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 ,שותפים יקרים

ש יוסף "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של   ,ט"תשע 'באדר  'כד  9132 מרץב 13-בתאריך ה

 31בגין  ₪  09,911 לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של' גודמן ואליעזר גלוברמן

 .במסגרת הישיבהשנדונו ואושרו בקשות 

 

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

 

 :לדניאל עבור תואר ראשון בחינוך מיוחד והוראת מתמטיקהניתנו ₪  0222 .3

. צעיר אשר בשנים האחרונות הצליח לעשות שינוי דרמטי בחייו לאחר שהיה מכור לסמים, ניאלד

משקיע ולומד קשה , כיום נמצא בשנתו השלישית בתואר ללימודי חינוך מיוחד והוראת מתמטיקה

 .  זקוק לסיוע במימון לימודיו. ועל כך הישגיו הגבוהים בתואר

 

 :קוסמטיקהלעינת עבור קורס ניתנו  ₪ 0222 .9

עינת ובעלה . מתמודדת עם חובות קשים אשר נגרמו עקב נסיבות חיים קשות. 0+נשואה , עינת

סך ההוצאות . עבודות שונות 9עינת עובדת ב, עובדים קשה על מנת לפרנס את משפחתם בכבוד

עינת . גבוה יותר מהכנסותיהם של עינת ובעלה ועל כן המשפחה אינה מצליחה להיחלץ מהחובות

מבקשת סיוע במימון . ת מוטיבציה גבוה לשפר את תנאי חייה ולהוות דוגמא חיובית לילדיהבעל

 . קורס קוסמטי נוסף על מנת להגדיל את הכנסותיה בעסק אותו היא מנהלת

 

 :לרתם עבור לימודי סיעודניתנו  ₪  0222 .1

ממנת בעזרת את הלימודים היא , לאחר גירושיה עברה לגור בבית הוריה. 3+צעירה גרושה , רתם

 . זקוקה לסיוע במימון לימודי הסיעוד. קצבת מזונות

 

 :למירב עבור מכינה להשלמת לימודים ניתנו ₪  0222 .4

ל מירב בהיותה צעירה נפטר אביה ש. חוותה אלימות מצד בן זוגה ולכן התגרשה. 9+גרושה , מירב

על כן סיימה את התיכון עם תעודת , והיא נקלעה למשבר ולא הצליחה להתמקד בלימודיה בתיכון

מירב מעוניינת לסיים את לימודיה על . כיום עובדת במפעל ומפרנסת את משפחתה. בגרות חלקית

 . זקוקה לסיוע בכדי לממן את לימודיה במכינה. מנת שתוכל לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד

 

 :למיכאל עבור שיעורי עזר במכינה קדם אקדמאיתניתנו ₪  0222 .0

למיכאל אין עדין מעמד קבע . עלה לארץ לפני כשנה עם סבתו, יתום משני הוריו, צעיר, מיכאל

. שנים יוכל מיכאל לוותר על אזרחותו הקודמת ולקבל אזרחות ישראלית 1רק בעוד כ, בישראל

מיכאל עובד . לא זכאי לזכויות של אזרח ועולה חדש היות ולמיכאל אין מעמד קבע בישראל הוא

מיכאל התקבל למכינה קדם אקדמאית וזאת רק אם יעבור . בעבודות פשוטות ומסייע לסבתו

אין באפשרותו לממן את שיעורי . שעורי תגבור בזמן המכינה כחלק בלתי נפרד מהלימודים

 . התגבור ועל כן מבקש סיוע
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 :ודי גננותלטל עבור לימניתנו ₪  0222 .6

אב המשפחה עובד בעבודה מכובדת אך מונע מטל גישה , סובלת מאלימות כלכלית. 1+נשואה , טל

היא מעוניינת , ללמוד ולא להיות תלויה בבן זוגה, טל מעוניינת לפתח את עצמה. להכנסותיו

ל בן היות ואין לה גישה להכנסותיו ש. לפתוח משפחתון בביתה ועל כן מתחילה ללמוד קורס גננות

 . אין באפשרותה לממן את הקורס ועל כן זוקקה לסיוע, זוגה

 

 : לאלון עבור קורס ניקור בשרניתנו ₪  0222 .1

עובד כמשגיח כשרות . לאלון בן קטין עבורו משלם מזונות ובן נוסף המתגורר עימו. 0+גרוש , אלון

