
 

 
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן  טו' אב התש"פ, ,2020לאוגוסט  5בתאריך 

בקשות שנדונו  12בגין ₪   38,816ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 ואושרו במסגרת הישיבה.

 

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

 

 מימון מבחני שמאות:עבור  לרחליניתנו ₪  2053 .1

ללא עורף משפחתי, גדלה במשפחה מוכרת לרווחה על רקע קשיים כלכלים  26, צעירה בת רחלי

כילדה היו לה בעיות קשר והתפרצויות זעם, הסתובבה כיום אינה בקשר עם משפחתה.  .ואלימות

 ופרויקטים לשיקום שכונות  ילדה מרדנית", שולבה במועדוניותהיתה על פי הגדרתה "הרבה ו

בעלת מוטיבציה גבוהה להצליח רחלי הצליחה לסיים בגרויות בזכות מחנכת שדחפה אותה. ו

לפני  ביל למדה לימודי שמאות.ולשנות את מסלול חייה. לומדת מנהל עסקים וכלכלה ובמק

 -, בעקבות התפרצות הקורונהמספר משמרות בשבועבאוניברסיטה  בקפטריההקורונה עבדה 

מתקשה למצוא עבודה ומתקשה מאד לכלכל את עצמה ולממן את המשך אז מהקפיטריה נסגרה ו

  מבקשת סיוע במימון המבחנים.באוקטובר אמורה לגשת למבחני לשכת השמאים.  לימודיה.

 

 לימודי השלמה בחשבונאות:עבור  לגליתניתנו ₪  2500 .2

בקשר עם  גלית, בת למשפחה ממוצא אתיופי, אימה עובדת ניקיון ואביה עובד במפעל. 28בת  גלית

סיימה לימודי מנהל עסקים וחשבונאות,  גליתהמשפחה אך אין להם אפשרות לעזור לה כלכלית. 

 יםת סטודנטועבדה במשר ,את הלימודים מימנה בעזרת מלגות בחשבונאות.נרשמה לשנת השלמה 

וחסכה עבור מימון לימודי וכלכלה את עצמה. לפני שנה וחצי התחילה לעבוד במשרד רואה חשבון 

ההשלמה, התפטרה מעבודתה במחשבה לעבוד פחות שעות בכדי שתוכל להשקיע בלימודים ולעבור 

מתקשה למצוא עבודה וזקוקה לסיוע במימון  – את המבחנים בהצלחה אך עם התפרצות הקורונה

 הלימודים.

 

 ציוד לעסק קוסמטיקה:  עבור  לטלניתנו ₪  3400 .3

. גדלה בבית רווי אלימות, בהיותה ילדה התגוררה במקלט לנשים מוכות עם 1, נשואה +33, בת טל

מתוך מצוקה כלכלית, המשפחה סבלה תמיד ממצוקה כלכלית. ואימה ואחיה. האם עסקה בניקיון 

בהמשך החלה לסבול מהפרעות אכילה ודיכאון והחלה  וחשפנות,החלה לעסוק בזנות  טל 18בגיל 

להשתמש בסמים. מאז הולדת ביתה התחילה תהליך שיקומי ארוך, הפסיקה להשתמש בסמים 

בחצי שנה האחרונה למדה קורסים מתחום הציפורניים השתלבה בעבודה במספרה. ו

בעזרת ציוד שקיבלה מחברות, מתנסה בעבודה בהתנדבות במעון , והחלה לעבוד והקוסמטיקה

להיות עצמאית ולשלוט על חייה והעיסוק בתחום הקוסמטיקה והיופי  לטללנשים מוכות. חשוב 

את עצמה לפרנס  בעלת מוטיבציה גבוההנותן לה אפשרות להעצים נשים ולגרום להן להרגיש טוב. 

קשת סיוע במימון ציוד על מנת שתוכל לפתוח את העסק, לטפל מב ומשפחתה בכוחות עצמה.

 בלקוחות ולהשתכר בכבוד.



 

 

 

 :תואר ראשון במנהל עסקיםעבור  לקרן ניתנו₪   3000 .4

חרדי. הוריה התגרשו בילדותה, אביה נישא שנית וחי בחו"ל עם המגזר ה, מ21, צעירה בת קרן

משפחתו. אימה נישאה בשנית לגבר שפגע בה. אחרי שהפגיעה נחשפה היא עזבה את הבית וחיה 

ה עברה תהליך שיקום ארוך במהלכו גם הגישה תלונה י. בפנימיהבפנימייתקופה ברחוב  עד ששולבה 

עסקים בהתמחות של שיווק ופרסום. היא עובדת במשרת לומדת מנהל  קרןנגד הבן זוג הפוגע. 

