
 

 
 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף , ה' תשרי התשפ"א, 2020לספטמבר  23 בתאריך

בקשות  11בגין ₪   39,500גודמן ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 שנדונו ואושרו במסגרת הישיבה.

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

 

 ניתנו לאמלי עבור לימודי בניית ציפורנים:₪  4500 .1

שנים אחרי שסבלה מאלימות קשה. הוריה של אמלי גרושים  3, התגרשה לפני 2, גרושה +28אמלי, בת 

 2לא בקשר עם אמה. מאז גירושיה מתגוררת ליד אביה ומשפחתו )אביה נשוי בשנית(. לאמלי  ואמלי

אמלי נמצאת ילדים, אחד במסגרת של חינוך מיוחד. אמלי משקמת את חייה לאחר שנים של אלימות. 

החליטה ללמוד בניית ציפורניים ולעבוד בתחום בביתה, ו בתהליך שיקומי במסגרתו עברה סדנת תעסוקה

ו תוכל לקבל לקוחות. במסגרת הנוכחית שלומדת היא מקבלת גם ציוד התחלתי באמצעותו תוכל ב

 להתחיל לעבוד. 

 

 ניתנו לאדיבה עבור לימודי אדריכלות ועיצוב פנים:₪  3500 .2

עלתה לארץ בנערותה, למדה חינוך ואח"כ חזרה לארץ . אדיבה בת למגזר חרדי, 3, גרושה +47אדיבה, בת 

בן הזוג התברר כבן זוג פוגעני  תה לארץ עם בן זוגה וילדיה.שנים על 8-. לפני ככגננת מוצאה ועבדה שם

התחילה  , במסגרת המקלטוהיא סבלה אלימות נפשית וכלכלית ולבסוף גם פיזית והגיעה למקלט לנשים

ללמוד קורס בדיקות תוכנה. אדיבה ניהלה מאבק משפטי לקבלת גט מבן הזוג ועברה תקופה מאד קשה 

לייעוץ יין מתמודדת עם קשיים מול הגרוש שלה. לאחר שלא הצליחה להשתלב בעבודה הופנתה ועד

במהלכו הבינה שלמדה ועסקה בתחומים שלא התאימו לה רק בכדי "לרצות" את הסביבה.  תעסוקתי

כחלק מהשיקום שעברה, הבינה במה היא רוצה לעסוק והחלה ללמוד אדריכלות ועיצוב פנים. זקוקה 

 מון הלימודים.לסיוע במי

 

 ניתנו לדנית עבור לימודי גננת בכירה:₪  3500 .3

ומקבלת מזונות.  כסייעת בבוקר בגן ובצהרון אחה"צעובדת ת ילדים קטינים. דני 5, גרושה +40דנית, בת 

לאחרונה, ילדים וכתוצאה מכך דנית צוברת חובות.  5ההכנסות שלה לא מספיקות להוצאות למשפחה עם 

במהלך הסגר הקודם הוצאה לחל"ת כך שהכנסותיה בעזרת תרומות רבות שקיבלה. הבת שלה חיתנה את 

היא נרשמה ללימודי נעזרת במחלקת רווחה בעירה ומקבלת ליווי וייעוץ לכלכלת המשפחה. דנית נפגעו. 

גננות במטרה להגדיל את הכנסתה. מבקשת סיוע עבור השנה האחרונה. בתום הלימודים תוכל להשתלב 

 .כגננת מוסמכת

 

 לימודי תואר ראשון:ניתנו לטוהר עבור ₪  2500 .4

על רקע עזיבתה את העולם הדתי  16ללא עורף משפחתי. היא עזבה את הבית בגיל  30טוהר, צעירה בת 

 7והיתה במשפחת אומנה כשנתיים. טוהר התגייסה לצבא כחיילת בודדה ושירתה כנגדת בקבע במשך 

כדי השירות הצבאי שלה בעידוד המפקדים שלה. טוהר שנים. היא התחילה ללמוד תואר ראשון תוך 

