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 ,שותפים יקרים

ע"ש יוסף גודמן  ', התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראליכ"ח חשון ה'תשפ"ב  1202 בנובמבר 3תאריך ב

בקשות שאושרו  14 בגין ₪  51,000   ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של

 .הישיבה במהלך

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

 

  ללימודי הנדסאי של רועיש"ח אושרו  4,000 .1

. בן להורים גרושים שהיה עד כילד לאלימות של אביו כלפי נט שנה שנייה בבית הספר להנדסאיםסטוד ,25רועי, בן 

ד מא טראומהאביו נעצר וריצה שנות מאסר בכלא בגין אלימות קשה. כשהיה נער אחיו התאבד וזו היתה אימו ואחיו. 

כדי לפרנס  12מגיל  ועי עבדת גדולים וראביו הותיר את אימו עם חובו בעקבות המקרה חווה משבר עמוק.קשה עבורו. 

כדי לסייע לאימו עם החובות , עובד בעיקר הלימודים ממשיך לעבוד קשה גם במהלך ועי ר את עצמו ולסייע לאימו. 

התעודה תאפשר לו למצוא עבודה קבועה עם הכנסה   ניקיון משרדים בשעות הלילה ומשלוחים.  –עבודות מזדמנות ב

 ר להם לפרוץ את מעגל העוני.מכובדת שתעזו

 

  רחליהנהלת חשבונות של אושרו ללימודי ₪  6,000 .2

מגדלת את בנותיה לבד וללא  רחליחודשים(.   3-ו 2.5יופיה, אם חד הורית לשתי בנות קטנות ), ילידת את26בת  רחלי

עברה  רחלי .משלם מזונות ואינו בקשר עם הילדות אינוהוא  – שסובל מהתמכרות קשה לאלכוהול בתמיכה מהא

יו אקונומי של , מצבם הסוצמאופיינים במתח רב ואלימותומסכת חיים קשה, היחסים עם בני משפחתה מורכבים 

  מהבית בצו למקלט חירום לנערות ושהתה מספר שנים בהוסטל לנערות. רחליההורים נמוך מאוד. בילדותה הוצאה 

תיתן ות ולכן ביקשה ללמוד א המקצוע ללימודי תעודה כדי שתוכל למצוא עבודה טובה שת חשבונבתיכון למדה הנהל

 לה ביטחון ואפשרות לכלכל את בנותיה.

 

    ללימודי מזכירות רפואית של הדסהאושרו ₪  2,500 .3

. הוריה לילדה בת שנתיים, נמצאת בתהליכי גירושין עקב אלימות רגשית וכלכלית מצד בן הזוג מא, א34, בת הדסה

שנה, היא התאהבה  12לפני הגיעה לארץ כתיירת  הדסה  א אינה בקשר עם אחיה שחיים בחול.נפטרו לפני כעשור והי

בישראל, נשארה כאן כעובדת זרה, בהמשך למדה במדרשה ללימודי יהדות והתגיירה ואף התחתנה בשידוך. היום היא 

בשנתיים האחרונות מאז שקיבלה אזרחות היא עובדת כמזכירה אצל רופאת   י מצוות.מנהלת  אורח חיים של שומר

אות ובכך לשפר את שיניים במשרה חלקית ומעוניינת ללמוד מזכירות רפואית על מנת שתוכל להשתלב במשרד הברי

 מעמדה והיציבות הכלכלית שלה.

  

 של נטלי Data Analysisללימודי אושרו ₪  4,800 .4

, יש לה תואר ראשון בכלכלה מרוסיה ושם היא גם עבדה 2016עלתה לארץ בשנת  ,5בן  אם חד הורית לילד נטלי,

נטלי עברה גירושים מאד קשים מבעלה לאחר .  ארץ היא עבדה כמוכרת בחנותבשנים.  6כמנהלת פרויקטים במשך 

  מכירות בחנויות הצליחה למצוא עבודה רק בניקיון ו ץמאז שהגיעה לארשסבלה ממנו מאלימות נפשית וכלכלית. 

לימודי יא יכולה לפתוח פרק חדש והתחילה לאחר הגירושים הרגישה שה  ה ממצה את יכולותיה.והרגישה שאינ

 ההייטק. בעולםאשר תאפשר לה להשתלב בעבודה , הכשרה  Data Analysisהכשרה מקצועית בתחום 
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  חינוך והוראה של אביגיל אושרו ללימודי ₪  5,000 .5

קיבלה מאתנו מלגה לפני כמה שנים למימון שיפור בגרויות ולאחר , , סטודנטית שנה ד' לחינוך והוראה26, בת אביגיל

ילדים, משפחתה מוכרת שנים רבות באגף  7בת זקונים במשפחה בת  אביגיל היא  ימון שנה א בלימודים.מכן למ

נהג באלימות קשה כלפי אימה ואחיה ,  ת המחזיקה את הבית לבדה. אביההיא אם חד הורי אביגילהרווחה.  אמא של 

למרות המורכבות   עמו נותק.לפני כשש שנים נעצר האב בעקבות מעשה אלימות כלפי האם ונאסר, מאז הקשר 

 אביגיל .התגייסה לצבאו וד עם בגרותמישנות ל 12הצליחה לסיים  אביגילהמשפחתית ומצבה הכלכלי של המשפחה, 

אלף  30כלכליים ולמינוס של  בעקבות הקורונה נכנסה לחובות בפרנסת הבית. לאמה אד לעזורעובדת מגיל צעיר מ

 ובסופן היא שואפת לעבוד כגננת של משרד החינוך.  השנה הרביעית והאחרונה ללימודיםזו  בבנק ולקחה הלוואה. 

