
 

 nfo@psifas.orgI |616393-0544 | 580461705ע"ר ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן  קרן פסיפס ישראלי

 

 ,שותפים יקרים

, התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר אתשפ"ט"ז אדר ה , 1202 לפברואר 28תאריך ב

 .הישיבה במהלךבקשות שאושרו  11בגין ₪   31,872 גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

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

 

 עבור לימודי מנהל מערכות בריאות ללאהאושרו   ₪ 2,000 .1

וחוותה מערכת יחסים של אלימות כלכלית,  19עוברת תהליך של פרידה מבעלה לאחר שהתחתנה בגיל  לאה 

אותם היא  ילדים קטנים 3על הורחק מהבית. יש לה פיזית ונפשית. לאחרונה כשהאלימות כלפיה התגברה, הב

ח עזר במחלקת ועבדה בעבר כסייעת בגני ילדים ובשנתיים האחרונות עובדת ככ לאה. מגדלת ללא כל עזרה

במטרה נגד כל הסיכויים" לקראת תואר ראשון במנהל מערכות בריאות . היא לומדת שנה שנייה "כיולדות

 . תלב בשוק העבודה במשרה קבועה ויציבהלהש

 

 עבור ציוד לעסק בתחום מניקור פדיקור לרחליאושר  ₪ 2,000 .2

על אלימות  -מרצה עונש מאסר בכלא של רחלי .  בן הזוג 2,3,4, פרודה + שלוש בנות בגילאי, 27בת  רחלי

 80%התחילה לימודי מניקור ופדיקור לאחר שקיבלה תלוש על סך רחלי . משפחה והיא נמצאת בהליכי גירושיןב

פרודה מעל שנה ואינה מקבלת היא מלשכת התעסוקה ואת היתר שילמה בכוחות עצמה מעבודה במשק בית. 

המענק שלנו יסייע לה להשלים את קניית הציוד לעסק, לקבל לקוחות ולבנות מחדש דמי מזונות כי הוא בכלא. 

  את חייה ואת חיי בנותיה.

 

 לימודי חינוך סיוע במימוןעבור  ליעלאושרו  ₪ 3,500 .3

 .לחינוך תסטודנטית שנה שלישי , 30, בת יעל

חייה היו לא פשוטים לצד אם שסובלת מנכות נפשית, אחות שנולדה עם פיגור ואב שלא מתפקד. מגיל צעיר 

היה לה עסק עם שותף  25בגיל  יצאה יעל לעבוד כדי לעזור להוריה לשלם חשבונות ולקנות מזון הביתה. 

פירעון חוב )פשיטת רגל של החוק החדש(. שגרם לה להמון חובות וגנב את כל כספה.  היא מאושרת חדלות 

 .כאמור בשנה אחרונה ללימודי חינוךעקב כך הייתה לה תקופה של דיכאון, חרדות וטיפול בכדורים. היום 

 

 עבור לימודי כלכלה למריםשח אושרו  4,000 .4

החל עוד באתיופיה סיפור חייה המאתגר  כלכלה. , לומדת שנה שלישית 9, עלתה מאתיופיה בגיל 25, בת מרים

ובחרה ללמוד בפנימיות כיוון שבבית היה צפוף .  9, היא עלתה לארץ בגיל  3כשהוריה התגרשו כשהיתה בת 

קשה מהקושי כלכלית מצוקה ממרים סובלת . וסיימה את התיכון עם בגרות מלאה בחורה שאפתנית מרים היא 

 והיא עובדת קשה כדי לסייע לה לשלם אותם.המחייה והלימודים, בנוסף לאמא שלה יש חובות  לעמוד בתשלומי

 

  בדיקת תוכנהעבור לימודי  לנתליאושרו  ₪ 2,500 .5

ילדים קטנים. הייתה נשואה לגבר שהיה מתעלל בה נפשית, מילולית וכלכלית. לקח  5-היא גרושה, אם ל נתלי

. הוא החתים אותה על הסכם גירושים שלא היה לטובתה ולכן היא לה הרבה זמן להצליח להתגרש ממנו
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לצאת לעבוד, נע ממנה מ לאורך כל השנים בהן היתה נשואה, בעלה. מקבלת מעט מאוד דמי מזונות ממנו

