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 ,שותפים יקרים

ע"ש יוסף גודמן  ', התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראליח אלול ה'תשפ"א  1202 לאוגוסט  16תאריך ב

בקשות שאושרו  10 בגין ₪  39,000   ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

 .הישיבה במהלך

 .נו על מנת לשמור על פרטיותםשמות הפונים ופרטים מזהים שו * 

 

  הנהלת חשבונותעבור לימודי  אלינורש"ח אושרו ל 5,000 .1

נפשות( מוכרת ומטופלת  9)המונה  אלינורמשפחתה של   בעיירה קטנה בדרום הארץ.מתגוררת  24, בת אלינור

הגישה נגדו תלונה על  ראלינו 11ברווחה מזה שנים רבות על רקע מצוקות פסיכוסוציאליות ואלימות של האב. בגיל 

יצאה מהבית למסגרות חוץ  אלינוראלימות פיזית ומילולית, הוא נעצר אך שוחרר ללא כתב אישום ומאז אותו מקרה 

הופנתה  אלינור, היא החלה שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בגיל צעיר. אלינורביתיות. לאור נסיבות חייה הקשים של 

כיום היא מתגוררת עם בעלה ובנה הבכור . ך החלמה ושיקום משמעותיים מאודיעברה תהל שםנוער לטיפול בקהילת 

המכללה תסייע לה בהשתלבות בתום הלימודים ת וחשבות שכר. ות חשבונהנהללמוד בן חצי שנה.  היא מבקשת ל

 בעולם העבודה. 

 

  מיכאלשל  הנדסהאושרו ללימודי ₪  4,000 .2

גדל בשכונת פשע, אביו עבריין שריצה בעבר תקופות מאסר. כיום מוכר צעיר חסר עורף משפחתי.  , 26בן  מיכאל  

אימו סובלת אף היא מהפרעות נפשיות ודיכאון מקבלת קצבת נכות. בילדותו  כנכה ומקבל קצבת נכות על רקע נפשי.

כמה נפלט מהשירות הצבאי לאחר וגדל בפנימיות.  11מאלימות קשה, הזנחה וניכור. יצא מהבית בגיל  מיכאלסבל 

, סיים את היל מכינה קדם אקדמאית באוניברסיטבחר ללמוד על מנת לצאת מהמעגל בו גדל, התח מיכאל ימים. 

. מאז תחילת לימודיו במכינה חשמלהמכינה בהצטיינות ולכן עודדו אותו באוניברסיטה ללמוד תואר אקדמי בהנדסת 

 .  חשמלן. כיום סטודנט שנה ג' להנדסת נעזר בתלושי מזוו הדוק עם מדור רווחה באוניברסיטהנמצא בקשר 

 

    לרכישת מחשב לזהבהאושרו ₪  3,000 .3

בשל מצבה  ת דרכים שעברה ובעיות נפשיות. מתפרנסת מקצבת נכות בעקבות תאונ אמא רווקה לשתי בנות,זהבה 

פירה, עבודות משילוב בין תיקוני ת הפיזי אינה מסוגלת לעבודה פיזית קשה ולכן עובדת מהבית ומתפרנסת בעיקר

סריגה ואיסוף בקבוקים למחזור.  בשנים האחרונות הקימה עסק קטן בכוחות עצמה. בעסק היא סורגת עבודות יצירה 

במהלך הליווי בתכנית מעוף היא הצליחה לגבש  הצטרפה לתוכנית מעוף לפני כשנה. זהבהועושה עבודות תפירה. 

