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 ,שותפים יקרים

גודמן ואליעזר  , התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף כ"ג אייר ה'תשפ"א  1202 למאי 5תאריך ב

 .הישיבה במהלךאושרו ש בקשות 8 בגין₪   28,400 גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

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

 

  אושרו ליעקב עבור לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה חש" 4,000 .1
 

 .  אביומל ואלקטרוניקהסטודנט שנה ג להנדסת חש והיום הואעלה עם הוריו מאתיופיה כשהיה בן שנה,  יעקב

 .נכות, אמו לא עובדת ומתקיימת מקצבת זקנה וקצבת נפטר לפני שנה  של יעקב
 יעקבבשיקום שכונות. בנוסף לקשיים הכלכליים איתם בדרום הארץ בדירה קטנה המשפחה מתגוררת 

יעקב חדור מוטיבציה  מתמודד, הוא מאובחן עם לקות למידה ועל כן דרושה לו השקעה נוספת בלימודים.

 חלומותיהם של ילדים משכונות מצוקה יכולים להתגשם. לסיים את הלימודים ולהוכיח לעצמו ולסביבה שגם 

 

 לבנה עידןפסיכודידקטי אושרו לאפרת עבור מימון אבחון  ₪ 1,400 .2
. ביישוב קטן בדרום הארץ דרחדרים של עמי 3רים איתה בדירת רושה, אם לשישה ילדים המתגורג אפרת

 הגרוש שלה קיבל צונכות כללית ואובדן כושר עבודה.  100%סובלת מבעיות פיזיות ונפשיות וזכאית ל  אפרת

עדיין ו ה', בכיתה עידןהבן,  שהפעיל נגדם. הרחקה ממנה ומהילדים לאחר תקופה ממושכת של אלימות 

על מנת להתאים לו ו רים משמעותיים שהולכים ומעמיקיםר מדווח על פעבית הספ .מתקשה בכתיבה וקריאה

 סיוע צריך לאבחן אותו.

 

 אושרו למיכל עבור לימודי בניית ציפורניים ₪ 3,000 .3
כל בת לאם מכורה ומיכל היא שנים.  7מלווה על ידי עמותת עלם מזה כ צעירה בסיכון גבוה, , 24בת  מיכל

וכיום , עברה פגיעות פיזיות ומיניות שנים חיה ברחוב 4ובמשך  18מגיל  ן מסגרות חוץ ביתיות.יגדלה בחייה 

מיכל נמצאת בסופו של תהליך עם פוסט טראומה מורכבת ומתקיימת מקצבת נכות כללית . מאובחנת  היא

 מבקשת ללמוד בניית ציפורניים. שלה להשתלב בשוק העבודה שיקום וכחלק מהשאיפה 
 

 אושרו לרחלי עבור לימודי הנדסה תעשייה וניהול  ₪ 5,000 .4
שני הוריה עובדים ארצה במבצע שלמה.  משפחתה עלתהנפשות,  12, מגיעה ממשפחה בת 25בת  רחלי

סיימה תיכון והעוני איתו התמודדה בבית, רחלי למרות כל הקשיים . בניקיון ומשתכרים פחות משכר מינימום

היא בשנה השלישית ללימודי הנדסה תעשייה וניהול והיא חדורת מוטיבציה ללמוד ולהצליח.  במגמת פיזיקה

 ועובדת קשה מאד כדי לממן את הלימודים ואת המחייה שלה. 

 

 פניםאושרו לנטלי עבור לימודי עיצוב  ₪ 3,000 .5

 

. נטלי ובנותיה חיות אצל אשר ברחה ממערכת יחסים אלימה ומשפילה , אם חד הורית לשתי בנות48בת  נטלי

שנים רבות במלצרות בגן אירועים ומאז הקורונה יצאה עבדה טלי נבשל הקושי לשכור דירה. קרובת משפחה 

לומדת שנה שנייה היא היא ראתה בזה הזדמנות להגשים חלום ולצאת ללימודים שתמיד רצתה. לחל"ת. 

  במכללה אשר תסייע לה אחר כך בהשתלבות בשוק העבודה.  עיצוב פנים
 

 להדסה עבור לימודי קורס מכשור רפואיאושרו  ₪ 5,000 .6

.  בהתמכרויות ושיקום האסיר, מטופלת ביחידה לטיפול 25בגיל לבדה עלתה לארץ מרוסיה  46בת  הדסה

.  )מכורים N.A –אקטיביים מזה כשמונה שנים, פעילה מאוד ב -נקיה משימוש בחומרים פסיכו הדסה

 שונים היא אם חד הורית לשני ילדים משני אבות הדסה. מערכת תמיכה משמעותיתשמהווה עבורה אנונימים( 

משבר הקורונה  וספים.נקורות שניהם מתגוררים עמה. היא המפרנסת היחידה, ואין לה תמיכה כלכלית ממו

ערער את מצבה הכלכלי ודחף אותה לצאת ללמוד מקצוע שתוכל להשתלב בו כשכירה. היא מחפשת עתיד 

 קורס מכשור רפואי. בטוח ויציב יותר ולכן לומדת
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 אושרו לאביגיל עבור לימודי עיסוי רפואי ₪ 4,000 .7
מילולית עברה מערכת יחסים אלימה בתוך הנישואים, סבלה מאלימות פיזית, נפשית, , 2, גרושה + אביגיל

 והטיפול בו כרוך בהוצאות רבות. שסובל מפיגור קשה.  11ית. יש לה ילד בן וכלכל
זונות. כסף שמלכתחילה , והיא תפסיק לקבל עבורה מ18בעוד מספר חודשים ביתה הבכורה תגיע לגיל 

 הספיק להם בקושי למחייה. בהתאם לכך היא מבינה כי עליה לייצר הכנסה נוספת. 
ללמוד קורס עיסוי רפואי ולפנות לקהל לקוחות של נשים, בעיקר נשים שעוסקות בספורט  אביגיל ביקשה

ל במעט שעות יחסית ושהגוף שלהן זקוק לעיסויי לעיתים דחופות יותר.  היא רוצה לייצר לעצמה הכנסה שתוכ

 להכניס לה את הכסף שיחסר מהמזונות שיופסקו.

 

 תומנואושרו ליעל עבור לימודי א ₪ 3,000 .8

יעל, צעירה בסיכון, יוצאת בשאלה, חסרת כל עורף משפחתי לאחר שמשפחה נידתה אותה כיוון שבחרה 

היות מורה ם וללעשות תעודת הוראה בסיום הלימודיבשאיפה  שנה שנייהאומנות היא לומדת לצאת בשאלה. 

יעל עברה חיים לא פשוטים ותמיד מצאה מפלט מרפא באומנות. על אף כל הקשיים שעברה בדרך,  לאומנות.

 היא לקראת סיום השנה השנייה ונחושה לסיים את הלימודים בהצלחה.
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