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 ,שותפים יקרים

ע"ש יוסף  ', התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראליכ"ה טבת ה'תשפ"ב  1202 בדצמבר 29תאריך ב

 18 בגין ₪  77,857   כולל של בסכוםגודמן ואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע 

 .הישיבה במהלךבקשות שאושרו 

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

 

 של אביגיל איפור מקצועיללימודי ש"ח אושרו  5,000 .1

 , אמא לארבעה ילדים הגיעה אלינו מלווה ע"י עמותת בת מלך שמסייעת לנשים חרדיות נפגעות אלימות.30בת  אביגיל

לאחר שנים בהן סבלה מאלימות פיזית קשה ביותר מצד בעלה. היא לנשים מוכות מקלט הגיעה עם ילדיה ל \אביגיל 

היא התחתנה בגיל  התלוננה מספר פעמים במשטרה וכשהרגישה שהיא בסכנת חיים עברה עם ארבעת ילדיה למקלט.

הבית היא טיפלה בתינוקות  צעיר מיד לאחר סיום התיכון ולא למדה מקצוע כלשהו. כדי להתפרנס ולתת יד בכלכלת

סיימה לא מזמן את שהותה במקלט, ולאור סיפורה האישי המורכב והאמונה כי ביכולתה לעבור  אביגילועבדה בניקיון. 

מעבר אותה מפעילה עמותת שיקום ולהבנות מחדש, הוחלט לתת לה הזדמנות להמשיך בתוכנית ההמשך של דירת ה

מאתנו סיוע במימון קורס איפור מקצועי. לדבריה, התחום הזה תמיד קסם לה והיא חלמה על  ביקשה ביגילא  בת מלך.

זה שנים רבות אך זה היה רחוק ממנה כיוון שחיה עם בעל קנאי שלא הרשה לה להתאפר. היא רוצה להתחיל לעבוד 

 ן ולקוחות ותוכל להתמקד רק בזה.מהבית במקביל לעבודה בניקיון עד שתצבור מוניטי

 

  של רחלי ניהול מערכות בריאותאושרו ללימודי ₪  8,000  .2

נולדה  רחלי, הגיעה אלינו מלווה דרך עמותת החצר הנשית.  מערכות בריאות מנהל , לומדת שנה שלישית29בת  רחלי

נפשות , אביה סובל מבעיות בריאות שונות ולא  8. משפחתה בת 91ופיה ועלתה עם משפחתה כתינוקת בשנת באתי

עבד כלל כל השנים, אמא היתה המפרנסת היחידה ועבדה עם קשישים ובניקיון אך נפגעה בתאונת פגע וברח ומאז 

)היום ת של קופת חולים במוקד שירות הלקוחו מאז השחרור מצה"לעובדת  רחליאיבדה את כושר העבודה שלה.   

במשרת סטודנט(   . היא בשנה השלישית והאחרונה של התואר ומתקשה לעמוד בתשלומים הגבוהים עבור קורסים 

זוהי השנה האחרונה שלה לתואר והיא מאד תם לא יכלה לממן בעזרת מלגות .  באנגלית וחוב מהשנה הקודמת או

חולמת על עתיד טוב יותר מהחיים שהיו לה, חולמת על עבודה קבועה  רחלי. צה כלכלית ביכולת שלה לממן אותהלחו

 לב האחרון של המסע שלה.עם משכורת מכובדת ומבקשת את הסיוע שלנו בש

 

    בניית אתרים של שרהללימודי אושרו ₪  7,000 .3

נעזרת וות ירגרה עם בתה בשכשרה ה כלל(.  )האב אינו בתמונ 5ת אם חד הורית לילדה ב חרדית,, 25 , בתשרה

-2018השתתפה בתוכנית "נושמים לרווחה" בין השנים  שרהלשלם.   סיוע בשכר דירה שמסייע לה-במשרד השיכון 
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היא מאד אוהבת את התחום ומצליחה ועברה אבחונים מקצועיים שבסופם הציעו לה ללמוד בניית אתרים.    2020

בשבוע. היא מתקשה במימון הוצאות המחיה לומדת פעמיים בשבוע ועובדת במכירות שלוש פעמים  שרה בלימודיה.

  תנו עזרה במימון הקורס. מא ביקשהשלה ושל בתה ונטל התשלומים החודשיים של הלימודים מקשה עליה... 

