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 ,שותפים יקרים

, התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי' ע"ש יוסף גודמן כ"א שבט ה'תשפ"ב  2202 רינואב 23בתאריך 

בקשות  9 בגין₪  39,000כולל של    בסכוםואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע 

 שאושרו במהלך הישיבה.

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

 

 מנהל מערכות בריאות של אסתיללימודי ש"ח אושרו  7,000 .1

זוג  -נפשות  9ממשפחה יוצאת אתיופיה בת  29בת אסתי הגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת  "החצר הנשית".  אסתי

האם עובדת בניקיון, האב  חדרים צפופה ורועשת. 3כולם גרים יחד בבית בדירת  -  32-5ההורים ושבעת ילדיהם בגילאי 

. בריאותמערכות  בניהולסטודנטית שנה ג' לתואר ראשון  אסתיאף הוא למספר שעות ביום. בגיל גמלאות אך עובד בניקיון 

ש"ח  3500בתור נציגת שירות. משרת סטודנטית )חלקית(, הכנסה ממוצעת שנים האחרונות היא עובדת בחברת ה 6ב 

היא בשנתה . ויש לה קושי בתשלום שכר הלימוד כיוון שיש ל הוצאות מחיה רבות כגון שכר דירה וחשבונות בערך בחודש

. ביקשה את עזרתנו כדי שתוכל להתרכז בלימודים ולסיים רונה ללימודים ומתקשה לסגור את החוב מול המכללההאח

 אותם בהצלחה. 

 

  עיצוב שיער של אמנהושרו ללימודי א₪  5,000  .2

ה והגיעה אליהן דרך המרכז לטיפול באלימות הגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת רוח נשית שם היא מלווה כשנ אמנה

בעלה  ילדים. זמן קצר לאחר נישואיה החלה לסבול מהתקפי זעם תדירים של 3, נשואה ואמא ל 30בת  אמנהבמשפחה. 

גשית. בבית הספר היא למדה ספרות ואחר כך עבדה בזה תקופה קצרה בכפר שלה טרם כלכלית ורומאלימות פיזית, 

של האב  שכורתומקצת לכלכלת המשפחה שמתקיימת רק  חרונות יצאה לעבוד במשק בית כדי לסייענישואיה. בשנים הא

וחיה בעוני )בנוסף לכך הוא מפעיל עליה אלימות כלכלית ולא נותן לה כסף לקנות דברים חיוניים לילדים כמו ציוד לבית 

ניתוח בכתף שהיא עברה נאלצה להפסיק לעבוד  הספר, ביגוד והנעלה...( . היא עבדה במשק בית עד לפני חודשיים ובגלל

על פי המלצת הרופאים. המצב הכלכלי בבית קשה ומבחינתה הספרות הוא חלום ישן שלא משנה כמה פעמים ניסתה 

לחסוך כסף ולהגשים אותו, החובות שצבר בעלה מנעו ממנה להגיע אליו, כי רוב הכספים היו נלקחים לטובת החובות. 

ילדים. אך, ללא הכשרה  3ר יש אופק תעסוקתי ויכולת השתכרות תוך התאמה לצרכיה בתור אמא ל למקצוע עיצוב השיע

ש"ח  )היא תקבל סיוע של  8,800תנו סיוע במימון הקורס שעולה מא ביקשהתוכל לעסוק בתחום. היא  מקצועית לא

 שח מקרן אור של רוח נשית(. 3,000
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    סלמהשל  איפור קבועללימודי אושרו ₪  5,000 .3

. יוצאת מקלט 12,15,17, גרושה עם שלושה ילדים בני 40בת  סלמהגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת רוח נשית.  ה סלמה

שנות זוגיות אלימה היא ברחה ממנו.  20לנשים מוכות וחיה בהסתר מהגרוש שלה שמאיים לרצוח אותה משום שלאחר 

חרונות היו שנים של בריחה, מעבר ממקום למקום ושיקום היא חיה מקצבת נכות בגין נכות רפואית ונפשית. השנים הא

סובלת מבעיות רפואיות רבות שמחמירות עם הזמן ועם  סלמהפיזי ונפשי. היא והילדים חיים מקצבת ביטוח לאומי . 

הלחצים שמופעלים עליה ומאוד קשה לה למצוא מקום עבודה שיתחשב בצרכים הרפואיים שלה במיוחד ללא הכשרה 

ם לאורך שנות נישואיה בעלה לא התיר לה לצאת לעבוד.  היום, חשוב לה ללמוד מקצוע ולאפשר לעצמה מקצועית. ג

לעבוד מספר שעות בשבוע תוך התחשבות במצבה הרפואי, על מנת שהיא והילדים יוכלו להתקיים מסכום כסף  גבוה 

 יותר מקצבת הנכות והסיוע בשכר דירה. 

  

 מדריכת רכיבה טיפולית של יסמיןאושרו ללימודי ₪  6,000 .4

 שנים חזרה בשאלה.  הייתה לה התנסות בלימודים אקדמאיים בחינוך עם התמחות 4באה מבית חרדי. לפני כ  יסמין

שנים היא  3-אך בשל משבר אישי )חזרה בשאלה והתמכרות לאלכוהול(, נאלצה להפסיק את הלימודים. מזה כבמדעים 

ובמקביל קיבלה טיפול היחידה להתמכרויות  -בתהליך של גמילה ושיקום. היא הייתה מלווה באופן אינטנסיבי במרכז יום 

את הטיפול בהתמכרויות סיימה. בשנה וחצי האחרונות היא מלווה בתכנית יתד ביחידה להכוונה  .פרטני אחת לשבוע

תעסוקתית בכל הקשור לעבודה ומקצוע לחיים. בתהליך הליווי למדה להשתלב בעבודה ולהתמיד בה, לשפר תנאים 

את עזרתנו ביקשה לימודי רכיבה טיפולית.  -המקצועי שלה ולמצוא את דרכה במעגל העבודה. כמו כן דייקה את הכיוון 

 במימון הלימודים.  

