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 ,שותפים יקרים

ש יוסף "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ט"תשע שבט  'דכ 9302 בינואר 03-בתאריך ה

בקשות  93בגין ₪  60,433לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' גודמן ואליעזר גלוברמן

 .במסגרת הישיבהשנדונו ואושרו 

 

 . ונו על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים ש* 

 

 

 :לגיל עבור לימודי ספרות ועיצוב שיערניתנו ₪  0777 .0

בעברו עבר . הוריו פרודים ולו חמש אחים. משפחתית שלו קשה ומורכבתצעיר בעל היסטוריה , גיל

גיל מנותק ממשפחות ואין . דבר שגרם לניסיונות אובדניים של גיל, פגישה מינית בתוך המשפחה

. מנסה לשקם את חייו והחל להתעניין במקצוע הספרות, כיום. לו תמיכה כלכלית או רגשית מהם

 . זקוק לסיוע במימון הקורס

 

 :לרחל עבור לימודי הנדסהניתנו ₪  0777 .9

עובדת , מתגוררת לבדה. בת יחידה לאם חד הורית המתקיימת מקצבת ביטוח לאומי, רחל

 . מעוניינת ללמוד תואר ראשון בהנדסה וזקוקה לסיוע כספי במימון התואר. ומממנת את עצמה

 

 :לגל עבור לימודי הנדסה רפואיתניתנו  ₪  0777 .0

החליטה לעשות שינוי . עבדה כספרית אך פוטרה בשל צמצומים. אם חד הורית לשני ילדים, גל

לגל אין . בהם פוטנציאל לאפשריות תעסוקה מגוונות, משמעותי והחלה לימודי הנדסה רפואית

 . תמיכה משפחתית והיא זקוקה לסיוע במימון התואר

 

 :לדפנה עבור לימודי קוסמטיקה ניתנו ₪  0077 .4

המשפחה . אביהם של הילדים אינו מסייע מבחינה כלכלית. אם יחידנית לשני ילדים ,דפנה

דפנה מטופלת מספר שנים בטיפול . מתגוררת בבית הוריה של דפנה אשר מתקיימים מקצבת נכות

דפנה בנתה תכנית עסקית . וסובלת מהפרעות אכילה ומדיכאון יפסיכולוגי ומעקב פסיכיאטר

זקוקה , הקוסמטיקה ועכשיו מתחילה קורס ללימודי קוסמטיקהמפורטת לבנית עסק בתחום 

 . לסיוע במימון הקורס על מנת שתוכל לספק לעצמה ולילדיה חיים טובים יותר

 

 :חשמל הנדסאילנדב עבור לימודי לימודי ניתנו ₪  0777 .5

נדב החל את שירותו . 033%סובל בעיות נפשיות ואמו נכה אביו . צעיר עם סיפור חיים קשה, נדב

ס נאלץ להשתחרר מהצבא על מנת לטפל באחותו "הצבאי ביחידה קרבית אך לאור בקשת העו

סטודנט ללימודי תעודת , כיום. והיה לצידה באופן צמוד לאורך כל תקופת מחלתה, החולה

משקיע בלימודים . ה עבד כשכירמממן את לימודיו בכוחות עצמו ועד לאחרונ. הנדסאי חשמל

 .  זקוק לסיוע למימון שכר הלימוד. והוכר כמצטיין
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 :לשירי עבור לימודי אילוף כלביםניתנו ₪  0777 .6

כבר בנערותה עברה לגור וללמוד . לא בקשר עם אביה. בת יחידה להורים גרושים, צעירה, שירי

לאחריו עבדה כמדריכה בתוכניות שירתה בצבא כשנתיים בשירות משמעותי ו. בפנימיות שונות

 .נרשמה ללימודי תעודה בכלבנות וזקוקה לסיוע במימון הקורס. חינוכיות

 

  :גלית עבור לימודי הנדסה רפואיתלניתנו ₪  0777 .7

עבדה מספר שנים בפנימיה חינוכית והחליטה שרוצה ללמוד מקצוע על מנת , רווקה, גלית

 . זקוקה לסיוע במימון התואר. ללמוד לימודי הנדסה רפואית במכללה החלה. להתקדם

 

 :לשמחה עבור לימודי סיעודניתנו ₪  0077 .8

בעלה לא , במחלת נפש התגרשה לאחר שהתברר כי בעלה חולה. ילדים 0אם יחידנית ל, שמחה

כך שאין לה תמיכה , אביה של שמחה נפטר ושמחה מטפלת באימה המבוגרת. תומך כלכלית

זקוקה לסיוע . למרות הקשיים הרבים שמחה תלמידה מצטיינת ומשקיעה רבות בלימודיה. נוספת

 . במימון התואר

 

 : לרוני עבור לימודי הנדסאי בנייןניתנו ₪  0777 .2

לאחר שעבדה בעבודות מזדמנות החליטה ללמוד . נשואה ואמא לילד עם צרכים מיוחדים, רוני

זקוקה לסיוע כלכלי עבור פרויקט גמר . לומדת במגמת הנדסאי בניין במכללה, מקצוע וכיום

 . שצריכה להגיש

 

