
 

 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן   ' חשון תשפא, י2020 וברוקטא 28 בתאריך

בקשות שנדונו   ₪11  בגין    42,500ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של  

 ואושרו במסגרת הישיבה.

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

 :לימודי נטורופיה₪ ניתנו ליהלה עבור  4000 .1

לאדם לא יציב. נאלצה להתגרש ממנו  18. בת למשפחה חרדית, נישאה בשידוך בגיל 30יהלה, בת 

ולאחר הגירושין חזרה בשאלה. נותרה ללא עורף משפחתי וללא קורת גג כך שנאלצה לפעמים לגור 

החזר הלוואות מהתקופה שאחרי גירושיה. יהלה  ברחוב ועברה ניצול ותקיפות. היא מתמודדת עם

ימים בשבוע ועובדת  3הצליחה להשתקם והתחילה שנה רביעית בלימודי נטורופתיה. היא לומדת 

במשרה חלקית + משלימה הכנסה בביביסיטר ובבישולים. מתקשה לעמוד בכל התשלומים שלה 

 ומבקשת סיוע במימון השנה האחרונה ללימודיה.

 

 :ושמאותתואר בכלכלה ₪ ניתנו ליונתן עבור  3000 .2

ביו מתקיים מקצבת ביטוח לאומי ואמו , בן למשפחה יוצאת אתיופיה. הוריו גרושים, א25יונתן, בן  

מו בתשלומי משכנתא והוצאות שוטפות. בתקופת ייעובדת במפעל. יונתן עובד באבטחה ומסייע לא

מו הוצאה לחל"ת והכנסותיה ירדו. יונתן נחוש מאד להצליח, החל ללמוד כלכלה יהקורונה א

ה( ולכן פספס את בהתמחות בשמאות. הוא התחיל את לימודיו בסמסטר אביב )מרץ שנה שעבר

ח לממן בעזרת השנה הנוכחית, את השנים הבאות יצלימועדי הגשת מלגות ומתקשה לממן את 

בספטמבר לקח הלוואה מהבנק ושילם מחצית מעלות שכר הלימוד. מבקש סיוע ת. מלגות אחרו

 במימון יתרת התשלום.

 

 תואר בקרימינולוגיה שנה ב':₪ ניתנו למינדי עבור  3000 .3

. מתגוררת בבית הוריה. המשפחה מוכרת למחלקת רווחה מזה שנים רבות. 27צעירה בת מינדי, 

אביה אלכוהוליסט, התרועע עם טיפוסים מפוקפקים ונכנס לחובות לשוק האפור. אמה הייתה 

המפרנסת בבית אך בשנים האחרונות היא סובלת מסיבוכי סכרת ולא עובדת. למשפחה חובות רבים 

 ,. במהלך כל השנים הייתה מינדי עסוקה בהישרדות כלכלית14מינדי עובדת מאז גיל ועיקולים. 

וחה והחליטה לצאת ללמוד ולשנות את מסלול חייה. מינדי התחילה היא התחילה ליווי דרך הרו

 ללמוד קרימינולוגיה ומעוניינת לעסוק בחינוך, "כתיקון" לחוויות שעברה בילדותה.

 

 :לימודי חינוך ₪ ניתנו אלינור עבור 2000 .4

אחים  2 "ל ואמה בתפקוד נמוך. לאלינוראביה נכה צה, צעירה חסרת עורף משפחתי. 27אלינור בת 

התפתחותיות. הילדים סבלו מהזנחה קשה ואלינור  -אחיות עם בעיות רגשיות 3עם פיגור קל ו

עזבה את הבית. אלינור אחר מכן ול עברה ללמוד בפנימייה 15שימשה כמבוגר האחראי בבית. בגיל 

שהתגייס לצבא  -ת את עצמה ושוכרת דירה ביחד עם אחיההוריה, עובדת ומכלכללא בקשר עם 

, ומשרת כחייל בודד. אלינור עבדה במהלך השנים בתחום הקונדיטוריה, אך בעקבות בעיות פרקים

 מתקשה במימון הלימודים.עזבה את התחום והחליטה ללכת ללמוד חינוך. 



 

 

 :מיוחד והוראת מתמטיקהלורן עבור תואר בחינוך ל₪ ניתנו  5000  .5

שנים, אמה מתמודדת עם נכות פיזית   14נפטר לפני  , מתגוררת עם אימה ואחותה. אביה  21לורן בת  

ברגליים. המשפחה מוכרת לרווחה  מוגבלותואינה עובדת. ללורן אחות צעירה עם תסמונת דאון ו

ת המשפחה. למרות הקשיים בצעירותה, מסייעת בפרנסומזה שנים רבות. לורן עובדת מגיל צעיר 

לורן סיימה תיכון עם בגרות מלאה ועשתה שירות לאומי. היא התחילה ללמוד חינוך מיוחד והוראת 

חודשים   8מתמטיקה. היא עובדת כסייעת צמודה של אחותה ומממנת בעצמה את הלימודים. מזה כ

לורן שילמה עבור שנת הלימודים הראשונה בכספי הפיקדון ועשתה מלגת התנדבות שבאמצעותה 

 ת עלות הלימודים.אכעת בשנתה השלישית ומתקשה לממן שילמה את השנה השנייה ללימודים. 