אלון התחיל קורס ניקור בשר . ל"באולם אירועים ומשלים הכנסה כמשגיח כשרות בבסיסי צה

זקוק לסיוע . אשר בסופו יוכל לעבוד כשוחט במשכורת גבוה יותר ויוכל לפרנס את משפחתו בכבוד

 . במימון הקורס

 

 : ליעל עבור אבחון פסיכודידקטי לבנהניתנו ₪  0022 .8

אבי הילדים אינו שותף בחייהם ואינו מסייע . אשר מתגוררים עימה 1מתוכם , 6 +שה גרו, יעל

, בעלת אחוזי נכות אשר לא מקנים קצבה, יעל סובלת מבעיות רפואיות שונות. מבחינה כלכלית

בנה . יעל סובלת מחובות ונמצאת בהליך פשיטת רגל, בנוסף, עובדת לעיתים רחוקות בניקיון

אבחון יסייע לו על מנת שיוכלו . לשבת ומפריע לחבריו ומוריו בכיתה ,הקטן מתקשה להתרכז

 .יעל זקוקה לסיוע במימון האבחון. להבין כיצד ניתן לסייע לו בצורה המיטבית

 

 :למור עבור לימודי סיעודניתנו ₪  0222 .2

מור . אביה אינו תומך כלכלית ולא נמצא בקשר עם מור כלל. צעירה בת להורים גרושים, מור

כיום אף , בעברה םמתמודדת מילדות עם דכאון והפרעות אכילה ועברה אשפוזים פסיכיאטרי

מור החלה לימודי סיעוד ועל אף קשייה הרבים היא מתמידה ומשקיעה .  סובלת מבדידות רבה

זקוקה לסיוע . מור מכלכלת את עצמה ועובדת במשרד הבריאות. בלימודים אך מתקשה במימונם

 . וד על מנת שתוכל לרכוש מקצוע ולהשתכר בכבודבמימון לימודי הסיע

 

 :לשרה עבור מכונת תפירהניתנו ₪  0222 .31

הוצאה מהבית בגיל צעיר . עברה ילדות תחת הזנחה ואלימות. צעירה חסרת עורף משפחתי, שרה

נמצאת במהלך שנת שירות משמעותית ואף מתנדבת במסגרת , כיום. ועברה לגור אצל סבתא

שרה מוכשרת מאוד הן בתפירה והן בריקודי בטן ואף מעוניינת . המסייעת לנשים ממעגל הזנות

שרה החלה ללמוד קורס תפירה וכרגע . ולעסוק בתפירת בגדי ריקודלשלב בין התחומים 

משתמשת במכונת התפירה בקורס אך זקוקה למכונת תפירה בביתה על מנת לחסוך את נסיעותיה 

 . הרבות ועל מנת שתוכל לפתח את העסק שלה
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 : לאביטל עבור לימודי תואר ראשון בייעוץ חינוכי ותעודת הוראהניתנו ₪  0022 .33

עקב  הבתיכון עברה ללמוד בפנימיי. צעירה אשר שני הוריה עובדים אך משתכרים מעט ,אביטל

בה  המתגוררת בבית הוריה ועובדת כמדריכה בפנימיי, כיום. מתחים ואווירת אלימות בבית

את הלימודים . אביטל מעוניינת לעבוד בחינוך וזאת על מנת לסייע לצעירים כמו שעזרו לה. למדה

 . מממנת אביטל  בעצמה וזקוקה לסיוע במימון

 

 :לעופר עבור קורס ספרותניתנו ₪  0022 .39

במהלך השנים חווה קשיים לימודיים ושולב בחינוך , קטין אשר מתמודד עם מחלת הסכרת, עופר

מעצרו הוביל לטלטלה רבה בחייו ועל כן , צר בעקבות עברת אלימות שביצעבעברו נע. המיוחד

לעופר חלום ללמוד ספרות ולכן זקוק . החליט לשנות את חייו ומביע רצון לעשות שינוי משמעותי

מסגרת זו יכולה להוות עבורו מקום תומך אשר יוכל לסייע . לעזרה במימון קורס ספרים לגברים

 .  ותי בחייולו בדרכו לבצע שינוי מה

 

