
 

 
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר   ,פ"תשהט' אייר  , י13.5.2020בתאריך  

בקשות שנדונו ואושרו  12בגין  ₪  38,000 גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

 במסגרת הישיבה.

 

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

 

 לימודי חינוך  לחגית עבור₪ ניתנו  4000 .1

חובות קשיים כלכליים, מתמודדים עם אך  עובדים מגיל צעיר בני הזוג. 4, נשואה +43בת  חגית

 חגיתלהשגחה מתמדת ולטיפולים רבים.  זקוק ף האוטיסטי,מוכר על הרצ הקטן, בנם .ועיקולים

 בילדים עם צרכים מיוחדים.והטיפול ההתמודדות בפורומים שונים על ייעצת פעילה בהתנדבות ומ

מבקשת  כדי להתקדם, להיות מקצועית ולעבוד בתחום.  -החליטה לצאת ללמוד חינוך רב תחומי

 שכר הלימוד.מימון סיוע ב

 

 תואר במנהל מערכות בריאות:עבור לימודי   לשושנה₪ ניתנו  1500 .2

 מעוניינת שושנה .סיעודית. האב אינו בקשר ולא תומך. עובדת כאחות 3, גרושה +50, בת שושנה

וד ניהול , ולכן התחילה ללמך היא צריכה להשלים תואר ראשוןלצורך כללהתקדם בתחום הסיעוד,  

 מבקשת סיוע במימון שכר הלימוד.מערכות בריאות. 

 

 :ותוכנות מחשברכישת לימודי עריכת וידאו ו  לורד עבור₪  ניתנו  8007 .3

בעבר הרחוק ניסתה לעבוד . בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית , 3. גרושה +51, בת ורד

צליחה לא ה . ורדבמקצוע אך היה לה מאד קשה רגשית, סבלה מדיכאונות וטופלה תרופתית

  התברר כיהכוונה מקצועית שכלל להתמיד בעבודות אחרות שהתנסתה בהן. לאחר אבחון מעמיק 

ר מאפשותחום שנהנית מהעיסוק בו  ,וידאועריכת  ורד החלה ללמוד. סובלת מחרדה חברתית היא

דים קיבלה סיוע במימון הלימו. עליווהיא מתקשה לעבוד בבית ישן מחשב  לורד. תלה לעבוד מהבי

 ושדרוג המחשב. 

 

 קורס ריתוך:עבור  לדניאל₪  ניתנו  3000 .4

בכיתה ח' נשר מבית . ואלימות סמים ,ירת פשעוגדל באו דניאל. 4. רווק ואב לילד בן 25, בן דניאל

 לצבא בעקבות מעורבות בפלילים.  גויסספר ואימץ אורח חיים עברייני. לא 

ומביע רצון לשמש עבור בנו מודל   הבןעם  טובמתאר קשר  הוא -, עבר דניאל שינוי מאז הולדת בנו

 בשונה מהחוויה שחווה כילד.  חיובי

מעוניין לרכוש מקצוע שיאפשר לו להשתלב בעבודה  ו לשקם את חייו רבים מאמצים דניאל עושה

 . תוךרי קורס. מבקש סיוע במימון לימודי באזור מגוריו ארוכת טווח במפעלים

 

 

 



 

 

 

 קורס נהג רכב ציבורי )נהג מונית(:עבור  לנווה₪ ניתנו  3000 .5

המצב הכלכלי השפיע   ,. בעבר עבד כקבלן, נקלע לקשיים כלכליים והגיע לפשיטת רגל3+, גרוש  נווה

 על מערכת היחסים ולבסוף לגירושין. לאחר הגירושין נשאר ללא קורת גג ובלי הכנסה קבועה

, מעוניין ללמוד קורס לנהגי מוניות, יאלימות. נווה עובר תהליך שיקוממעשים פלילים ווהתדרדר ל

 מבקש סיוע במימון הקורס.. לדבריו מדובר בתחום שמתאים לו והתעסוקה הכרחית עבורו

 

 לימודי מנהל מערכות בריאות:עבור  לגפן₪ ניתנו  4000 .6

מתקשה  והמשפחה שנים רבותנפטר לפני אביה  מגיעה ממשפחה מרובת ילדים,, 21, בת גפן

 ת. החלה בלימודי מנהל מערכות בריאות ונהניעשתה שירות לאומי במשך שנה גפן. מכךלהתאושש 

 מאוד מהלימודים, רואה בכך דרך למסלול חיים טוב ונורמטיבי. מבקשת סיוע עבור שכר הלימוד. 

