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 ,שותפים יקרים

, התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי' ע"ש יוסף גודמן ב"התשפ בתמוז 'ז,   2202י לליו 6בתאריך 

בקשות  7 בגין₪  30,500כולל של    בסכוםואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע 

 שאושרו במהלך הישיבה.

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

 

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקהלאורלי עבור לימודי ש"ח אושרו  7,500 .1

נפשות, הוריה עלו ארצה במבצע שלמה. אימה עובדת כמטפלת  12, מגיעה ממשפחה בת מדרום הארץ 27בת אורלי 

בבית וצפיפות מאד  מצוקה כלכליתלאורלי היתה ילדות לא קלה בשל סיעודית לקשישים ואביה אינו עובד עקב נכות. 

חדרים( אך יחד עם זאת היא תמיד מצאה עניין ומפלט בלימודים, היתה תלמידה שקדנית  3דולה )המשפחה חיה בדירת ג

הוריה ברכישת מזון ותשלום לאורך השנים עבדה כמה שיכלה כדי לתמוך בתיכון במגמת פיזיקה. את הסיימה ו וחרוצה 

 חשבונות וגם תמכה כלכלית באחיה הקטנים. אורלי שברה הרבה תקרות זכוכית בדרך להגשמת החלום שלה והיום היא 

 .רוניקהלומדת שנה רביעית בפקולטה להנדסה במחלקת הנדסת חשמל ואלקט

 

 

 בניית ציפורניים של אלינוראושרו ללימודי ₪  4,000  .2

 .ילדים קטנים 4ל  חד הורית , אמא30בת  אלינור

אביהם של שלושה מילדיה נהרג בתאונת דרכים ואביו של הילד הקטן סובל מפוסט טראומה ומתקשה לסייע בגידול הילד 

צאה בצו בית משפט יחד עם אחיה הו 9אלינור גדלה לזוג הורים עם בעיות נפשיות ובגיל  )תומך כלכלית מדי פעם(.

 למשפחות אומנה ופנימיות. 

מאד , הילדים נחשפו מגיל צעיר לקולות ירי ואלימות והדבר השפיע התגוררה עם ילדיה בשכונת פשע אלינורעד לאחרונה 

על התפתחותם הנפשית. כיום היא מלווה על ידי מחלקת הרווחה בלוד ובמרכז הורות וטף שם היא מקבלת סיוע בהדרכת 

בשנה האחרונה לאחר שהבן הקטן שלה גדל ונכנס למסגרת, היא מבקשת להשתלב  הורים וטיפול בטראומה של בנה.

עוסקת בזה  כבר היא, למעשה ציפורנייםוע במימון קורס בניית סי ביקשההיא  בשוק העבודה לשפר את מצבם הכלכלי. 

 ללא הסמכה רשמית ותעודה תאפשר לה לפתוח עסק בביתה ולקבל לקוחות.

 

 תואר ראשון של מלכיללימודי אושרו ₪  5,000 .3

, הגיעה אלינו מלווה על ידי תכנית נושמים לרווחה. ממרכז הארץ( 11ובת  13, אם חד הורית לשני ילדים )בן 37בת  מלכי

לחודש שמתוכם צריכה לשלם שכר דירה והוצאות ₪  5,000 –משרה. משתכרת בכ  75%עובדת בליווי תעסוקתי ב  מלכי

חלמה ללמוד ולא עלה ידה לעשות זאת בשל במצב מחיה ועל כן המשפחה חיה בדוחק רב. לאחר הרבה שנים בהן 

התחילה השנה ללמוד תואר ראשון בחינוך ובכוונתה להתמחות בתחום השיקום כדי למצוא משרה עם  מלכיהכלכלי, 

 הכנסה גבוהה יותר.
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 אדריכלות ועיצוב פנים של מריםאושרו ללימודי ₪  3,000 .4

 

שנות לימוד,  12הקטנה מבין הילדים והיחידה שסיימה  מריםנפשות.  8מאשקלון, בת למשפחה בת  28בת  מרים

נקר ומשלבת מסיימת שנה שלישית אדריכלות ועיצוב פנים מסלול הנדסאים בש מריםהתגייסה לצבא ויצאה ללימודים. 

. תקופת הלימודים והקורונה )בעקבותיה לא יכלה להמשיך בעבודת בעירייהאת הלימודים עם עבודה כמוקדנית 

 המלצרות וישבה זמן רב בבית( השאירו אותה עם מינוס גדול וחובות שונים לבני משפחה וחברים.

 ₪. 3,000את עזרתנו בתשלום החוב האחרון למכללה על סך  מרים ביקשה

 

 

 הוראה לחינוך מיוחד של הודיהאושרו ללימודי ₪  3,000 .5

, בת למשפחה חרדית והוריה התגרשו בתהליך גירושים ארוך ורווי סכסוכים, כתוצאה מכך נקרעה 21 בתהודיה 

חלק מילדי המשפחה סובלים ילדים גרים עם האב.  5 -הגדולה בהן( ו  הודיהשלוש בנות גרות עם האם ) -המשפחה 

המשפחה חיה בדוחק כלכלי רב ומוכרת מפוסט טראומה בעקבות הגירושים, האלימות והסכסוכים שהיו בבית .  כמו כן, 

. הודיהמצב בבית מקשה על מצבה הנפשי של לרווחה בדרגת זכאות א'. אימה אישה חולנית ומתקשה לפרנס אותן, ה

בהמלצת אנשי מקצוע הציעו לה לעזוב את הבית וללמוד מקצוע בתנאי פנימייה. הלימודים יאפשרו לה גם התפתחות 

 אישית. העו"ס מצהירה כי מדובר בבחורה בעלת מוטיבציה ורצון להיחלץ ממעגל העוני .

 

 ברוךלימודי הנדסה של לו אושר₪  5,000 .6

אביו נפטר לפני שנתיים .  , עלה עם הוריו מאתיופיה כשהיה בן שנה, סטודנט שנה רביעית להנדסת חשמל32בן  ברוך

 בשיקום שכונות. המשפחה מתגוררת  ( לא עובדת ומתקיימת מקצבת זקנה וקצבת שאירים.75וחצי, אמו )בת 

 ים איתם הוא מתמודד, הוא מאובחן עם לקות למידה ועל כן דרושה לו השקעה נוספת בלימודיםבנוסף לקשיים הכלכלי

בקושי יש לו זמן לעבוד. הוא מתגורר במעונות של האוניברסיטה ונתמך בתלושי מזון שמקבל ממדור וכתוצאה מזה 

הרווחה באוניברסיטה. ברוך הוא היחיד במשפחתו שיצא ללימודים באקדמיה ובביקורים שלו בבית הוריו הוא תמיד משלב 

 שיעורי עזר במתמטיקה לילדי השכונה בהתנדבות. 

 

 

 מדעי המחשב של יצחקלימודי לאושרו ₪  4,000 .7

שהצטופפה  נפשות 9במשפחה בת בן להורים יוצאי אתיופיה, גדל  , שנה שלישית.מדעי המחשבל, סטודנט 31בן  יצחק

 .וחצי חדרים 2בדירה בת 

יו כדי לממן את הלימודים ואת המחיה במעונות. לאורך מתאר מצב כלכלי קשה בבית ואתגרים רבים שעומדים בפניצחק  

הלימודים עבד בעבודות שונות )עבודות כפיים ושמירה( אבל השנה עקב עומס רב שהצטבר נאלץ להפסיק ולהתרכז 

 בלימודים.

 מבקש את עזרתנו בתשלום האחרון לשנה זו.
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