
 

 
 

 שותפים יקרים,

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן התשפ"א,   כסלו  טו',  2020  צמברלד  1 בתאריך

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

 ואושרו במסגרת הישיבה.

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

 

 :לימודי תואר ראשון בניהול טכנולוגיהעבור  רעות₪ ניתנו ל 0025 .1

לפני שנתיים . אביהקשר עם אין  תלרעו העמים. בת להורים גרושים, עולים מחבר. 26, בת עותר

במקביל  .תואר ראשון בניהול טכנולוגיוכיום משלימה  ותהנדסאלימודי ללמוד רעות החלה 

 ללימודים עובדת במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה, עובדת במכירות ובעבודות מזדמנות נוספות

 ומכלכלת את עצמה.

 

 :עבור תואר במדעי התזונה רטיןמ₪ ניתנו ל 0040 .2

אימה , אביה נשאר ברוסיה ואין איתו קשר. וריה גרושיםצעירה חסרת עורף משפחתי. ה, טיןמר

ומאז מעודף משקל ומבריונות בילדותה סבלה  ן קשר.גם איתה אין למרטינמצאת בזוגיות חדשה ו

עם השחרור החלה להשלים א. בצב הוכרה כחיילת בודדהמרטין  מתמודדת עם הפרעות אכילה.

עובדת   מרטין, עשתה מכינה קדם אקדמאית והתחילה החודש את לימודי התואר הראשון.  בגרויות

רת ממשיכה לעבוד ותממן בעז ןמרטי ועובדת.ומכלכלת את עצמה. היא שוכרת דירה  13מגיל 

היא  מרטין התנדבה בעבר במד"א,עבודתה את הלימודים אבל זה לא מספיק והיא זקוקה לסיוע. 

מאד אוהבת את העיסוק הרפואי ובחרה בתזונה גם בעקבות ההתמודדות שלה עם הפרעות אכילה 

 ורצונה לסייע לצעירות וצעירים במצבה.

 

 :ראשון במדעי ההתנהגותור תואר עב אביטל₪ ניתנו ל 0020 .3

אינו בקשר עם המשפחה מאז  טל. אבא של אביהוריה גרושים מזה כחמש שנים, 23ת ב טלאבי

אך  עובדת כמורה מספר שעותה אמהגירושין, נמצא בפשיטת רגל והותיר אחריו חובות רבים. 

ומאז אימה  לפני שנה עוקל של המשפחה הביתעליה לעבוד.  ותשמקש בעיות בריאותיותמ סובלת

נאחזת בהמשך הלימודים כדי לנסות להמשיך בשגרה ככל הניתן  טלאבימתגוררת בדירת מרתף. 

 עזרתנו גם השנה.עזרנו לה במימון הלימודים וביקשה את שנה שעברה בלה. 

 

 :עבור אבחון פסיכודיאגנוסטי אוריתניתנו ל₪  0025 .4

מקבלת קצבת ו מוכרת למערכת בריאות הנפש ורית. א6בן  ונתן, אם חד הורית לי26, בת וריתא

אבל המסוגלות ההורית שלה  ונתןאוהבת ודואגת לי וריתת. ניכר שאנכות על רקע הפרעות אישיו

החל כיתה א ועד מהרה התברר שהוא סובל מבעיות התנהגות, היעדר גבולות ומקשיים  ונתןדלה. י

הילד לא אובחן ולא טופל. בית הספר פנה  -לימודיים. ככל הנראה בעקבות הקורונה שנה שעברה

ון על מנת להבין כיצד לשירות הפסיכולוגי אבל יוכלו לקבל אותו רק במרץ. מעוניינים בביצוע אבח

 ומהי המסגרת המתאימה לו.  ונתןלעזור לי

 

 



 

 

 :ניהול מערכות בריאותבתואר  עבור אביב₪ ניתנו ל 4000 .5

נים ש 6-עובדת מזה כהיא יתה חולת סרטן השד והחלימה. יהאביב . 2, גרושה +47, בת ביבא

ות בעלת כמזכירה בקופת חולים, בכדי להתקדם בתפקידים בכירים יותר בקופה היא צריכה להי

והיא מקבלת  גדלו הילדים שלה אולם תואר ראשון. עד עכשיו לא היה לה יכולת לצאת ללמוד

 זקוקה לסיוע במימון הלימודים.תמיכה ממקום העבודה )מלגה +  אפשרות ליום לימודים בשבוע(.  