 

 אבחון לביתה:עבור  מעיןל₪ ניתנו  1500 .7

 ודליה ביתה אמפרנסת יחידה.  משמשתוהיא  . אב המשפחה חולה ואינו עובד4+, נשואה מעין

 הפרעת קשב וריכוז. ומאובחנת מגיל צעיר עם לקויות למידה 

לצד קשיים לימודיים. עפ"י דיווחי המורים קיים בלימודיה   מראה מוטיבציה וביקור סדיר ודליהא

פער בין הבנת הנקרא לנשמע שלה, כמו גם בין התבטאותה בכתב ובע"פ. בשל כך עלה צורך בבחינה  

המשפחה ת. יוהתאמות בבגרועל מנת להתאים לה תכנית התערבות ולבחון  מחודשת של קשייה

 . חצי שנהמעל לממן את האבחון והאבחון מתעכב כבר מתקשה 

 

 דבורה עבור אבחון לבנה:  ל₪ ניתנו  1500 .8

תלמיד טוב, מתמודד   בנה הבכור מיכאל,האב אינו בקשר עם הילדים. , 4, רווקה +35, בת דבורה

אך מעולם לא אבחון פסיכודידקטי שלילד אם לערוך הומלץ ל. לפני שנים עם קשיים חברתיים

, בהבעה ובהבנת  אותר כבעל קשיים בכתיבה  בה  נכנס השנה למסגרת לימודית חדשה,נעשה. מיכאל  

.  ודש באבחוןעלה צורך מח לימודית ולבחון התאמות במבחנים על מנת להתאים לו תכנית הנקרא. 

 בקשת סיוע במימון האבחון.האם מ

 

 קעקועים:עבור לימודי  לגל₪ ניתנו  2500 .9

סובלת ממחלה נפשית, מוכרת למערכת בריאות  גלבת למשפחה חרדית. אימה של , 20, בת גל

אך בעקבות בחירתה   קרובי משפחהבצעירותה התגוררה אצל הנפש ומתגוררת במערך דיור מוגן. 

גל   .נעשתה מורכבת קרובי המשפחהעם  םסיכת היחשל גל לעזוב את אורח החיים החרדי, מער

. גל שוכרת דירה ומכלכלת את עצמה סיימה לפני מספר חודשים את שירותה הצבאי, היא

בעקבות   בה.תעסוקה ופרנסה מרובו חום שלדבריה יש ת ,קעקועיםהתחילה ללמוד קורס 

נהנית מאד ו נת מטרהווהיא מוכ .מתקשה לממן את הלימודים נהוהקור זמןלחל"ת ב תההוצא

  מהלימודים.

 

 

 



 

 

 

 תעודת הוראה:  השלמתעבור  לגיתית₪ ניתנו  5003 .10

. בעלת תואר ראשון בחינוך רב תחומי. עובדת כרכזת ומדריכה במרכז  4, גרושה +44, בת גיתית

הלימודים  .לנוער בסיכון. זקוקה לתעודת הוראה בחינוך מיוחד על מנת להשתלב בעבודה קבועה

 . מבקשת סיוע במימון שכר הלימוד.מתמשכים על פני שנה וחצי

 

 קורס אנגלית: -הכנה לתואר ראשוןעבור  לטליהניתנו ₪  2500 .11

)משני בני זוג(. סיימה מכינה קדם אקדמאית וצפויה להתחיל ללמוד סיעוד   4. גרושה +34, בת  אליה

קורסי אנגלית שנדרשים ממנה בכדי להגיע לפטור.  טליה התחילה ללמודבשנת הלימודים הבאה. 

מתגוררת עם אימה בשנים קודמות עבדה כפועלת במפעלים, בשנה האחרונה במקביל ללימודיה, 

 מבקשת סיוע במימון קורסי האנגלית.ועובדת כמטפלת סיעודית של האם. 

 

 לימודי כלכלה: לעדי עבור₪ ניתנו  3200 .12

אביה עובד  ,פיזית קשה מוגבלותבת למשפחה חרדית. אחותה הצעירה מתמודדת עם  ,23, בת עדי

עדי נמצאת בשנתה של האם.  בעיקר ממשכורתהמעט על מנת לטפל באחותה והמשפחה מתקיימת 

הכנסותיה נפגעו מאד    .יסיםעובדת במשרת סטודנט ברשות המ  עדי.  השלישית והאחרונה ללימודים

שלם בהקדם בכדי  התמודד עם שכר הלימוד אותו עליה לוהיא מתקשה לעקבות משבר הקורונה ב

 ר.שתוכל לגשת למבחני הסמסט

 


