
 

 
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר  , כד' שבט תש"פ19.2.2020בתאריך 

בקשות שנדונו ואושרו  18בגין ₪  53,400גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של  

 במסגרת הישיבה.

 

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

 

 :ביוטכנולוגיהב לימודילעדי עבור ניתנו ₪  3200 .1

ת על רקע אביה אינו עובד מקבל קצבת נכו מרובת נפשות., בת בכורה למשפחה חרדית 20, בת עדי

במהלך עדי עברה עם בני משפחתה  ונשניםחוזרים  בעקבות חיכוכים נפשי ואימה אינה עובדת.

, על אף קשיים הצליחה בסיכון לנערות הפנימייב , בהמשך להתגורר אצל סבתאלימודיה בתיכון 

במסגרתו החלה ללמוד עוברת תהליך שיקומי  עדילסיים שם את הלימודים עם בגרות מלאה. 

די עובדת למחייתה ומכלכלת את ע לשהו עם משפחתה. י כחזרה לקשר בסיס וניברסיטה ואףבא

 ה לסיוע במימון הלימודיםזקוק. עצמה

 

 עבור לימודי מנהל עסקים: לחגיתניתנו ₪  4000 .2

 . בהמשך,בהיותה בת שנתיים הוריה התגרשו והיא נשארה עם אביהילידת אתיופיה. . 23, בת חגית

אחיה הקטנים על  האחראיתיתה יה מגיל צעירעלתה לארץ עם אימה ואחיה. התאחדה עם אימה ו

 חגיתסיימה בגרות ועשתה שירות לאומי שנתיים. חגית  בזמן שאימה עבדה לפרנסת המשפחה.

 הלימודים ה, במקביל תומכת במשפחה. זקוקה לסיוע במימוןלת את עצמעובדת למחייתה ומכלכ

 

 עיצוב פנים:עבור לימודי  גדעוןלניתנו ₪   5000 .3

אינו בקשר עם משפחתו מאז שהשתחרר מצה"ל בעיקר  גדעון ת עולים.שפחבן למ 27, בן גדעון

מקביל ללימודיו עובד בוכעת  עובד מאז היותו נער, גדעוןבעקבות חוסר קבלה של נטייתו המינית. 

  במשרת סטודנט ומכלכל את עצמו.

 

 לימודי כלכלה:עבור  לדנהניתנו ₪   2000 .4

ומממנת את . בת בכורה למשפחה המוכרת לרווחה. משתתפת בהוצאות המשפחה 24, בת דנה

קיבלה עבודה במשרה מלאה לאחר שנים שעבדה לפני מספר חודשים  הלימודים בכוחות עצמה.

והיא מבקשת סיוע על מנת שתוכל לסיים את  חוב שכר לימוד משנה שעברה. לדנה במשרת סטודנט

 לימודיה בהצלחה.

 

 הנדסה תעשיה וניהול:עבור לימודי  לרותניתנו ₪  1500 .5

. נפרדה מבן הזוג לפני כשנה. החליטה לצאת ללימודים בכדי לפרנס את עצמה וביתה 1, גרושה +רות

מתקשה לממן את הלימודים בכוחות . ללימודים עובדת במוקד שירות לקוחותבכבוד. במקביל 

 עצמה ומבקשת סיוע.



 

 

 

 קורס הנהלת חשבונות:עבור  לקרןניתנו ₪  2700 .6

ואחותה מטפלות ותומכות באם גם כלכלית וגם פיזית.  קרןוה . אימה חול1נשואה + 34, בת קרן

התפנתה לצאת לעבודה יציבה. המשפחה מתקיימת  קרןלאחרונה הצמידו לאם מטפלת זרה ולכן 

מחפשת עבודה, נמצאת בקשר עם לשכת  קרן .כמנקה ומבשלת קרןשל האב ומעבודה של  תוממשכור

 מבקשת סיוע במימון הקורס.התעסוקה ושם הומלץ לה ללמוד הנהלת חשבונות. 

