
 

 
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן , , א' חשון תש"פ2019אוקטובר  30אריך בת

בקשות שנדונו  20 בגין₪   60,640 ל של ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כול

 ואושרו במסגרת הישיבה.

 

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

 

 תואר ראשון פסיכולוגיה וקרמינולוגיה:לעדי עבור לימודי ניתנו ₪  2000 .1

אינו בקשר עם המשפחה מאז הגירושין,  עדיאבא של  . בת זקונים להורים גרושיםצעירה,  עדי,

עובדת כמורה מספר שעות, סובלת  עדינמצא בפשיטת רגל והותיר אחריו חובות רבים. אמא של 

עוקל ובקיץ האחרון קיבלו צו פינוי ביתם של המשפחה עליה לעבוד.  ותשמקשמבעיות בריאותיות 

עברה להתגורר בדירת מרתף תוך שהיא משאירה חפצים רבים בבית המעוקל.  עדי. אמא של מידי

נאחזת בהמשך הלימודים כדי לנסות להמשיך בשגרה ככל הניתן לה. עבדה במעון לילדים אך  עדי

 בלימודיה. שנה ב'סיוע במימון  ומבקשתפוטרה עקב צמצום הצוות. שוכרת דירה עם שותפות 

 

 לעידו עבור קורס ספרות:ניתנו ₪  4000 .2

לרווחה על רקע מצוקה כלכלית משפחה חרדית, משפחה מוכרת מ. בן להורים גרושים 17, בן עידו

שני האחים התקשו להיקלט במסגרת , אח תאום לעידו ורי ואלימות.קשיים בתפקוד ה, קשה

, בתקופה האחרונה בפנימייהחינוכית ולבסוף הוצאו מהבית למרכז חרום ולאחר מכן השתלבו 

ות וללא בעבודות מזדמנ ועובדים למחייתםשוכרים חדר יחד  כיוםעזבו האחים את הפנימיה ו

ואף מצא מספרה  צוע ולהשתלב בעבודה כספרמעוניין לרכוש מקעידו יציבות תעסוקתית. 

 שתעסיק אותו בתום הקורס ותלווה אותו, זקוק לסיוע במימון הקורס.

 

 עבור קורס עיסוי:למירב ניתנו ₪   1500 .3

, שנים, היא עובדת כעצמאית במלון 4מזה כ אטיסלהכשרה כמדריכת פי למירב.  1, גרושה +מירב

. לצורך ניהול כלכלי מוצלח נמצאת בליווי של פעמונים ושל מעוף. שמשכירה לפי שעות בסטודיו

אין תמיכה משפחית בקרבתה, הגרוש שלה לא לוקח חלק פעיל בחיי הילדה ולא משלם  למירב

, לאחר הקורס תוכל להתקיים בכבודגדלת הכנסה על מנת מזונות באופן סדיר. היא נזקקת לה

 להגדיל את היצע הטיפולים שמעניקה ללקוחות במלון ובסטודיו.

 

 לאביב עבור לימודי עבודה סוציאלית:ניתנו ₪   4000 .4

שנים.  7-. מכור נקי מזה כ20בסמים בגיל  משתמש אביבו. . רווק, מתגורר עם אימ40, בן אביב

לאחר התמודדות עם מחלת נפש שהשפיע על  שנים לפני מספראביו נפטר  בדת,אימו אינה עו

 ופרויקטיםעובר תהליך שיקום משמעותי ומשתתף במגוון תוכניות  אביב. .התפקוד המשפחתי

עובד כמדריך כיום  ושימש כמדריך בהתנדבות לנוער בסיכון. נוער במסגרתם למד קורס הדרכת

 .במימון הלימודים. מבקש סיוע עבודה סוציאלית ב ולומדל לדרי רחוטלילה בהוס



 

 

 

 קורס מזכירות רפואית:לאנה עבור ניתנו ₪  2000 .5

ללא הכשרה מקצועית עבדה בעבר  ן. אנה,קיויעובד בעבודות נ . בן הזוג5נשואה + צעירה,, אנה

נמצאת הבן נכנס למעון בחודש האחרון ואנה  אינה עובדת.בעבודות ניקיון, מאז לידת בנה הקטן 

 אנהבהליכי חיפוש עבודה. לבני הזוג בן עם עיכוב התפתחותי, נמצא במסגרת חינוך מיוחד. מאז 

עשתה שירות לאומי  אנהפל בו במקרה הצורך. טמחפשת עבודה שתוכל להשתלב עם פניות ל

זקוקה לסיוע מתוך ניסיונה הקודם. במרפאה של קופת חולים ומעוניינת ללמוד מזכירות רפואית 

 במימון הקורס. 