נשארה לה יתרת שכר לימוד קטנה שהיא מתקשה לממן בכוחות סטודנט ומכלכלת את עצמה, 

 עצמה.

 

  לימודי הנדסת מכשור רפואי: עבור  לדניאלהניתנו ₪   4500 .5

ילדים קטנים.  3וכיום יש לה  צעיר מאד חרדי. התחתנה בגילהמגזר המ 22בת , צעירה דניאלה

מלווה ע"י עובדת סוציאלית ורכזת תעסוקה, עשתה תהליך בירור מעמיק לגבי אפשרויות  דניאלה 

הלימוד והתעסוקה המתאימים לה. רשמה את ילדיה למעון בשנה הבאה על מנת שתוכל להתחיל 

פחה מתקיימת ללמוד ובחרה ללמוד מכשור רפואי על מנת להיות טכנאית אולטרסאונד. המש

בשיפוצים, ונעזרים ברווחה ובתרומות בכדי להתקיים. מאד  בשנים האחרונות מעבודות של בן הזוג

 מבקשת סיוע במימון הלימודים.חשוב לה ללכת ללמוד כדי שיוכלו להתפרנס בכבוד. 

 

 תכנות מחשב: עבור לימודי לאברהםניתנו ₪  5000 .6

שנות  10סיים  פנימייהגדל ב אברהם .שהוריו מתו בסודן, לאחר 9הגיע לארץ בגיל , 26בן  ,אברהם

עבר גיור מרצון ועם  עשה שירות לאומי במשך שנתיים בתוכנית מיוחדת למבקשי מקלט.ו לימוד

בד כשומר בחנות ועזב את עבודתו עקב לפני הקורונה ע סיום שירותו החל לעבוד ולכלכל את עצמו.

בעקבות הקורונה מתקשה למצוא עבודה קבועה , כאבים שמקורם בפציעות ירי מילדותו. כיום

חליט ללכת ללמוד לימודי מחשב. הוא עשה שנה ה אברהם והוא עובד בעבודות מזדמנות. אחרת

 השלמות של לימודים עם מורה פרטי ובשנה הקרובה צפוי להתחיל מכינה ייעודית להנדסת תוכנה

 . וזקוק לסיוע במימון הלימודים

 

 :לימודי תואר במנהל עסקים עבור  לשירהניתנו ₪  4000 .7

שנים, מאז סובל מנכות רפואית ונפשית ואינו עובד.  10. אביה עבר תאונת עבודה לפני 27, בת שירה

המשפחה מתקיימת  היא אינה עובדת ומטפלת באב. -פצעאימה עבדה כמנקה אך מאז שהאב נ

ומסייעת בכלכלת  18עובדת מגיל  שירהבקושי רב מקצבת נכות של האב, מתגוררים בדיור ציבורי. 

המליצו לה להפחית דרכים ולאחריה שיקום ארוך. הרופאים  תהבית. לפני כשלוש וחצי עברה תאונ

לומדת מנהל עסקים בהתמחות מימון  שירהשעות עבודה כך שיכולת ההשתכרות שלה ירדה. 

כעת שוב בשנתה סיוע במימון הלימודים ופנתה אלינו בשנה שעברה קיבלה מאיתנו לכלה.  וכ

 האחרונה.

 

 

 

 



 

 

 

 תואר בניהול מערכות בריאות:עבור  לאלישבעניתנו ₪  4000 .8

. לפני כשנתיים הציעו לה קידום בעבודה רפואית . עובדת כמזכירה2, גרושה +38, בת אלישבע

התחילה  אלישבעבעידוד מקום העבודה למשרת ניהול, בתנאי שתשלים במקביל תואר ראשון. 

ה לתפקיד בהנהלה הראשית על בסיס הלימודים, קודמה לפני שנו ללמוד מנהל מערכות בריאות

אבל מקום מתקשה מאד לעמוד בתשלומים. היא שקלה לעשות הפסקה  אלישבע במקום עבודתה.

כשתסיים את התואר צפויה לקבל עבודתה לא אישר לה את הדחיה )היא נמצאת במשרה על תנאי(. 

 מבקשת סיוע במימון התואר.  במשכורת וגם תוכל להתמודד על תפקידי ניהול בעבודה.העלאה 

 

 שנת השלמה בלימודי חשבונאות:עבור  אסתרלניתנו ₪  2063 .9

החלה להתרחק מהדת ואחרי שנתיים של יחסים  15בגיל , . גדלה במשפחה חרדית25, בת אסתר

תגייסה אסתר הגורשה מהבית ועברה להתגורר אצל בת משפחה רחוקה.  -קשים עם ההורים

לצבא והוכרה כחיילת בודדה. לאחר הצבא השלימה בגרויות וסיימה תואר ראשון בכלכלה 

שנה שנותנת פטור מהרבה שנת השלמה בחשבונאות ) לומדת היאוחשבונאות בסוף השנה שעברה. 

