודים יקרים מאד והיא 5 לומדת במכללה פרטית

 .מתקשה לעמוד בתשלומי שכר הלימוד
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 :טוענות רבניותעבור לימודי  ללורהנו נית₪  0666 .99

מתמודדת עם פגיעה נפשית כתוצאה מאירועים קשים ו חסרת עורף משפחתי לורה. 9+גרושה 5 לורה

לורה נמצאת בתהליך שיקום . בנה של לורה מטופל אף הוא עקב קשיים רגשיים. שעברו עליה בילדותה

לורה בחרה ללמוד . ללמוד ולהתפתח מקצועית במסגרת זו מעוניינת5 ועושה מאמצים לחולל שינוי בחייה

במסגרת הלימודים תקבל . תחום טוענות רבניות על מנת שתוכל לסייע ולייצג נשים בבתי דין רבניים

 .הכשרה בתחום הבוררות והגירוש ותוכל לעסוק גם בתחומים אלו

 

 :תואר ראשון במדעי החברה לימודיעבור  למיכלניתנו ₪  0666 .98

אב המשפחה אינו עובד עקב בעיות . משפחה מוכרת לרווחה עקב קשיים כלכליים. 9+מיכל נשואה 

מיכל התחילה תואר ראשון לפני מספר שנים אך . מיכל עבדה כמדריכה במסגרות רווחה שונות. בריאותיות

בשנה האחרונה משתתפת בתוכנית ליווי תעסוקתי ובמסגרת התהליך החליטה להשלים . לא סיימה אותו

בעקבות לימודיה נאלצה . על מנת שתוכל להתקדם בעבודה ולשפר את משכורתה5 אשוןאת התואר הר

מתקשה לממן את . חה מתפרנסת מקצבאות ביטוח לאומי וחיה בצמצום רבלהפסיק את עבודתה והמשפ

 .שכר הלימוד בכוחות עצמה

  

 :לימודי קונדיטוריהעבור  למורית ניתנו₪  0066 .93

. בן הזוג מפרנס יחיד. בשנתיים האחרונות אינה עובדת ומגדלת את ילדיה הקטנים. 3+נשואה5 יתמור

מעוניינת . מורית מעוניינת לחזור למעגל העבודה ומשתתפת בתוכנית לקידום תעסוקתי במקום מגוריה

למורית עבודה . לעבוד כשכירה ולאחר צבירת ניסיון לפתוח עסק עצמאי5 להתמחות בתחום הקונדיטוריה

 .לית באחת מהמאפיות בעירפוטנציא

 

 :פילוסופיה ואומנותתואר ראשון בעבור לימודי  לפנטנשניתנו ₪  0666 .94

. עלתה לארץ עם משפחתה בגיל שנתיים. בת זקונים למשפחה מרובת ילדים להורים מבוגרים5 פנטנש

לא בקשר עם הוריה ואין לה  פנטנש. העלייה ארצה הובילה לקשיי הסתגלות של ההורים והם התגרשו

. מילדותה עוסקת פנטנש בציור ובאומנות אך משפחתה לא עודדה אותה לעסוק בתחום. תמיכה משפחתית

בשנים האחרונות החלה לעבוד בתחום העיצוב והפקות אפנה והחליטה להגשים את חלומה וללמוד 

 .האומנותיקטים בתחום וניהול פרואוצרות 5 בתום לימודיה מעוניינת לעסוק בעיצוב. אומנות

 

 :עבודה סוציאליתעבור לימודי  לעדיניתנו ₪  0666 .99

שניים מילדיהם לומדים בחינוך . המשפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים. 9+נשואה 5 עדי

. כחונכת בתחום בריאות הנפש לפני לימודיה עבדה. המיוחד כשאחד מהם נמצא במעקב רפואי אינטנסיבי

במסגרת התוכנית החליטה כרמית . החיות בעוניהמשפחה שולבה בתוכנית להעצמת ושיקום משפחות 

. ולהגדיל את הכנסות המשפחה ותוכל להתפתח בו5 תחום שקרוב אל ליבה5 ללמוד עבודה סוציאלית

 . זקוקה לסיוע במימון הלימודים

 
 :עבודה סוציאליתלימודי עבור  לרונןניתנו ₪  0066 .96

בצעירותו למד בפנימיה לנערים במצבי סיכון ועבר שם תהליך טיפולי . צעיר חסר עורף משפחתי5 רונן

 .גר בדירה שכורה ומתקשה לממן את לימודיו בכוחות עצמו5 רונן עובד למחייתו. ושיקומי
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 :לימודי עבודה סוציאליתעבור  לתהילהניתנו ₪  0066 .97

מוכרת לשירותי בריאות הנפש בעקבות התמודדות עם טראומות . צעירה חסרת עורף משפחתי5 תהילה

עובדת במקביל ללימודיה 5 שוכרת דירה .טיפולי ושיקומי ארוך טווחתהילה בתהליך . קשות שעברה

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים. ומכלכלת את עצמה

  
 :לימודי הדרכת אומנותעבור  למיטלניתנו ₪  0066 .92

לאחר . בצעירותה למדה במסגרת חוץ ביתית שלא היטיבה עימה. חסרת עורף משפחתיצעירה 5 מיטל

