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 ,שותפים יקרים

ש יוסף "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ט"תשע 'אדר א 'כט  9102 מרץב 6-בתאריך ה

בקשות  01בגין ₪  850011ל לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל ש' גודמן ואליעזר גלוברמן

 .במסגרת הישיבהשנדונו ואושרו 

 

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

 

 :עיצוב שיערעבור לימודי  לדודניתנו ₪  0022 .0

בעיות כלכליות ותפקוד הורי בן למשפחה מוכרת לרווחה מזה שנים ארוכות על קע צעיר 0 דוד

נכלא דוד במהלך בגרותו . נרקומן בגמילה אינו בקשר עם ילדיו ואימו מפרנסת יחידהאביו .לקוי

0 למערכת חיים תקינה ולשקם את חייודוד רוצה לחזור . ים ואף נשלח לחלופות מעצרמספר פעמ

 . מעוניין להתחיל קורס עיצוב שיער ועל כן זקוק לסיוע במימון הקורס

 

 :מכונת תפירהעבור  אורלניתנו ₪  0222 .9

מכונת התפירה . לאור עסק פרטי לתפירה . משפחתה בעלת קשיים כלכלים רבים. 2+נשואה 0 אור

אור מתקשה לקחת עבודות רבות והעסק שלה לא מצליח 0 ונתקעת לעיתים רבותבעסק ישנה 

 . זקוקה לסיוע בעבור מכונת תפירה חדשה. לפרוח

 

 :מחשב לעסקלמתן עבור רכישת ניתנו  ₪  0222 .0

מעוניין מתן . מתן ואשתו נכנסו לחובות רבים עקב עוקץ שחוו. עובד כמאבטח. 0+נשוי 0 מתן

מבקשים סיוע עבור . לפתח את תחום הצילום בו עבד בעבר ובכך להגדיל את הכנסת המשפחה

 . שכן מחשבו הקודם נגנב בפריצה לביתו0 רכישת מחשב חדש לעסק של מתן

 

 :לנעה עבור לימודי חינוך מיוחד יתנונ ₪  0022 .4

נולדה למשפחה אשר מצבה . צעירה אשר לומדת חינוך מיוחד בשילוב אומנות במכללה0 נעה

מצבה של האם מעורער ביותר והוריה של נעה אינם יכולים לתמוך בה . הסוציואקונומי בכי רע

נעה . ובבתי אבות ומנסה לתרום כמה שיותר מעצמה לחברה נעה מתנדבת בבתי חולים. כלכלית

לנעה . החליטה שהיא רוצה ללמוד חינוך על מנת לעסוק בעשייה חברתית משמעותית במשך חייה

זקוקה לסיוע במימון שכר . אין הכנסות קבועות ואין מי שיתמוך בה בתשלום הלימודים

 . הלימודים

 

 :המחשבלאפרת עבור לימודי מדעי ניתנו ₪  0022 .8

אחים  6לאפרת . סובלת מכאבים קשים המקשים על שגרה נורמטיביתהחולה 0 צעירה0 אפרת

בתחילת התיכון החלה אפרת ללמוד תואר ראשון במדעי המחשב . ואביה מפרנס יחיד בבית

והטיפולים הסובבים אותה מהווים קושי כלכלי רב  המחלה. ונמצאת כעת בשנה הרביעית לתואר

 . בבית ולכן זקוקה לסיוע במימון שכר הלימוד
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 :לקרן עבור לימודי הוראה ותעודת הוראהניתנו ₪  0222 .6

עזבה את הבית בשנות התיכון לאחר שחוותה אלימות . בת שישית מבין עשרה אחים0 צעירה0 קרן

קרן לא בקשר עם הוריה . ורי קשה במהלך ילדותהחוותה ניכור ה0 בנוסף0 קשה מצד אחיה

0 כיום. שירתה שירות משמעותי במשך שנתיים במסגרת השירות הלאומי. ומשפחתה מגיל התיכון