 

 :בריאותמנהל מערכות  עבור סבינה₪ ניתנו ל 4000 .6

אביה אינו עובד כתוצאה  ,אימה נפטרה מסרטן. עם משפחתה 16בגיל  , עלתה לארץ23בת  בינה,ס

ה כמזכיר סבינה עובדת לקחה אחריות על ניהול המשפחה ועל אחותה. בינהוס מתאונת עבודה

חלתה בקורונה סבינה יולי ב תפקידי ניהול.לרפואית, התחילה ללמוד תואר ראשון בכדי להתקדם 

היא לא עבדה במשך חודש וחצי ומתקשה לשלים את  ובעקבות כך, בעקבות עבודתה במכון ריאות

 זקוקה לסיוע במימון הלימודים.הפער הכלכלי. 

 

 :מימון קורס הכשרת מורות למחול מזרחי עבור נויה₪ ניתנו ל 2000 .7

. אביה היה ט"ביתיה מקבלת קצבת נכות על רקע נפשי ועובדת כמו. נ4+, גרושה 53, בת נויה

שימשה דמות אם עבור הילדים, "ברחה" מהבית  ויהילדים ונ 10ט ואלים, משפחה עם אלכוהוליס

תה עסוקה יבמהלך השנים הי מהזנחה ומעוני. וסבלה ל צעיר ונישאה לגבר עבריין ואליםבגי

"נושמים לרווחה" שסייעו לה  בהישרדות ובטיפול בילדים, לפני כשלוש שנים השתלבה בתוכנית

 .מחול מזרחיבוהתחילה ללמוד שיעורים פרטיים    ה בתעסוקה חלקית אך קבועההשתלב. היא מאד

לסייע עברה תהליך שיקומי מאד משמעותי וכיום היא בטוחה שבעזרת המחול היא יכולה יא ה

 .לנשים נוספות ולהתפרנס מזה

 

 :כלכלה וחשבונאותתואר ראשון ב עבור חרות₪ ניתנו ל 4000 .8

שנים  4נפטר לאחר נתק של ואז , הוריה התגרשו בילדותה. אביה היה נכה ולא עבד, 30, בת רותח

למדה בעבר  רותאינה עובדת. חו קבלת קצבת נכות, מממשפחתו. אמה סובלת מבעיות בריאותיות

 היא הנהלת חשבונות וייעוץ מס, עבדה בתחום והשתכרה שכר מינימום. לאחר בירורים שערכה

הבינה שבשביל להתקדם ולקבל משכורת גבוהה יותר ובשביל לגשת למכרזים כעובדת מדינה או 

עבדה במקביל ללימודים במשרה חלקית בהנהלת  רותטובות היא צריכה תואר ראשון. ח בחברות

  ודים.אך פוטרה בעקבות הקורונה וזקוקה לסיוע במימון הלימ ₪ 3000-ות והשתכרה כחשבונ

 

 :ותקורס טבח רעבו מתי₪ ניתנו ל 3500 .9

עבר   ריצה תקופות מאסר.י ניהל אורך חיים עברייני ושימוש כבד בסמים.  ת. מ1וש +  . גר49י, בן  תמ

 הואקודמים. מאז הוא נקי מסמים.  גמילה מסמים בכלא והחליט גם לעשות שינוי ולזנוח את חייו ה

הקורונה השתחרר לפני כשנתיים ומאז עבד בעבודות מטבח במקומות שונים, אבל בעקבות 

נאמר לו במקום העבודה שבמידה ויעבור הכשרה מקצועית בתחום . רהוצמצומים הורד לחצי מש

ת כמו כן הוא יוכל להשתלב בעבודות במקומות אחרים ומכניסים יעלו לו את המשכור -הטבחות 

