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 ,שותפים יקרים

, התכנס הועד המנהל של 'קרן פסיפס ישראלי' ע"ש יוסף גודמן ב"ט אדר א התשפ"כ  2202 למרץ 2בתאריך 

בקשות  12 בגין₪  53,800כולל של    בסכוםואליעזר גלוברמן' לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע 

 שאושרו במהלך הישיבה.

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

 

 אליהמנהל מערכות בריאות של ללימודי ש"ח אושרו  5,000 .1

במטרה אך , אליה עובדת במשרה מלאהבדירת עמידר. ,מתגוררת  15-ו 10, אם חד הורית לשתי בנות בגילאי אליה

 ום עבודתה, יצאה ללימודי תואר ראשון.מק להתקדם בעבודתה, מבחינה מקצועית ואישית, ובעידוד

 קשיים כלכליים משמעותיים, בגינם פנתה למחלקת הרווחה בעיר. היא המפרנסת היחידה לבנותיה, ומתקיימת לאליה יש

 ממשכורת אחת ללא תמיכה משפחתית כלל וללא סיוע קבוע במזונות. כמו כן, מתמודדת המשפחה עם השלכות של

 כמו גם של אליהסכסוך גירושין מורכב בינה ובין בן זוגה לשעבר, אשר משפיעים עד היום, על מצבם הכלכלי והרגשי של 

, הנה אם מסורה המנסה ככל האפשר לספק ולממן עבור בנותיה את צרכיהן הרגשיים, החברתיים אליה הילדות.

יך ולדאוג לצרכי בנותיה, ולאפשר לה להיחלץ להמש לאליהסיוע בתשלום עבור הלימודים יכול לאפשר  והלימודיים.

 אל עבר עצמאות כלכלית רבה יותר. ממצבה הנוכחי

 

  של מיכלנוש משאבי אניהול אושרו ללימודי ₪  6,000  .2

מיכל ואחיה היו חשופים . עם הורים לא תפקודיים. הוריה חוזרים בתשובה. גדלה בבית רווי מתחים, 22, צעירה בת מיכל

קורונה כאשר תקופת ההסלימה ב בין ההוריםאם. מערכת היחסים של האב כלפי הבמשך השנים למקרי אלימות קשים 

תקופה ארוכה, החל להשתמש בסמים ומפלס האלימות עלה עד שההורים החליטו להתגרש. למרות מובטל האב היה 

הצטיינה וכעת מועסקת בו  ממשלתיעשתה שירות לאומי במשרד התמידה והצטיינה בלימודים,  מיכלהקשיים בילדות, 

עבודות ותומכת באחיה  2. במקביל ללימודיה היא עובדת ב ות השירות בחרה ללמוד משאבי אנוששם כסטודנטית. בעקב

 הקטנים. 

 חינוך והוראה של אביגילאושרו ₪  5,000 .3

 .5 –ו  8, גרושה מזה כשנתיים ואמא לשני ילדים קטנים בני מהדרום 32בת  אביגיל

 האבא של הילדים מכור להימורים ונמצא בהליך פשיטת רגל, הוא לא משלם מזונות ולא לוקח חלק פעיל בטיפול בילדים.

ומתקשה מאד לסיים את הלימודים בעקבות לומדת שנה שלישית לתואר ראשון בהיסטוריה וחינוך ותעודת הוראה  אביגיל

המצב הכלכלי. היא שואפת לסיים את הלימודים ולהשתלב כמורה במשרד החינוך. היא מחפשת עבודה יציבה שתאפשר 

 לה להתפרנס ולגדל את ילדיה .
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 הנדסאית מכשור רפואי של הילהאושרו ללימודי ₪  5,000 .4

ובת נוספת  צמודה וזקוקה להשגחהקשה , במצב סיעודי נדירה. אחת מבנותיה בעלת תסמונת 4נשואה +  30, בת הילה

בעבודות מזדמנות בשכר נמוך ונטל הכלכלה נופל על עובד  הילהבמעון עם אלרגיה מסכנת חיים לחלב. בן זוגה של 

( 2לפני שנה החליטה לעשות הסבה מקצועית והיא לומדת שנה שניה )מתוך  אך עבדה בעבר כמורה הילה. כתפיה

מאפשרים עבודה במקביל  ובקושי. הלימודים אינטנסיבים על מנת למצות את יכולת הפרנסה שלה הנדסת מכשור רפואי

 ללימודים. 