, סיוע ברכישת מחשב כדי שתוכל לפתח את העסק אתנוולכן ביקשה מ סה משמעותית עבור העסק הקטן שלהתפי

להצליח להביא את העסק לצמיחה ולהגשים את היעד לחנות און ליין פעילה, ושיווק עצמי  ובכך לשווק ולמכור און ליין

  . במדיות השונות

 

 איתישל  עיסוי רפואיאושרו ללימודי ₪  2,500 .4

נפשות.   למד כל החיים במוסדות חרדיים ועל כן אין לו רקע  13, האח הצעיר למשפחה בת 25איתי,  יוצא בשאלה בן 

. ואינם בקשר איתו ני משפחתו הפנו לו עורףמאז בזור בשאלה ולימודי או הכשרה מקצועית . בגיל צעיר החליט לח

שילם על  איתי  הוא ביקש סיוע בלימודי עיסוי רפואי לספורטאים. הגיע לעולם הטיפולי ומצא שם את ייעודו.  איתי

לימודיו ומפרנס את עצמו ללא כל תמיכה או סיוע משפחתי ונתון למצוקה כלכלית בשל כך.  בחודשים הקרובים לאחר 

 . באחד מבתי החולים במרכזשיסיים את לימודיו הוא יתחיל לעבוד 
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  ילנהשל  מניקור פדיקוראושרו ללימודי ₪  2,000 .5

כילדה עברה אלימות קשה מצד המשפחה . 1991בשנת  מרוסיהעלתה  , 16אם חד הורית לנערה בת , 55בת  ילנה

עברה מערכת זוגית אלימה נוספת. היא  אחריו ממנו.התגרשה עד שלה בעמצד  מאדובארץ חוותה אלימות קשה 

עבדה שם כפדיקוריסטית אבל בארץ לא ו שנות לימוד 9סיימה  ברוסיה.  בלי כל תמיכהגידלה את הבת שלה לבד 

יכה לעבוד באותה חברה עד יבלו את התעודות שלה.  כשעלתה לארץ, התחילה לעבוד כמטפלת בקשישים והמשק

תנו מא ביקשההבינה שלא תוכל לעשות את זה עוד זמן רב. היא בעבודה פיזית קשה מאד, היא  כיוון שמדוברהיום. 

ן יופי עם אפשרות מודי פדיקור מניקור כיוון שיש לה רקע בתחום והשאיפה שלה היא לעבוד כשכירה במכוסיוע בלי

 מהבית בשאר הזמן.  להשלים הכנסה

 

 ללימודי מורה לאמנות של אורית אושרו ₪  4,500 .6

ורונה חיה מכל . בתקופת הק8, אם יחידנית לתינוק בן שנתיים. גדלה בפנימיות ומסגרות חוץ ביתיות החל מגיל אורית

דבר שמאד לא פשוט לה.  בזמן המשבר  -החסכונות שהיו לה ומהבטחת הכנסה עד שנאלצה לחזור לגור עם אימה 

הכלכלי הגדול שלה, הצטרפה לתוכנית "נושמים לרווחה" ומעידה שהתוכנית היתה מאד משמעותית עבורה וסייעה לה 

רבה כמדריכת יצירה עם ילדים והיא מעידה שהתחום הזה לראות את האור בקצה המנהרה. בשנים האחרונות עבדה ה

ובמקביל החלה לעבוד כסייעת בגן ילדים וגם שם מנצלת במתנ"ס ממלא אותה ומספק אותה.  היא מלמדת חוג יצירה 

יתן לה ידע, כלים ותעודה ש מורה לאמנותאת כישוריה האמנותיים לעבודה עם ילדים. היא מעוניינת ללמוד קורס 

 לעבוד בתחום הדרכת אומנות במסגרות בלתי פורמליות ולהגדיל את יכולת ההשתכרות שלה.  

 

 ללימודי עבודה סוציאלית של יעקב אושרו ₪  3,000 .7

ת דולים בעקבוכלכליים גהוא ומשפחתו נקלעו לקשיים  ילדים.  3, נשוי ואב ל , סטודנט שנה ג לעבודה סוציאליתיעקב

משרה  70%יעקב עובד ב שתו איבדה את מקום עבודתה ומצאה עבודה אחרת בשכר נמוך משמעותית. א  .רונההקו

ומתקשים להחזיר לצד הלימודים. הם נקלעו לחובות בשל תשלומי שכר הדירה והתשלומים עבור תואר, לקחו הלוואות 

 ום החוב שלו למכללה.לאותן.  ביקש מאיתנו סיוע לתש

 