 

 אימון והכוונה מקצועית של יהודיתללימודי אושרו ₪  2,000 .4

עובדת שכונתית יהודית היא  נשואים( עובדת כרכזת תעסוקה במרכז עוצמה. 8)מתוכם   9, אמא ל 56בת  יהודית

האישור על קבלתה . שנים , בצרוף השתלמויות שונות 7באגף לשירותים חברתיים במחלקה הקהילתית במשך 

קורס אימון מאתנו סיוע במימון  ביקשההיא  במקצוע.לתפקיד כרכזת תעסוקה הותנה בהשתלמויות שונות הקשורות 

היא שואפת לעבוד בשוק החופשי כמאמנת  )קאוצ'נג( עם מיקוד להכוונה תעסוקתית באוניברסיטת בר אילן.

  שלה ולבעלה יש חובות כבדים.ת כיוון ההכנסוכדי להגדיל את יה דתה כרכזת תעסוקה בעיריתעסוקתית, במקביל לעבו

 

   לקניית אורגן למיכאלאושרו ₪  4,000 .5

מוכר למערכת בריאות הנפש והגיע אלינו דרך עמותת "אנוש" , מוזיקאי,  מתגורר עם הוריו. מיכאל 31מיכאל, בן 

לדותו.  שחווה בי שונותודיכאון על רקע פגיעות  OCD ,PTSDמתמודד עם  מיכאל,אז אושפז לראשונה.  2008משנת 

היום הוא מתקיים מקצבת הנכות שלו כיוון שהתקשה להחזיק מעמד במקומות עבודה.  הדבר היחיד שהחזיק אותו 

למד  11תנו סיוע ברכישת אורגן מקצועי.   בגיל מא ביקשלאורך חייו היתה המוזיקה שלה הוא מקדיש את חייו. הוא 

לנגן על אורגן ומאז הוא מנגן. מאז היו ברשותו שני אורגנים במהלך השנים, שניהם החזיקו כעשר שנים כל אחד. כעת 

לדברי העוס"ית  אין לו אורגן כי הקודם התקלקל, והוא זקוק לאורגן חדש ומקצועי אך אין ביכולתו לקנות באופן עצמאי.

טראומה ודיכאון, -מתמודד עם נושאים הקשורים להתמודדותו עם פוסט מיכאלשמלווה אותו, דרך העשייה המוזיקלית 

זו הדרך שלו לבטא את עצמו ולהתמודד עם התחושות הקשות שמתלוות ו תהוא כותב שירים בנושא ומכין הרצאו

 לחרדה והדיכאון.

 

 משפטים של הילהללימודי אושרו ₪  3,700 .6

מגיעה מבית עם רקע כלכלי קשה ומאז הקורונה הוא  הילה. ודי משפטיםלימלסטודנטית שנה שלישית , 25, בת הילה

 מימנה מסיוע מהרווחה, הילהאת השנים הקודמות בלימודים  .להוריהכלכלית אף מסייעת  הילההתדרדר אף יותר ולכן 

עבודות עד לפני חצי שנה( וחיסכון שהיה לה, ובשנה הראשונה גם מימשה  2ב מלגת משרד החינוך, משכורת) עבדה

שח ) מלגה שמיועדת לסטודנטים במצב  2,000בנוסף, היא קיבלה מלגה מהמכללה על סך  פיקדון של השירות לאומי. 

וץ לעיר וחוזרת אין באפשרותה לעשות מלגת הכוללת התנדבות מאחר והיא עובדת מחאך השנה  סוציואקונומי נמוך(

שרה מלאה כמזכירה משפטית עובדת היום במ . הילהיש לה לימודים אינטנסיביים מאוד ובנוסף בשעות די מאוחרות

במשרד עורכי דין ותהיה לה אפשרות להמשך התמחות במשרד הנוכחי. היא מאוד מרוצה במשרד הזה והעורכת דין 

ש"ח  בכדי שתוכל  3,718נשארה יתרת חוב של  להילה שאיתה עושה הכל כדי לקדם אותה ולדאוג לעתיד שלה.

תעלה לה ) שנה רביעית  התכונן לתשלומים של שנה הבאהלהמשיך ולעמוד בתשלומים של השנה ללא דאגות ול
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שכל עזרה הכי קטנה תעזור לה המון... היא בצעדים האחרונים לקראת  ביקשה את עזרנו וכתבהש"ח(,  12,300

 להיות עורכת דין. -הגשמת החלום שלה 

 

 של נטלי חינוךללימודי אושרו ₪  8,000 .7

שנות  12 לה. יש דיםאלמנה ואם חד הורית לחמישה יל נטלי, הגיעה אלינו מלווה בעמותת רוח נשית.  42בת  נטלי

עברה את וה נרשמה למכינבקיץ האחרון היא לימוד ללא בגרות מלאה. היא גרה בדירת עמידר עם ילדיה בשכירות.  

