
 

 
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן'  , 10.12.19בתאריך ה 

בקשות שנדונו ואושרו במסגרת  17בגין ₪  44,900לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של  

 הישיבה.

 

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

 

 לכרמל עבור לימודי מנהל עסקים:ניתנו ₪  2500 .1

. אביה נפטר באופן פתאומי לפני עשור ואימה פרנסה לבד את המשפחה בעבודות 26כרמל, בת 

שונות, הכנסותיה לא הספיקו והיא נכנסה לחובות ונעזרה בשירותי הרווחה. בשנים האחרונות 

עים ככל האפשר האם אינה עובדת והילדים מסיי בעיות רפואיות,אימה של כרמל מתמודדת עם 

נרשמה לתוכנית זאת כדי שתוכל  ,כרמל לומדת מנהל עסקים בלימודי ערב שפחה.בפרנסת המ

 לעבוד במקביל ללימודים. 

 

 לחנה עבור קורס בניית ציפורניים:ניתנו ₪  3000 .2

עובדת בעבודות משק בית. עקב כאבי גב ונזקים גופניים מעבודתה בניקיון  3, גרושה +39חנה, בת 

חנה מלווה ע"י תוכנית נושמים לרווחה שמסייעת לה בסילוק  .מעוניינת ללמוד בניית ציפורניים

נושמים תוכנית תיעזר בתקציב של חובות, הדרכה להתנהלות כלכלית נכונה וליווי תעסוקתי. 

 לרכישת ציוד לעסק. מבקשת סיוע במימון הקורס.לרווחה 

 

 יערה עבור תעודת הוראה:ניתנו ל₪   1500 .3

. יערה התחתנה בגיל צעיר והתגרשה לאחר שנה כשהתברר שבן הזוג סובל 2, גרושה +45יערה, בת 

שנים נולדה לה בת שהיא הביאה  4-. לפני כ22מסכיזופרניה. מנישואין אלו יש לה בן בכור בן 

לעולם באופן עצמאי. ליערה תואר ראשון בחינוך,  היא מעוניינת לעבוד כמורה ולשם כך נדרשת 

כעת ים תעודת הוראה. נרשמה ללימודים לפני מספר שנים אך פרשה עקב קשיים כלכליים. להשל

 מנסה שוב להשלים את התעודה על מנת להשתלב בעבודה.

 

 לאורי עבור תואר במדעי החברה: ניתנו ₪   2000 .4

 ערכת בתפקידה., מומקום מגוריהעובדת באגף רווחה בעיריית  אורי. 5, גרושה +41אורי, בת 

התחילה ללמוד תואר ראשון במדעי החברה בהתמחות של נוער בסיכון, לימודים שעשויים לסייע 

לתפקידים  עם סיום התואר תוכל להתמודד במרכז מידע לנוער. לה בתפקידה הנוכחי בעירייה

את השנה הקודמת מימנה בעזרת הלוואה שלקחה מהבנק. . יה שדורשים השכלה אקדמאיתיריבע

 .ון הלימודיםמבקשת סיוע במימ

 

 

 

 



 

 

 :אבון פסיכודיאגנוסטיעבור  ליעלניתנו ₪  2100 .5

, מתגוררת עם ילדיה בדיור ציבורי. התגרשה לפני כשנתיים, אינה מקבלת 5. גרושה +33יעל, בת 

מזונות. למשפחה חובות בשל התנהלות לא נכונה, יעל נמצאת בהליך פשיטת רגל ומלווה כיום ע"י 

מאובחן כבעל קשיי קשב וריכוז ומקבל קצבת נכות. , 10 בגיל בן ליעל תוכנית פותחים עתיד. 

יש צורך  ילדלעל מנת להתאים טיפול משמעותי . סובל מהפרעת מאניה הבןעלה חשד כי לאחרונה 

 אין יכולת לממן. שליעלבאבחון מעמיק 

 

 לבניה עבור תואר בהנדסה תעשיה וניהול:ניתנו ₪  2500 .6

. התגייס ועם השחרור התחיל להשלים בגרויות, עשה מכינה קדם 20התגרש בגיל , 34בניה, בן 

, שמקשים עליו בלימודים משמעותיים אקדמאית פעמיים והתברר כי יש לו קשיי קשב וריכוז

קשיים אלו מקשים עליו להשתלב בעבודה במקביל ללימודים ובעטיים נאלץ לפרוש את הלימודים 

 זקוק לסיוע במימון הלימודים. ו בלימודי הנדסהא בשנתו האחרונה נמצ על פני מספר שנים.

