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 ,שותפים יקרים

התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי' ע"ש יוסף גודמן , ב"אב התשפ' ביז,   2202 לאוגוסט 14 בתאריך

בקשות  12 בגין₪  53,500כולל של    בסכוםואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע 

 שאושרו במהלך הישיבה.

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

 

 חשבונאות ל ללימודי אביגילש"ח אושרו  8,000 .1

 הגיעה לסיומה.שלה ת האומנה , לאחר שתקופהלאומית לצעירים בסיכוןהתוכנית  –הכיעה לתוכנית יתד , 21בת  ,אביגיל

 6מתגוררת בבית משפחת דודתה. בילדותה הוצאה מבית הוריה על רקע הזנחה וחוסר תפקוד הורי. הועברה מגיל היא 

 למשפחת דודתה שהיוו עבורה משפחת אומנה.

 לקחו על עצמם את מימון הלימודים, זאת כאשר היו מקבלים קצבה עבור האומנה אך לאחר שהסתיימה אביגילדודיה של 

 תקופה זו הם אינם מצליחים לעמוד בהוצאה כספית גדולה שכזאת.

 . חובות משנה קודמתא עדיין גוררת מאד גבוה והישכר הלימוד 

ממן את עצמה. כשיש לה זמן עבוד וללומדת חמישה ימים בשבוע, שמונה שעות ביום ובעקבות כך אין ביכולתה ל אביגיל

  השנה הנוכחית.עבור מאיתנו סיוע לתשלום  ביקשהדת כסייעת בחינוך מיוחד עבור דמי כיס. היא עוב

 

 של מיכל  הוראת מחולאושרו ללימודי ₪  6,000  .2

בעקבות , התגרשה פעמיים פחהמניעת אלימות במשל ילדים. מלווה במרכז 5גרושה נפגעת אלימות עם  ,42בת  מיכל

לא לוקח חלק במימון הילדים ומתנהלת אשר  שהשאיר לה בעלה לשעבר 300,000ל אלימות זוגית ונשארה עם חובות ש

 ."פמולו בהוצא

ומכיוון שיש לה רקע  שח לחודש 4,800של  במכירות בשכר נמוך , כיום עובדת מחולהוראת מבקשת סיוע בלימודי  מיכל

 .בכוונתה לעבוד כעצמאית בסטודיואים שונים . הבמחול היא רוצה להשלים הכנסה בשעות הערב בהורא

 

 

 שליהוראה של ללימודי אושרו ₪  9,000 .3

. היא מבן זוגה על רקע של אלימות כלפיה היא נפרדה. חודשים 6לתינוקת בת חד הורית אם  היא , 23, בת שלי

 לכלית. בנוסף היא ואינו יכול לתמוך בה כאביה מתקיים מקצבת נכות זעומה  , ללא הכנסות כלל.אביהמתגוררת בבית 

   אינה יכולה לעבוד כרגע כל עוד הבת נמצאת בבית ולא משולבת במעון.

לומדת חינוך  לשלי היו חיים לא פשוטים בצל סכסוך משפחתי של הוריה והמשפחה מוכרת ומטופלת ברווחה. היום היא

לעבוד כמחנכת של משרד החינוך ולתת יציבות  בשאיפה יימת את השנה השנייה מתוך ארבעלתואר ראשון, כעת מס

 תעסוקתית וכלכלית לה ולביתה. 
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 מזכירות רפואית של אורנהאושרו ללימודי ₪  5,500 .4

עובדת כסייעת בגני עירייה ב  אורנה, הגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת "בעצמי" .  טניםקילדים  5, אמא ל 45בת  ורנהא

 שח לחודש. 5,000 -משתכרת בכמשרה מלאה ושנה האחרונות.  20

סיוע  ביקשה אורנהבשנים האחרונות בני הזוג חוו משבר כלכלי עד כדי פשיטת רגל. כרגע נמצאים בהליך הבראה. 

 ון קורס מזכירות רפואית מתוך רצון למצות את יכולת ההשתכרות שלה.במימ

 

 ניהול תיקי השקעות של איילתאושרו ללימודי ₪  3,000 .5

מתארת התבגרות קשה בצל אב קשה  איילתילדים.  תשעההרביעית מבין למשפחה חרדית , נולדה  23 צעירה בת איילת

 ומריבות רבות בין ההורים ואלימות מילולית ורגשית קשה של האב כלפיה. היא נדדה בין בתים שונים ופנימיות.

 .חרדייםלימוד מוסדות  וביןהיא התגלגלה בין עבודות 

גרה ו בעבודת משמרותכיום עובדת כמדריכה בדירה לנערות בסיכון ו נשים בעלות צרכים מיוחדיםליוותה ה האחרונה בשנ

  אצל אחותה/סבתא.