במימון תואר ראשון תנו סיוע מא נטלי ביקשה. המכינה בהצלחה. את המכינה היא מימנה בעזרת מלגת לימודים

א התפרנסה ול הילדים הקשה עליה והיללמוד חינוך ולהשתלב במשרד החינוך אך עול גידמאז ומתמיד חלמה  ך.חינוב

הגיעה לרוח נשית היא לא עבדה שנתיים ושם ליוו אותה בתהליך שיקום תעסוקה בזמן ש  .בעיקר מעבודות מזדמנות

ואפת ם היא משלבת עבודה עם הלימודים ושהיו  שהתחיל עם סדנת תעסוקה ואז המשיכה בתוכנית מנטורינג.

  החינוך עם סיום התואר. להשתלב במערכת

 

 ריקימזכירות רפואית של אושרו ללימודי ₪  6,000 .8

נולדה למשפה קשת יום. ברקע המשפחתי אלימות קשה בבית ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים מצד  49בת , ריקי

ת לימודיה בבית הספר ולא קיבלה שנים ולכן הפסיקה א 10לאדם המבוגר ממנה בכ 17נישאה בגיל  ריקיאביה. 

ילדיה בצורה מעוררת השראה ועזרה להם להגיע להישגים גבוהים  ארבעתגידלה די לבדה את  ריקיתעודת בגרות. 

מתפרנסת מעסק קטן לבניית  ריקי . לאומי עם אחוזי נכות על רקע נפשימוכר בביטוח  ריקימאוד. בנה הצעיר של 

היא  -החלה לעשות שינוי משמעותי בחייה  יקירבשנה וחצי האחרונות בליווי של גורמי רווחה   ציפורניים בביתה.

ת היא החליטה לשנות א . 84ות וקיבלה תעודת בגרות בממוצע השלימה את לימודי התיכון, נגשה לכל מבחני הבגר

 תחום עיסוקה ועכשיו מחפשת עבודה כמזכירה רפואית. 

בפיקוח משרד העבודה והרווחה, זאת על  -ללימודי תעודה בקורס מזכירות רפואית ריקילפני מספר חודשים נרשמה 

 ריקי היא פנתה אלינו בבקשה לסייע לה לממן את הלימודים.  מנת להמשיך ולהגשים את עצמה ולממש את יכולותיה. 

 .עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להתקדם בחייה ומבקשת לתת לה ההזדמנות לעשות זאת

 

 נהיגה של אסתיאושרו ללימודי ₪  2,500 .9

מגדלת לבדה את שני ילדיה, במשך השנים סבלה מאלימות ריגשית וכלכלית. לאחר הגירושים,  , גרושה32 י בתתאס

 . שוק העבודה תוך כדי גידול הילדיםית שלה וביציאה שוב להשקיעה מאמצים רבים בבניית העצמאות הכלכל אסתי

שעות ביום, מקבלת  7שנים, עובדת  10עם נסיון של כלאחרונה התחילה לעבוד במקום טוב. במקצועה היא הנדסאית 

המרחק בין הבית למקום העבודה כיוון ש מאתנו סיוע במימון לימודי נהיגה ביקשהאסתי שכר נמוך ורוצה להתקדם. 

מקשה עליה כי היא מתניידת בתחבורה ציבורית ובנוסף צריכה לאסוף ולפזר את הילדים במסגרות הלימוד שלהם 

)לדבריה המרחקים בין הבית לעבודה ולמסגרות של הילדים הם עצומים, ממש קצוות שונים, ונסיעה ברכב תחסוך לה 

צריך התניידות עצמאית והגעה לאתרי בניה סף המקצוע שלה מבנו.  שעות ארוכות של היסחבות בדרכים באוטובוסים(
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למקומות שלרוב אינם מתאימים לתחבורה ציבורית. רישיון נהיגה יאפשר לה להתקדם מקצועית ולקבל תפקידים 

נוספים כמו ביקורי שטח באתרי בניה וזה יגרום לעליה משמעותית בהכנסה. כמו כן , היא תקבל ממקום עבודתה 

 תוספת הוצאות רכב.

 

   הנדסת מכשור רפואי של אורליללימודי אושרו ₪  7,000 .10

וחצי  17התחתנה בגיל  אורלי(. םשיי)הקטנה בת חוד 4ילדים קטנים מתחת לגיל  4אה עם ,  נשו22בת  , חרדיתאורלי

לגה ללימודיה בשנה ו מקיבלה מאתנ אורליועברה בשנים האחרונות הרבה קשיים רפואיים סביב ההריונות שלה.  