אין לקרן תמיכה כלכלית . מפרנסת את עצמה ויוצאת לתוכנית לימודים במכללה0 קרן עובדת

 . זקוקה לסיוע במימון התואר0 מלאת מוטיבציה ולא מתייאשת היא. משום גורם בחייה

 

  :לעדי עבור השלמת בגרויותניתנו ₪  0222 .1

לעדי ילד עם צרכים . התחתנה במהלך התיכון ועל כן לא השלימה את הבגרויות. 4+נשואה 0 עדי

לאורך השנים . מיוחדים הדורש השגחה צמודה וטיפולים אשר מעמיסים על התקציב המשפחתי

. מאמצים להשתלב בעולם התעסוקה אבל חוסר תעודת הבגרות מנע ממנה להצליחעשתה עדי 

 . זקוקה לסיוע במימון הקורס .כעת החליטה להשלים את הבגרויות על מנת להצליח למצוא עבודה

 

 :לזיו עבור קורס מיזוג וקירורניתנו ₪  0222 .5

כעבור מספר שנים אביו 0 חזקת אביובהיותו ילד אמו נפטרה והוא נשאר ב. עולה חדש0 רווק0 זיו

בבגרותו השתמש זיו בסמים ואף נכלא ועבר שיקום . נאסר וזיו ואחותו נשלחו לבית יתומים

אשר 0 זיו עובד במפעל ומעוניין לקדם את עצמו וללמוד קורס מיזוג אויר וקירור0 כיום. אינטנסיבי

 . זיו זקוק לסיוע במימון הקורס. פותח פתח תעסוקתי נרחב

 

 :למורן עבור לימודי משחקניתנו ₪  2220 .2

חוותה התעללות מינית מצד משפחה לאורך . 011%אביה נכה . ילדים 2בת זקונים מתוך 0 מורן

למורן תואר ראשון .וכרגע משקמת את חייה מהיסוד ומממנת את הוצאות המחיה שלה 0 שנים

מורן . אך היא אינה מתחברת למקצוע זה ולמדה אותה מכורח נסיבות חייה וסביבתה בהוראה

נותנים לה תקווה ואפשרות להגשים את עצמה ובמקצוע לימודים אלה 0 החלה ללמוד משחק

 . זוקקה לסיוע במימון הלימודים. מורן חולמת להעלות הצגה על סיפור חייה .שתוכל להתפתח

 

 :בחינוך BEDלכרמל עבור תואר ניתנו ₪  0022 .01

האם התחתנה מספר פעמים ולכרמל אין קשר עם . נפשות 2צעירה בת זקונים למשפחה בת 0 כרמל

0 ביםאירועי חייה המורכ למרות. ימהכרמל חוותה אלימות בילדותה מצד בן זוגה של א. אביה

 0כיום. היא החלה לעבוד ולעזור בפרנסת המשפחה כבר בגיל צעיר. שנות לימוד 09הצליחה לסיים 

ללא כל עורף משפחתי כלכלי ועל מנת לצלוח את לימודי כרמל . מעוניינת ללמוד לתואר ראשון

 .סיוע כלכלילהתואר זקוקה 

 

 :להודיה עבור לימודי גרפיקהניתנו ₪  0022 .00

הייתה מסורבת במשך תקופה . התגרשה בעקבות אלימות במשפחה. ילדים 6אם יחידנית ל0 הודיה

ת נמעוניי. כלכלייםוקשיים רגשיים  להודיה  .בסרטן והבריאה חלתה. עד אשר קיבלה את הגט

 . נרשמה לקורס גרפיקה וזקוקה לסיוע כלכלי במימון הקורס .לצאת וללמוד
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 :על רכב כבד לאריאל עבור לימודי נהיגהניתנו ₪  0222 .09

. ילדיו הגדולים נמצאים במסגרת של חינוך מיוחד 9. עובד אחזקה בבית ספר. 0+נשוי 0 אריאל

ף על פי ששני ההורים עושים מאמץ להגדיל הכנסות א. מצויה בהליך של פשיטת רגלהמשפחה 

לאריאל  .עדיין הכנסות המשפחה מועטות והם מתקיימים בצמצום0 ומצויים במעגל העבודה

0 החל לימודי נהיגה במשאית אריאל. קשיים גופניים ורגשיים והדבר פוגע בתפקודו בבית ובעבודה