לאחר ייעוץ והכוונה מקצועית וחשיבה מעמיקה היא ומלווה בתוכנית יתד, מתמידה ומגיעה לפגישות באופן קבוע.  איילת

 .את עזרתנו במימון לימודי מנהלת תיק השקעות ביקשהאיילת  .מביעה עניין רב בלימודי שוק ההון

 

 מדעי החברה של אריאלהלימודי לו אושר₪  2,000 .6

 שנה שלישית.( לומדת לימודי מדעי החברה 8,15,17) 3+גרושה, 41בת אריאלה 

בפגישות  אלימות במשפחהל ביחידהטופלת מוהיא  הליך גירושים קשהאריאלה וילדיה עבור שנים קשות בעקבות 

של העירייה בפגישות שבועיות על מלווה עי רכזת תעסוקה כמו כן היא , שבועיות קבועות עם עובדת סוציאלית של היחידה

 מנת לתמוך בה בסיום התואר ולסייע לה למצוא מקום עבודה יציב ומכובד. 

ת הקטנות והשפלות. היציאה במשך שנים רבות בעלה של אריאלה אסר עליה לצאת לעבוד מחוץ לבית והיא חיה תח

 ללימודים עבורה היתה מניפוץ תקרת זכוכית והלימודים נותנים לה משמעות ותחושת ערך. 

בלה ובהמשך ללמוד . בסיום לימודיה רוצה לעבוד בהדרכת נוער והואריאלה ביקשה את עזרתנו במימון השנה הנוכחית

 לתואר שני.

 

 לשרית לרכישת מחשב אושרו ₪  3,000 .7

 . אי כושר עבודה בשל בעיות נפשיות זאחו 100בביטוח לאומי עם נכות של מוכרת שרית 

 עם רצון רב להגדיל הכנסות ועם חלום להיות עצמאית. רוח נשיתעל ידי עמותת מלווה שרית הגיעה  

טלטלים: פגיעות מיניות מגיל צעיר, בעל אלים מאד, וניכור הורית. הבן היחיד שלה לקח את הצד של עברה חיים מ שרית

 לוחמת בבית המשפט נגד הבן והגרוש על מנת לקבל חלק מהעסק ורכוש משותף. שריתהאב וכרגע 

באופן קבוע טורית ולומדת קורס גרפיקה דרך לשכת התעסוקה. היא נפגשת עם מנ עובדת בחצי משרה כמזכירההיא 

רוח נשית  עמותתהיא זקוקה למחשב יותר טוב על מנת לעבוד.  ומאד רוצה להתחיל לעבוד בתחום הגרפיקה כעצמאית.

ולבנות ביחד  שריתשימשיכו ללוות את  יש להם תחום ספציפי שנקרא נשים בונות עסקים תסייע לה בהקמת העסק.

 תכנית עסקית.
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 ללימודי רפלקסולוגיה של אנהאושרו ₪  2,000 .8

 ברוסיה למדה רפואה טבעית אך תעודותיה אינן .בנותיה לבד 3ומגדלת את  2018יה בה מרוסת, אלמנה שעלאנה

 בישראל.  ללא רשת תמיכה או משפחה נוספת אנה .מבקשת סיוע בלימודי רפלקסולוגיה מוכרות בארץ וכעת

, (בהריון השלישיבזמן שהיתה ) ו שני בני הזוג לעזוב את עבודתםבעלה חלה בסרטן ובעקבות כך נאלצלפני כמה שנים 

 . מאז שנפטר מצבה אף התדרדר נאלצה לטפל בו ומצבם הכלכלי הורע.היא 

 מתמודדת עם אתגרים רבים, ארץ חדשה, חוותה אובדן בן זוג ושרוייה באבל וקשיים רגשיים, זאת אנה

 מאוד מעוניינת אנהבנוסף להתמודדות עם קשיים כספיים וחוסר וודאות ויציבות בחייה. עם זאת, 

 הברכישת השכלה וקבלת תעודה מוכרת בישראל ותאפשר לה לעבוד, לפרנס בכבוד ולשקם את חיי

עובדת בחצי משרה בחברת סיעוד ומקבלת קצבת שארים מביטוח לאומי וסיוע ממשרד  אנהכיום,   ולעמוד בזכות עצמה.