רפואי במכללת הנדסאים תל אביב )שלוחת ירושלים(. שעברה  והיום היא נמצאת בשנה ב' בלימודי הנדסאית מכשור 

בעלה של אורלי עובד למרות הרבה קשיים שהיו לה בדרך, היא סיימה את שנה א' בהצלחה מרובה עם ציונים גבוהים.  

לב לסיים את הלימודים ולהשתי שואפת בונות והם בחובות רבים. אורלחששכירות וק להם כדי לשלם אך אין זה מספי

 בשוק העבודה עם הכנסה מכובדת. 

 

 תואר ראשון של מיכלאושרו ללימודי ₪  4,300 .11

בעת הילדים באה מבית עם רמה סוציו אקונומית נמוכה מאד, אמא שלה גידלה את אר , נשואה ואם לתינוקת,מיכל

ים אומנים וחייה היו ות ובבתלה בפנימיהיתה כמעט כל הילדות ש מיכללבדה, אבא שלה לא בקשר עם המשפחה. 

והשקיעה  ה מהמסלול של חייהמלווים במשברים רבים. יחד עם זאת, מיכל עשתה מאמצים רבים כדי לחלץ את עצמ

בהמשך בכוונתה וגע בשנה השלישית של התואר כר מיכל את כל כולה בלימודים כדי להתקדם לרווחה כלכלית. 

 וציא תעודת הוראה ולהיות גננת בגן של חינוך מיוחד. לה

 

 של דניאלההנדסת חומרים אושרו ללימודי ₪  3,000 .12

שנה.  רוב שנות לימודיה )יסודי, חטיבה ותיכון(   27לפני  לארץת. הוריה עלו אחיו 6השלישית מבין ,  24בת   דניאלה

למדה במוסדות לימוד דתיים בהם לימודי הליבה הם בעיקר מקצועות הקודש. ועם זאת תמיד ריתק אותה תחום 

לתת לה ולאחיותיה תמיכה דוחק כלכלי ולהוריה מעולם לא היתה יכולת דניאלה גדלה בעוני וב המדעיים המדוייקים. 

שלה אינטנסיביים ה. הלימודים רידניאלה מפרנסת את עצמה מגיל צעיר מאד ואפילו עוזרת להורגשית או כלכלית. 

 ותר ממה שהיה לה בילדותה.ד טוב ימאד ועדיין היא משלבת עבודה תוך כדי. היא חולמת על עתי

 

 ללימודי עבודה סוציאלית של יעל₪  4,500 .13

.  מתמודדת עם מצב כלכלי קשה על רקע הגירושים. מבקשת את רית לילדה בת שנתיים, גרושה, אם חד הו23בת  יעל

בחרה ללמוד את זה אחרי המון מחשבה  יעל .ימים בשבוע 4עזרתנו בסיוע לימודי עבודה סוציאלית, הלימודים הם 

היא עשתה מבחן פיל''ת ונפגשה עם פסיכולוגית תעסוקתית שהמליצה לה ללמוד את  -ואחרי יעוץ תעסוקתי שעברה 

וקתית המליצה לה על וגם שם המלווה התעס ל ליווי תעסוקתי מטעם מרכז עוצמההתחום, לאחר מכן עברה תהליך  ש

עקב מקום  שעות . 24ימי לימודים,   4 -היקף הלימודים בשנה א' עבודה סוציאלית בהתאם לתכונותיה ולאופייה. 
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שעות על הכביש על מנת להגיע  4-5מגוריה המרוחק ועקב כך שאין באפשרותה להחזיק רכב, היא נמצאת בין 

ניסה מספיק )והיא עובדת מכוזה במקביל לעובדה שהיא מגדלת את ביתה לבד מקשה עליה למצוא עבודה , ללימודים

אנגלית וכיוון שהיא גות אלה אינן מממנות קורסים בות שסייעו לה במימון התואר אך מללגיעל קיבלה כמה מ. ( בניקיון

 הקורסים האלה כדי לסיים את התואר, פנתה אלינו בבקשה לסיוע.מוכרחה לקחת את 

 

 הנדסה של ליאורללימודי ₪  2,000 .14

נפשות ממצב סוציואקונומי נמוך,  8מגיע ממשפחה בת  ליאור. ,  סטודנט שנה השלישית להנדסת מכונות25, בן ליאור

לילדים את צרכיהם הבסיסיים שנים רבות על רקע עוני וקושי כלכלי לספק לת במחלקת הרווחה משפחתו מוכרת ומטופ