במקביל  כללי ומקווה בתום הלימודים להשתלב בשירות המדינה. השתחררה לפני  כשנתיים. BAלומדת 

 היא מתקשה לכלכל את עצמה ולממן במקביל את הלימודים. ללימודים עובדת במשרת סטודנטים ו



 

 

 

 :קדם אקדמאיתלימודי מכינה ניתנו ליותם עבור ₪  3000 .5

. רווק חרדי לשעבר. יותם נמצא בטיפול שירות מבחן על רקע עבירות סמים בגינם קיבל פטור 20יותם, בן 

בעקבות חובות רבים שמתמודד  לניהול כלכליומקבל ליווי וייעוץ משירות צבאי. הוא עובר תהליך שיקומי 

ניין ללמוד הנדסאות בנין. לפני חודשיים איתם. יותם עבד עד לפני כמה חודשים בעבודות קידוח בטון ומעו

מאחר ולמד במוסדות . עם שעות הלימודיםלו שתסתדר נוחה, התחיל לעבוד כמוכר בחנות, עבודה 

חרדיים, יותם צריך לעשות מכינה קדם אקדמאית להשלים את הפערים הלימודיים שחסרים לו. הוא 

בעזרת מלגות ייעודיות שאינן מממנות  יממןזקוק לסיוע במימון המכינה כאשר את הלימודים עצמם 

  לימודים קדם אקדמאיים.

 

 :טכנאי מזגניםקורס עבור  אירניתנו ל₪  6000 .6

. המשפחה מוכרת לרווחה מזה הרבה שנים על רקע בעיות כלכליות וקשיים 4, גרוש + 39, בן יאיר

משמורת  יאירשנים, בעקבות בעיות של האם והזנחה קשה של הילדים, קיבל  5תפקודיים של האם. לפני כ

 חסר יאירמלאה על הילדים ומגדל אותם לבד. שני הילדים הקטנים לומדים במסגרות חינוך מיוחד. 

הכשרה מקצועית עובד באופן יציב מזה שנים כסייע בחינוך המיוחד. העבודה במשרה חלקית, אותה הוא 

נמצא בליווי תעסוקתי ולאחר בחינה  יאירמשלים בעבודות שונות וכן מקבל קצבת השלמת הכנסה. 

ה טכנאות מזגנים, תחום שיוכל לעבוד בו כשכיר ובמקביל גם לפתח הכנס החליט ללמוד–מדוקדקת 

לרכישת כלים נוספים  כעצמאי שיכולה להשתלב עם גידול הילדים. זה עתה סיים קורס "יזמות עסקית"

  זקוק לסיוע במימון הלימודיםליצירת הכנסה כעצמאי. 

 

 :קורס תפירהניתנו לכרמל עבור ₪  1000 .7

וסיוע . כרמל מתקיימת מעבודה במשרה חלקית בסופר ומקבלת השלמת הכנסה 1, גרושה +39כרמל בת 

בשכ"ד ודמי מזונות )באופן לא שוטף( מבן הזוג. כרמל בעלת עבר של התמכרויות. היא בוגרת טיפול במרכז 

. כרמל נמצאת בתהליך התמכרויות ומרכז לטיפול באלימות, שרדה אלימות בילדות ובזוגיות והתגרשה

 חקירה מעמיקהשיקומי מרשים, במסגרתו צברה ביטחון עצמי ושיפרה את מצבה התעסוקתי, לאחר 

היא אף דיברה עם בעלים של מתפרה שאמר לה  ,בתפירה סוקללמוד ולע הבינה כרמל שמתאים לה מאד

שהיא תוכל לעבוד אצלו במתפרה לאחר הקורס. היא מאוד יצירתית ואוהבת לעצב והיא מתכננת גם 

ננת לעבוד על לתפור בבית בנוסף לעבודה במתפרה. לכרמל אין מכונת תפירה, במהלך הקורס היא מתכ

 מכונת תפירה. הקורס ולאחר מכן ברכישת מכונת התפירה בלימודים. תשמח מאד לקבל סיוע במימון

 

