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 ,שותפים יקרים

ע"ש יוסף גודמן  ', התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי ה'תשפ"א בתמוז"ג י  1202 ליוני  23תאריך ב

 במהלךבקשות שאושרו  7בגין ₪  24,800   ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

 .הישיבה

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

 

 ש"ח אושרו לאנה עבור לימודי תפירה  4,000 .1

סבלה מאלימות אנה .  3שנים בארץ(, נפגעת אלימות ואם חד הורית לילד אוטיסט בן  4עולה חדשה )פחות מ  אנה,

כמעט  . כשגרה ברוסיה היאפיזית, נפשית וכלכלית מבעלה שהתעלל בה, השאיר לה חובות ועזב אותה ואת הילד 

סיימה תואר שני בהנדסה )בעלה לשעבר גרם לכך שתעזוב את הלימודים לפני הסוף( ובארץ היא עובדת בניקיון. לצד 

סיוע  אנה ביקשה מאתנועם אוטיזה גבוה.   שמאובחןבילד, הקשיים הכלכליים יש לה המון הוצאות סביב הטיפול 

 לאנהבמימון קורס תפירה שיעזור לה להשתלב גם כשכירה וגם להשלים הכנסה כעצמאית. לימודי התפירה יאפשרו 

 כאשר הילד שלה נמצא במסגרת או ישן ויאפשרו לה רווחה כלכלית רבה יותר.  לייצר הכנסה נוספת, בשעות נוחות

 

 אושרו ללימודי ספרות של מוטי  ₪ 2,800 .2

בניקיון. אין לו רקע תעסוקתי משמעותי קודם ולא עשה , עובד במשרה מלאה , אב לשלושה ילדיםמוטי, אסיר משוחרר

 וריצה תקופת מאסר קצרה.  אף פעם הכשרה כלשהיא.  במהלך חייו הסתבך מספר פעמים בפלילים, היה מכור לסמים

.  ן קורס ספרות לגברים וילדיםימואת העזרה שלנו במ פנה אלינו וביקשהוא שיקומית, במסגרת תוכנית לאחר השחרור ו

 בתום הלימודים. -מוסד הלימודים יסייע לו למצוא עבודה בתחום כספר מתחיל באחת המספרות 

 

 אושרו ללימודי רפואה משלימה של מיכל  ₪  5,000 .3

שנים וחוותה מערכת יחסים אלימה עם  6א גרושה במשך כ ילדיה . הי 8היא אם חד הורית ואפוטרופוס יחיד ל  מיכל

ביקשה בעלה לשעבר. במקצועה היא מאמנת כושר אך לא עבדה בצורה מסודרת בשנה האחרונה בשל הקורונה. 

 היא מתכננת לעבוד באחת מקופות החולים בתור הלימודים.  -רפואה משלימה סיוע במימון לימודי  מאיתנו

 

 אושרו ללימודי ניהול מערכות בריאות של נטלי₪  3,500 .4

היא מוכרת בלשכת הרווחה סביב קשיים משפחתיים  2ו 3אם חד הורית לשני ילדים קטנים, בגילאים  23, בת נטלי

אינו מגדלת את ילדיה לבד , הגרוש שלה  נטליהקשורים בסכסוך הגירושים ובעיקר סביב קשיים כלכליים משמעותיים. 

ניקיון ובייביסיטר ותוך כדי מסיימת שנה ראשונה בלימודים  -.  היא מתפרנסת מעבודות מזדמנות הילדים פעיל בגידול

 .לתואר ראשון של מנהל מערכות בריאות

 אושרו ללימודי הנהלת חשבונות של מרים₪  4,500 .5

התעסוקה הישראלי בהשתלבות בשוק רב קושי בני הזוג חווים . מדרום אמריקה בעלה ושלושת ילדיהעם  עלתה מרים

בעקבות  מרים הצליחה למצוא עבודה רק כמטפלת בתינוקות ובקשישים בשכר שאינו תורם את כישוריה. ועד היום

בתום . הקורונה והפסקת העבודה היא החליטה לעבור תהליך של ייעוץ תעסוקתי באמצעות פסיכולוגית תעסוקתית

וגם יש לו ביקוש רב בארץ.  בו ניסיון מארץ מולדתה לה  החליטה ללמוד הנהלת חשבונות. תחום שיש מריםהתהליך 

 מאחר וגם בן זוגה פוטר בתקופת הקורונה יש להם קושי רב לממן את זה.
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 אושרו למשפחת אזרוב למימון אבחון₪  1,000 .6

מונה זוג הורים ושני ילדים. המשפחה מוכרת ומטופלת על ידי מחלקת הרווחה.  האב סובל מבעיות  אזרובמשפחת 

נפשיות, אושפז בעבר על רקע התקפים פסיכוטיים הוא מטופל ולוקח כדורים. בקושי מתפקד בבית ומקבל קצבה של 

הבן הגדול מקבל שילוב גל, אחוז נכות. האם עובדת קשה כאורזת במפעל במשמרות ארוכות ולעיתים בלילות.  100

רכז להתפתחות הילד עם קלינאית תקשורת וריפוי בבי"ס אך עדיין יש לו פערים לימודיים גדולים. לאחרונה מטופל במ

המשפחה סובלת  קשיים רגשיים, התפרצויות כעס ותסכולים רבים המצריכים התייחסות מקצועית.לגל יש בעיסוק. 

 זקוק לו . שגלממצוקה כלכלית קשה ואינם יכולים לשלם על האבחון 

 

 אושרו לרכישת ציוד לעסק קוסמטיקה של סלמה₪  4,000 .7

 סלמהמלגה  ללימודי קוסמטיקה וזוהי מלגת המשך לקניית ציוד לעסק הקוסמטיקה שלה.  בעבר בלה מאיתנו קי סלמה

באקדמיה ( היתה בשנה ראשונה 18. סבלה מאלימות קשה מבן הזוג גם אחרי גירושיה. בעת נישואיה )בגיל 5גרושה +

, ליד סלמה מתגוררת עם ילדיה במזרח ירושלים אחרי הנישואין בן הזוג לא נתן לה להמשיך ללמוד ולא נתן לה לעבוד.ו

 הקוסמטיקה התחילה את לימודי סלמההמשפחה שלה אך הם לא תומכים בה ולא מקבלים את החלטתה להתגרש. 

 וכרגע היא נמצאת בשלב המעשי שמצריך ממנה קנייה של ציוד אשר ישמש אותה גם ללימודים וגם לעסק. כשנהלפני 
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