ש"ח. אחיו  450,000. אמו סובלת מנכות בשל קשיי ניידות ומוכרת לביטוח לאומי, ויש לה חובות בבנק בגובה יותרב

הגדול סובל מסכיזופרניה ומטופל בבריאות הנפש.   כשהיה בכיתה ו', הוא ואחיו התאום נשלחו לפנימייה של ילדים ונוער 

עובד במקביל ללימודים ומצליח בקושי  ליאורפק לבד את צרכיהם הבסיסיים של הילדים.  בסיכון מכיוון שאמו לא יכלה לס

 והלפני אחרונה לסיום התואר. להחזיק את עצמו, מבקש את עזרתנו ביתרת התשלום לשנה הנוכחית 

 

 ללימודי מנהל מערכות בריאות של אתי ₪ 2,000 .15

 אתימבין שמונה אחים.  הוריה של  , סטודנטית שנה ב' לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות , חמישית24בת  אתי

, כולל מעורבות של המשטרה יחסים אלימה לה היו עדים הילדים התגרשו לפני כשש שנים לאחר שנים של מערכת

מתגוררת לבדה בדירה שכורה ומממנת את עצמה.  אביה חולה  אתי 18מגיל  צאת הילדים מהבית.ומחלקת הרווחה להו

ה קשה מאוד ועדיין. במחלת בלב ובגין מצבו הרפואי מקבל קצבת נכות. אימה במהלך השנים לא עבדה .מצבם הכלכלי הי

סיימה  כן במקביל ללימודי התואר ואף על פילהוריה אין כל אפשרות לסייע לה בלימודים.  היא עובדת במשרה מלאה 

והיא  מאדאך שכר הלימוד גבוה  -מלגות  פרבהצלחה את השנה הראשונה עם ציונים טובים.  היא הגישה בקשה למס

 . החוב שנותר לה זרתנו בתשלוםאת ע ביקשה

 

 ללימודי סיעוד של רבקי ₪ 4,300 .16

ילדים, עזבה את המקלט של בת  6, אם חד הורית ל  40בת  רבקיגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת בת מלך. ה רבקי

שנים לאחר שנמלטה משם עקב אלימות קשה של הגרוש שלה ולאחר שילדיה נלקחו ממנה. בתעצומות  6מלך לפני 

היום היא מגדלת אותם לבדה וגם מפרנסת יחידה )הגרוש אינו משלם מזונות(.  גדולות היא החזירה את ילדיה אליה ו

ומשתכרת ממשכורת זעומה. כעת היא מנסה להגשים את חלומה להיות אחות )היא עובדת  עובדת כחובשת רבקי

תנו סיוע בתשלום האחרון ומבקשת מאמודי תואר ראשון בסיעוד כינה לליכעת מ(  היא מסיימת ות אותבתחום ואוהב

   למכינה. 

 

 סףהנדסאי חשמל של יומכינה לללימודי  ₪ 3,000 .17

מתאר את האווירה בבית  יוסף. רווק. 9כשהיה בן  1995אחים, עלה מאתיופיה בשנת  12, השביעי מבין 35בן  יוסף

בילדתו היו הרבה מעברים. הוא נולד באתיופיה,  חדרים.  4דירת נפשות ב 12 כצפופה, רועשת ומלאת בלאגן, הם חיו

אווירה מאוד גזענית בבית הספר ואלימות כלפיו בשל  יוסף חווה בן תשע. שהיה  1995הוא ומשפחתו עלו לארץ בשנת 
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את ביתו כבית של הישרדות, שמעולם  יוסף מתארעם הרבה חסכים רגשים וחומרים.  הוא ואחיו גדלו בבית ענימוצאו. 

וכיום נרשם נים חשמלאי מוסמך, בע שלמד אריוסף  לא היה לו מקום משלו וחדר משלו ולאחר מכן נשלח לפנימיות. 

 אתת עזרתנו במימון לימודי המכינה.    ביקש . יוסףלמכינה ורוצה ללמוד הנדסאי חשמל

 

 ללימודי בינה מלאכותית של אפרת ₪ 1,500 .18

קרוב מובטלת לסירוגין  היאו בעלה עובד סוציאליילדים.  3ה , נשואה ויש לשנה 11לפני  , עלתה32בת  אפרת

ם ולהשתלב יעל מנת לרכוש כלים מקצועיבבינה מלאכותית ודי תעודה סיוע  עבור מימון לימ אפרת ביקשה. לשנתיים

עה בלימודים בתקווה שהם יהוו כניסה לעולם ההייטק ותוכל לרכוש מקצוע חדש שיאפשר לה להביא בתחום. היא משקי

 פרנסה מכובדת הביתה.
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