 ניהול מלאי ורכש:קורס ניתנו לנאוה עבור ₪  3500 .8

שנים התגרשה מספר . לפני שנים 10-בארגון רפואי כ. נאוה עובדת כנציגת שירות 3, גרושה + 44נאוה, בת 

אישי לאחרונה נכנסה לתהליך ליווי מהמר מכור, שניהל אותה כלכלית והכניס אותה לחובות.  -מבעלה

כך תוכל להתמודד על  -ותעסוקתי ובתהליך בירור מעמיק החליטה ללכת ללמוד ניהול רכש ומלאי

חובות כל חודש,  תפקידים מקצועיים יותר. נאוה מעבירה את מרבית המשכורת החודשית שלה עבור החזר

את עלות מתקשה לשלם שהיא בעלה ממשיך בהימורים ולא מעביר דמי מזונות בצורה רציפה כך 

 הלימודים בכוחות עצמה.

 



 

 

 תואר ראשון בתזונה:ניתנו לנילי עבור ₪  6000 .9

 והוא היא אינה בקשר עם אביה. נילי מתגוררת עם אימה ואחיה הצעיר, . הוריה גרושים27נילי, רווקה בת 

לפנסיה מוקדמת, היא מחפשת עבודה אבל בייחוד בזמן  הוצאה. אימא של נילי אינו תומך במשפחה

הקורונה לא מצליחה להשתלב בעבודה. נילי מסייעת לאימה בהוצאות ככל יכולתה אבל גם היא לא 

כרגע (. בעבודות מזכירותמצליחה למצוא עבודה מאז הקורונה )לפני כן עבדה כסדרנית בחנות, בביטחון, 

היא עובדת כבייביסיטר ובעבודות מזדמנות. נילי נקלעה לקשיים במימון השנה האחרונה לתואר ושוקלת 

היא מבקשת סיוע במימון השנה האחרונה שלה. בתום  ,לפרוש מהלימודים בעקבות המצוקה הכלכלית

עבודה השנה הנוכחית היא תצטרך לעשות סטאז' שלאחריו יש בחינה ממשלתית ואז תוכל להשתלב ב

 כתזונאית.

 

 תואר במנהל מערכות בריאות:ניתנו לסיון עבור ₪  0003 .10

התגרשה לפני כשנתיים. בן הזוג לא בקשר עם ו צעירמאד . סיוון התחתנה בגיל 1, גרושה +24סיון, בת 

סיון מתגוררת בבית הוריה. במהלך נישואיה עבדה  ,הילד ולא משלם מזונות. על מנת לחסוך בהוצאות

 פרנס את עצמה וילדההחליטה לצאת ללמוד בכדי שתוכל לם, גירושיהלאחר מזדמנות, סיוון בעבודות 

לומדת מנהל מערכות בריאות בכדי להשתלב בעבודה בתחום הבריאות ובכוונתה בהמשך בכבוד. היא 

חת הכנסה מביטוח לאומי ועובדת כמטפלת בקשישים סיון מקבלת הבטלעשות הסבה ללימודי סיעוד. 

 .ללימודיםבמקביל 

 

 :במשפטיםתואר ראשון ניתנו לרוזי עבור ₪  0003 .11

לפני נישואיה התחילה ללמוד משפטים, אך לא סיימה את הלימודים בעקבות קושי  .3, נשואה +32, בת וזיר

בהליך הכרה מביטוח לאומי ועובד כמאבטח נמצא , כלכלי וגידול הילדים. בעלה סובל מבעיות בריאותיות

, החליטה לחזור ללמוד ולהשלים את התואררוזי  .עובדת כמזכירה במשרד עורכי דין . רוזיחצי משרה

חזרה ללימודים בשנה המעסיק הנוכחי יאפשר לה להתמחות אצלו ובכוונתו להעסיק אותה כעורכת דין. היא 

בסכומים ש"ח. בני הזוג מחזירים הלוואות  3000ה בעלות של שעברה. נותרו לה עוד השלמה של קורסים השנ

  ומתקשים לממן בכוחות עצמם את הלימודים. גבוהים

 