 

 לברכה עבור קורס מניקור ופדיקור:ניתנו ₪  4500 .6

 בת למשפחה מרובת ילדים, ברכה ונמצאים באימוץ ואומנה. השהוצאו מחזקת 4-ל ברכה, אם 

התבקשה לעזוב את משפחת  18בגיל אביה פגע מינית בה ואחיותיה. ברכה גדלה במשפחת אומנה ו

סבלה מהתעללות קשה, בידוד  שלוש פעמים, בנישואיה האחרונים נישאה והתגרשה .האומנה

לפני  מבעלהברחה  היא אלימות כלכלית. ו תי, הזנחה רפואית שלה ושל הילדיםחברתי ומשפח

כחצי שנה, מתגוררת אצל אחותה ועושה צעדים ראשונים בשיקום חייה. בצעירותה רכשה הכשרה 

התחילה השבוע קורס פדיקור , ור לעסוק בתחוםים וכעת רוצה לחזבתחום הקוסמטיקה והעיסוי

 זקוקה לסיוע במימון הקורס. ומניקור רפואי. 

 

 לגלי עבור תואר ראשון במנהל מערכות בריאות:ניתנו ₪  5000 .7

ות לכלי. משפחתה מוכרת לרווחה מזה שנים רבות עקב בעיות כברוכת ילדיםבת למשפחה  גלי

אביה סובל מהתמכרות לאלכוהול ומבעיות לב, ניסיונות גמילה לא צלחו ובעקבות בעיות  ואלימות.

בריאותיות אינו עובד. אימה עבדה במשרה חלקית אך לפני כשנה הפסיקה לעבוד עקב מחלת 

עזבה תיכון בכיתה ט', למדה בתוכנית היל"ה  גלי מסייעת לה ומלווה אותה לטיפולים.  גליהסרטן. 

ועשתה שירות  השלימה בגרויות בעבודות שונות כדי לממן את עצמה. לאחר התיכון, ובמקביל עבדה

אה והתחילה בעקבות השירות הלאומי שלה החליטה לעבוד בתחום הרפובבית חולים.  לאומי

 . זקוקה לסיוע במימון הלימודים.ניהול מערכות בריאות ללמוד לפני שנתיים

 

 והוראה:תואר בחינוך עבור  לאלהניתנו ₪  4000 .8

 אלהעלתה  18ובגיל  10הוריה התגרשו בגיל  בילדותה סבלה מאלימות מצד אביה.. 2, נשואה+אלה

לארץ ביחד עם אימה. לאחר שנה נישאה ונולדה לה בת. לאחר נישואיה פיתחה קשר הרסני עם גבר 

והיא התחילה  הוצאו מחזקתה ילדיהבסמים,  להשתמשוהחלה  ייני והתמכרותיבעל רקע עבר

בסחר בסמים וריצתה עונש מאסר  . אלה הואשמהלעסוק בזנות על מנת לממן את הסמים שצרכה

תחלה לשקם את חייה, הצליחה להחזיר את שני ילדיה מספר חודשים. לאחר תקופת המאסר השל 

עבדה כמדריכה טיפולית במסגרת חירום לנערות וקודמה למשרת  אלהלחזקתה ונישאה בשנית. 

ת, פוטרה מעבודתה לאחר שהמסגרת נסגרה. העיסוק בתחום הוביל אותה להחלטה ללמוד אם בי

שנים, משתתפת בתוכניות טיפולית ושיקומיות. מחזירה   8-מכורה נקיה מזה כ אלהחינוך והוראה. 

 זקוקה לסיוע במימון הלימודיםחובות. קיבלה חנינה מהנשיא על הרשעותיה. 

 



 

 

 

 תואר ראשון בחינוך:לרחל עבור ניתנו ₪  4000 .9

עובדת כרכזת עולים וכמורה באולפן לעברית.  רחלשנים. מספר . התגרשה לפני 5גרושה + רחל,

נדרשת להשלים תואר ראשון בחינוך על מנת לשמור על מקום עבודתה. היא תעודת הוראה  לרחל

 ע.מתקשה לעמוד בעלות שכר הלימוד ומבקשת סיו

 

 רכיבה טיפולית:עבור קורס נה אלולניתנו ₪  4000 .10

מגיעה מרקע משפחתי מורכב, סובלת מקשיים רגשיים  , צעירה חסרת עורף משפחתי.אלונה

ולייצב את חייה. לפני קם עושה מאמצים רבים לש . אלונהה תקופה כדיירת רחובונפשיים. בעבר

דת ום עובמספר חודשים סיימה שירות לאומי של שנה בבית חולים ובגן ילדים. עבדה כמלצרית וכי

 מבקשת סיוע במימון. ינת ללמוד רכיבה מערבית וטיפולית. מעוניכמדריכה במסגרת לנערות

 

 ליעל עבור קורס חשבי שכר:ניתנו ₪  3000 .11

התגרשה לאחר שסבלה מאלימות במערכת היחסים, הגרוש שוחרר  יעל. 1גרושה + צעירה,, יעל

 מספרמתגוררת עם בנה בבית אביה. אביה אלכוהוליסט, אימה נפטרה לפני  היאלאחרונה ממאסר. 

