
 

 
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן  ח' אלול תשע"ט,, 2019ספטמבר ל 8-אריך הבת

בקשות שנדונו  18 בגין₪   47,100 ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

 ואושרו במסגרת הישיבה.

 

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

 

 לעדי עבור לימודי עבודה סוציאלית:ניתנו ₪  5000 .1

ממנו ברחה. , נמכרה לגבר ואףסבלה מהתעללות בילדותה,  ור חיים מורכב. , בעלת סיפ38, בת עדי

מספר לפני  .לשימוש בסמיםלדרת רחוב ופנתה  הפכהיא ודדה בישראל וההוריה הותירו אותה ב

עזבה את עולם הזנות והתחילה לעבוד כמדריכה , יך שיקומי, נגמלה מהסמיםילה תהלהתח שנים

עובדת בשתי עבודות )משרה וחצי( ומחזירה חובות כל  רבים,חובות  עם עדי מתמודדתטיפולית. 

מעוניינת ללמוד עבודה סוציאלית, המעסיקים שלה והמלווים שלה מאמינים בה מאד.  היאחודש. 

 מבקשת עזרתנו. חוששת מהפן הכלכלי של הלימודים, אך עדי

 

 לרחל עבור מכונת תפירה:ניתנו ₪  1500 .2

. בני הזוג מתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה וסיוע בשכ"ד. לאב המשפחה, 6. נשואה +31, בת רחל

מנישואים קודמים, צבר חובות עקב אי תשלום מזונות ועבר תהליך פשיטת רגל בעקבות  ילדים

 לרחלחובות אלו, בנוסף סובל מפוסט טראומה, מטופל פסיכיאטרית אבל לא מוכר בביטוח לאומי. 

תה יהי ורחלתה תופרת בגדי ערב יניסיון בתחום התפירה, לאביה עסק של תפירת פרוכות ואימה הי

מבקשת סיוע במימון רכישת מכונת תפירה כדי שתוכל לעבוד בתחום, במקביל  רחלמסייעת. 

 מתכוונת להשתתף בקורס מקצועי על מנת להתמקצע בתחום.

 

 למירב עבור קורס חשבות שכר:ניתנו ₪   1500 .3

. סיימה לפני כחודש וחצי לימודי הנהלת חשבונות עבורם קיבלה סיוע מתוכנית 3, נשואה +מירב

השוברים של משרד התעסוקה. במהלך הקורס חיפשה עבודה בתחום וגילתה שרוב המעסיקים 

מבקשים עובדת שהיא גם חשבת שכר בכדי לחסוך בכוח אדם ולכן החליטה ישר להירשם גם לקורס 

פוטר מעבודתו באפריל האחרון. שני בני  אב המשפחה. עובדת בעבודה זמנית םבינתייחשבות שכר. 

כיום  ומירבהזוג עושים מאמץ לעבוד בעבודות מכניסות בכדי להבטיח לעצמם בטחון כלכלי. מאחר 

 סיוע במימון הקורס.זקוקה למפרנסת יחידה היא 

 

 ה:תהילה עבור תואר ראשון בחינוך גופני ותעודת הוראניתנו ל₪   3500 .4

 .צעירסבלה מאלימות מצד הוריה ועזבה את הבית בגיל  ת עורף משפחתי., צעירה חסרתהילה

סיימה שנה של וות לאומי שירבשיקומי. שירתה  -ועברה תהליך טיפוליטיפולית  הבפנימייהשתלבה 

לימודי תואר ל נרשמה. נה בעזרת פיקדון חיילים משוחררים, אותה מימתימאקדם אקד מכינה

לעבוד בעבודה זו  ךעובדת כבייביסיטר וצפויה להמשי תהילהראשון ותעודת הוראה בחינוך גופני. 

 ד.ות בכדי לעמוד בכל הוצאות שכר לימובמהלך הלימודים. מתכוונת להגיש מלגות נוספ



 

 

 לאנה עבור קורס ספרות:ניתנו ₪  2700 .5

שנות לימוד. עבדה במהלך השנים  11אין הכשרה מקצועית, סיימה  לאנה. 5+ , גרושה 40, בת אנה

גדלה  אנהבעבודות שונות ללא הכשרה וללא יציבות תעסוקתית. כיום עובדת במשק בית וסיעוד. 