 

 לשיר עבור לימודי קוסמטיקה:ניתנו ₪  3800 .7

. בת למשפחה ברוכת ילדים. הוריה התגרשו בילדותה. אביה ריצה תקופת מאסר 25שיר, בת 

. שיר למדה בפנימיה ואחרי הנפש בעקבות אלימות כלפי אחיה. אימה מוכרת למערכת בריאות

. כיום רביםוהסתובבה חסרת אונים ובדיכאון. מתקופה זו צברה חובות  אימה ביתהתיכון נזרקה מ

מלווה ע"י תוכנית לקידום תעסוקת צעירים בסיכון,  שיר .פריסת חובותצאת בתהליך הסדרה ונמ

עברה תהליך ובדיקה מעמיקה לגבי תחום הלימודים ומקום הלימודים והתחילה לימודי 

 זקוקה לסיוע במימון הלימודים., היא קוסמטיקה לפני כשבועיים

 

 לבר עבור לימודי כלכלה ומשאבי אנוש:ניתנו ₪  3000 .8

אחים  6לפני מספר שנים אביה רצח את אימה והתאבד. לבר עוד  -. יתומה משני הוריה22בר, בת 

בר עובדת למחיתה  ,רת בדירת ההורים עם אחותה הגדולהכשאחד מהם נהרג בתאונה. בר מתגור

מהאוניברסיטה בה לומדת, נמצאת בשנה שניה  בתחומי רווחהומפרנסת את עצמה. מקבלת סיוע 

 ללימודיה וזקוקה לעזרה במימון הלימודים.

 

 לעדינה עבור קורס קוסמטיקה:ניתנו ₪  3000 .9

אשת חיל שמסייעת בקידום  . עברה גירושים קשים ומלווה ע"י תוכנית1, גרושה +26עדינה, בת 

. עדינה אינה מקבלת מזונות ומתקיימת ממשכורתה מעבודה מסורתיות תעסוקה בקרב נשים

 כסייעת בגן. עדינה התחילה קורס קוסמטיקה וזקוקה לסיוע נוסף במימון הקורס.

 

 ללאה עבור לימודי מנהל מערכות בריאות:ניתנו ₪  3000 .10

. הגרוש שלה אינו אזרח ישראלי, השאיר אחריו המון חובות שלאה נאלצה 2, גרושה +31לאה, בת 

לשלם היות ולא ניתן היה לגבות אותם ממנו. ביתה הצעירה, מוכרת במרפאת בריאות נפש עקב 

התקפי זעם ובעיות רגשיות. לאה עובדת משרה חלקית בקופת חולים ומשלימה הכנסה בעבודות 

לעבודות ניהול  להתקדםרות.  התחילה ללמוד ניהול מערכות בריאות על מנת שתוכל ניקיון ומלצ

 במרפאה. זקוקה לסיוע במימון הלימודים.



 

 

 לאורן עבור קורס מסעדנות:ניתנו ₪  2500 .11

עסק היה ברשותו  בעבר. אורן היה מכור להימורים, נקי מזה כשנה וחצי. 5, גרוש +41אורן, בן 

להימורים  פנהכשלא הצליח, . נותר עם חובות אותם ניסה לסגור ע"י הלוואות ואורןקרס ש

 והסתבכויות עם השוק האפור. 

נמצא בהליך פשיטת רגל  ,מכלכל עצמושוכר דירה, עובד למחייתו ו משקם את חייו, אורןכיום 

די עבד תקופה ארוכה כעוזר טבח. מעוניין להתמקצע בתחום והתחיל לימו הואומחזיר חובות. 

 . מסעדנות

 

 לתהילה עבור לימודי קרמינולוגיה:ניתנו ₪  2500 .12

. גדלה בבית רווי אלימות וקשיים כלכליים. אביה מוכר למערכת בריאות הנפש ואינו 27תהילה, בת 

עוניינת עובד. אימה עבדה כסייעת במשרה חלקית. תהילה לומדת קרימינולוגיה במסלול משולב ומ

לית מתקשה כלכשרת סטודנט, חיה מאד בצמצום ובמשרד החינוך במעובדת לעבוד כקצינת מבחן. 