 

 לימודי עבודה סוציאלית:עבור  להילהניתנו ₪  1500 .7

, משפחה חרדית. שנים מבין הילדים אובחנו על הרצף האוטיסטי. במהלך 11, נשואה +52בת  הילה

המעון החליף  ,עבודתה האחרונה כמטפלת במעוןללא הכשרה.  עבדה בעבודות שונות הילההשנים 

, לאחר ש[וטרה מעבודתה כמטפלת במעון  מספר שניםבעלים והיא סיימה את עבודתה. לפני 

סיימה מכינה קדם צאת ללימודים ולהתפתח מקצועית. החליטה לבעקבות החלפת בעלים, 

 מבקשת סיוע במימון המשך לימודיה.נה ב'. במקביל עובדת כמזכירה. אקדמאית וכיום בש

 

 רתכות:עבור לימודי  לדניאלניתנו ₪  3500 .8

 .עובד במשרה חלקית כאיש תחזוקה דניאל. בת הזוג אינה עובדת ומטפלת בילדים. 6+ , נשוי דניאל

עבוד כעצמאי , בכוונתו למעוניין ללמוד קורס רתכות דניאל ה מתגוררת בדיור ציבורי. המשפח

בקש סיוע במימון מולהגדיל את פרנסת המשפחה. במקביל לעבודתו הנוכחית, בתחום הרתכות 

 הקורס. 

 

 עיצוב והפקת אירועים:עבור לימודי  לגלניתנו ₪  1500 .9

אחר מספר חודשים קיבלה לאך מאתיופיה. גל התגייסה לצבא, חת עולים משפבת ל. 28, בת גל

. בשנים האחרונות שירות לאומי בגן ילדיםהשלימה  לאחר מכןפטור צבאי עקב קשיי הסתגלות. 

ליטה ללמוד עיצוב התחילה לחשוב על בניית העתיד המקצועי שלה והח היא עובדת כסייעת בגנים.

 מבקשת סיוע במימון הלימודים.והפקת אירועים. 

 

 לימודי ניהול מערכות בריאות:עבור  לשובלניתנו ₪  3000 .10

סיימה את הקשר עם בן . לפני מספר שנים . עלתה לארץ עם אימה וסבתה2, רווקה +29, בת שובל

עם ילדיה כעת מתגוררת  .הקבועההזוג שלה ובעקבות המשבר הזוגי עברה דירה ועזבה את עבודתה 

ת מעוניינת ללמוד ניהול מערכו שובל ומחפשת עבודה כמזכירה רפואית. ביחד עם סבתא שלה

סיום התואר.  שואפת להיכנס לעבוד במערכת הבריאות כמזכירה ולהתקדם במערכת עם ,בריאות

 קדם אקדמית. מבקשת סיוע במימון מכינה

 

 

 

 

 

 



 

 

 גרפיקה:עבור לימודי  לבתיהניתנו ₪  3000 .11

במהלך נישואיה עבדה התגרשה לאחר מערכת זוגית אלימה. . מגזר חרדי. 4, גרושה +38, בת בתיה

יתה צריכה ללמוד להתנהל כלכלית יבכל מיני עבודות אך הכסף נוהל בידי בעלה ועם גירושיה ה

שתלב בעבודה להתפתח ולהמאוד עוניינת בתיה מבמקביל לגידול הילדים ולשיקומה האישי. 

מקצוע  משום שזהמעוניינת לעסוק בתחום של גרפיקה בתיה שבאמצעותה תוכל להתפרנס בכבוד. 

 . מבקשת סיוע במימון הלימודים.שיכולה גם לעבוד ממנו בשעות הערב מהבית

 

 לימודי הוראה:ליצחק עבור ניתנו ₪  5500 .12

ופיתח ברחובות  הסתובבהתקשה להשתלב, מגיל צעיר , . גדל במשפחה חרדית1, נשוי +31 , בןיצחק

ונות עובר טיפול ושיקום בשנים האחרנתפס על עבירת גניבה, בגינה ישב בכלא. . אורח חיים עברייני

בני הזוג עובדים  ,ייםהתחתן לפני שנת . יצחקבמוסד גמילה עובד כמדריך טיפוליו משמעותי

התחיל מכינה  יצחק. יצחקבעבודות לא מקצועיות, מחזירים חובות גדולים מתקופת העבריינות של 

 מבקש סיוע במימון הלימודים.המשיך ללימודי תואר ראשון, שנה שעברה וקדם אקדמאית ב

 

  לעומר עבוד לימודי הנחיית קבוצות:ניתנו ₪  2000 .13

לאחר נישואיה עבר עומר להתגורר בחו"ל, עם גירושיה חזרה לארץ . 1, גרושה +39, בת עומר

גרה עם הוריה בביתם ביחד עם  עומרהגרוש חי בחו"ל ולא משלם מזונות באופן רציף. מחוסרת כל. 