בהיותה בהריון. הקשר  18במשפחה מוכרת לרווחה בתנאי אלימות והזנחה. נישאה לראשונה בגיל 

ניהלה מערכת יחסים נוספת במהלכה  אנהלווה במתחים וקונפליקטים והסתיים בגירושין. 

 בעלתאנה התנהלה אלימות הדדית בין בני הזוג, בן הזוג ריצה עונש מאסר בגין הפגיעה בה. 

לשקם את חייה, במסגרת התהליך שעוברת מעוניינת ללמוד קורס ספרות, תחום בו תוכל  מוטיבציה

לעבוד בנוסף לעבודות בהן עובדת כעת והשתלבות במקצוע תוכל להעלות את הביטחון העצמי שלה 

 ולהוות דוגמא אישית לילדיה בצד עצמאות כלכלית.

 

 ליוחנן עבור לימודי הנדסאות:ניתנו ₪  4000 .6

חלתה  ביתם הקטנהעד ש תפרנסו בכבודו בעבודות קבועות והבני הזוג עבד. 4, נשוי + 47, בן יוחנן

בזמן זה ההורים לא כ"כ עבדו ונאלצו לקחת  .בעקבות גידול בראשלמשך כשנתיים ואושפזה 

חזרה לגן עם סייעת צמודה אך אז  ביתםשנים,  3הלוואות ולהיעזר רבות בחברים ומשפחה. לאחר 

במצב יציב, יש לה גידול במוח  הבתדות והתברר שיש לה אפילפסיה. כיום התחילו התעלפויות ורעי

ד ועבל החל . יוחנןשלא ניתן לטפל בו והיא משולבת בבית ספר עם סייעת. אם המשפחה חזרה לעבוד

כמנהל עבודה בחברת  מסוימתבעבודות מזדמנות ומזה מספר חודשים מובטל. לאחר שעבד תקופה 

החליט ללמוד הנדסאות בנין, סיים שנתיים לימודים ועומד בתחילת שנתו השלישית  בניה

 .והאחרונה. מבקש סיוע במימון הלימודים

 

 :לביתה לניצן עבור אבחון פסיכודידקטיניתנו ₪  1300 .7

שנים.  16מכורה נקיה מזה  ניצןהיו בעבר מכורים לסמים,  ניצן ובן זוגה. 5, נשואה+34, בת ניצן

אינו עובד, מכור נקי מזה שנתיים אך החליף את התמכרותו לסמים בהתמכרות להימורים,  הבעל

נמצא בקשר עם עו"ס התמכרויות ומביע  .עוקלים ונמצא בהליכי הוצאה לפועלהחשבונות שלו מ

אחת  ניצן. רצון לשינוי אך טרם הצליח להתניע תהליך. המשפחה מתקיימת ממשכורתה של 

ספר תת חינוך מיוחד עקב עיכוב שפתי והתפתחותי ואחת נפגעה לפני ממשולבת בכימבנותיהן 

ביתם  .בות זאת תקופה ארוכה מבית הספרנעדרה בעק .חודשים בתאונה ושברה את הרגל

אושר שילובה  -ועדת חריגיםלאחר מאמצים רבים ו בפנימייה.הביעה רצון להתחנך  האמצעית,

 אך בכפוף לביצוע אבחון פסיכודיאגנוסטי שההורים מתקשים לממן. הבפנימיי

 

 תואר בחינוך והוראה:עבור  לרותניתנו ₪  7000 .8

. מבוגרים ואינם עובדים. מגיל צעיר עובדת חדשיםנפשות, הוריה עולים  11, בת למשפחה בת רות

ה בסמינר שירות צבאי מלא, נרשמה ללימודי הוראוועוזרת בפרנסת המשפחה. סיימה תיכון 

לסיוע  ומגיעה להישגים גבוהים. זקוקה  עם סיפור חיים מורכבבאומץ רות מתמודדת הקיבוצים. 

