
 

 
 

 

 ,שותפים יקרים

ש יוסף גודמן "קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של ,  ט"סיון תשע' כב, 5102ביוני  52 בתאריך

בקשות שנדונו  7בגין ₪  55,211לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של ' ואליעזר גלוברמן

 .ואושרו במסגרת הישיבה

 

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

 

 :לאולגה עבור קורס יועצות שינהניתנו ₪  0333 .0

נמצא בהליך ו שונותתקופות מאסר בגין עבירות  לבן זוגה. 4+בהליכי פרידה , 52בת , אולגה

נפרדה מבן זוגה לאחר מערכת זוגית אלימה וכעת מתגוררת אצל  אולגה. עקב חובות פשיטת רגל

על מנת להגדיל את הכנסתה ולעבוד גם בשעות . עובדת כמטפלת פרטית לתינוקות אולגה. אימה

במהלך השנים הצליחה ליצר נטוורקינג ויש לה המלצות מפה . הערב מעוניינת ללמוד יעוץ שינה

נמצאת בליווי מרכז למניעת  אולגה. לאוזן ומאמינה שתצליח לשווק עצמה כיועצת להורים

 .רכז תעסוקה עירוניאלימות במשפחה וכן במ

 

 :עבור לימודי קוסמטיקה מוריהלניתנו ₪  0333 .5

נמצא בשנתיים האחרונות בגמילה וליווי של , מכור לשעבר מוריהבן זוגה של . 4+נשואה , מוריה

. מאלימות של בן הזוג וקשיים עקב היותו מכור מוריהבמהלך השנים סבלה  .קהילה טיפולית

את העבודה לפני שנתיים בעקבות עזבה  מוריה. עוברים טיפול משפחתיו כיום מתגוררים יחד

. ת של הבן שלהחת הכנסה וקצבת נכומתקיימת מקצבת הבטהיא , ההתמודדויות המשפחתיות

טיקה על מנת שתוכל ממעוניינת ללמוד קוס. מאחר וילדיה חוזרים מוקדם הביתה איננה עובדת

  .ולהגדיל הכנסות מביתה לעבוד בתחום

 

 :לעדי עבור קורס מדריכי כושרניתנו ₪   0333 .5

לדה את עדי י. בצעירותה למדה בפנימיה של עליית הנוער עקב קשיים משפחתיים .  0+צעירה, עדי

יעתה לשמירת הריון ולכן לא לא קיבל את תבביטוח לאומי . ביתה לאחר תקופה של שמירת הריון

ירדו הכנסותיו , בעקבות ניתוח שעבר, בן זוגה עובד כספר עצמאי. היתה זכאית לדמי לידה

מעוניינת ללמוד הדרכת חדר כושר על מנת  עדי. יםמעבודה ובני הזוג נכנסו לקשיים כלכלי

 .זקוקה לסיוע במימון הלימודים, להתחיל לעבוד בתחום

 

 :קותעיצוב שיער ותסרועבור לימודי  ליעלניתנו ₪   0333 .4

 יעל. בן הזוג לשעבר נכנס למאסר מיד אחרי הולדת הילד בעקבות עבירות אלימות. 0+גרושה  ,יעל

כרגע מחוסרת , עבדה בעבודות שונות יעל. מגדלת את בנה בכוחות עצמה ומקבלת קצבת מזונות

מתקשה להחזיק עבודה במשרה מלאה עקב היותה אם יחידנית לילד . עבודה וחותמת אבטלה

תסרוקות על מנת שתוכל לעסוק בתחום מעוניינת ללמוד עיצוב  , עבדה בעבר במספרה יעל. קטן

 . בשעות יותר נוחות

 



 

 

 :פסיכולוגיה יהודית -לימודי יעוץ ועזרה נפשיתור לענת עבניתנו ₪  0033 .2

לפני כשנה  .המשפחה ולא עבדה בעבודות יציבות במהלך השנים התמקדה בגידול. 7+נשואה  ,ענת

, בזמן מחלתו. מחלים ממחלת הסרטןו עובד כנהג, בן הזוג .התחילה לעבור כמורה בבית ספר

הלימודים , מעוניינת ללמוד לימודי פסיכולוגיה יהודית ענת. המצב הכלכלי של המשפחה התדרדר

שה עם יעסוקתית שלה מעידה עליה שהיא אתלווה המה. יאפשרו לה לעבוד בתחום הטיפול

 . ענת זקוקה לסיוע במימון הלימודים. מאוד אשר יכולה להצליח מאוד בתחום יכולות גבוהות

 

 :הידרותרפיהעבור לימודי  לקריןניתנו ₪  0333 .6

מאז הגירושים . ס לילדים על הרצף האוטיסטי"עובדת כסייעת בבי קרין, 5+גרושה  ,קרין

מעוניינת ללמוד הידרותרפיה על מנת להגדיל  .מתמודדת עם חובות ונמצאת בהליך פשיטת רגל

זקוקה לסיוע . הגיעה לתחום דרך עבודתה הנוכחית עם הילדים כסייעת. צ"הכנסה בשעות אחה

 . במימון הלימודים

 

 :קורס ספרותעבור  לבנימיןניתנו ₪  0333 .7

הלימודים על מנת בצעירותו עזב את . הוריו גרושים ואינו בקשר עימם. ללא ילדים גרוש, בנימין

לאחר . התגייס אך לא סיים שירות מלא בנימין. עבד במספרה של בן דודוו לעבוד ולהתפרנס

מתקופה זו , נאלץ לשלם דמי שכירות כפולים ובנימיןבת הזוג סירבה לפנות את הדירה , פרידתו

, מקבל משכורת במזומן, עובד כשוטף מכוניות במוסך בנימין. צבר חובות וחשבונו מוגבל

 -יסיון בספרות ויוכל לעבוד בתום הקורס אצל בן דודונ ולבנימיןהיות . באמצעותה משלם שכירות

 . וזקוק לסיוע החליט ללכת ללמוד את התחום אך אין באפשרותו לממן אותו

 

 

 

 

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

 -    תהא נשמתו צרורה בצרור החיים -

 

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

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

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

 .מוכרות לצורכי מס

 .פועלה של הקרןלהמשך ותרומתכם ומעורבותכם חיונית , מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 ישראלי צוות פסיפס

 

 

 