 

  של אמנה ללימודי איפוראושרו ₪  5,000 .6

שנות לימוד.  12ללוד עם הוריה. היא סיימה  12, הגיעה בגיל במזרח ירושליםילדים. נולדה  3, אמא ל 32בת  אמנה

שנים ולאחר החתונה גילתה שבעלה נרקומן, ובמקביל החלה לסבול ממנו מאלימות מילולית  9התחתנה לפני  אמנה

כל הטיפול בילדים מוטל עליה,  וכלכלית. מיד אחרי החתונה היא נכנסה להריון ואין לה כל עזרה ממנו או מהמשפחה.

לכן לא יצאה לעבוד.  היום הילדים קצת גדלו ונכנסו למסגרות חינוכיות והיא יכולה להתפנות לסייע בפרנסת המשפחה. 

נוהגת להתאפר ולאפר חברות וקרובות משפחה .  אמנה  2,800קצבת ביטוח לאומי על סך  כיום המשפחה חיה על

  שואפת לעבוד כשכירה במקום מסודר.  היא ורוצה להשתפר ולהפוך למקצועית בתחום. 

 

  אורליפדיקור מניקור של ללימודי אושרו ₪  2,400 .7

שנים, בימים אלה נמצאת בתהליך גירושים מורכב מבעלה  4( , פרודה 9, 7, 5ילדים ) 3, אם חד הורית ל 37בת  אורלי

. אביה 2004נולדה באתיופיה ועלתה לישראל ב  אורלי ומגדלת את הילדים לבד )כמעט שנה שאינה מקבלת מזונות(. 

תנו סיוע במימון קורס פדיקור מאאורלי ביקשה  היום עובדת בחצי משרה כמטפלת.נפטר ואימה נשארה באתיופיה. 

 נוספת.  מניקור , לאפשר לה לעבוד מהבית כהכנסה נוספת בשעות שנוחות לה ולמשפחתה וכך להרוויח משכורת

אז ו חום ולקבל ניסיון ללמוד את הת להתחיל לעבוד כשכירה במכון קוסמטיקה למספר שעות מצומצם כדיבכוונתה 

 בוד מהבית.לצאת כעצמאית ולע

 

 של מיטל מזכירות רפואיתאושרו ללימודי ₪  3,500 .8

אינה מקבלת מזונות  היא(.  6, 4ילדים ) 2, גרושה, אם חד הורית ל ארבע,  עלתה מאתיופיה בגיל 32בת  מיטל

מרפאת שיניים במשרה מלאה. היא מקיימת את ילדיה רק ממשכורתה ועל כן בעובדת כסייעת  מיטלמהגרוש שלה. 

את התחום ליטה ללמוד ח. היא המזכירות רפואיתתחילה ללמוד הבתחילת השנה  אינה מצליחה לגמור את החודש. 

 ובשכר הוגן. במשרה מלאה קבועה עבודהכיוון שהיא מגיעה מתחום רפואת השיניים )סייעת לרופא שיניים( והיא רוצה 

 

 ל אורטלשאושרו ללימודי קוסמטיקה ₪  2,000 .9

מאב בנה ובן זוגה. הקשר היה לא מיטיב ואלים כך  קשהעברה פרידה אחרונה . ל5קה ואמא לילד בן , רוו27בת  אורטל

שלקח לה זמן לצאת ממנו בבטחה. היא עסוקה כרגע בשיקום והחלמה מהקשר וגם מטפלת בבנה שהושפע בצורה 

לאחר שנים רבות של  התגרשו בצורה קשההוריה כב. מגיעה מרקע משפחתי מור אורטל .מהפרידהמשמעותית 

למדה  אורטלואחותה נאלצו לעבור לפנימייה ולאחר מכן למוסד סגור.  עד שהיא ופיזית בתוך הבית,  תאלימות מילולי

את בנה התחילה לעבוד במשק בית כיוון שחיפשה הכנסה טובה עם שעות נוחות וכבר  שילדהלאחר   רק עד כיתה י'.