 שנתה האחרונה בלימודים. במימון סיוע  קיבלהלהחזיק את עצמה. 

 

 לברכה עבור לימודי עבודה סוציאלית:ניתנו ₪  5500 .13

. מקיימת אורח חיים חרדי. בן הזוג מאובחן עם אספרגר, מקבל קצבת 8. נשואה +43ברכה, בת 

עובד וברכה מתפקדת כאם חד הורית הנדרשת לסייע גם לבן הזוג. ברכה למדה ועבדה נכות, אינו 

קלפים טיפוליים, פסיכודרמה, אבחונים רב  א מוסדרים )דמיון מודרך,כמטפלת רגשית בתחומים ל

תחומיים(, לדבריה ככל שעסקה בתחום הרגישה שקיימת חוסר מקצועיות ובעיות אתיות בתחום 

ברכה השלימה מכינה  והחליטה ללמוד באופן מסודר ולקבל הכשרה פורמלית כעובדת סוציאלית.

הלימודים ומבקשת סיוע קדם אקדמאית אותה מימנה בעצמה. כיום נמצאת בשנה ראשונה של 

 במימון הלימודים.

 

 לקרן עבור לימודי עבודה סוציאלית:ניתנו ₪  3000 .14

, שניים מילדיהם על הרצף האוטיסטי. לבני הזוג אין תמיכה משפחתית: 5, נשואה +33קרן, בת 

יתום מאם ואביו תשוש  הזוגבן  ,ניתקה קשר עם משפחתה עקב אלימות שחוותה במשפחתהקרן 

 נפש. קרן נמצאת במסע של שיקום אישי והבראה ממאורעות חייה. לקרן הכשרה כמטפלת ועבדה

אך הכנסות מעבודה זו היו נמוכות. החלה ללמוד עבודה  כמטפלת במשפחתון לפני הלימודים

  לית על מנת להשתלב בעבודה קבועה ומספקת.סוציא

 

 :מיקרובליינדינגקורס לסביון עבור ניתנו ₪  1000 .15
עזבה את מיכל  בצעירותה. נפרדו  . אביה מהגר עבודה ואימה ישראלית, ההורים19.5, בת מיכל

בית אימה לאחר חיכוכים ומריבות חוזרות עם האם. עברה מסגרות שונות, התגייסה לצבא 

של עמותה מתגוררת בדירת מעבר  שוחררה לאחר כחצי שנה עקב ניתוח שעברה. מזה כחצי שנה

מעוניינת לקדם את עצמה  מיכל המסייעת לצעירות בסיכון, עובדת ומכלכלת את עצמה.

תעסוקתית, לאחר בירורים החליטה להירשם לקורס מיקרובליינדינג שיאפשר לה להיכנס לתחום 

 הקוסמטיקה ובהדרגה תרכוש הכשרות נוספות. 

 



 

 +:30לחגית עבור מכינה לניתנו ₪  2000 .16

.  עובדת כמדריכה שיקומית של נפגעי נפש במשרה חלקית, מתמודדת עם חובות. 5, גרושה + חגית

 + מעוניינת ללמוד עבודה סוציאלית, אותם תממן ע"י מלגות. 30התחילה ללמוד במכינה 

 

 כלכלה וחשבונאות:עבור לימודי  לרוניניתנו ₪  2000 .17

מספר שנים חר נתק של אללאחרונה אביה נפטר  בילדותה.. הוריה התגרשו 29, בת רוני

למדה בעבר הנהלת חשבונות  רוניממשפחתו. אימה סובלת מבעיות בריאותיות ואינה עובדת. 

וייעוץ מס, עבדה בתחום והשתכרה שכר מינימום. לאחר בירורים שערכה הבינה שבשביל 

ה תואר היא צריכלמכרזים כעובדת מדינה  להתקדם ולקבל משכורת גבוהה יותר ובשביל לגשת

. עובדת במשרה חלקית בהנהלת חשבונות ונרשמה ללימודי תואר בכלכלה וחשבונאות רוניראשון. 

 רוני מבקשת סיוע על מנת לממן את הלימודים. 

 

 