 כלכלי במימון הלימודים.

 

 

 



 

 

 ריתמיקה: קורסלמיה עבור ניתנו ₪  1500 .9

עובדת כסייעת  . למדה בעבר הוראה ולא סיימה בעקבות הגירושין שעברה.6, גרושה +38, בת מיה

בגנים וגם כמחליפה לריתמיקאית. לאחר ליווי תעסוקתי וחשיבה החליטה לצאת ללמוד קורס 

סובל  מיהקאית. הגרוש של ריתמיקה על מנת שתוכל להשתלב כעובדת קבועה בגנים כריתמי

מקצבת ו, מיהממחלה נפשית, אינו שותף ולא משלם מזונות. המשפחה מתקיימת ממשכורתה של 

הנכות של האב, ומקבלת סיוע בהוצאות שכ"ד מקרן צדקה. לאור זאת מתקשה לממן בעצמה את 

 הקורס.

 

 תכנות ופיתוח אפליקציות:עבור קורס  לציפיניתנו ₪  3000 .10

חסרת הכשרה מקצועית ועובדת כמטפלת במעון. לבן הזוג היה בעבר עסק  ציפי. 3, נשואה +ציפי

שקרס וכיום מתמודדים עם חובות מהעסק. בן הזוג מובטל מזה כחצי שנה מחפש עבודה בעזרת 

 החליטה ללמוד פיתוח תוכנה, מאד נחושה, ומבקשת סיוע במימון הקורס.  ציפילשכת התעסוקה. 

 

 חשבי שכר:עבור  לרוניתניתנו ₪  4200 .11

ליווי חה מלווה ע"י תוכנית המשפ. חסרת השכלה מקצועית ועבדה בניקיון. 6, נשואה+33, בת רונית

עובדת מעט בניקיון. מחפשת  . רוניתהאב התחיל לעבוד כסופר סתם להתנהלות כלכלית ברווחה. 

ליך שעוברת המשפחה מעוניינת ללמוד במסגרת התהכבר הרבה שנים ולא מצליחה למצוא.  עבודה

 חשבות שכר ולהשתלב בעבודה בתחום.

 

 ליונינה עבור מחשב לעבודה גרפית:ניתנו ₪  1000 .12

. חסרת עורף משפחתי. עברה ילדות קשה והתעללות. סובלת מפוסט טראומה והפרעת 29, בת יונינה

ליווי של מדריכה שיקומית. קצבת נכות ומתקשה מאד לצאת מהבית, מקבלת אישיות גבולית. 

תה עוסקת בעיצוב ילפני שחלה החמרה במצבה הנפשי הי. העיצובכישרון בתחום הצילום ו ליונינה

גרפי מפעם לפעם. המחשב שלה ישן ולא מאפשר לבצע עבודות גרפיות, היא מעוניינת לרכוש מחשב 

 .מאחר ועבודה כזו לא דורשת ממנה עבודה מחוץ לבית -חדש על מנת שתוכל לעבוד בתחום

 

 לנעה עבור לימודי הנדסה תעשייה וניהול:ניתנו ₪  0030 .13

נפשות. אביה מקבל קצבת נכות  12, צעירה חסרת עורף משפחתי. מגיעה ממשפחה בעלת 23, בת נעה

עשתה  נעהומאז עצמאית ומכלכלת את עצמה.  14בגיל  הלפנימייעברה  נעהואימה מפרנסת יחידה. 

שירות לאומי ולאחר מכן עשתה מכינה והתחילה ללמוד טכנאות סאונד אך בסוף שנה א' הבינה 

גרה במעונות של האוניברסיטה ומממנת  נעהשהתחום לא מתאים לה ועברה ללמוד הנדסאות. 

 ים.זקוקה לסיוע במימון הלימודאותם מעבודתה בקפיטריה. 

