
 

 
  

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר    ,  , ח' תמוז התש"פ30.6.20  בתאריך 

בקשות שנדונו ואושרו  ₪13  בגין  41,786גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 במסגרת הישיבה.

 

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

 

 לימודי עבודה סוציאלית, שנה ג':עבור  למיה₪ ניתנו  3500 .1

, אביה עובד מעט על מנת , בת למשפחה חרדית. אחותה הצעירה מתמודדת עם מוגבלות24, מיה

נעזרת בהלוואות מהבנק ומחברים  מיהלטפל באחותה והמשפחה מתקיימת מעבודתה של האם. 

בשנתה   מיה  .לתשלום שכר הלימוד ומתקשה להתמודד עם החזרי ההלוואות. עובדת במשרה חלקית

, לסיים את התואר האחרונה, מבקשת סיוע במימון שכר הלימוד על מנת שתוכל לגשת למבחנים

 .דת סוציאליתולהשתלב בעבודה כעוב

 

 קורס תפירה: עבור  לגלי₪ ניתנו  2800 .2

עובדת כמלבישה  גלי. צעירה חסרת עורף משפחתי. מוכרת למערכת בריאות הנפש. 28, בת גלי

משתתפת בפעילות קבוצת תיאטרון קהילתית המקדמת נשים נפגעות אלימות ונותנת . בתיאטרון

להם הכשרה במגוון תחומים בתיאטרון. במסגרת הפעילות משחקת בהצגה וגם עיצבה תלבושות. 

מעוניינת להשתלב בעבודה בתחום של עיצוב אופנה ותלבושות באופן מקצועי יותר. חסר לה ידע   גלי

מכלכלת את עצמה,   גלירשמה לקורס תפירה בסיסי שייתן לה כלים ראשונים.  בסיסי בתפירה והיא נ

צות הקורונה. תפרשהופסקה עקב ה -בתיאטרוןמהכנסות מעבודתה מתקיימת מקצבת נכות ו

 מבקשת סיוע במימון הקורס. 

 

 לימודי משפטים:עבור  לגלעד₪ ניתנו  5000 .3

 3היה בן  כשהואעזב את הבית  גלעדאביו של . . רווק. מתגורר עם אחותו למחצה ואימו25, בן גלעד

ואינו בקשר, גם אביה של אחותו עזב בילדותם ואינו בקשר. המשפחה מתגוררת בדירת עמידר של 

חדור מוטיבציה   הואסיים תיכון עם בגרות מלאה ושירת שירות מלא.    גלעדעל אף הקשיים  .  הסבתא

צברה חובות רבים ולא  גלעד. אימו של 3.5להצלחה. לומד משפטים ומסיים שנה שלישית מתוך 

עובד למחייתו ומפרנס גם את אימו גלעד  מהדירה. שילמה שכר דירה ועל כן יש נגדה  צו פינוי

מספר חודשים לפני הקורונה התקבל לעבודה ואחותו. במהלך לימודיו עבד בניקיון ובאבטחה, 

כטרום מתמחה במשרד עו"ד, אך הוצא לחל"ת עם תחילת הקורונה והוא לא צפוי לחזור, היות ולא 

צבר מספיק וותק בעבודה לא היה זכאי לדמי אבטלה ונכנס למצוקה כלכלית. מחפש עבודה 

מבקש סיוע במימון  ובמקביל עובד מספר ערבים בשבוע במשק בית אצל מכר של המשפחה.

 הלימודים. 

 

 

 



 

 

 עבור לימודי קוסמטיקה: לסמירה ₪  ניתנו 4500 .4

. סבלה מאלימות קשה מבן הזוג גם אחרי גירושיה. בעת נישואיה )בגיל 5. גרושה +39, בת סמירה

תה בשנה ראשונה ללימודי עבודה סוציאלית, אחרי הנישואין בן הזוג לא נתן לה להמשיך י( הי18

אך הם לא תומכים בה ולא מקבלים את  משפחתהליד ת ללמוד ולא נתן לה לעבוד. כיום מתגורר

עובדת לפי שעות על פי צרכי  -עובדת מעט כמתורגמנית בבית משפט סמירההחלטתה להתגרש. 

קצוע כדי למוד ממעוניינת ל סמירהו באופן ניכר שעות עבודתה. רדיעקבות הקורונה בעסיק. מה

ובעזרת יש ביקוש לקוסמטיקאיות באזור מגוריה  ללא תלות באחרים.שתוכל לפרנס את עצמה 

 ליווי מקצועי שהיא מקבלת תוכל לפתוח עסק בתחום.

 

 מניקור, פדיקור:  -לשלומית עבור ציוד לעסק₪  ניתנו  3586 .5

ניצולת כת  שלומיתשהוצאו מחזקת ההורים ונמצאים באימוץ ואומנה.  4-, אם ל51בת  שלומית

 ומשקמת את חייה. הליכי גירושיןב . נמצאת, הזנחה וניכור חברתיקשה נפגעת אלימות משיחית,

בצעירותה רכשה הכשרה בתחום הקוסמטיקה והעיסויים, סיימה קורס פדיקור מניקור אותו 

אר והחלה לקבל לקוחות, אך הקורונה האטה ינות פתחה עסק בשלומימימנה בעזרת הסיוע שלנו. 

