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 ,שותפים יקרים

, התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי' ע"ש יוסף גודמן ב"התשפסיוון ב 'ג,   2202ליוני  1בתאריך 

בקשות  12 בגין ₪ 50,990כולל של    בסכוםואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע 

 שאושרו במהלך הישיבה.

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

 

 ללימודי מנהל עבודה בענף הבנייהלמיכאל ש"ח אושרו  4,000 .1

ריצה  מיכאל .י עמותת קמבק ומחלקת שיקום האסירגיע אלינו מלווה ע"מרכז הארץ הילדים מ 3, אב ל 44בן  מיכאל

מוקדם לתכנית שיקום  שוחרר במסגרת שחרור ולפני כשנתיים שים בגין עבירות סמיםלמשך שנתיים וארבעה חודמאסר 

 מסמים ביחידה סיים טיפול קבוצתי המיועד למכורים נקייםו רו נמצא בטיפול פרטני אחת לשבועמאז שחרו בפיקוח.

 חווה קושי רב להשתלב במשפחה ובקהילה, בעיקר מבחינה כלכלית ותעסוקתית. מיכאל  .תלטיפול בהתמכרויו

 שנה. 25ענף שבו יש לו ניסיון תעסוקתי של כ  –הוא מעוניין לרכוש מקצוע כמנהל עבודה בענף הבנייה 

 רעון.יבשל החובות הכבדים שצבר בזמן ריצוי המאסר ואחרי, הוא עבר תהליך פשיטת רגל ונמצא בחדלות פ

 .דבר שהלימודים והתעודה בסופם תאפשר לו -עובר בין עבודות ומחפש יציבות מיכאל 

 

 קוסמטיקה של אולגהאושרו ללימודי ₪  4,500  .2

שנים מהתמכרות  . אולגה סבלה5, רווקה ואם חד הורית לילדה בת 15אולגה עלתה לארץ בגפה מברית המועצות בגיל 

בפגישות  לסמים ואלכוהול ובארבע שנים האחרונות היא נקייה ומלווה על ידי היחידה להתמכרויות ומחלקת רווחה

במסגרת הליך   מונח על כתפיה.פולי בילדה יאביה של הילדה אינו משלם להן מזונות וכל הנטל הכלכלי והט. שבועיות

השיקום שעברה פנתה לייעוץ תעסוקתי ולאחרונה החלה לימודי קוסמטיקה רפואית במכללה באיזור מגוריה. אולגה 

משקיעה רבות בשיקום האישי והמשפחתי שלה ומתקדמת בצעדים קטנים אך יציבים ליצירת שגרת חיים בריאה לה 

 תה.ולבי

 

 ללימודי פסיכולוגיה של רחליאושרו ₪  5,500 .3

יוצאת בשאלה, והראשונה רחלי נפשות.  10בת  מגיעה ממשפחה חרדית, סטודנטית שנה ב' לפסיכולוגיה , 30בת  , רחלי

 או נפשית.כלכלית  –כל תמיכה לה משפחתה של רחלי ניתקה עימה קשר ואין במשפחה שלה שלומדת באקדמיה. 

החליטה לצאת בשאלה, כמו שהיא הייתה כש יוקהלימודים היא לעבוד עם ילדים ונוער בסיכון, בדהמטרה שלה בסוף 

היא רוצה לתת את התמיכה וההכוונה שתוכל לעזור ברחובות.  לבדחוותה נידוי ממשפחתה ומהקהילה ומצאה את עצמה 

השנים עם ילדים במסגרות של מעון יום וטיפול בילדים, אהבה את זה מאוד  עבדה במהלך רחלילבנות בסיס לחיים. 

 בהמשך החיים. ערך כיועצת בבית ספר ומרגישה שתוכל לתת
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 ית של נטלישיננאושרו ללימודי ₪  4,000 .4

 

 .6, אם לילדה בת 22בגיל עלתה לארץ לבדה , 36בת  נטלי

צמוד מזה ים, היא מלווה שם באופן -הגיעה אלינו מלווה על ידי היחידה לטיפול בהתמכרויות ושיקום האסיר בת נטלי

והמשפחה הקטנה שנותרה לה  10שני הוריה נפטרו כשהיתה בת  נמצאת כרגע בהליכי פרידה מבעלה. היאשנתיים. 

השלימה לימודי תיכון והנהלת חשבונות באוקראינה, ועבדה שם בתחום המכירות, ובארץ עבדה  נטלי חיה באוקראינה.