 

 לתהל עבור לימודי גינון טיפולי:ניתנו ₪  1500 .14

מכלכלת את  16, צעירה חסרת עורף משפחתי. עברה ילדות קשה תחת אב אלים. מגיל 36, בת תהל

חסרת השכלה מקצועית, עבדה בעבודות מתחום  תהלשנים.  10-מה. אימה נפטרה לפני כעצ

. זקוקה לסיוע במימון מעוניינת להתקדם ולהתפתח ונרשמה ללימודי גינון טיפולי תהל המזכירות.

 הלימודים.



 

 

 לגפן עבור לימודי עבודה סוציאלית:ניתנו ₪  0250 .15

החלה ללמוד גננות אך התחתנה ועזבה את הלימודים בתום שנה אחת,  גפן. 6, נשואה +33, בת גפן

שנים החלה מכינה ללימודי עבודה סוציאלית  3שנים. לפני  8-עבדה כגננת פרטית בביתה במשך כ

על מנת ללמוד ולעבוד בעבודה מתאימה יותר ומכניסה יותר. במקביל ללימודיה עובדת כמשלבת 

בשנה  מנכות, עובד כמדריך שיקום בדירה של בעלי מוגבלויותסובל  גפןלילד אוטיסט. בעלה של 

שת סיוע במימון לאור זאת מבקשעברה היה משבר בעבודה של בעלה והם נכנסו למצוקה כלכלית. 

 .שנה ג'

 

 למיכל עבור קורס אנגלית לתואר בעבודה סוציאלית:ניתנו ₪  1400 .16

ביתם הבכורה, בת שנתיים, נולדה עם לקות . . אב המשפחה עובד כמורה2. נשואה +23, בת מיכל

וזקוקה לליווי נמצאת במעון יום שיקומי  . כיוםשיקום ארוךו , עברה ניתוח שהסתבךרפואית

 לימודי אנגלית. מבקשת סיוע עבוד מימון סוציאלית שנה שניה בלימודי עבודה מיכלוהשגחה. 

  לתואר.

 

 לדנית עבור קורס תדמיתנות/ תפירה:ניתנו ₪  1500 .17

ל מא שא . בת למשפחה המוכרת לרווחה, הוריה גרושים והיא מתגוררת עם אימה.21, בת דנית

סיימה תיכון עם בגרות מלאה, עשתה שירות  דניתמקבלת קצבת נכות ואינה עובדת.  האם, דנית

מימנה בעזרת פיקדון חיילים  , את הלימודיםלאומי שנתיים ולאחר מכן התחילה ללמוד תפירה

פרשה באמצע הקורס היות והתאכזבה מאד מהרמה המקצועית של הקורס  דניתמשוחררים. 

ה טוהחלי , בעלת מוטיבציה גבוהה לעסוק בתחום האופנהכיום עובדת בחנותומהיחס שקיבלה שם. 

על לצרכי לימודים ו לאחרונה רכשה מכונת תפירה צות רבות,עליו קיבלה המל אחרלהירשם לקורס 

 ת בתחום. מבקשת סיוע במימון הלימודיםלבצע עבודו חילמנת להת

 

 ס מדריכי לחימה:לתמר עבור קורניתנו ₪  0001 .18

. נפגעה מאלימות קשה מבן הזוג שלה מיד לאחר נישואיה. אושפזה בעקבות האירוע 26, בת תמר

כספים וסיבך אותה  משך ,הבנק שלהשבון בן הזוג גרם לה להוסיף אותו כשותף בחמעצר. ובן הזוג ב

, בעקבות הפציעה שלה מתקשה לעבוד שעות ארוכות כפי שעבדה עובדת כמוכרת בחנותבחובות. 

יתה בצעירותה בחוג הישרדות ימעוניינת ללמוד קורס מדריכי לחימה ולעסוק בתחום, ה תמרבעבר. 

 חוג שמוכן להעסיק אותה או לסייע לה להשתלב בעבודה.תה תקופה עוזרת של המדריך ביוהי

 

 
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

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

 מוכרות לצורכי מס.

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

 תודה,

 ישראלי צוות פסיפס