 :לליאת עבור קורס הנהלת חשבונותניתנו ₪  0777 .03

, בנוסף. ות מובטלת ומתקיימת מקצבאות שונותבשנים האחרונ. גרושה ואם לשניים, ליאת

זקוקה לסיוע במימון . ולליאת אף חובות, המשפחה סובלת מקשיים כלכלים רבים. סובלת מנכות

 . קורס הנהלת חשבונות שלאחריו תוכל לשוב למעגל העבודה ולפרנס את משפחתה

 

 :לבתיה עבור לימודי עיצוב גרפיניתנו ₪  0777 .00

. בתיה מעוניינת לקבל הכשרה בעיצוב גרפי. לבתיה ובעלה אין הכשרה מקצועית. 7+ נשואה, בתיה

זקוקה לסיוע במימון . לימודי התעודה יאפשרו לה לקבל תוספת בשכר וגם לעבוד מהבית

 . הלימודים

 

 :תואר שני לימודי פסיכודרמהעבור  לצופיתניתנו ₪  0077 .09

. אינה עובדת כרגע. מתקיימת מדמי מזונות ומקצבת ילדים. ילדים 4אם יחידנית ל, צופית

 . מבקשת סיוע במימון התואר על מנת שתוכל להתחיל לעבוד במקצוע
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 :ליהלי עבור ציוד למעבדת שינייםניתנו ₪  0777 .00

חוותה אלימות פיזית ומילולית מהגרוש . טכנאית שיניים במקצוע. 5אמא ל, גרשה פעמיים, יהלי

 . מעוניינת לפתוח בבית מעבדת שיניים וזקוקה לסיוע במימון הציוד. שלה

 

  :לאברהם עבור לימודי הנדסת תוכנהניתנו ₪  0777 .04

סובלת ממחלת נפש ואביו בתפקוד  אימו. צעיר המגיע ממשפחה מרובת ילדים וקשת יום, אברהם

זקוק במימון . בשנתו השלישית לתוארכעת אברהם מתפקד בלימודים בצורה טובה ונמצא . נמוך

 . לימודיושכר הלימוד על מנת שיוכל לסיים את 

 

 : לבלה עבור לימודי כלכלה וחשבונאותניתנו ₪  0077 .05

. עובדת במשרד סטודנט ולא מצליחה לממן את הוצאותיה. גרושה ואם יחידנית לילדה, בלה

נמצאת בשנתה השלישית לתואר וזקוקה לסיוע . מתמודדת עם חובות מחיי הנישואים, בנוסף

 . במימון התואר על מנת שתסיים את לימודיה

 

  : ליוסי עבור אבחוןניתנו ₪  0077 .06

לאחר שירותו . ללא תעודת בגרות, צעיר אשר עוד מילדות סבל מקושי להיות במסגרת, יוסי

בשל הקשיים שהתגלו אצל יוסי בהתמדה . הצבאי החל בלימודי מקצוע ביבוא יצוא וסחר

החלו בתהליך שיאפשר ליוסי לקבל התאמות בלימודים ויתנו לו סיכוי גבוה יותר , בעבודות

 . בו אך אינה יכולה לממן את האבחון ולכן זקוק לסיוע משפחתו של יוסי תומכת. להצלחה

 

 :לתמר עבור לימודי דולהניתנו ₪  0777 .07

מאוד . סובלת מכאבי גב בשנים האחרונות ולכן לא עובדת בשנים האחרונות, 6+ נשואה, תמר

מעוניינת מאוד לחזור לעבוד ולסייע . חשה קרובה באופן טבעי לתפקיד, רוצה ללמוד להיות דולה

 . זקוקה למימון הקורס. כלת המשפחהלכל

 

 :ניתנו לרבקה עבור לימודי סיעוד₪  0077 .08

רבקה . המשפחה הפסידה כסף רב בעסקה שלא צלחה. ללא הכשרה מקצועית. 9+ נשואה, רבקה

יצאה ללמוד סיעוד על מנת להבטיח לה מקצוע בעל סיכויי השתכרות גבוהים יותר ויציבות 

 . זקוקה לסיוע במימון הלימודים. תעסוקתית אפשרית

 

 :ניתנו ליהודית עבור קורס פסיכומטרי₪  0077 .02

רוצה . שנות לימוד ובגרות מלאה 09ליהודית . אחים ואחיות 04משפחתה מונה כ, ירהצע, יהודית

לצורך כך צריכה לעשות קורס פסיכומטרי , מאוד ללמוד סיעוד על מנת להיחלץ ממעגל העוני

 . וזקוקה לסיוע במימונו
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 :ניתנו לטליה עבור לימודי חינוך מיוחד₪  0777 .93

רווקה אשר הייתה חשופה במשך כל שנות חיה לאלימות מילולית ופיזית של אביה כלפי , טליה

לפני מספר . עבדה לאורך השנים בעבודות שונות. מצבה הסוציואקונומי של משפחה נמוך. אימה

טליה עברה משברים רבים לאורך הדרך . שנים החליטה לממש את עצמה ויצאה ללימודי חינוך

כיום נמצאת בשנה השלישית בתואר וזקוקה , קדם ולהסתדר לבד ככל שיכלהותמיד שאפה להת

 . לסיוע במימון הלימודים

 

 

 

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

 -    החיים

 

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

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

ן פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימו

 .מוכרות לצורכי מס

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

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 


