
 

 
 

 

 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של  ,ט"ה אייר תשע"כ, 9302מאי  03 בתאריך

בקשות  09ן בגי₪  02,333לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' ואליעזר גלוברמן

 .שנדונו ואושרו במסגרת הישיבה

 

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

 

 :תואר ראשון בכלכלהעבור  לירדןניתנו ₪  0555 .1

אימה מגדלת באומנה גם את חמשת הילדים של אחותה . אחים ואחיות 09צעירה ולה , ירדן

ירדן . מקבל קצבת נכות ומובטל, אביה עבד כאיש אחזקה במלון אך נפצע וכעת אינו עובד. הגדולה

נמצאת בשנה שלישית לתואר . לומדת יומיים בשבוע ועובדת בשארית הזמן, מממנת את עצמה

  .ן שנתה האחרונהראשון בכלכלה ומבקשת סיוע במימו

 

 :לימודי חינוך והוראהעבור  לחנהניתנו ₪  2055 .2

. אימה אינה עובדת ומתקיימת מקצבת נכות. הוריה גרושים. צעירה חסרת עורף משפחתי, חנה

חנה ואחותה לקחו אחריות על , בצעירותה אימה סבלה מדיכאון ולא תפקדה. אביה אינו עובד

מגיל צעיר שהתה באומנה אצל משפחות . הבית ובעקבות כך נעדרו מבית הספר לעיתים קרובות

שוכרת דירה , חנה מכלכלת את עצמה. כ עברה לפנימייה בה סיימה את לימודיה"שונות ואח

חנה מבקשת . במקביל משלימה קורסים על מנת שתוכל לסיים תואר, ולומדת לתעודת הוראה

 .סיוע בתשלום למכללה בה לומדת על מנת לקבל את התואר בתום השנה

 

 :ניתנו לאורן  עבור מכינה קדם אקדמאית ₪  1055 .3

. אביו מכור להימורים ומצב הכלכלי בבית היה קשה. שנים 0מכור נקי מזה . 0+רווק , אורן

עזב  ובגיל צעיר מסגרות לימוד שונות  רעב, מאז התדרדר בלימודיםקשה ובילדותו עבר תקיפה 

ריצה  חייו הבוגריםבמהלך . ונותתגורר במקלט והחל לעשן סמים ולבצע עבירות שה, את הבית

. מעוניין לשקם את חייו אורן. תהליך גמילה סיים בהצלחה לפני מספר שנים .מספר תקופות מאסר

זקוק לסיוע במימון  .נרשם ללימודי מכינה קדם אקדמאית ומתכוון ללמוד עבודה סוציאלית

 .לימודיו

 

 

 :איפור מקצועיעבור קורס  לספירניתנו ₪  3555 .4

ספיר עובדת ומקבלת קצבת מזונות ונכות . בעלת בעיה רפואית 5אם חד הורית לילדה בת , ספיר

יינת לפתוח עסק ספיר מעונ, מזה מספר חודשים משתתפת בתוכנית ליווי תעסוקתי. עבור הילדה

ספיר למדה איפור בצעירותה . עצמאי אשר יאפשר לה להיות זמינה עבור הבת שלה בשעת הצורך

ספיר התחילה ללמוד קורס איפור וזקוקה . וכעת מעוניינת לעסוק בתחום האיפור באופן מקצועי

 . לסיוע במימונו



 

 

 

 :הוליסטיתפסיכותרפיה עבור לימודי  לקרןניתנו ₪   5530 .0

שני הוריה סובלים מבעיות בריאותיות ומקבלים . ממשפחת עולים מוכרת לרווחהצעירה , קרן

קרן נמצאת . מכלכלת את עצמה ועוזרת להוריה בהוצאות יומיומיות, קרן עובדת .קצבת נכות

סטודנטית חרוצה היא מנהלת המכללה מעידה כי , כרגע בשנת הלימודים השלישית בתואר

כאשר במהלך , הלימודים מעניקים תעודת מטפל בתחומי רפואה אלטרנטיבית. ביותר הומשקיע

קרן יאפשרו לה להתכלכל לימודיה של . הלימודים מקבלים תעודות לפי ההכשרה שמסיימים

בקשת סיוע מקרן קיבלה סיוע מאיתנו בשנה שעברה ו .בצורה טובה יותר וכך לעזור להוריה ולעצמה

 .גם עבור שנה זו

 

 :ניתנו לעדי עבור לימודי הנדסאות₪  6555 .6

אביה עזב את הארץ ומעולם לא . גדלה כבת יחידה לאימה. צעירה חסרת עורף משפחתי, עדי

צברה חובות רבים ולבסוף ברחה , האם לא הצליחה לעמוד בהוצאות המשפחה. הכירה אותו

על מנת לשקם את חיה החלה עדי תואר ראשון . ותמהארץ והשאירה את עדי להתמודד עם החוב

 , עובדת קשה במהלך התואר על מנת לכלכל את עצמההיא תלמידה מצטיינת ו, בלימודי הנדסאות