בשביל שיוכל לסיים את הקורס הוא 0 כדי למצוא אפיק פרנסה שמותאם יותר לקשיי התפקוד שלו

 . זקוק לסיוע כספי

 

 :ליעקב עבור לימודי כלכלה וחשבונאותניתנו ₪  0222 .00

. אמו עקרת בית ואביו אינו עובד0 לאחיו הקטן תסמונת דאון. צעיר אשר גר עם משפחתו0 יעקב

בתחילה התגוררה . הואף מסייע להוריו בכלכלת המשפח 06מכלכל ומפרנס את עצמי מגיל יעקב 

יעקב החל ללמוד כלכלה . בתנאים קשים וילדותו של יעקב הייתה לא פשוטה0 ל"המשפחה בחו

הוא מתקשה לשלם את שכר הלימוד משום חוסר 0 וחשבונאות וכיום נמצא בשנה השנייה לתואר

בעיות הקשב והריכוז עימם הוא מתמודד מקשות עליו לשלב 0 בנוסף. התמיכה הכלכלית מהבית

 . זקוק לסיוע בהשלמת שכר הלימוד. עבודה ולימודים

 

 : לורד ללימודי קוסמטיקהניתנו ₪  0222 .04

ורד נשואה . לאחר הולדת ילדיה לא חזרה לשוק העבודה0 עבדה בעבר כמטפלת. 0+נשואה 0 ורד

בן זוגה של ורד סירב לעזור . אך נמצאת במערכת יחסים בעלת אופי אלים מבחינה כלכלית ונפשית

היא בעלת מוטיבציה 0 ורד מעוניינת לחזור לשוק העבודה ולשקם את חייה. לה לממן את לימודיה

 . וקה לעזרה במימון הקורסזק. רבה לחולל שינוי בעצמה ובחיי ילדיה

 

 : לטובה עבור לימודי משפטיםניתנו ₪  0222 .08

טובה לא בקשר עם אביה  .צעירה אשר מקבלת קצבת נכות כיוון שחלתה במהלך התיכון0 טובה

אחיה עזבו את הארץ ולכן . עוד מצעירותה ואמא סובלת ממחלה נפשית המקשה עליה לתפקד

לא התגייסה לצבא  טובה. טובה ומוסיף לקשיה הטיפול באמא הוא אחריותה הבלעדית של

בעקבות החמרה במחלה היא מתקשה לתפקד . בעקבות המחלה והחלה לעבוד בחברות שונות

 . טובה מעוניינת לרכוש עוד ידע וללמוד משפטים וזקוקה לסיוע במימון התואר. בעבודה 

 

 : ללימור עבור השלמת בגרויותניתנו ₪  0222 .06

הוריה סובלים מקשים כלכלים רבים ואחיה של לימור . צעירה ממשפחה מרובת ילדים0 לימור

שם 0 בשל הקושי הרב בבית נאלצה לימור לעבור לפנימיה. סובל ממחלה נפשית ואף מכור לסמים

חיילת "לימור לא בקשר עם משפחה ובצבא הוגדרה כ. סיימה את לימודיה עם בגרות חלקית

עבודה סוציאלית אך ראשית / נת ללמוד לימודים אקדמיים בתחומי החינוךמכוו לימור". בודדה

 . זקוקה לסיוע במימון הקורס .עליה להתייצב כלכלית ולהשלים את תעודת הבגרות שלה
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 : בחינוך BDEלתהילה עבור תואר ניתנו ₪  0022 .01

לאנגלית בבית משמשת כמורה . לביתה הקטנה תסמונת דאון. ילדים 9אם חד הורית ל0 תהילה

רוצים שהיא תמשיך אצלם אבל לצורך כך עליה להשלים לימודי תואר ראשון בית הספר . ספר

 . זקוקה לסיוע במימון התואר. במכללהולכן היא פנתה לשנת השלמה 

 

 

 

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 0 מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 

 