ניסיון בעבודה כמדריכת נערות בסיכון ונוער עם  לעומר אחיה שהינו מכור לסמים במצב קשה.

ר בהשכלה מקצועית. עבודה עקב חוס תקשה למצואמוגבלות. היא מעוניינת לעבוד בתחום אך מ

 מבקשת סיוע במימון הלימודים. .לצאת ללמוד בעידוד מחלקת רווחה, החליטה

 

 פסיכומטרי: לימודי עבור למעיןניתנו ₪  4000 .14

 מעיןגרושה ללא ילדים.  -אומצה ע"י אימה גדלה בבית יתומים עד גיל שנתיים אז . 22, בת מעין

קשים בינה לבין אימה,  לו חיכוכיםמעין החגדלה כביתה היחידה. בתחילת גיל ההתבגרות של 

דת עם הפרעות קשר מתמוד מעיןמורכב וטעון. נהן מאז הקשר בימעיין עברה ללמוד בפנימיה ו

היא גרה בדירת . גיל צעיר בעבודות בתחום המלצרותעובדת מ ה.וריכוז ועם הפרעות אכיל

נה שעברה עשתה מכינה קדם אקדמאית והשלימה בגרויות. שותפות ומכלכלת את עצמה. בש

התחילה קורס פסיכומטרי, זקוקה לציון גבוה מאחר ומעוניינת ללמוד הנדסה רפואית. הקורס 

 והיא מבקשת סיוע במימון הקורס. אליו נרשמה מיועד לבעלי הפרעות קשב וריכוז

 

 לרונית עבור קורס רפלקסולוגיה:ניתנו ₪  3000 .15

מלווה רונית  מורכב. מתמודדת עם מצב כלכלי ומשפחתי רונית. 4+, בהליכי גירושין 50בת רונית, 

הגדיל את ת כלכלית נבונה ובדקה אפשרויות לת התנהלובמסגרת הליווי לומד ע"י רכזת תעסוקה,

פלקסולוגיה, בשלב ראשון מתכוונת להתחיל לקבל לקוחות החליטה ללמוד ררונית הכנסותיה. 

מבקשת סיוע במימון ניסיון של שנתיים.  הדורשיםמביתה ולאחר מכן להשתלב גם בקופות חולים 

 הלימודים.

 

 



 

 

 עבור לימודי השלמה לראיית חשבון למיכלניתנו ₪  2000 .16

, מגיל מספר שניםנפטר לפני סיעודי במשך שנים רבות ו. אביה היה חולה 1+, גרושה 30בת  מיכל

עצמאית  להצליח ולהיותבעלת מוטיבציה גבוהה מיכל  צעיר עבדה וסייעה בפרנסת המשפחה.

שנת ב נמצאתבכלכלה וחשבונאות בציונים טובים, תואר ראשון סיימה  מיכל   .מבחינה כלכלית

במקביל ללימודיה  .השלמות בכדי לגשת למבחני מועצת רוא"ח בסיומם תוכל להיכנס להתמחות

 במימון הלימודיםומבקשת סיוע  במשרת סטודנט עובדת

 

 מכינה קדם אקדמאית:עבור  לטלניתנו ₪  3000 .17

מעולם ו עסוקה כל השנים בגידול הילדים  תהיוהיצעיר  נישאה בגיל טל. 11. גרושה +44, בת טל

עברה משבר גירושין קשה מלווה בסכסוכים רבים שהשפיעו על הילדים, חלק  לא למדה מקצוע.

שואפת ללמוד סיעוד, נמצאת כיום לקראת סיום מכינה קדם מילדיה אינם בקשר איתה. 

. במקביל ללימודיה עובדת כסייעת אקדמאית,  בתום המכינה תצטרך גם לעבור קורס פסיכומטרי

  תקשה לממן את עלות המכינה.בגנים ומ

 

 חינוך מיוחד:עבור לימודי  להללניתנו ₪  3000 .18

עשתה שירות לאומי ולאחריו עבדה ילדים, בעלת קשיים כלכליים.  13, בת למשפחה עם הלל

 עובדת בשתיו לומדת חינוך מיוחדאנשים בעלי צרכים מיוחדים. כמדריכה בדירות קהילתיות של 

ומאד מתקשה לעמוד שוכרת דירה ומכלכלת את עצמה . ילדים עם אוטיזם עבודות כמשלבת של

 מבקשת סיוע במימון הלימודים.בתשלומים השוטפים. 

 

 

 

 