 .במימון הלימודיםזקוקה בסיוע 

 

 :לבנה נעם פסיכו דידקטיאבחון עבור  לשיניתנו ₪  2555 .7

המשפחה מתמודדת עם קשיים כלכליים .  חותם אבטלהו פוטר מעבודתובן זוגה . 4+נשואה , שי

, מגיב מידי פעם בהתפרצויות זעם, מעורב באירועי אלימות ,נעם, בנה הבכור של שי. וחובות

ס מבקש אבחון בשביל "בי. מתקשה בכתיבה, מתקשה לימודית עם פער משמעותי ביחס לגילו

בשלב זה היות וייתכן ויוכל להשתלב  האבחון חשוב. תוכנית לימודית מתאימה לנעם להתאים

 . הבאהבכיתת חינוך מיוחד בשנה 

 

  :לנגה עבור לימודי משפטיםניתנו ₪  0555 .8

לנגה  אין קשר עם אביה ומעולם לא פגשה . בת יחידה לאימה שנפטרה בפתאומיות, צעירה, נגה

לאחר מות האם עברה נגה . סובלת נגה מתסמינים פוסט טראומטיים ,מאז פטירת אימה. אותו

נגה מתמודדת עם . חולים ומוכרים לרווחה, בעצמם מבוגרים, להתגורר עם סבא וסבתא שלה

בקניית , בהוצאות שוטפות, חובות שהשאירה אחריה אימה וכן מסייעת לסבא ולסבתא בשכירות

נמצאת בשנה שלישית ואחרונה ללימודיה ומבקשת נגה . עובדת בלילות. תרופות ובליווי רפואי

 .סיוע במימון שנה זו

 

 

 

 

 



 

 

 :לצביה עבור לימודי מנהל עסקיםניתנו ₪  3055 .9

מאז סובל מנכות , שנים 03אביה עבר תאונת עבודה לפני . בעלת רקע משפחתי מורכב צעירה, צביה

 צביהאחיה של . אינה עובדת ומטפלת באב אימה -מאז פציעת האב. רפואית ונפשית ואינו עובד

עובדת מגיל  צביה. המשפחה מתקיימת בקושי מקצבת נכות של האב. סובל מבעיות פסיכיאטריות

לפני מספר שנים עברה תאונה ואושפזה למשך חצי שנה והיא . צעיר ומסייעת בכלכלת הבית

כשחזרה לעבודתה התקשתה לעבוד באותו אופן כמו קודם ולבסוף פוטרה . נמצאת במעקב רפואי

 .מתקשה לממן את לימודיה ומבקשת סיוע בכךצביה . מעבודתה

 

 :דניאלה עבור ציוד לעסק פדיקורניתנו ₪  2555 .15

למדה לפני מספר שנים . מוכרת למערכת בריאות הנפשדניאלה . בן שנפטר+ גרושה , דניאלה

דניאלה . היא מקבלת פציינטים דרך קופת חולים והמלצות פרטיות. פדיקור ומניקור רפואי

 5דניאלה מקבלת כיום כ. מתפרנסת מקצבת ביטוח לאומי ומהכנסות הולכות וגדלות של העסק

היות והסטים זקוקים , לטיפול" סטים"שום שאין לה מספיק זאת מ, בשבוע מטופלים

דניאלה מעוניינת לרכוש סטים נוספים כך שתוכל לפתוח מספר . בין מטופל למטופל לסטריליזציה

 .מבקשת סיוע ברכישת כלים אלו. טיפולים ביום

 

 :לביתה מיטל פסיכו דידקטילאושרה עבור אבחון ניתנו ₪  2555 .11

נטש את הבית כשהייתה בהריון עם , מכור שעבר גמילה, בן זוגה של אושרה. 0+רווקה , אושרה

בעלת קשיים  ,מיטל, ביתה הגדולה. הבת הקטנה שלה ומאז מגדלת את ילדיה לבד ללא תמיכה

היא מקבלת , הייתה קשורה מאד לאביה ונטישתו משפיעה עליה מאד מיטל. לימודיים ורגשיים

על מנת שתוכל להמשיך בשנה הבאה , כיתת שילובנמצאת בו טיפול רגשי דרך מחלקת רווחה

 . זקוקה לאבחון פסיכודידקטי

 

 

 :לימודי עבודה סוציאליתעבור  בנילניתנו ₪  3555 .12

בני משתייך לעדה החרדית ועבד . בני מתגורר סמוך לילדיו ושותף פעיל בגידולם. 0+גרוש , בני

נאלץ לעזוב את עבודתו היות ונמצא שאינו עומד . במשך השנים בתחום השחיטה ובכשרות

הוכר כסובל , קבות פיטוריו עבר משבר שהציף פגיעה שעבר כילדבע. של הממוניםבקריטריונים 

 .סוציאליתיום עובד כמדריך נוער ובמקביל לומד עבודה כ.  והחל תהליך שיקום וטיפול מטראומה

 .זקוק לסיוע במימון הלימודים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ,  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