 . היא רוצה לקבל הכשרה רשמית כרפלקסולוגית ולהשתלב במרפאות רפואה משלימה של קופות החולים.הבינוי

 

 אימון של שירהאושרו ללימודי ₪  7,500 .9

 .3 -, מכורה נקייה מסמים מזה שנתיים, גרושה ואם ל47בת  שירה

שנים האחרונים עברה  3ולקשיים בתחומי חיים רבים אך במהלך ה תהיה סיפור חיים מורכב שהוביל להתמכרו לשירה

 מלווה עי אגף הרווחה בלווי צמוד ושבועי קבוע של עוסית טיפול בהתמכרות.היא  שינוי משמעותי.

צעדים, גם שם  12קבוצות לעזרה עצמית וכן משתתפת בקבוצת  NAמשתתפת בקבוצות  שירהבנוסף לטיפול הפרטני 

תר היא פעילה ומקבלת על עצמה תפקידים שונים, בין הי שירהעוברת תהליך משמעותי של שינוי. בקבוצות הללו 

שנמצאות בשלבים הראשוניים שלהן בגמילה ובהתנזרות משימוש בסמים/  תומכת בנשים -משמשת כ"ספונסרית"

 כמלחימה.שנים  19 -עובדת מזה כ שירה אלכוהול.

דה ביקשה מאיתנו סיוע במימון לימודי אימון שיתנו לה את הכלים המקצועיים לתמוך וללוות נשים מכורות ולמצוא עבו

 בתחום.

 

 לרכישת מחשב לרחליאושרו ₪  005,2 .10

אשר גרה עם  בת מנישואים קודמים לרחלי, עם שני ילדיה. בצפון הארץ(, מתגוררת 12,3ילדים) 2,גרושה+ 37, בת רחלי

 בעברה, רקע של פגיעות מיניות מתמשכותכרגע אינה עובדת, מתקיימת מקצבת נכות.  היא .אביה ואינה בקשר איתה

 ותפקודיים. על רקע קשיים כלכלייםשירותי רווחה ומטופלת במוכרת היא ה. בילדות בתוך המשפח

העסקי מתמקד בתחום  . היא מלווה על ידי יועץ עסקי, כאשר הרעיוןהצטרפה לפרויקט מעוף ליזמות עסקיתרחלי 

 מביעה מוטיבציה גבוהה ונחישות רבה על מנת לקדם את העסק, רחליהמסעדנות. 

 ם התכנית, נפגשת באופן רציף עם המאמן העסקי ומבצעת את המשימות.היא משתפת פעולה באופן מלא ע

 עבור רכישת מחשב, על מנת לבצע משימות שיווקיות שונות הנוגעות לקידום העסק. סיועמאיתנו  ביקשה
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  ציוד צילום לאיתי אושרו לרכישת ₪  005,1 .11

ם , מאובחן כמתמודד עם הפרעת אישיות גבולית ודיסתימיה. כמו כן, הוא סובל מכאבים כרוניים בפרקי39רווק בן  איתי

במסגרת  2009החל משנת  יור מוגן מעמותת אנושל שירותי דביקאיתי  ולעיתים מכאבי גב כתוצאה מפריצת דיסק.

 מלווה על ידי עמותת אנוש כאשר הוא מקפיד על מעקב פסיכיאטרי סדיר. הואזכאותו לסל שיקום. 

שקדן ולוקח את הלימודים  איתילהתגורר בחיפה בעקבות תחילת לימודי צילום מקצועי בטכניון. עבר  2021ריל באפ

 ברצינות יתרה, בחודש הקרוב צפוי לסיים את לימודיו בהצלחה.

טנציאל ימצה את הפו שהואמבקש מאיתנו סיוע בקבלת מימון לציוד צילום מקצועי. סיוע מצידנו יוכל לתרום לכך  איתי

 יוכל לפתוח עסק לצילום מקצועי, להגיע לעצמאות כלכלית ובכך להגביר את הפרודוקטיביות שלו. -שבו

 

 ליסהאושרו ללימודי חינוך של ₪  5,000 .12

ביב קשיים כלכליים ס  2010משנת היא ומשפחתה מוכרים ומטופלים במחלקת הרווחה  ,ילדים 3, אמא ל  46בת  ליסה

 .₪ 3000-כבעובדת כסייעת בבית ספר ומשתכרת פחות משכר המינימום  ליסה  משמעותיים.

בעלה עובד גם כן בשכר מינימום ולאחר הוצאות שכירות וחשבונות הם מתקשים מאד לסגור את החודש. בנוסף הם 

 גוררים הלוואות מהעבר שעדיין מכבידות עליהם בהחזר החודשי.

מבקשת סיוע בלימודי חינוך ותעודת הוראה, כרגע מסיימת שנה שנייה, יש לה עוד שנה לסיום התואר. )אחר כך ליסה 

 המיוחד(. תתחיל שנתיים לקבלת תעודת הוראה לחינוך
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