מבחני לשכה כך שלמעשה היא למעשה המשך ישיר של הלימודים( ומתכננת לגשת לבחינת מועצת 

למחייתה בעבודות סטודנטים, המעסיק  אסתררואי חשבון. במקביל ללימודים בכל השנים עבדה 

נמצאת בישורת  אסתרשלה הוציא אותה לחל"ת בעקבות הקורונה וכעת היא לא עובדת. 

 ומבקשת סיוע במימונם. האחרונה של לימודיה

 

 כלכלה ופסיכולוגיה:לימודי עבור  לליהניתנו ₪  4000 .10

ונחשפה גדלה בדלות . אחים ואחיות 8-אחות בכורה ל ליהחסרת עורף משפחתי. . צעירה 23, בת ליה

בנתק מוחלט  ליהשנים.  4של האב כלפי האם והילדים, הוריה התגרשו לפני כ  לאלימות קשה

מאביה. מגיל צעיר עבדה ועזרה בפרנסת המשפחה, מרגישה אחריות כלפי האחים הקטנים שלה. 

הפסיקה את הלימודים לאחר שהבינה  ללמוד חינוך, שנת שירות ושנת מדרשה והחלההיא עשתה 

ץ שאינה רוצה לעסוק בתחום והתחילה ללמוד פסיכולוגיה וכלכלה, מעוניינת לעבוד בתחום של ייעו

ישוב אבל במהלך השנה עבדה במרכז הקהילתי ב. כלכלי למשפחות שנמצאות במצוקה כלכלית

 זקוקה לסיוע במימון הלימודים.הוצאה לחל"ת בתחילת הקורונה. 

 

 אבחון פסיכודידקטי לביתה לירון:עבור  דקלהלניתנו ₪  008 .11

פה קצרה כנהג הסעות ילדים . אב המשפחה, לא עובד באופן סדיר, עבד תקו3נשואה + 48, בת דקלה

מקבל קצבת נכות על רקע  בנה הגדולעובדת כקוסמטיקאית.  דנהקורונה, עם התפרצות הופוטר 

יש מתח/נתק , ונפשי. על פי יועצת בית הספר מדובר בזוגיות עם פערים תרבותיים מאד גדולים

, הבת הצעירה עברה כל מיני מסגרות חינוך, לירוןבקשר בין ההורים על אף שגרים באותו בית. 

חון דידקטי כי עברה אבחון פסיכיאטרי לפני כמה שנים עקב דיכאון אך אף פעם לא עברה אב

לילדים שנשרו ממסגרות אחרות.  הפוקוס היה על קושי נפשי. השתלבה בתחילת השנה בבית ספר

בחון בכדי להתאים תוכנית זקוקים לא לירון, שלבבית ספר מתקשים להבין מה מקור הקשיים 

 ובשביל שתוכל לקבל התאמות בבחינות.  לימודית

 



 

 

 

 לימודי איפור מקצועיים:עבור  לויקהניתנו ₪  3500 .12

. עלתה מברית המועצות בגיל צעיר ולמדה במוסדות חרדיים, אביה 3, גרושה פעמיים +35, בת ויקה

. סבלה 20החלה לעבוד ולעזור לאימה בפרנסה. נישאה בשידוך בגיל  והיא בצעירתהנפטר מסרטן 

מאלימות פיזית כלכלית ונפשית עד שנחלצה מהזוגיות והתגרשה. לאחר גירושיה הראשונים 

ת, עשתה פסיכומטרי ורצתה ללכת ללמוד אך התחתנה שוב עם גבר שלא נתן לה השלימה בגרויו

ללמוד לעבוד ולהתפתח. מערכות היחסים שעברה השאירו בה צלקות וערערו את בטחונה. מזה 

דרך והיום יש לה הרבה ביטחון ויכולות, ילדיה גדלו והיא מרגישה שהיא ת כשנה וחצי, עברה כבר

עסקה  ויקה טובה בהם ולהתפרנס בכבוד ולא רק להיות בהישרדות. פנויה לעסוק בתחומים שהיא

חזרה הוולא , הוצאה לחל"ת ונה עבדה בשירות לקוחות, לפני הקורהאדמיניסטרציבעבר בתחומי 

מבקשת סיוע מעוניינת ללמוד איפור מקצועי, תחום שאוהבת ויש לה לדבריה כישרון.  לעבודה. ויקה

 במימון הקורס. 

 

 
 