שיאפשר לה   . קיבלה כעת סיוע ברכישת ציודוהיא נכנסה למצוקה כלכלית  הפעילות באופן ניכרת  א

 לקבל יותר לקוחות.

 

 לימודי הנדסת בניין, שנה ד': עבור  לאורן₪ ניתנו  2000 .6

אך עקב הרחבת  ,אורןעד לפני כחצי שנה התגוררו בני הזוג בבית הוריו של , 1נשוי + 29, בן אורן

בעקבות .  באוניברסיטהכמאבטח  עבד במלצרות ו  אורן. לפני הקורונה  רותהמשפחה עברו לגור בשכי

אותה עליו . אורן מתקשה לממן את המקדמה חודשים למשךנותר מחוסר עבודה  אורןהקורונה 

האוניברסיטה לשלם עבור שנתו האחרונה באוניברסיטה, את יתרת התשלום ישלם בתשלומים אך 

וכרגע אין לו אפשרות לעשות זאת ואה על מנת להירשם לקורסים דורשת לשלם את המקדמה במל

 בכוחות עצמו.

 

 חינוך:עבור לימודי  לשקד₪ ניתנו  5000 .7

גדלה בבית שתמיד שרר בו קושי כלכלי בעקבות עסקים שכשלו  . בת להורים גרושים.25, בת שקד

וחובות של מיליוני שקלים. בילדותה עברה המון דירות בשל הקושי של הוריה לשלם שכר דירה. 

שנים, מאז הגירושין הקשר שלה עם אביה רופף ומלווה בכעס היות והאב מספר  הוריה התגרשו לפני  

אחות עם קשיי התנהגות ואח  לשקדמתמודדת עד היום. איתם היא  שקדרשם חובות על שמה של 

עזרה בבית ועבדה למחייתה, התנדבה במועצת הנוער העירונית בצעירותה תמיד צעיר ממנה, 

סיוע במימון  צריכהאת עתידה כמנהלת גן.  רואהו ךמאד את תחום החינואוהבת ובאלו"ט. 

 הלימודים. 

 

 

 

 

 



 

 

 :ירדן התלב תקשורת משולבן עבור אבחו לאורי₪ ניתנו  3000 .8

. סייעת בגן חינוך מיוחד. בן הזוג, עבד כאיש תחזוקה ופוטר לפני מספר 9, נשואה+ 28בת  אורי,

הם מגיעים מרקע משפחתי מורכב וללא מעטפת יחודשים, מקבל דמי אבטלה ומחפש עבודה. שנ

האבחנה לקחה זמן רב ובמהלך השנים היו לו  כאוטיסטלאחרונה אובחן אחד הילדים  משפחתית. 

אבחונים, חוסר הידיעה והטיפול בו יצר קשיים כלכליים משמעותיים ונקלעו הרבה אשפוזים ו

 של הבן לחובות.  למשפחה שני ילדים נוספים הסובלים מבעיות קשב וקשיי ההתנהגות. האבחון 

מופנמת מאד, ללא חברות, ילדה  ,ירדןנמצאת על הרצף. בת נוספת חשד כי אולי כאוטיסט העלה 

עדרות מבי"ס, יהתפרצויות, בכי בלתי נשלט, ה  -ם קשיי התנהגות  מתקשה בלימודים, ומתמודדת ע

ועוד. כפעוטה סבלה ככל הנראה מהתעללות מצד הגננת עובדה שגם מקשה על מתן אבחון ברור 

גורמי הטיפול השונים ויכיאטרי התחילה אבחון פסבנושא לקות רגשית/התפתחותית/דידקטית. 

 ת)פסיכיאטר, רופא, יועצת ופסיכולוגית בית הספר( מבקשים לקבל הערכה פסיכולוגית ממוקד

 האבחונים. במימוןסיוע ל םיזקוק .תקשורת

 

 לימודי הנדסת חשמל:עבור  לעדי₪ ניתנו  3500 .9

נפשות. הוריה עלו מאתיופיה. אימה עובדת כמטפלת בקשישים  12. בת למשפחה של 25בת  עדי

תה תלמידה מצטיינת, סיימה בגרות בפיזיקה, יהי  עדיוכמנקה, אביה מקבל קצבת נכות ואינו עובד.  