 אושרו ללימודי מזכירות רפואית של הדס ₪ 4,000 .8

גדלה בבית חרדי וברחה מהבית לאחר שסבלה מאלימות מצד אמא שלה ופגיעה מינית מצד קרוב משפחה.  הדס

לזוגיות עם בן מיעוטים, זוגיות שכללה אלימות פיזית ומינית, לאחר כשנתיים היא  בהיותה דיירת רחוב, היא נכנסה

עזבה את הזוגיות הזו והחלה זוגיות נוספת שנמשכה כעשור עם בן מיעוטים אחר, שגם בה סבלה מאלימות מילולית, 

ם מוכות והחלה שם תהליך ברחה ממנו למקלט  לנשי הדספיזית ואף נאלצה לשלם חובות של בן הזוג. לפני כחצי שנה 

היא עונה לטלפונים ומתאמת פגישות   לקופות חולים,של שיקום.  היום היא עובדת בחברה שנותנת שירותים 

ה שתיתן לה ד. בעקבות העבודה הזו היא הבינה שהיא רוצה עבודה קבועה בתחום אדמיניסטרטיבי, עבוללקוחות

  .קורס מזכירות רפואית בטחון תעסוקתי, על כן מבקשת ללמוד

 

  אושרו ללימודי עיצוב שיער של רחלי ₪ 5,000 .9

. הוריה בעיירה קטנה בדרום הארץ, בת העדה האתיופית, מתגוררת עם אמא שלה וארבעת אחיה 23בת  רחלי

די לעזור לכלכלת המשפחה ועל כן לא הוציאה היא עובדת כ 14התגרשו כשהיתה פעוטה והקשר עם אביה נותק. מגיל 

לוקחת חלק מרכזי בתפקוד ותחזוקת הבית והמשפחה: משלמת חשבונות, קניות, טיפול באחים  רחליתעודת בגרות. 

התמודדה זמן רב עם האחרונות עקב הקורונה, תקופה בה  התדרדר בשנה וחצי רחליהקטנים וכו'. מצבה הכלכלי של 

 רחלימתמודדת עם חובות עבור הלוואות מהבנק .  היאבנוסף, טורים/ יציאה חל"ת, אבטלה וכו'...  חיפוש עבודה ופי

חולמת לעסוק ולהתפרנס מעיצוב שיער מילדות, חלום זה לא זכה להתממשות בשנים האחרונות עקב חסמים שונים 

שוברים של משרד העבודה זכתה במימון משמעותי דרך תוכנית ה רחליובעיקר חוסר יכולת לממן את הקורס, לאחרונה 

היא התחילה את הלימודים בחודש יוני ועתידה לסיימם  .והרווחה ושל עמותת עלם לקורסים בבית הספר אותו בחרה

 .2022במרץ 
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 לדויד אושרו לרכישת מכונת הדפסה תעשייתית  ₪ 6,000 .10

כארבע שנים  –עם שלושה ילדים הגיעו אלינו דרך תוכנית "נושמים לרווחה" . מדובר בזוג עולים חדשים  שתודויד ואי

עובדת עם  ואישתועובד כקופאי בסופר  דויד - ליחו להשתלב בשוק העבודה הישראליבארץ . בשל קושי שפתי לא הצ

מוכשר מאד בתחום הגרפיקה ולאחר ליווי של כשנתיים בתוכנית "נושמים לרווחה" ,המשפחה הגיעה  דוידקשישים. 

יחת עסק מהבית בתחום העיצוב. לאחר בדיקה, פת -חיים בעוני ההדרך שתחלץ אותם מהחובות ו לגבילמסקנה 

עת המשפחה . כוהצליחה להתחיל לייצר ולהרוויח המשפחה קנתה מכונה להדפסה על כוסות, במימון התוכנית ,

מעוניינת לרכוש מכונה נוספת להדפסה על מוצרים נוספים מגנטים, חולצות תיקים ועוד , דבר שיכול לקדם משמעותית 

 .המשפחה את יכולת ההשתכרות של
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