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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ,ט"ניסן תשע' ל, 9102מאי  5 בתאריך

שנדונו בקשות  01 בגין  11,,50ל  לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל ש' ואליעזר גלוברמן

 .במסגרת הישיבהואושרו 

 

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

 

 :לאורנה עבור לימודי עבודה סוציאליתניתנו ₪  0555 .0

אביה עובד מעט על מנת , אחותה הצעירה מתמודדת עם מוגבלות. בת למשפחה חרדית, אורנה

נעזרת בהלוואות מהבנק  אורנה. באחותה והמשפחה מתקיימת מעבודתה של האם לטפל

. עובדת במשרה חלקית. ומחברים לתשלום שכר הלימוד ומתקשה להתמודד עם החזרי ההלוואות

 .זקוקה לסיוע במימון שכר הלימוד

 

 :נעמה עבור אבחון פסיכודיאגנוסטיניתנו ל₪  0055 .9

, עקב טראומה שחוותה לאחרונה, טיפולימרכז בנמצאת בטיפול  ביתה .בהליכי גירושין, נעמה

המטפלת שלה מדווחת כי הטיפול . התפרצויות ומצבים דיסוציאטיבים, סובלת מפוסטראומה

לה מענה הולם אינו יעיל במתכונתו הנוכחית ונדרשת הערכה פסיכודיאגנוסטית על מנת לתת 

ת עם מעבר דירה וחובות כתוצאה עברה דירה עם ילדיה באופן פתאומי ומתמודד נעמה .יותר

 . זקוקה לסיוע, ומתקשה לממן את האבחון הליכי הגירושיןמ

 

 :לרחל עבור קורס איפור מקצועיניתנו  ₪  0055 .,

 רחל. בחנות ומרוויח שכר מינימוםאבי המשפחה עובד . בני הזוג מוכרים ברווחה. 4+נשואה , רחל

במסגרת . לאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות להשתלב בשוק העבודההמסייעת השתתפה בתוכנית 

כנציגת שירות לקוחות ומעוניינת ללמוד איפור מקצועי כדי להתפתח  התוכנית התחילה לעבוד

 . זקוקה לסיוע במימון חלקי של הקורס. בתחום זה

 

 : לכרמל עבור מימון מעונות אקדמאיים ניתנו ₪  0555 .4

ולאחר מותה  נערה צעירהיתה ישהכנפטרה  כרמלאמא של  .צעירה חסרת עורף משפחתי ,כרמל

 כרמל. עד שגורשה מבית אביה בעקבות נישואים שניים של האב" כאם הבית" כרמלשימשה 

לומדת  כרמל. ונמצאת במעקב רפואי ותרופתי מבעיה רפואית המקשה על תפקודהסובלת 

מתקשה לכלכל עצמה ואת הטיפול  כרמל. ומתגוררת במעונות, עובדת, (סאונד)טכנאות קול 

 .זקוקה לסיוע במימון המעונות .הרפואי לו היא נצרכת
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 :לבלה עבור קורס הפקת אירועיםניתנו ₪  0555 .5

, יצאה לאחרונה ממערכת יחסים אלימה במהלכה עברה התעללות פיזית בלה. ,+פרודה , בלה

מנסה כעת  בלה .בן הזוג לא נתן לה עצמאות ולא נתן לה ללמוד ולעבוד. מילולית וכלכלית, נפשית

עובדת מעט . המקצועי מתקשה למצוא עבודה מפאת גילה וחוסר ניסיונה אך לשקם את חייה

זקוקה , ולהצליח להשתלב במעגל העבודה מעוניינת ללמוד על מנת לשקם את חייה .כבייביסיטר

 . לסיוע במימון הקורס

 

 :לדפנה עבור קורס איפורניתנו ₪  0555 .0

הכשרה כמטפלת אבל לא  לדפנה. מעט קצבת נכות ועובד מקבלבן זוגה . 1+ נשואה  ,דפנה

לבני הזוג חובות רבים והם נמצאים . עובדת בניקיוןו במקום מגוריהמצליחה לעבוד בתחום זה 

החליטה ללמוד , רוצה ללמוד מקצוע שיפתח לה אפשרויות תעסוקה דפנה. בהליך פשיטת רגל

 . ורסזקוקה לסיוע במימון הק, עיאיפור מקצו

 

 :לנתאי עבור קורס חריטהניתנו ₪  0555 .7

 בגיל צעיר, י אביו החורג"ע היה עד לרצח אימו 0בגיל . ,עם הוריו בגיל לארץ עלה . 9+גרוש  ,נתאי