 

 לימודי עבודה סוציאלית שנה ג':לארגמן עבור  ₪ ניתנו 5500 .6

בן הזוג עבד לאורך השנים בתחום נוער בסיכון וגם הקים מסגרת  יאיר, .8, נשואה +37ארגמן, בת 

פרצה  –לפני שנה , בנוסף, חינוכית שנסגרה והמשפחה מתמודדת עם חובות של המסגרת ההיא

סיים לפני שנתיים לימודי עבודה   ,יאיר  .  לנזק רב לרכוש  מהבעקבות קצר חשמלי שגר  שריפה בביתם

, דה בעבר כסייעת בגן ילדים והפעילה מועדון קשישותסוציאלית ועובד במחלקת רווחה. ארגמן עב

ו לה חובות למוסד הלימודים ועל כן לא נותר אך בקיץ האחרון לימודי עבודה סוציאליתסיימה 

, אם אישור הזכאות ורישומה בפנקס עובדים חיל לעבודלהן באפשרותה קיבלה זכאות לתואר ואי

מבקשת סיוע במימון יתרת  ויש לה מקום עבודה שממתין לה.יאלים תוכל להתחיל לעבוד סוצ

 התשלום.

 

 תשלום על אולפן ללימוד עברית: ₪ ניתנו למאיר עבור 3000 .7

ני הזוג בין בהוביל למתחים . המעבר . מאיר עלה לארץ עם משפחתו מארה"ב2, גרוש +43מאיר בן 

אולפן עברית כשהגיע לארץ, אך לא היה פנוי ללימודים בעקבות  מאיר החלירושים. שהובילו לג

לאחר גירושיו התחיל לשתות יותר ויותר והחיים שלו פן. ולא סיים את האול מותתאקלקשיי הה

לדרי רחוב והתחיל תהליך איבדו כיוון והפך להיות דר רחוב. לפני כשלוש שנים השתלב בהוסטל 

שיקומי. הוא נקי מאלכוהול מזה כשנה וחזר להיות בקשר עם ילדיו. משתתף בקבוצות טיפוליות 

חסום אישי ותעסוקתי עבורו, הוא מאיר מרגיש שהיעדר שפה פה בארץ מהווה מומשתף פעולה. 

 אך אין באפשרותו לממן את עלות האולפן. מרגיש פנוי ללמידה וחדור מוטיבציה ללמוד

 

 :תואר ראשון בחינוך מיוחד והוראת לשון נו לנטלי עבור₪ נית 4000 .8

אביה עבד כגנן. בתקופת עבודתו נחשף  קטיף שםהתגוררה עם משפחתה בגוש . 23נטלי, בת 

לחומרים מסוכנים והריאות שלו נפגעו. אחרי פינוי גוש קטיף המשפחה עברה  לאזור אשקלון. אביה 

קיימה מקצבת נכות של האב ומעבודתה של האם כמטפלת. אביה של נטלי לא עבד והמשפחה הת

הפך לאלכוהוליסט ונפטר לפני מספר שנים. לאחר פטירתו האם גם  -שהיה שותה מידי פעם ערק

לה כיום במצב יותר יציב אבל עדיין נטלי מתארת שאמא ש .פוטרה מעבודתהעד ש  התחילה לשתות

, חוסכת המשפחה, עובדת ומפרנסת את התחילה שנה שניה של לימודי חינוך מיוחדנטלי שותה. 

  תה שתיערך בקרוב וזקוקה לסיוע במימון הלימודים.לחתונ

 

 



 

 

 :חינוך לגיל הרך ₪ ניתנו לנועה עבור 5000 .9

, מוכרת לרווחה ומטופלת מאז היותה נערה. נועה גדלה ללא אב, בת יחידה לאמה, גדלה 27נועה, בת  

בהזנחה מצד האם שמוכרת ומטופלת גם היא ברווחה. הקשר בין נטלי לאימה מורכב, נטלי 

פיצלה את בשנה רביעית מתוך חמש, נועה ומכלכלת את עצמה.  , עובדת כגננתמתגוררת במעונות

, בעקבות הקורונה הכנסתה נפגעה והיא כדי שתוכל לעבוד במקביל ללימודים הלימודים מראש

  זקוקה לסיוע במימון הלימודים.

  

 ר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון, שנה א':תוא עבור חזקי₪ ניתנו ל 3000 .10

יצא בשאלה ומאז אינו בקשר עם משפחתו.   יחזקמשפחה חרדית.  מ  . בן להורים גרושים32, בן  חזקי

עבד במסעדות נחשבות בארץ ועשה סטא'ז בחו"ל. עבודתו הובילה , שנה הוא עובד כטבח/שף 13

אותו לחשוב על המשך דרכו ולאחר התייעצויות ובירורים החליט ללכת ללמוד תואר ראשון 

טרי בכדי להתקבל ללימודים. לאחרונה בהנדסת מזון. בשנה האחרונה התאמץ והשלים פסיכומ

יוע במימון וזקוק לס הוצא חזקי לחל"ת פעם שניה בעקבות הקורונה וככל הנראה לא עומד לחזור

 הלימודים

 

 קורס הדרכת כושר: ₪ ניתנו לסופי עבור 5000 .11

ל ואין עימו קשר. בשנים האחרונות לסופי אין אביה נשאר בחו"  ,, עלתה לארץ עם אימה27סופי בת  

קשר עם אמה והיא מתגוררת לבד . סופי עברה ילדות מורכבת, שימוש בסמים ועבריינות ונמצאת 

נערות כמנטורית למתנדבת סופי  שנים נקיה מסמים. 6מזה  -בתהליך שיקומי כבר כמה שנים

מקבלת היא , תה הופסקה בעקבות הקורונהעבודבקולנוע, כסדרנית לפני הקורונה עבדה . בסיכון

מתקשה למצוא עבודה אחרת. סופי מעוניינת להתפתח וללמוד ו , מחפשת עבודהדמי אבטלה

מעוניינת לפתח את , אד מחוברת לתחום הספורט והכושרתאמנת באופן קבוע וממקצוע, היא מ

 ר. התחום וללמוד הדרכת כוש

 


