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 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של   ,ט"באב תשע' ג, 9102באוגוסט  4 בתאריך

בקשות  04בגין ₪  10,111ל לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל ש' ואליעזר גלוברמן

 .במסגרת הישיבהשנדונו ואושרו 

 

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

 

 

 :קורס הדרכת פילאטיס מכשיריםעבור  רעותניתנו ל₪  0333 .0

, היא עובדת כעצמאית במלון, מספר שניםאטיס להכשרה כמדריכת פי לרעות.  0+גרושה  ,רעות

מעוניינת להרחיב את הכשרתה גם לתחום  רעות. בסטודיו שמשכירה לפי שעות ומעבירה הרצאות

, בקרבתה תיתאין תמיכה משפחלרעות . של פילאטיס מכשירים ולאחר מכן לפתוח סטודיו משלה

היא נזקקת להגדלת . הגרוש שלה לא לוקח חלק פעיל בחיי הילדה ולא משלם מזונות באופן סדיר

 .בכבודהכנסה על מנת להתקיים 

 

 :יכל עבור לימודי עבודה סוציאליתמלניתנו  ₪  0333 .9

עבדה בעבר כסייעת בגן ילדים והפעילה מועדון קשישות וכיום נמצאת  מיכל. 8+נשואה  ,מיכל

כתוצאה  המשפחה מתמודדת עם חובות והלוואות. בשנה שניה ללימודי עבודה סוציאלית

ד כה מיכל מימנה ע. נקלעה לקשיים כלכלייםאשר נוכית שפתח בן הזוג לנוער בסיכון ממסגרת חי

  .קורסי קיץמבקשת סיוע במימון ו מחבריםאת הלימודים באמצעות הלוואות 

 

 :לעדי עבור לימודי גננות ניתנו ₪  0333 .3

ההכנסות שלה לא מספיקות  .נים ובצהרוניםדת כסייעת בגעוב. ילדים קטינים 1+גרושה , עדי

נרשמה ללימודי גננות עדי . צוברת חובות עדיילדים וכתוצאה מכך  1להוצאות למשפחה עם 

ה את לימודיה למספר שנים מאחר ומתקשה לממן סרעות פר. במטרה להגדיל את הכנסתה

 בשנה הקרובהמבקשת סיוע על מנת שתוכל להשלים מחצית מהשעות . כנית לימודים מלאהתו

 .וכך תוכל לסיים כבר עוד שנתיים

 

 :QAורס למיכאל עבור קניתנו ₪  0333 .4

הוריו התגרשו . אלכוהוליסט בצעירותו סבל מאלימות מצד אביו שהיה. יליד רוסיה ,מיכאל

 מיכאל .בצעירותו הסתבך בפלילים והתחיל להשתמש בסמים. עלה עם אימו ואחיו לארץ ומיכאל

והחזיר את  חסך כסף, כטבח קייטרינגעבד  .תעסוקתי ושיקום, עבר תהליך טיפולי, נכנס למאסר

 QAמעוניין ללמוד , אין הכשרה מקצועית למיכאל. כל החובות שהיו לו מתקופות מוקדמות

 .עסוק בתחום טכנולוגיול
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 :לורד עבור קורס הוראת יוגהניתנו ₪  0333 .1

לא במהלך השנים בתחום המכירות לעבדה , חסרת הכשרה מקצועית ורד. 0+בזוגיות  ,ורד

בתהליך מצוי , בן הזוג שלה חסר מעמד בארץ. אינה עובדת באופן מסודר מאז לידת ביתה. הכשרה

 וורד בקרובנכנסת למעון  ורדביתה של . משפטי מול משרד הפנים וכרגע אין לו אשרת עבודה

 ורד. צעירוהיא מכלכלת עצמה מגיל  אין תמיכה משפחתית בארץ לורד. צפויה לחזור לעבוד

עקב חוסר בתעסוקה  .מעוניינת ללמוד הוראת יוגה. יינת לעסוק בתחום הספורט והכושרמעונ

 .בשנה האחרונה תתקשה לממן את הלימודים בכוחות עצמה ומבקשת סיוע

 

 :ליעל עבור לימודי מזכירות משפטיתניתנו ₪  0033 .6

דול עקב בעיות בזוגיות של לפני מספר שנים משפחתה חוותה משבר ג. ממוצא אתיופי צעירה, יעל

עברה בין  יעל  .ה בכדי לצאת מהביתיחוותה משבר רגשי והחליטה לעבור לפנימי יעל ,ההורים

התחילה שירות צבאי אך השתחררה לאחר כמה  ,בתום הלימודים, מספר מסגרות חינוכיות

עובדת בעבודות . כיום מתגוררת בבית הוריה ומסייעת כלכלית למשפחה. חודשים ספורים

בין  רבים יש מתחים ,הוריה סובלים מבעיות בריאותיות ואינם עובדים באופן סדיר. מזדמנות

 . מעוניינת ללמוד מזכירות משפטית ולהשתלב בתחום יעל. שיים כלכלייםההורים והילדים וק

 

 :למתן עבור קורס אקדמאי באוניברסיטה הפתוחהניתנו ₪  0333 .7

 . ל"לחוהתקשה להסתגל וחזר , אביו ריצה תקופת מאסר .עלה לארץ בצעירותו עם הוריו, מתן

 מספר שניםלפני . ואחיו התגוררו תקופה עם סבא וסבתא שלו היות והאם עבדה שעות רבות מתן