מאסרו . ל"ישב מספר פעמים בכלא על עבירות אלימות בארץ ובחו. נכנס לחיי פשע ואלימות

חובות רבים והוא החל תהליך  לנתאי. נמצא בתהליך שיקום מספר שנים ומאזני פהאחרון היה ל

מעוניין לרכוש מקצוע  נתאי. כרה בנכותפשיטת רגל וכן ועדה רפואית מול ביטוח לאומי לה

. לאחריו יוכל להשתלב בעבודה במפעלים( עיבוד שבבי)התחיל קורס חריטה . ולהשתכר בכבוד

 . זקוק לסיוע במימון הקורס, הקורס מאד חשוב לו והוא משקיע בו מאד

 

 :לגלית עבור תואר במנהל מערכות בריאותניתנו ₪  0555 .1

משפחתה מוכרת לרווחה מזה שנים רבות עקב בעיות . נפשות 00בת למשפחה בת  ,צעירה, גלית

ניסיונות , אביה סובל מהתמכרות לאלכוהול ומבעיות לב. אלימות והתמכרות של אביה, כלכליות

לפני כשנה  אימה עבדה במשרה חלקית אך. גמילה לא צלחו ובעקבות בעיות בריאותיות אינו עובד

עבדה בעבודות שונות כדי לממן את ו 'עזבה תיכון בכיתה ט גלית. ההפסיקה לעבוד עקב מחל

בעקבות . עשתה פסיכומטרי ועשתה שירות לאומי, השלימה בגרויות, לאחר התיכון. עצמה

לעבוד בתחום הרפואה והתחילה ללמוד שנה שעברה ניהול  השירות הלאומי שלה החליטה

 .במקביל ללימודיה אך זקוקה לסיוע במימון הלימודיםעובדת  גלית, מערכות בריאות

 

 :ליוסף עבור ציוד נגרותניתנו ₪  0555 .2

 הצטרף לתוכנית משותפת של מעוף ןאנוש לפני כשנה וחצי. בריאות הנפשמוכר למערכת , יוסף

יש לו , עובד עם כלי עבודה ישנים ולא יעילים יוסף. במטרה לפתוח עסק של סדנאות עבודה בעץ

על מנת להתקדם בעסק זקוק לכלים מקצועיים שאין . אתר אינטרנט ומשווק עצמו מעט

זקוק לסיוע ברכישת כלים אלו על מנת  .צבת נכותבאפשרותו לרכוש אותם היות ומתקיים מק

 . להתקדם
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 :מיה עבור קורס עיצוב אופנהלניתנו ₪  0555 .01

. מחלת נפש ונמצאת באשפוזים חוזריםאימה מתמודדת עם  .חסרת עורף משפחתי צעירה, מיה

 מיהכיום . י הרווחה ובעלת קשיים כלכליים משלה"מלווה אף היא עהמיה גדלה אצל דודתה 

לאחר תהליך  .מחפשת עבודה. שהסתיים בפרויקטעבדה קרוב לשנה . שוכרת דירה בירושלים

 .וזקוקה לסיוע משלים במימון הקורס, ללכת ללמוד תפירה ועיצוב אופנה מיה בחרה שעברה

 

 :ציוד נגרות למיכאל עבורניתנו ₪  0055 .00

אינו מקיים אורך חיים דתי ועל רקע חיכוכים עם  מיכאל. נפשות 01בן למשפחה דתית בת  ,מיכאל

כנס למשבר נפשי ודיכאון בעקבות פרידה מבת זו נ. ושוכר דירה בירושליםהוריו עזב את הבית 

גר בדירת שותפים והתחיל , נמצא בתהליך שיקום מיכאל. פוטר מעבודתו ונשאר ללא כסף, עמוק

מתקשה להחזיק  .עובד רק בסופי שבוע מיכאלימים בשבוע  5היות והקורס נמשך . קורס נגרות

 .עצמו כלכלית ומבקש סיוע במימון הציוד של הקורס

 

 (:עות קשב וריכוז ממוחשבאבחון הפר)לדני עבור אבחון מוקסו ניתנו ₪  0555 .09

רבים והם  לבני הזוג חובות. החלה לעבוד לאחרונה אשתו. עובד כנהג משאית. 4+נשוי  , דני

, מפריעות בכיתה, בעלות הפרעות קשב וריכוז, שתי הבנות הגדולות .מתקשים לעמוד בהוצאות

מבקשים . בית הספר ביקש לבצע אבחון קשב וריכוז. חסרות מנוחה, מתקשות בביצוע מטלות

 .אבחון זהסיוע במימון 

 