   רבקהשל  חשבונאותללימודי אושרו ₪  6,000 .5

אלימות ממשפחה חרדית, בת להורים גרושים, משפחתה מוכרת לרווחה סביב קשיים כלכליים ו ,22בת  רבקה צעירה

עזבה את הבית לפני  רבקההוריה התגרשו, ברקע אלימות של האב והתמכרות לאלכוהול.  לפני כשנתיים. במשפחה

לאחר מכן עברה לגור בבית דודתה . התגוררה תקופה ברחובששרר בבית ו ריבות והמתחשלוש שנים בשל ריבוי המ

וד ילה ללמהתחועברה תהליך של שיקום נפשי על מנת להתמודד עם הטראומות ולשנות את מסלול חייה. לאחרונה 

היא עובדת במשק ו שונותבעזרת מלגות מהלימודים חלק חשבונאות )לאחר שעשתה שנה מכינה(. היא הצליחה לממן 

 כלכלית.תומכת באחיה הקטנים אף וכדי לממן את עצמה בית ובייביסיטר 

 לימודי עבודה סוציאלית של מיכאל אושרו ₪  4,000 .6

 .משויךעניין מאד לא שיגרתי בחסידות אליה הוא  –, סטודנט שנה ג' לעבודה סוציאלית5נשוי ואב ל  חרדי, ,31בן  יכאלמ

בה הוא גדל בעוני מוחלט. המשפחה נקלעה אחרת עבור ילדיו, שונה מהמציאות כלכלית מיכאל מבקש ליצר מציאות 

  עבודות הם מתפרנסים בדוחק. 2לקשיים כלכליים בעקבות הלימודים של מיכאל ועל אף שאשתו עובדת ב 

 הוא ביקש את עזרתנו בסיוע לתשלום השנה האחרונה של הלימודים. 

 

 לימודי קוסמטיקה של אלינורלאושרו ₪  3,000 .7

ברחה  בילדותה עברה בין מסגרות חוץ ביתיות שונות. עה מבית קשה, הורים מכורים לסמים, בית לא יציב,, מגיאלינור

חזרה לגור בבית והיתה עדה לאלימות  בבגרותה מהבית בגיל צעיר, התגוררה ברחובות והתחברה עם חברה מפוקפקת.

סיבכו אותה בחובות והיא נאלצה לעשות תהליך של פשיטת רגל בכדי להתמודד עם החובות  ההורי וחוסר תפקוד הורי. 

סוציאלית ומצבה משתפר מאוד והיא בשנתיים האחרונות נלקחה תחת חסותה של העובדת השהם הותירו על שמה. 

 .קוסמטיקה לומדתסיוע במימון החוב למוסד הלימודים בו היא  ביקשה .בתהליך שיקום אינטנסיבי

 חשבת שכר של אורליאושרו ללימודי ₪  2,500 .8

 ילדים קטנים לאחר שברחה מבעלה 2עם  שנה 15לפני  עברה לשם לבדה. היא עיירה בדרום הארץ, גרה ב54בת  אורלי

עובדת  אורליטחון בעצמה. החיים לצד בעל מכה הותירו אותה חסרת בוחוסר תמיכה משפחתית. קשה עקב אלימות 

, גילתה השתתפה בסדנת תעסוקהני שנה לפכי זו היתה האופציה היחידה בשבילה להתפרנס. כקופאית שנים רבות 

יכולה לעבוד במשהו אחר או לעשות כל שינוי למרות  היא לא האמינה שהיא פגשים.מהגיעה לכל הרצינות ומסירות ו

תהליכי סיימה  אורלי להרוויח יותר ולהתעסק במשהו שהיא כן אוהבת. והייתה רוצהשלה שהיא לא מרוצה מהעבודה 

היא החליטה  שינוי בחייה. אחרי בדיקה מעמיקה, אימון להכוונת תעסוקה/ולימודים והתחילה להאמין ביכולות שלה לעשות

 משכורת מכובדת. ויכולה להרוויח  שכר. היא אוהבת את התחום תשהיא רוצה ללמוד חשב
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 אלישבעחינוך של אושרו ללימודי ₪  6,000 .9

קטינים. מקיימת אורח חיים חרדי. למדה הוראה בסמינר והיא "מורה מוסמכת" השנה  7, נשואה ואם ל37בת  אלישבע

עברה  אלישבעהתחילה ללמד בבית ספר שמוכר ע"י משרד החינוך וכתנאי להעסקתה התבקשה להשלים תואר ראשון. 