 נמצא בהליך הסדרת חובות והוא בעל מוטיבציה לשקם את עצמו ולעבוד לפרנסתו.תי מ  ותר.י

  



 

 

 :לימודי סיעוד עבור ברברה₪ ניתנו ל 0003 .10

. לאחר גירושיה, 3התגרשה לפני שלוש וחצי שנים בהיותה בהריון והיום אם לבת , 23בת  רברהב

 אמא, ין באפשרותם לממן את לימודיהעברה לגור בבית הוריה. הוריה מסייעים לה אך אברברה 

ה לא עובדת במקביל רברס שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה. בשלה עקרת בית ואביה נהג אוטובו

ובזמן שלא מוקדש ללימודים היא משתדלת להיות עם  םאינטנסיבייהלימודים מכיוון ש ללימודים

  במימון שכר הלימוד.ה לסיוע  , זקוקהבת שלה. היא מקבלת מזונות ומממנת בעזרתם את הלימודים

 

 :חשמלהנדסת  עבור לימור₪ ניתנו ל 0025 .11

מעולם לא תמך ולא שילם אינה בקשר עם אביה והוא  היא  . הוריה התגרשו בגיל שנה.  21בת    מור,לי

מה במקור ממשפחה חרדית, חזרה בשאלה ומשפחתה אינה מקבלת אותה כך שאין להם מזונות. א

 מורלי  ת אלימות של בן הזוגכל תמיכה משפחתית. האם נישאה בשנית ונולדה לה בת נוספת. בעקבו

והחליטה למדה בתיכון צבאי  מורלי ואחותה שהו עם האם במקלט לנשים מוכות במשך חצי שנה.

בתפקיד איכותי בצבא. על מנת לרכוש מקצוע ולהשתלב  -ללכת ללמוד הנדסת חשמל כעתודאית

תה מצטיינת יהתפקיד אליו תשובץ תלוי בהצלחה שלה בלימודים, היא מאד משקיעה בהם והי

מתמודדת עם הפרעות קשב וקשיי למידה כך שהיא צריכה להשקיע הרבה אחרי  מורדיקן. לי

הלימודים ואינה עובדת במקביל. בשנה האחרונה קיבלה מלגת מחייה ממשרד הביטחון על בסיס 

נחושה מאד להצליח, להתפרנס בכבוד  מורשילמה שכר דירה. ליהיא ותה עסוציואקונומי, באמצ

  ולצאת ממעגל העוני.

 

 : תואר ראשון בחינוך, חברה וספורט עבור יוליה₪ ניתנו ל 4000 .12

גדלה במשפחה מוכרת לרווחה על רקע בעיות  יוליה . צעירה חסרת עורף משפחתי.22, בת וליהי

לא ו שנים. האב ניתק קשר מהמשפחה 4כ  כלכליות ומשפחתיות מורכבות,  הוריה התגרשו לפני

הקשיים מדובר בבחורה חזקה על אף  ור הילדים.  האם טרודה בפרנסה ולא זמינה עב  ,משלם מזונות

מתמודדת יוליה רות ולמדה במדרשה. ישהיא סיימה תיכון עם בגרות מלאה, עשתה שנת  -ובוגרת

היא , ו לה עם הפרעות הקשבעזרש הלחימ יותאומנובמתאמנת , מילדות עם הפרעות קשב וריכוז

הקורונה פרנסתה נפגעה  בעקבות כמעבירה חוגים מתאמנת באופן קבוע ועוסקת בתחום לפרנסתה

באופן משמעותי, היא בחל"ת כבר חצי שנה. היא מעוניינת ללמוד תואר ראשון בחינוך )בלתי 

ולעבוד בהעצמת צעירים, נערות ונשים  ובעלי הפרעות קשב כמוה.  -בהתמחות בספורט(, פורמאלי

היא  .חה לעמוד בתשלומיםהיא לא מצליתי ספר של נוער בסיכון. היא תוכל לעבוד במתנ"סים וב

 בקרוב והיא מקווה שהיא תצליח להשתקם כלכלית. ורגים יחזמקווה שהחו

 

 

 

 