 והיא נאלצה להקריב את עצמה ולהיות המטפלת העיקרית של הילדים. קריירה לפתח 

מבירור מקיף   עליה ולצאת לעבוד. חץ שהפעיל לאחר הגירושים, יכלה סוף סוף להשתחרר מהאלימות והל

עשתה לפני בחירת מקום הלימודים ותחום הלימודים היא ראתה שיש ביקוש רב לבודקי תוכנה בכל  שנתלי

חברה גדולה. היא מכוונת לנסות להשתלב בתחום ההייטק ששם השכר הוא הגבוה ביותר. המכללה שלה אף 

ובות עוזרת במציאת עבודה בסיום הלימודים והיא ראתה שהרבה מהבוגרים של המכללה מצאו עבודות ט

 בתחום.

 

 עבור לימודי טיפול באומנות רבקהאושרו ל ₪ 2,000 .6

כסובל מהפרעת אישיות גבולית, התחתנה עם גבר שאובחן רבקה עלתה לארץ מצרפת ועבדה כגננת. היא 

כשנתיים עד  . במקלט שהתהלנשים מוכות ממנו סבלה מאלימות רגשית ופיזית בעקבות כך יצאה למקלט

ם רבים לשקם את משפחתה ואת קיבלה ממנו גט ועברה לדירת מעבר. בשנים האחרונות עשתה מאמציש

 לעשות הסבה מקצועית ולצאת ללימודי תואר שני.והחליטה  עצמה

עבור נערה  בנמצאלא היה מגיל צעיר היתה לעסוק בתחום הטיפול, ולמעשה הדבר  רבקההשאיפה של 

  קורית ולעסוק בטיפול.היא מעוניינת לחזור אל שאיפתה המ כגננתנה ש 20. כיום לאחר כחרדית

 במסגרת גני החנ"מ בהם עבדה עד כה דרך משרד החינוך.   באמנותהיא רוצה להשתלב כמטפלת 

 

 עבור לימודי איפור קבוע  לאורליאושרו  ₪ 3,500 .7

מוכרת לביטוח  . אורלינמצאת בשיקום תעסוקתיו ימה מסרטן השדקטינים, מחל 5א ל , גרושה ואמ34בת  אורלי

אי כושר. היא זכאית למלגה של  100%ת רפואית ו נכו 70%לאומי בשל מצבה כמחלימה מסרטן ומוכרת ב 

היא מבקשת  נפשות 6עם מביטוח לאומי אך מכיוון שאין בסכום זה כדי להספיק לכלכלת הבית ₪  5,200

 להשלים הכנסה כעצמאית בתחום איפור קבוע.    

 

 עבור לימודי תכנות  ליוסיאושרו  ₪ 4,000 .8

סובל ממצוקה כלכלית קשה בעקבות מוכר ומטופל באגף לשירותים חברתיים.  ילדים 3גרוש ואב ל יוסי

מיד ומגיע בעקביות לפגישות ובעל מוטיבציה באופן קבוע, מת עובדת סוציאליתמטופל אצל  יוסי הגירושים.

גבוהה לעשות שינוי משמעותי בחייו ולצאת ממעגל המצוקה, משקיע ומביע רצינות ואחריות בכל מה שקשור 

 ילדיו . 3מטרתו העיקרית היא למצוא עבודה שתממש את יכולותיו ולפרנס את  בעתיד שלו .

לא מגיעים לבית , יציבות בסיסית מתמודדים עם חוסרשהוא מהווה עוגן משמעותי בחיים של הילדים שלו ,

משקיע בילדיו הרבה אך בעיית הפרנסה והתעסוקה לא  יוסי .אין להם ארוחות מסודרותו באופן קבוער הספ

כרגע המועצה ורב הישוב תומכים בו . לרוב המקרר שלו ריק מאוכלמאפשרות לו לתת להם את הבסיס .

ונותנים לו תלושים לסופר וחבילת מצרכי מזון פעם בשבוע, אך המצב האידיאלי הוא שהוא יפרנס את ילדיו 

 בכבוד. הוא מתקיים מקצבת בטוח לאומי שבעזרתה משלם שכר דירה.