ורות במגזר החרדי לא עלו ולא היה לה איך להתקדם כלכלית, בנוסף בית לבית ספר של משרד החינוך היות והמשכ

ת תעסוקה הספר בו עבדה היה מאד רחוק. היא החליטה לעבור לעבוד במשרד החינוך שם יש הרבה יותר אפשרויו

 סיוע במימון הלימודים.  ביקשהש"ח.  8500-רה ומשתכר כ. בן הזוג עובד גם כמווהמשכורת עולה עם הוותק

 סמירהאושרו ללימודי משפטים של  ₪ 2,700 .10

ועברה  וררת בבית האםמתגסמירה הוריה גרושים. אביה מקבל קצבת נכות ואינו עובד.  מהמגזר הערבי, ,23 בת סמירה

עשתה שנתיים שירות לאומי. ו היתה תלמידה מצטיינת בתיכוןילדות קשה בצל אלימות ויחסים מתוחים של הוריה. סמירה 

מפוסט כתוצאה  זה קרה לדברי העובדת הסוציאליתו היתה במצב נפשי קשה, כולל ניסיונות התאבדות לפני כשנתיים

היא מתקשה מאד , והיא זוכה להצלחה רבה עד כה. לימודי משפטים באוניברסיטת חיפההתחילה  סמירהטראומה. 

 לעמוד בעלויות התואר ויש חשש שתאלץ לפרוש אם לא יהיה לה איך לשלם. 

 עיצוב גרפי של נטליאושרו ללימודי  ₪ 5,000 .11

כנית נעלה. הגיעה אלינו דרך עמותת רוח נשית ומלווה במסגרת ת ממרכז אמריקהפני כעשור בגפה , עלתה ל26בת  נטלי

כדי לבסס  ללמוד מקצועעובדת היום במלצרות ורוצה נטלי  על ידם כמעט שנה לאחר שנמלטה ממערכת יחסים אלימה .

מגיל מאוד צעיר היא מתעניינת בתחום  את עתידה. ביקשה מאיתנו סיוע במימון לימודי עיצוב גרפי ועיצוב חווית משתמש. 

ושואפת לעבוד בהייטק אבל לא ידעה בדיוק איך ומאיפה להתחיל. היא רואה את עצמה לאחר הלימודים עובדת בחברת 

 .אפ או חברה גדולה של הייטק ומתקדמת בתפקידים-סטארט

 ה סינית של לירון אושרו ללימודי רפוא ₪ 3,600 .12

ללא כל עזרה או מעורבות  שנים ומגדלת את ילדיה לבד 10גרושה מזה ( 15 -ו 17ילדים ) 2, אם חד הורית ל 38בת  לירון

את השנה הראשונה מימנה בעיקר בכוחות עצמה רפואה סינית.  . היום היא בשנתה השנייה ללימודישל הגרוש שלה

התוכנית התעסוקתית שלה לעתיד היא  .דרך העובדת הסוציאלית )תמורת שעות התנדבות ( מעיר מגוריהוקיבלה מלגה 

סינית. היא מתכננת בתום השנתיים הראשונות להשתלב להשתלב תחילה כשכירה ואחר כך כעצמאית בתחום הרפואה ה

ברפואה משלימה בקופות החולים או בבית החולים , לצבור ניסיון וביטחון בתחום עד שתסיים את הלימודים ותוכל לפתוח 

הם עוזרים לה בכל אספקט  ולדבריהמלווה על ידי נושמים לרווחה מתחילת לימודיה ועד היום  לירון קליניקה עצמאית.

 ודרך אפשרית, צועדים איתה יד ביד ונותנים לה את הכלים הכי טובים להצלחה בלימודים ובחיים בכלל.
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