עושה  יעל .סובל מעיכוב התפתחותי ומשולב בגן שפתי, נמצא במעקב רפואי יעלשנים. בנה של 

תף אל כתף" ועברה תהליך מאמצים לפרנס עצמה ואת בנה, לפני כשנה וחצי שולבה בפרויקט "כ

עובדת בהנהלת . במשך מספר חודשים יעל הנהלת חשבונותיצאה לקורס במסגרתו  משמעותי

מנסיונה יש ביקוש גבוה יותר למנהלת תצטרך לחפש עבודה חדשה ו בקרוב במשרה זמנית. חשבונות

 הקורס.  הזקוקה לסיוע עבור לימודי. חשבת שכרחשבונות שיכולה גם לתת שירות כ

 

 לתהל עבור אבחון פסיכודידקטי:ניתנו ₪  700 .12

ים היה עסק משפחתי להוריליות. , בת להורים גרושים. אביה ישב בכלא עקב עבירות פלצעירהתהל, 

מעוקל והיא מתנהלת כלכלית דרך חשבון הבנק של  תהלהחשבון של אימא של בעקבותיו שכשל, 

כמעט ללא קשר עם אביה, נמצאת במערכת יחסים מורכבת עם אימה ולאחרונה  תהל. כיום, תהל

משתתפת בתוכנית אקדמיה לחיים של בת עמי, המסייעת  תהלל סבתא שלה. עברה להתגורר אצ

לצעירות מרקע מצבי סיכון ומצוקה להשתלב בלימודים אקדמיים, מתחילה ללמוד מדעי 

 לתהלמכלכלת את עצמה ומסייעת לאימה בהוצאות שוטפות. , עובדת תהלההתנהגות וניהול. 

ה וכעת נאלצת לחדש אותו על מנת לקבל התאמות הפרעות קשב וקשיי למידה, עברה אבחון בילדות

 .בלימודיה האקדמאיים. מבקשת סיוע במימון האבחון

 

 ליריב עבור לימודי הנדסת חשמל:ניתנו ₪  2000 .13

על אף קשיים  .מבעיות רפואיות ומקבל קצבת נכות . סובלצעיר, עלה מאתיופיה בגיל 35, בן יריב

התוודע אליו כשהיה בן  ויריבבן, שנולד מקשר לא מחייב  ליריברפואיים עובד כנהג משאית. 

מזה כשנה וחצי על רקע בעיית שוטטות ושתייה של  יריבנמצא במשמורת מלאה של  בנושנתיים. 

מלווה ע"י מחלקת רווחה ומתאמץ לספק את  ויריב יריבובנו מתגוררים בדירת אימו של  יריבהאם. 

השתלב בתוכנית למרחק )המסייעת בהשתלבות בתעסוקה ליוצאי  הואצרכי המשפחה ככל יכולתו. 

 וזקוק לסיוע במימון הלימודים. נרשם ללימודי הנדסאות חשמל, שנות לימוד 12שלים אתיופיה(, ה



 

 

 

 :לנגה עבור קורס הדרכת יוגהניתנו ₪  3000 .14

נמצאת בליווי מרכז תעסוקה  נגה . עברה משבר קשה כאשר בנה השני התאבד. 1, גרושה +נגה

עובדת באופן רציף וקבוע,  נגההעירוני מאחר ומעוניינת לעשות הסבת מקצוע עקב עבודה שוחקת. 

יה המון שעות במים, מרגישה שהעבודה ילמדה הוראת שחיה והצלה בבריכה ועובדת כמורה לשח

וניינת ללמוד הפיזית קשה לה. יחד עם זאת, מעוניינת להישאר לעסוק בתחום הספורט ומע

 זקוקה לסיוע עבור הקורס.הוראת יוגה. 

 

 לימודי הנהלת חשבונות:עבור  מוריהניתנו ₪  0300 .15

זמן קצר אח"כ הכירה את בן הזוג שלה ונישאה מספר שנים. . עלתה לארץ לפני 2גרושה + ,מוריה

 מוריהאלימות כלכלית. , וימות קשה מבן זוגה, בידוד חברתיחוותה אל מוריהלו. במהלך נישואיה 

עם ילדיה, סיימה את שהותה במקלט לפני כחצי שנה ומאז מטופלת ביחידה לנשים  כנסה למקלטנ

תואר בכלכלה ועבדה למחייתה, אך בן הזוג מנע ממנה בעבר השלימה  מוריה. למניעת אלימות

לעבוד ועל כן לא עבדה בשנים האחרונות. כיום, מתקיימת מקצבת הבטחת הכנסה וקצבת נכות 

עבודה בעזרת  חיפוש מוריה בשלבי שמקבלת עבור הבן שלה שסובל מחרשות באחת מאוזניו. 