מטופלת 5 כיום. עברה תהליך שיקומי וטיפוליחסרות עורף משפחתי והתיכון שולבה במסגרת לנערות 

בתום הלימודים מעוניינת . מתגוררת בדירה שכורהו למחייתהעובדת 5 השלימה בגרויות5 באופן קבוע

 . להעביר חוגים וסדנאות בתחום האומנות במסגרות בלתי פורמאליות וכעצמאית

 

 :ללימור עבור רכישת ציוד קוסמטי ניתנו₪  0666 .91

לאחרונה החליטה . בעבר עברה קורס מזכירות רפואית ועבדה בתחום מספר שנים. 8+גרושה 5 לימור

פתחה עסק 5 לימור בעלת מוטיבציה גדולה להצליח. מקצועית ויצאה לקורס קוסמטיקה לעשות הסבה

החלה לקבל לקוחות לימור . רכשה חלק מהציוד והסבה את חדר השינה שלה לחדר טיפולים5 פטור

 .זקוקה לסיוע במימון ציוד לעסק. ומקבלת ליווי מקצועי ממעוף

 

 :תזונהלמורן עבור לימודי ייעוץ ניתנו ₪  0666 .81

מורן משתתפת בתוכנית . משתכרת מעט. עובדת כעצמאית בטיפול בילדים בביתה. 4+גרושה 5 מורן

במסגרת הליווי שמקבלת החליטה לפעול להרחבת העסק שלה . לקידום תעסוקתי וכלכלי במקום מגוריה

להתעניינות בגן יגרום " גן בריא"מורן סבורה כי שיווק הגן שלה כ. ובחרה ללמוד לשם כך ייעוץ תזונה

מורן מתקשה לממן . צ"בנוסף מתכוונת להשלים הכנסה כתזונאית בשעות אחה. ויגדיל את קהל היעד

 .בכוחות עצמה את מלוא שכר הלימוד בקורס

 

 :למיכל עבור לימודי תואר ראשון בתרבות הפקה ויצירהניתנו ₪  0066 .89

וקשיים התנהגותיים ורגשיים של אחת  המשפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים. 3+מיכל נשואה 

התקשתה לשמור על יציבות 5 מיכל עבדה במהלך השנים כעצמאית וכשכירה בתחומים שונים. הבנות

החלה ללמוד 5 מיכל מעוניינת להתקדם אישית ותעסוקתית. תעסוקתית והתמקדה יותר בטיפול בילדים

ע למיכל להשתלב בתעסוקה יציבה ובאזור תואר ראשון יסיי. לימודי תואר ראשון בתרבות הפקה ויצירה

 .מגוריה יש דרישה ליזמים בתחום התרבות

 
 :ניתנו לרותם עבור אבחון פסיכו דידקטי לביתה אור₪  0006 .88

. הקשר בין אור לאביה חלקי ואינו יציב5 תינוקת בני הזוג התגרשו כשביתם אור היתה. 9+גרושה 5 רותם

. מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכליים ונעזרת בתלושי מזון. רותם עובדת כעצמאית ומשתכרת מעט

בעלת פער לימודי מובהק ביחס . בעלת קשיי קשב וריכוז ובעלת קשיים רגשיים והתנהגותיים5 1בת 5 אור

 .לימודית מתאימה -חון על מנת להתאים לה תוכנית טיפוליתבית הספר מבקש לערוך אב. לבני כיתתה
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 :ניתנו ליעלה עבור לימודי עיצוב פנים₪  0066 .83

ל וחוותה שם "בתום לימודי תיכון נסעה לתקופה לחו. ברוכת ילדים בת למשפחה חרדית צעירה5 יעלה

יכוכים על רקע החלטתה לצאת וסר תמיכה וחבעקבות ח 89בגיל עזבה את בית הוריה . אלימות קשה

מעידה על עצמה כי מגיל צעיר התעניינה . עובדת ומכלכלת את עצמה5 הגרה בדירה שכור יעלה .בשאלה

 . הלימודים מהווים עבורה הגשמת חלוםציור ועיצוב 5 בעולם האומנות

 
 :לימודים במכינה קדם אקדמאית ניתנו לתיקי עבור₪  0666 .84

שולבה במסגרת  99עברה אירועים קשים בילדותה ובגיל . צעירה המוכרת לרווחה מזה שנים רבות5 תיקי

הם אינם מהווים מקור 5 הקשר עם הוריה חלקי5 תיקי מתגוררת בדירה שכורה .תית טיפוליתחוץ בי

תיקי מעוניינת . פולייך שיקומי וטיצאת בתהלתיקי נמ .תמיכה ואין באפשרותם לסייע לה כלכלית

ומתקשה לממן את לימודיה  להתפתח וללמוד סיעוד לשם כך החלה לימודים במכינה קדם אקדמאית

 .בכוחות עצמה

 

 

 

תהא נשמתו צרורה בצרור ,  ל"תרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו של צבי נוימן ז -

 -    החיים

 

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

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

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

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

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 

 