 

   ללימודי מתורגמנות של מיכאלהאושרו ₪  3,000 .5

את ילדיה לבד ללא  תמגדל מיכאלה. 5-16ילדים בגילאי  4, נפגעת אלימות במשפחה, גרושה ואם חד הורית ל מיכאלה

העבודה בגן גרמה לה . חצי משרהבהיקף של  קויות שמיעהייעת בגן לילדים עם לנים האחרונות עובדת כסכל תמיכה. בש

ת להכשרת מתורגמנים לרצות להתמקצע בעולמם של ילדים ומבוגרים כבדי שמיעה והיום היא בשנה השנייה בתוכני

 .לימודיםליתרת החוב תנו סיוע בתשלום מא מיכאלה ביקשה. בשפת הסימנים

 

 ק של נטלירכישת ציוד לעסלאושרו ₪  4,500 .6

תעודת קוסמטיקאית  , היא התחתנה והתגרשה על רקע אלימות שחוותה מבן זוגה. יש לה21גיל בעלתה לארץ  נטלי

.  במקביל היא פתחה עסק עצמאי של  שעות ביום 4שנים במכון קוסמטיקה.  היום היא עובדת כמזכירה במשרד  6ועבדה 

בתחום קוסמטיקה בתחום הפדיקור הרפואי )בתקופה בה עבדה במכון היא התמקצעה מאד בתחום הזה וגם 

בליווי  נטלי הגיעה אלינו יפול שעלותם יקרה מאד.ו סיוע ברכישת מוצרים ואמצעי טתנמא הקשיבנטלי הציפורניים(. 

הסכום הראשוני איתו בנתה את הבסיס היה מטעם התוכנית, . בפיתוח העסקו סקיליווי עבם לה שמים לרווחה שמסייעינו

 .ההם ממשיכים ללוות אותו
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 לאבחון של אלונהאושרו ₪  2,000 .7

ומאז עזבה את בית הוריה והיא  18יצאה בשאלה בגיל  אלונה. , סטודנטית שנה א', בחוג לפסיכולוגיה25, בת אלונה

כעת עצמה. קשריה עם משפחתה רופפים מאד והם כועסים על דרך החיים אותה בחרה למפרנסת את עצמה עצמאית. 

אלונה מתארת קשיים רגשיים וחברתיים קשים  .נטית ללא תמיכה כלכלית מההורים המצב הכלכלי שלה דחוקבתור סטוד

 נות לאחר ליווי פסיכולוגי החלה לראות את מקור הקושי שלה בחיים. האחרו מאד לאורך חייה, רק בשנתיים

 .וה אבן דרך משמעותית ביותר בחייהשיהו אוטיזם בתפקוד גבוה, את עזרתנו במימון אבחון ביקשהאלונה 

 

 גרפיקה של ילנהאושרו ללימודי ₪  4,000 .8

אין לה תואר אקדמי. ילנה עובדת כמזכירה ו .בנות 2שנים והיא אם חד הורית ל  5, עלתה לארץ לבדה לפני 26בת  ילנה

מקבלת מימון חלקי דרך . ילנה החלה ללמוד קורס עיצוב גרפיו. 2021ת נושמים לרווחה בדצמבר היא שולבה בתוכני

סיפור חייה קשה מאד, היא ברחה לארץ מאיתנו סיוע במימון הקורס.   ביקשההתוכנית, אך שכר הלימוד מאד גבוה והיא 

 כדי לפתוח דף חדש בחייה ורוצה לתת עתיד טוב יותר לבנותיה. 

 

 של לירון ת ציפורנייםבנייאושרו ללימודי ₪  2,500 .9

ית (  חיה תחת אלימות כלכלית קשה. היא נמצאת בתהליך יציאה לעצמאות כלכל 3,4, 5ילדים קטנים  ) 3נשואה +  לירון

 שיוביל לפרידה מבן הזוג ויאפשר לה חיים טובים יותר.

פעמים בשבוע. אין לה תלוש ולא פנסיה, והיא אחראית על הביטוחים הרפואיים של ילדיה,  3עובדת במשק בית  לירון

א מקורות סיוע שקלים. אין לה משפחה תומכת ול 2500טיפולים רגשיים וקניות של אוכל לבית, וכל זאת ממשכורת של 

כספי.  היא  עברה קורס של מניקור ופדיקור מטעם משרד הרווחה, רכשה מעט ציוד  ובזמן קצר הצליחה להשיג מספר לא 

לקוחות וכך היא תוכל להתפרנס בכבוד ולהעניק  מבוטל של לקוחות, היא רוצה להתפתח ולפתוח קליניקה בביתה ולקבל

יתנו סיוע במימון קורס בניית ציפורניים כדי שתוכל להציע שירותים נוספים לעצמה וילדיה עתיד טוב יותר. מבקשת מא

  ובכך להרחיב את מעגל לקוחותיה .
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