בעל רקע בתחום המחשבים אך מכיוון שלא עבד בשנים האחרונות זקוק לקורס ריענון שיעזור לו בזמן קצר  יוסי

 מחדש בתעסוקה. הוא התקבל לקורס ומאוד מעוניין להצליח בו ולהתקדם בחייו. להשתלב 
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 של בנה מיכאל עבור אבחון לאילנהאושרו  ₪ 1,872 .9

. המשפחה פונתה לפני שנתיים מדירה שכורה שנים 10כ מוכרת ומטופלת באגף הרווחה  ה של אילנהמשפחת

ינים לקבלת הדיור. הבן הבכור משולב בכיתת חינוך עקב חובות שצברו, הם נמצאו זכאים לדיור ציבורי וממת

בתהליכי אבחון ויש חשד כי נמצא על הרצף האוטיסטי. . הבן הקטן ADHDמיוחד על רקע קשיי שפה, מוטוריקה ו 

תפקודו של אב המשפחה אינו יציב וברקע יש צריכת אלכוהול כבדה. המשפחה מתמודדת תקופה ארוכה עם 

יש קושי בלימודים ובהתנהגות כלפי מוריו  -הבקשה  אושרהעבורו  - מיכאל. לילד מצוקה כלכלית מתמשכת

 וחבריו לכיתה והם מבקשים אבחון על מנת להתאים עזרה לימודית מדויקת לצרכים של הילד.

 

 ציוד לעסקעבור  לריטהאושרו  ₪ 1,500 .10

ץ עלתה לאר צי(נה וחותינוקת בת ש 8, 10נשואה למכור נקי ואם לשלושה ילדים )שני בנים  36בת  ריטה

 א ספגה אלימות בביתה כילדה. ריטה גדלה במשפחה בה שני הוריה היו אלכוהוליסטים והי . 19לבדה בגיל  

א למדה באופן קבוע ולכן היא ל ה מגורים באופן תדירעברהמשפחה  אביה נפטר משתיית יתר ובעקבות כך

נשלחה לרחובות להעמיד פני חרשת אילמת ולקבץ נדבות. מאז  9שנות לימוד. כבר בגיל  6ובקושי סיימה 

 עברה טראומות קשות ביותר עד שעלתה ארצה.

החלה טיפול גמילה מאלכוהול ולטענת המטפלים המלווים היא משתפת  פעולה עם  לפני כחמש שנים, ריטה

כל הנדרש ממנה. בדיקות השתן והנשיפה שנערכות לה נמצאו ללא שרידי סם או אלכוהול. עכשיו נמצאת 

בתחום  קטןשנות לימוד. לפני שנה, אחרי חופשת לידה  פתחה עסק  6בתהליך תעסוקתי. היא בעלת 

יפורניים במימון התמ"ת. לפני כחודש סיימה בהצלחה לימודים בקורס בניית צקורסשעברה  קוסמטיקה לאחר

 .יוע ברכישת מכשיר ייבוש לק לעסקועכשיו מקבלת מאיתנו ס ברשת " נייל סטודיו"

 

 עבור לימודי אנימציה לאנהאושרו  ₪ 5,000 .11

 הייתה אנהלארץ לבדה מסיביר דרך תכנית סל"ה של הסוכנות היהודית. אין לה משפחה בארץ.  עלתה אנה

לפני חמש שנים הצליחה לקשיים רגשיים שנמשכים עד היום.  וגרם לה לבעל שהתעלל בה פיזית ונפשית, נשואה

ית מנסה לבנות את חייה מחדש. היא נישאה בשנ אנה, מאז פירוק היחסים לעזוב אותו וברחה מהבית חסרת כל.

איננה מקבלת מזונות. בעלה  וילדה עוד בת. מאז סיום חופשת הלידה שלה היא מתקיימת מהבטחת הכנסה,

. בתקופה בה שניהם לא עבדו המשפחה בד במפעל, יצא לחלת בעקבות הקורונה ובהמשך פוטר מעבודתוע

נקלעה למצב כלכלי מאוד קשה. כיום הם בתהליך התאוששות. המשפחה הצטרפה לתכנית "נושמים לרווחה" 

סיוע במימון לימודי אנימציה, תחום שבה כבר הוכיחה כישרון ויכול  היא מקבלת מאיתנומחלקת הרווחה. של 

 לכלכל אותם בכבוד.
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