לאחר  בחו"ל.עשתה שירות לאומי והדריכה במחנה קיץ . השתתפה בתחרות פיזיקאים צעירים

תה שנת מכינה קדם אקדמאית בטכניון והתקבלה ללימודי הנדסת חשמל. שירות לאומי עש

מסיימת  שנה ב'. במהלך השנים עבדה במגוון עבודות כקופאית ובשירות לקוחות. לפני הקורונה 

, המעבר ללימודים מקוונים לא פשוט לה ודורש םאינטנסיבייעבדה כסדרנית. הלימודים שלה מאד  

 זקוקה לסיוע במימון הלימודים. ממנה הסתגלות

 

 רכישת ציוד לפתיחת עסק לרקמה:עבור  לרונית₪ ניתנו  2500 .10

 גויסבעל עבר פלילי, בצעירותו הסתובב בכנופיות, לא  אחד מילדיה. 4. גרושה +51, בת רונית

עם נטיות אובדניות, הפרעות  נה הצעירב .שיקומית טרם הותאמה לו מסגרתלצבא, נמצא בבית ו

 חרדה והפרעת אישיות זקוק להשגחה מתמדת, נמצא בתהליך הכרה מול ביטוח לאומי.

אינה יכולה לצאת לעבוד והיא מתקיימת מעבודה חלקית ומהבטחת  רונית ,לאור הטיפול בילדיה

מנסה לשקם את חייה ולהתפרנס בכוחות עצמה. לפני גירושיה היה לה עסק קטן  רוניתהכנסה. 

. אחרי הגירושין מכרה את שהכינה חפצי יודאיקהבבית והיא עסקה ברקמה אומנותית ומכרה 

מותאם אך הפעם באופן שונה ו -רונית מעוניינת לחזור לעסוק ברקמה המכונות שהיו ברשותה.

מצאה מכונת , האומנות תחוםב תות אינטרנטיהכשרה לפתיחת חנ . רונית עברהלקהל יעד רחב

 המכונה.רקמה יד שניה שמתאימה לה והיא מבקשת סיוע ברכישת 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :תרבות יצירה והפקה ומוזיקהב תוארלימודי  ₪ ניתנו לטליה עבור 1500 .11

עבדה בעבר בעסק קייטרינג ולאחר מכן   . טליה. אב המשפחה עובד במפעל3. נשואה +  48בת  טליה,  

בשנה שניה ללימודי תואר   היאהכשרה כמטפלת )ללא תואר אקדמי( .   לטליהכשכירה עד שפוטרה.  

הלימודים אינטנסיביים  -תאינה עובד טליהמאז תחילת הלימודים . ראשון בתרבות הפקה ויצירה

מרגישה שזוהי הזדמנות חד פעמית עבורה  היאוביום שאינה לומדת היא עושה מטלות ושיעורים.  

ם בתחום שהיא אוהבת יחד עם תנאים מאפשרים בהיבט משום שהיא משלבת לימודים נגישי

 . מבקשת סיוע במימון הלימודים.המשפחתי

 

 לאיילת עבור לימודי עיצוב פנים:₪ ניתנו  3500 .12

גיל צעיר, ברחה מהבית ב איילתנפגעת אלימות.  ,. בת למשפחה חרדית1. גרושה +25, בת איילת

 קיומית, צעיר מתוך מצוקהעברה בכל מיני מסגרות והתגוררה בכל מיני מקומות. התחתנה בגיל 

על אף שהבינה שהקשר אינו מיטיב חר החתונה גילתה שהיא בהריון והחליטה להישאר כחודש לא

לקחה את , היא הזוג סירב לקחת אותה לבית חוליםלאחר שעברה אירוע טראומטי ובן איתה. 

לטה שהיא לא חוזרת. מאז היא משקמת את חייה, משתתפת הילדה שלה ונסעה לבית חולים בהח

לעיצוב כמוכרת בחנות מהות חד הוריות, שוכרת דירה  ועובדת לפרנסתה יבקבוצה ברווחה של א

לפרנס את עצמה ואת החליטה ללכת ללמוד עיצוב פנים על מנת לרכוש מקצוע ובכדי  . איילתהבית

ה בחנות היא נחשפה לעבודה עם מעצבנות פנים ושוחחה איתן לא מעט . במסגרת עבודתביתה בכבוד

 מבקשת סיוע במימון הלימודים. על המקצוע. 

 

 : רותם אבחון פסיכודידקטי לביתהעבור  לבת אל₪ ניתנו  1400 .13

, מנישואיה הראשונים וילדה בת שנתיים רותם - 7ילדה בת  לבת אל. ת, נשואה בשני27, בת בת אל

לא במיטבם,  בת אללבן הזוג של נה אין קשר עם אביה והיחסים בי לרותם. םהנוכחיימנישואיה 

נמצאים בטיפול זוגי במטרה לשפר את  בת אל ובן זוגהמתגוררת אצל הסבתא.  רותםבשל כך 

מתקשה מאד בלימודים, רמתה נמוכה ואין לה מוטיבציה ללמוד, יש   רותםהדינמיקה המשפחתית.  

 היאיא מקבלת שעות פרטניות ומשולבת במועדונית שעוזרת לה חלקית. לה גם קשיים רגשיים. ה

אינה עובדת,  בת אלעדת שילוב לקראת שנה הבאה לשם כך זקוקה לאבחון פסיכולוגי. ומיועדת לו

 ומבקשת סיוע במימונו.  מקבלת קצבת מזונות ואין לה אפשרות לשלם עבור האבחון

 

 