 ם.ולהשתלב בעבודה בתחו בונותלשכת תעסוקה וחברות כוח אדם. מעוניינת ללמוד הנהלת חש

 

 לאבחון פסיכודידקטי: אורן בנה שזקוק  למיכל עבורניתנו ₪  1500 .16

מנישואים שניים )בני הזוג  2יתומים מאב מנישואין קודמים ו 5ילדים.  7 -, אם חד הורית למיכל

. לא מצליח 16, בן בנה אורן .דה, עובדת בטיפול בקשישיםמפרנסת יחי מיכלשנים(  3פרודים מזה 

להתמיד בבית ספר. יוצא ונכנס ממסגרות. בשנה שעברה לא למד בכלל, עבד ועזר בפרנסת 

יתום מאב, ומתמודד גם עם  אורן שתלב בבי"ס לצעירים בסיכון.המשפחה. בתחילת השנה ה

ובכדי להתאים "אובדן" בן הזוג השני של אמו, זקוק לאבחון על מנת לקבל התאמות לבגרויות 

 ורו תוכנית לימודים מתאימה.עב

 

 לשקד עבור לימודי ניהול מערכות בריאות:ניתנו ₪  5000 .17

לקחה אחריות על  ושקד ממחלהאימה נפטרה  16בגיל . עלתה לארץ עם משפחתה שקד, צעירה,

 14עובדת מגיל  שקדניהול המשפחה ועל אחותה. אביה אינו עובד כתוצאה מתאונת עבודה. 

ועוזרת בפרנסת המשפחה. אחרי שירות לאומי עשתה קורס מזכירות רפואית ועובדת כמזכירה 

. מתכוונת לעבוד במקביל ללימודיה וזקוקה מתחילה ללמוד ניהול מערכות בריאות בבית חולים.

  לסיוע במימון הלימודים.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לימודי חשבת שכר: לתמר עבור ניתנו ₪  1500 .18

, בן ן קצר לאחר מכןמעם אימה וסבתה. נכנסה להריון ז לארץ בצעירותה. עלתה 1גרושה + תמר,

שנים התחילה קשר  10השתמשה בסמים ועבדה בעבודות מזדמנות. לפני כ 18-33מגיל  הזוג נעלם.

שנים, בשנים האחרונות  7מכורה נקיה מזה  . תמרבעיר מגוריה עם היחידה לטיפול בהתמכרויות

לפני כשנה החליטה לעשות  במקביל לתהליך שיקומי וטיפולי שעברה. מכירות בחנות עבדה כסוכנת

חשבונות. בחודשים האחרונים חיפשה עבודה כמנהלת חשבונות,  ולמדה הנהלתהסבת מקצוע 

זקוקה לסיוע במימון הומלץ לה ללמוד גם חשבות שכר על מנת להצליח להשתלב בעבודה בתחום. 

 הלימודים.

 

 לשמעון עבור לימודי הנדסאות חשמל:ניתנו ₪  1940 .19

לאחר התיכון התגייס לצבא אך שוחרר מוקדם עקב  צעיר.. עלה מאוקראינה בגיל 1+ נשוי, שמעון

ותו נער. כיום נקי שנתיים. נמצא בתהליך שיקומי, מגיע ישימוש בסמים בהם התחיל להשתמש בה

התחום עקב נגישות גבוהה למפגשים, משתתף בקבוצות. בעבר עבד בתחום המלונאות, עזב את 

לאלכוהול שמפריעה לו בתהליך השיקום. לפני שנתיים החל לעבוד כעוזר חשמלאי, ומעוניין 

 , מבקש סיוע במימונם.להתפתח בתחום הזה, נרשם ללימודי הנדסאות חשמל

 

 לנעמי עבור לימודי הנדסת מכשור רפואי:ניתנו ₪  4000 .20

 נעמיבת להורים גרושים. אביה אינו בקשר עם המשפחה ואימה מפרנסת יחידה.  צעירה,, נעמי

מתגוררת בבית האם ומסייעת בפרנסת המשפחה. לאחר התיכון עבדה במשך שנתיים כסייעת בגן 

ובאמצעות הכסף שחסכה מימנה את השנה הראשונה ללימודים. עובדת מעט במקביל ללימודים 

 ו במימון המשך הלימודים.. מבקשת את סיוענלמימון הוצאות שוטפותם בצהרוני

 

 

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

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

 מוכרות לצורכי מס.

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

 תודה,

 ישראלי צוות פסיפס

 

 

 

 

 

 



 

 