 . מספר שנים כמוכרת במעדנייה

עובדת כסייעת לרופא שיניים היא כיום וללימודי סייעת לרופא שינים ₪  5,000במלגה של לה קרן פסיפס סייעה  2017ב 

מעוניינת להתקדם ללימודי מוצאת עניין בתחום רפואת השיניים, ו נטלי .נתיים לאחר שסיימה לימודי תעודהמזה כש

 במסלול שנמשך כשלוש שנים. , 2021היא החלה בלימודי שיננית באוקטובר . שיננית

 

 שרו ללימודי קורס חשבות שכר של מיכלאו ₪ 1,500 .5

שנים רבות  במחלקת הרווחהמשפחתה מוכרת , בדרום הארץ, גרה 43( בת 16בנים )חייל ובן  2ורית ל , אם חד המיכל

פרנסתה נפגעה קשה בעקבות וכמסז'יסטית במלונות באילת בשנים האחרונות עבדה מיכל   על רקע קשיים כלכליים.

שכר  חשבותהתחילה ללמוד קורס מיכל  . היא הבינה שהיא צריכה למצוא מקצוע אחר שיעניק לה בטחון כלכלי .הקורונה

 וביקשה את עזרתנו במימון הקורס.

 

 וקרימינולוגיה של אביגיל פסיכולוגיהלימודי אושרו ₪  6,500 .6

הגיעה אלינו דרך תוכנית יתד  אביגיל .לתואר ראשון בפסיכולוגיה וקרימינולוגיהבשנה ב' , סטודנטית 26בת  אביגיל

משטר דתי ,  גדלה בבית רווי אלימות פסיכולוגית, רגשית ופיזית, תחתו אחים, 6היא הבכורה מבין   לצעירים בסיכון.

נכנסה לנעליים  אביגיל 10מגיל  במסכת גירושים קשה ואלימה והחל  10הוריה התגרשו כשהיתה בת  קפדני ואלים מאוד.

עברה למסגרות חוץ ביתיות וגדלה בפנימיות. היא היתה  14שנייה לאחים שלה ועזרה לטפל בהם המון. בגיל  של אמא

היא עשתה שירות לאומי ובתום השחרור  באחת הפנימיות עברה ניצול ופגיעה מינית. מגיעה הביתה רק בסופי שבוע.

החלה במסע שיקום נפשי כדי לבנות לעצמה חיים נורמטיביים. הלימודים עבורה הם קרש הצלה והיא מוצאת בהם עניין 

 קיעה את כל כולה.רב ומש

 

 

 רפואה משלימה של הודיהלימודי לאושרו ₪  2,500 .7

 .ילדים 17, יוצאת בשאלה, בת למשפחה בת 24בת  הודיה

 .6201מאז  העמותהמלווה על ידי והודיה הגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת הלל ליוצאים בשאלה 

מאז התגלגלה בכל מיני מקומות, ונקלעה לסיטואציות בעקבות תהליך של יציאה בשאלה ו 17עזבה את הבית בגיל  הודיה

לשירות לאומי ושירתה בבית חולים כמזכירה רפואית. בתום השירות הלאומי  התגייסהמנצלות ופוגעניות. יחד עם זאת 

העבודה בבית החולים סייעה לה להתבסס ולהעלות את . רפואית בבית החולים שנתיים נוספתהמשיכה לעבוד כמזכירה 

 וד לימודי רפואה סינית.חייה על מסלול יציב. היא מצאה שתחום הריפוי קרוב אל ליבה והחלה השנה ללמ
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 מדריכת פילאטיס של מאיהאושרו ללימודי ₪  6,000 .8

ואשם בגרימת עקב תאונת דרכים בה הקשה הגרוש שלה סובל מפוסט טראומה  ילדים. 6, גרושה ואמא ל 38בת  מאיה

 (א אינו מתפקד כלל בשנים האחרונותהו) ה נכה לאחר התאונהיא לא מקבלת מזונות הגרוש שנותר  מוות ברשלנות.

השכר לא אך  בחברת ביטוחשנה. היא עובדת במשרה מלאה  11למדה יעוץ ביטוח פנסיוני והיא עוסקת בתחום  מאיה

היא ביקשה את עזרתנו במימון קורס מדריכת   מספיק לה לכלכלת הבית, בנוסף יש לה הרבה מאד הלוואות שלקחה.