שעות בשבוע. גובה  18ה שנים היא עובדת בניקיון בתים ומוסדות. היום עובדת בניקיון בתי ספר. במשרה של כמ

לפני שנתיים החלה בתהליך של ליווי תעסוקתי במרכז הזדמנות במטרה להתחיל לעבוד בתחום לא  . 3000-ההכנסה

  שוחק ומתגמל.
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  ללימודי חשבונאות של מיכל אושרו ₪  2,800 .10

 .  מבקשת סיוע במימון השנה האחרונה לתואר.  הוריה נמצאים בחובות'לחשבונאות שנה ד 26נטית בת סטוד מיכל

כלכליים עקב הלוואות שלקחו לעסק של אמא שלה שנכשל. כמו כן, תקופת הקורונה פגעה בה קשה כיוון שהיא 

התפרנסה בעיקר ממלצרות. יש לה כמה הלוואות והיא מתקשה לממן את יתרת החוב למכללה. זוהי השנה האחרונה 

 בסגירת החוב למכללה.  את עזרתנו ביקשהשלה ללימודים והיא 

 

 יאןאור"ל של נאושרו ללימודי סחר בי ₪ 5,000 .11

היא התגרשה אחרי שסבלה   2009בשנת  מארגנטינהעלתה לארץ ,  11ן , אם חד הורית לילד ב40, בת אוריאן

ים במחלקת  שנ 4עד הקורונה עבדה כ  מאלימות קשה מצד בעלה. לאחרונה הגרוש שלה אובחן עם סכיזופרניה. 

עברית, אנגלית וספרדית )שפת אם שלה(. עקב  -, שם הביאה לידי ביטוי את יכולות השפה שלה "קשרי חוץ" בחברה 

בבית  כמלצרית היום היא עובדת  איבדה את עבודתה. ואוריאןהקורונה היא הוצאה לחל"ת ולאחר מכן החברה נסגרה 

לחזור לעבודה בקשרי חוץ ומתקשה למצוא עבודה כיוון שאין לה הכשרה פורמלית .   קפה כדי לשרוד אבל היא רוצה

הגרוש שלה לא משלם מזונות, הוא חולה סכיזופרניה וסובל מחוסר תפקוד, הוא בקשר עם הבן רק כשהמצב הנפשי 

רוצה לחזור לעבוד בתחום מאיתנו סיוע במימון לימודי תעודה של "סחר בין לאומי". היא אוריאן ביקשה  שלו מאפשר לו.

 .יבוא ויצואשל 

 

 של ריקי ת קבוצות יאושרו ללימודי הנחי ₪ 1,000 .12

שנה כמטפלת בקשישים. במסגרת  25עבדה  ריקי קטינים( מתל אביב. 2ילדים ) 6, גרושה, אמא ל  51, בת ריקי

עוד שונות עברה קורס מטפלות וקורס בקריות.  בתקופת הקורונה פחת היקף העבודה שלה באופן עבודתה בחברות סי

משמעותי ובסופו של דבר הוצאה לחל"ת.  בנוסף, עברה בשנה האחרונה תהליך גירושין ארוך וקשה לאחר שנים בהן 

לאחר  בקשישים קשה לה בגילה.כיום היא לא עובדת והעבודה הפיזית הכרוכה בטיפול  סבלה מאלימות פיזית ונפשית.

החליטה כי היא רוצה להתמקצע בתחום הגיל השלישי וללמוד "הנחיית  ריקי, שנה של ליווי תעסוקתי במרכז הזדמנות

י במרכזים קהילתיים ובתי אבות תנחה קבוצות לגיל השליש שריקיאחר הלימודים המטרה היא ל .קבוצות לקשישים"

אשר ל"מרכז הזדמנות" יש קשרים איתם. היא מקבלת ליווי לאורך כל שנת הלימודים וגם אחריהם, במטרה להשתלב 

 בעבודה.

 

 אנהסמטיקה של ולציוד לעסק ק ₪ 3,000 .13

(, לאחרונה סיימה תהליך גירושין ארוך עם 5, אם חד הורית לשלושה ילדים קטנים )הגדול בן 37, בת אנה

קוסמטיקה ומאז סיום הלימודים לא התחילה לקבל לפני כשנתיים למדה  אבי ילדיה שבחר לנתק איתם קשר.

לעו"ד שטיפל בתיק הגירושים, לחברת גדולים יש לה חובות  לקוחות כיוון שלא היה לה כסף לממן את הציוד.

מאיתנו סיוע ברכישת ציוד לקליניקה כדי שתוכל להתחיל לקבל  ביקשההיא  חשמל, לטיפולי שיניים שעשתה.

 לקוחות ולעבוד במה שלמדה.

 

 ללימודי מנהל מערכות בריאות של מוריה ₪ 4,000 .14

 ילדיה למקלט לנשים מוכות עם מהביתלפני כשנתיים שני ברחה  .( 12 -ו 14, גרושה , אמא לשני בנים )34בת  מוריה

היא עבדה במשך כמה שנים כמוכרת בפיצוציה ובעבודות ניקיון.  מות קשה מצד בעלה. מאלי אחרי שנים בהן סבלה

מוריה ביקשה  צעד קדימה בתחום התעסוקה.  לעשותפשי ארוך שעברה והיא מוכנה ום נהיא נמצאת לאחר שיק היום

היא רוצה ללמוד מקצוע שבו תוכל למצוא עבודה קבועה   .תנו עזרה במימון תואר ראשון במנהל מערכות בריאותמא

 ומסודרת שתאפשר לה לפרנס את עצמה ואת ילדיה בכבוד.
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