א י בחייו והוהמעצר גרם לו לחולל שינו .וריצה תקופת מעצר נעצר בעקבות אירוע אלימות מתן

סטודנט כחלק מפרוייקט של במשרת תלב בעבודה בשנה האחרונה הש. החל בתהליך שיקומי

צריך להיות במעמד של סטודנט ולכן נרשם לקורס של , על מנת לשמור על עבודתו. צעירים בסיכון

מתחיל שירות לאומי ולא יוכל לעבוד באופן  השנה. מכלכל את עצמו מתן. האוניברסיטה הפתוחה

 .ורסלאור זאת מבקש סיוע במימון הק. מלא

 

 :לתהילה עבור תואר ראשון בניהול מערכות בריאותניתנו ₪  0033 .8

לפני כשנה הציעו לה קידום בעבודה למשרת . עובדת כמזכירה רפואית כעשור. 9+גרושה , תהילה

שעברה לימודי מנהל בעקבות כך התחילה בשנה . כתנאי שתשלים במקביל תואר ראשון, ניהול

הלימודים  שקלה לדחות את, הלימודים בתשלום עלות מתקשה לעמודתהילה  .מערכות בריאות

 . זקוקה לסיוע במימון. ך התחייבה למקום עבודתה לסיים את לימודיה בהקדםשנה אב

 

 :למיה עבור קורס ספרותניתנו ₪  0333 .2

חותה הקטנה טפלת באאימה אינה עובדת ומ. הוריה התגרשו בצעירותה. 0+ רווקה צעירה, מיה

חדורת מטרה מאז הלידה , ר חודשיםפמסלפני מיה ילדה  .פיגור שכלי קשההסובלת משל מיה 

וזקוקה לסיוע במימון  החלה קורס ספרות מיה .לרכוש מקצוע ולפרנס אותה ואת ביתה

 .הלימודים
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 :לבארי עבור לימודי מזכירות משפטיתניתנו ₪  0333 .01

מגדלת את ילדיה  .מתגוררת בדיור ציבורי, חסרת תמיכה בארץ, עולה מרוסיה .9+רווקה  ,בארי

ללמוד מזכירות בארי מעוניינת . עובדת בטיפול בקשישים ומקבלת השלמת הכנסה. ללא סיוע

 .משפטית כדי שתוכל להתפתח ולהתפרנס בכבוד

 

 :ליובל עבור לימודי עבודה סוציאליתניתנו ₪  0333 .00

אימה סובלת מבעיות , ותאביה עובד כמוכר בחנ. בת למשפחה חרדית מוכרת לרווחה ,צעירה, יובל

וחסכה כסף עבדה שנה  יובללאחר התיכון  .אחיה הקטן סובל מאוטיזם. רפואיות ואינה עובדת

המשפחה נקלעה למשבר דיור  .מימנה את השנה הראשונה ללימודיםבאמצעותו , ככל יכולתה

 .מבקשת סיוע במימון הלימודים. ובכסף שחסכה סייעה להוריה

 

 :רכיבה טיפוליתעבור לימודי  למוריסניתנו ₪  0333 .09

בעיית לפני מספר שנים משפחתו עברה טלטלה כשהתברר שמורס סובל מ. 7+נשוי , מוריס

. מוריס עבר טיפול במרכז גמילה ובמקביל החלה המשפחה בשיקום כלכלי ומשפחתי. התמכרות

כחלק מהתהליך הטיפולי . להחזיר חובות שנוצרו בעברמוריס עובד במספר מקומות עבודה בכדי 

זקוק . ן לו סיפוקנותמתאים לו ושעבר מעוניין מוריס להשתלב ולהתפתח בתחום תעסוקתי ש

  .לסיוע במימון הלימודים

 

 :מנעולנותעבור לימודי  למנחםניתנו ₪  0333 .03

התקשה להחזיק את אימו נפטרה בצעירותו ואביו . צעיר ממשפחה המוכרת לרווחה, מנחם

, התקשה להתמיד בלימודיוטיפל באחיו הקטנים וכתוצאה מכך מנחם . המסגרת המשפחתית

עם סיום התיכון התגייס לצבא אך השתחרר . השתלב במסגרת לימודי ערב ועבד במקביל ללימודיו

בית המשפחה מועד לעיקול עקב חובות , מנחם עובד בעבודות מזדמנות. קופה קצרהלאחר ת

קצועי שמאפשר השתלבות מהירה ניין ללמוד תחום ממנחם מעו. והיעדר תשלומי משכנתא

 .בתעסוקה על מנת להשתכר בכבוד ולכלכל את עצמו ואת משפחתו

 

 :לשמוליק עבור קורס טכנאי מכשירי חשמלניתנו ₪  0333 .04

פוטר מעבודתו והתגלגל לגור , לפני מספר שנים עבר משבר בעקבות גירושיו. 3+גרוש , שמוליק

כיום מתגורר . י רשויות הרווחה בעירו והחל בתהליך שיקומי"לאחר כשנתיים אותר ע. ברחוב

במסגרת הליווי . תתף פעיל בתוכניות שיקום עירוניותמקבל סיוע משפטי ומש, בדיור ציבורי

וזקוק לסיוע  שמקבל החליט לצאת להכשרה מקצועית בתחום תיקון מכשירי חשמל ביתיים

 .במימון הקורס
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 ,  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 . בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראליוהיוזמה בקרב מכריכם 

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 צוות פסיפס

 

 

 