 דה מובטחת לאחר סיום הקורס, בשעות הערב.יש לה עבוווה בשבילה השלמת הכנסה בערבים. פילאטיס שיה

 

 הוראה מתקנת של דניאלהאושרו ללימודי ₪  3,500 .9

שמסייעת לנשים נפגעות  מגיעה אלינו מלווה על ידי עמותת רוח נשית מצפון הארץ,ילדים  3, אמא ל  58, בת דניאלה

 .בחינוך המיוחדהסמכה של מורה  אלימות. לדניאלה יש

ללת כבר שנים רבות, התעללות שנותנת את אותותיה במצבה הרפואי נמצאת במערכת יחסים זוגית קשה ומתע דניאלה

 תסתדר כלכלית בעת היציאה מהבית בחודשים האחרונים. אך בשל השכר המועט שהיא מרוויחה היא מפחדת משלא

 .תהיא צריכה הכשרה נוספת שתאפשר לה לעשות זאולכן מנסה לייצר הכנסה נוספת. על מנת לייצר הכנסה 

 ההמסלול לפתיחת קליניק -מסלול רב גילי -הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה -עזרתנו במימון קורס  היא ביקשה

 .על מנת שתוכל לקבל גם תלמידים לשיעורים פרטיים בשעות אחר הצהריים ותגדיל את ההכנסה שלה

 

 אושרו ללימודי סייעת לרופא שיניים של אורית ₪ 6,000 .10

ות בובעק 5הוריה התגרשו כשהיתה בת   ., מגיעה אלינו במסגרת תוכנית יתד לצעירים בסיכון22צעירה בת  אורית

 גדלה לבדה. ואוריתשעות ארוכות,  נאלצה לעבודהגירושים אמא שלה 

 ביתיות. הוצאה מהבית בצוו רווחה ועברה בין מספר מסגרות חוץ 14.5בגיל 

 בתקופה הזו גם מצאה את עצמה גרה ברחוב.

 .מלאהועובדת במשרה   במרכז הארץהיום היא גרה בדירה שכורה 

 את עזרתנו במימון הלימודים. וביקשההיא מעוניינת ללמוד מקצוע סייעות רופאי שיניים 

 

 אושרו לרכישת מכונת תפירה ליסמין  ₪ 5,000 .11

מקבלת שירותי סל שיקום, הצטרפה  יסמין ה על ידי עמותת "אנוש".הגיעה אלינו מלוו ,מצפון הארץ, רווקה 31בת  יסמין

שירות אשר בא לסייע למתמודדי נפש בפתיחת עסק עצמאי וקידומו, זאת  ,לשירות מעוף יזמות עסקית של עמותת אנוש

, בעלת הכשרה בתחום התפירה. היא מתמחה יסמיןי מלווה שיקומי ומאמן עסקי אשר בונה את תהליך הקמת העסק. "ע

מאובחנת עם דכאון וחרדה, וכל ניסיונותיה לעבוד בשוק  יסמין בתפירת תחפושות ייחודיות ותלבושות לענף הספורט.

 החופשי לא צלחו עקב קשיי הסתגלות וחרדות.
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היא שנים.  10 -דירה בה התגוררה אימה המנוחה אשר נפטרה לפני כ , היא מתגוררת בדירה של עמיגור בשכירות

מבקשת את עזרתנו ברכישת מכונת תפירה חדשה. מכונת התפירה שלה ישנה ולא ניתנת  יסמין מתקיימת מקצבת נכות.

ולאחרונה החלה למכור את מוצריה און  התפירה עבורה מהווה מזורלמעלה מעשור.  התפירההיא עוסקת בתחום  לתיקון.

 ולהתפרנס מכך.ליין 

 

 אושרו לשיפוץ סטודיו של עומר ₪ 3,000 .12

 שני ילדיו. , גרוש טרי במשמורת משותפת על53, בן עומר

 הגיע אלינו בהמלצת עמותת פעמונים אשר היה מלווה על ידם במהלך תקופת הגירושים.

בעשר השנים האחרונות עבד כמלווה שיקומי לנכה צה"ל, מקצוע שכלל לינה והיום לאחר הגירושים זה לא מתאפשר לו 

 בבעיות נשימה( . ירפוא-לאורך השנים הוא עבד כשכיר לצד עסק שהקים )סדנאות טיפול פרא יותר.

 לאחרונה התחיל עבודה חדשה ומעוניין להמשיך לקדם את העסק העצמאי שלו לצידה כיוון שהעסק נפגע קשות בקורונה 

 מאיתנו סיוע במימון השיפוץ. ביקש עומר הוא מצא חדר בעלות סבירה אך המקום מצריך שיפוץ.

 

mailto:Info@psifas.org