 :לאולגה עבור לימודי סטיילינגניתנו ₪  0055 .,0

עבדה שנים הכשרה מקצועית ולא  לאולגה אין. יצאה ממערכת יחסים אלימה, ,+גרושה  ,אולגה

בתהליך הליווי שלה נדרשה ללמוד . לימותנפגעות אעמותה המלווה נשים י "מלווה ע אולגה. רבות

ולסייע  ללמוד סטיילינג אולגה מעוניינת .עצמיה נהביטחואת להתנהל כלכלית ולהחזיר לעצמה 

 .זקוקה לסיוע במימון הקורס .בהעצמת נשים דרך תחום האופנה

 

  :לרועי עבור מחשב לעבודת הגההניתנו ₪  0055 .04

לפני כשנתיים חלה . אשר משפיעות גם על מצבו הנפשי מבעיות רפואיותסובל . 9+נשוי  ,רועי

המעסיק הביע , בהוצאה לאור הבעבר עבד כמגיה. סיק לצאת לעבודההתדרדרות במצבו והפ

המשפחה מתקיימת מקצבת נכות וממשכורת נמוכה של . נכונות להעסיק אותו בעבודות מהבית

 .  כל לעבוד מביתוזקוק למחשב על מנת שיו רועי. האם שעוסקת מספר שעות מועט 

 

  :לדקלה עבור ציוד תפירהניתנו ₪  0055 .05

כ מצליחה "ולא כ, היא מבצעת עבודות תפירה שונות, הכשרה כתופרת לדקלה. 2+נשואה , דקלה

בני הזוג מחזירים הלוואות על רכישת הדירה ועבור . להתפרנס מהתחום על אף ניסיונותיה

לאחרונה החלה ללמד נערות . הוצאות שוטפות ומתקשים להתקיים על בסיס ההכנסות שלהם

מעוניינת לרכוש מכונות תפירה קטנות  דקלה. בביתה לתפור והיא מרגישה שיש לכך ביקוש

מבקשת . ב את תחומי הלימוד שלה ותוכל גם לקחת עוד תלמידותיופשוטות כדי שתוכל להרח

 .סיוע ברכישת המכונות
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 :לגל עבור לימודי הוראהניתנו ₪  0555 .00

 החלהלפני מספר שנים . לאורך השנים עבדה בעבודות שונות ללא הכשרה. קטינים 2+גרושה  ,גל

לאחרונה החליטה לסיים את . פרשה מהלימודים עקב מורכבויות משפחתיות בלימודי הוראה אך

זקוקה לסיוע , בהליך פשיטת רגל וחשבונה מוגבל גל. לימודיה על מנת שתוכל לעבוד בתחום

 .במימון הלימודים

 

  :לאושרית עבור קורס אנגליתניתנו ₪  0555 .07

 אושרית. אפילפסיה ואסטמה, לוקה בשיתוק מוחין ,אחד מילדיה. קטינים 5+נשואה , אושרית

לאור . באחיה וסייעה בפרנסת המשפחה טיפלהנפשות ומגיל צעיר  01גדלה למשפחה חרדית של 

אב . הנדסאית ועובדת כאחראית בטיחות אושרית, ילדותה החליטה לעבוד ולחלץ עצמה מעוני

ולקחת אותו  בבנםעובד כמלווה הסעות במשרה חלקית כדי שיהיה פנוי לטפל , המשפחה

מרגישה שיש ביכולתה להתקדם לתפקידים טובים יותר ומכניסים  אושרית. לטיפולים הנדרשים

קורס אנגלית מתקדם וזקוקה לסיוע מעוניינת ללמוד . יותר אך חסרה לה שליטה באנגלית

 . במימונו

 

 :על עבור תואר בכלכלה וניהולליניתנו ₪  0555 .01

אביה עובד מעט על , עם מוגבלות אחותה הצעירה מתמודדת. בת למשפחה חרדית, צעירה, יעל

יעל השלימה בגרויות ופסיכומטרי . מנת לטפל באחותה והמשפחה מתקיימת מעבודתה של האם

זקוקה ו לימודיה עובדת במשרת סטודנט בתחום, החלה ללמוד תואר ראשון בכלכלה וניהולו

 הלימודיםלסיוע במימון 

 

 

 

 

 ,  ל"תרומה זאת נעשתה להנצחת זכרו של צבי נוימן ז -

 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים                            

 

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

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

התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות 

 .מוכרות לצורכי מס

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

 ,תודה

 ישראלי פסיפסצוות 

 

 