 :ל'לזוהר עבור קורס לק גניתנו ₪  0022 .31

גם אביה , אמא אינה מתפקדת ושהתה בעברה במאסרים. צעירה בעלת רקע משפחתי מורכב, זוהר

זוהר הוצאה מהבית בהיותה ילדה וגדלה במספר . אינו מתפקד ומתמודד עם קשיים נפשיים

, ילדים 9של זוהר היא אמא חד הורית לדודתה . מתגוררת אצל דודתה, כיום. מסגרות חינוכיות

זוהר מתקשה במציאת עבודה ועל כן מעוניינת ללמוד בקורס לק . היא אינה עובדת בעבודה קבועה

לזוהר ודודתה אין את האפשרות לממן קורס זה ועל כן . ל על מנת שתוכל לעבוד ולעזור לדודתה'ג

 . מבקשות סיוע

 

 :ותלאביחי עבור השלמת בגרויניתנו ₪  0022 .34

אמו נשארה במקום הולדתו ולאחר מספר . צעיר אשר עלה עם אביו בהיותו ילד לארץ, אביחי

מספר שנים ולאחר מכן עבר לגור אצל דודתו ממנה ברח  אביחי למד בפנימיה. שנים אביו נהרג

מכור נקי שוכר דירה , כיום. אביחי החל לשוטט ברחוב ולהשתמש בסמים. בשנות הנעורים

בעקבות לימודיו , אביחי החל ללמוד בתוכנית להשלמת בגרויות. ומכלכל את עצמו באופן מלא

זקוק . פשרת לו לשלם על הקורסעובד בעבודה אשר לא מכלכלת אותו בצורה מספקת ולא מא

 . לסיוע במימון הקורס

 

 :ד במכללה'לדרור עבור סיום שנת יניתנו ₪  0022 .30

הוריו אינם דוברים עברית או אנגלית ומתקיימים . צעיר ובן בכור למשפחה שעלתה לארץ, דרור

. דרור משמש עמוד הטווח בביתו ומסייע להוריו בהתנהלות השוטפת. מקצבת ביטוח לאומי

במסגרת . ד'י -ג'בהם נדרש ללמוד גם בשנים י, נרשם דרור ללימודים במסלול צבאי, תיכוןב

דרור . תחום שיוכל לעסוק בו במסגרת הצבא וגם לאחריה, הלימודים לומד דרור הנדסת חשמל

 .  ד'זקוק לסיוע במימון שנה י
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 :סוציאליתלעטרה עבור סיוע בשכר לימוד ללימודי עבודה ניתנו ₪  0222 .36

לאחר נישואיה הבחינה . גדלה כבת לאם הסובלת מבעיות נפשיות. ילדים 4אם חד הורית ל, עטרה

בהתנהגות מוזרה אצל בעלה ולאחר שנים קשות גילו כי בעלה סובלת מבעיות נפשיות והוא 

עטרה החליטה לתת משמעות לחייה ולסייע לאחרות מהקשיים שעברה ולכן בחרה ללמוד . אושפז

היא סיימה את לימודי הבגרויות והפסיכומטרי שנדרשה עבור התואר והחלה . סוציאלית עבודה

זקוקה לסיוע . עטרה היא אישה אקטיבית המעוניינת לעשות שינוי בחייה ובחיי ילדיה. ללמוד

 . בתשלום עבור הלימודים

 

 :לגלעד עבור קורס של כלבי שירות וסיועניתנו ₪  0222 .31

נכות ומבעיות נפשיות ופוסט  311%אחותו של גלעד סובלת מ. צעיר אשר גם עם אמו, גלעד

גם במהלך שירותו עבד , גלעד שירת שירות משמעותי מלא בצבא. נעזרת רבות בגלעד, טראומה

כלבים אלו , גלעד מעוניין ללמוד קורס של כלבי שירות וסיוע. בסופי שבוע על מנת לעזור בבית

זקוק לסיוע במימון . דים עם בעיות חברתיות ואוטיזםמסייעים לאנשים בעלי מוגבלויות וכן ליל

 . הקורס

 

 

 ,  ל"זכרו של צבי נוימן זתרומה זאת נעשתה להנצחת  -

 -    תהא נשמתו צרורה בצרור 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

 

 

 


