שותפים יקרים,
מדי חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה ,כדי שיוכלו לצאת
ממעגל המצוקה המעיק והכולא ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם.
אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם
בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי.
מגיעות אלינו בקשות רבות ,ממש מ'דן ועד אילת'; בצד הבקשות שאושרו בישיבה האחרונה ,נאלצנו לצערנו ,בשל היעדר
משאבים מספיקים ,לדחות בקשות רבות.

מצ"ב דוח חלוקה מישיבת חלוקה מס'  95שהתקיימה בחודש יולי  3102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר
גלוברמן .להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:
 ₪ 10511 .1הוקצו למימון רכיבה טיפולית ל ס'
ס' בת  01עלתה לארץ עם הוריה מצ'ילה .הוריה נפרדו כשהיתה בת  1ומאז הפרידה האב לא בקשר עם ס' ולא ידוע
עליו פרטים .מערכת היחסים בין ההורים אופיינה באלימות מילולית ,כלכלית ופיזית ובעקבות איום ברצח הוצא
צו הרחקה נגד האב ובני הזוג נפרדו .האב מסרב לתת גט עד היום .לס'  3אחיות בנות  01ו  .05עד כיתה ח' ס' היתה
תלמידה טובה ,במהלך התיכון השיגיה הלימודיים החלו לרדת והחלה להעדר מהלימודים .ס' הורחקה מהמסגרת
הבית ספרית .ביולי שנה שעברה ס' נשלחה לפנימייה תחת צו בית משפט -פנימיה טיפולית השמה דגש על מענה
אישי .ס' לומדת ונכנסת לפעילויות השונות אולם הקשר המורכב עם האם משפיע על התפקוד היומ-יומי ,חוסם
את ההתקדמות והצמיחה האישית שלה .הפנימיה המליצה על טיפול של רכיבה טיפולית של האם והבת יחד
ושתיהן הביעו מוטביציה לטיפול .טיפול מסוג זה יאפשר טיפול בשורש הבעיה בין שתיהן ויצירת התקדמות ושינוי
משמעותי .תרומת קרן פסיפס תסייע ל ס' במימון טיפולים אלו בתקווה שאלו יסייעו בשיפור מצבה הנפשי של
ס' והקשר עם אימה.
 ₪ 1811 .2הוקצו למימון אבחון פסיכודידקטי ל א'
א' ,תלמיד כיתה ח' (עולה ל-ט') ,מתקשה בלימודיו .אימו נכה  011%בעקבות מחלת ניוון שרירים .האב עובד
כמשווק דברי מאפה ומשתכר בכ 2111ש"ח לחודש .לא'  9אחים .במאי האחרון נפגש עם המחלקה לשירותים
חברתיים שם סכמו דו"ח תפקודי על א' .בדו"ח עולה כי א' מתקשה בלימודיו ומסכם את התחום הרגשי
וההתנהגותי .מצבו של א' קשה ,רגיש ופגיע יותר ביחס לשנה שעברה והם ממליצים על סיוע על מנת למנוע
הדרדרות .ביה"ס הפנה את א' לעבור אבחון פסיכודידקטי שנה שעברה אמנם ההורים לא עמדו בנטל ,עכשיו הם
פונים לקרן פסיפס באמצעות העו"ס לטובת מימון האבחון .תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' לממן אבחון זה
ולאחריו להתאים לו את תוכנית הלימודים המתאימה ביותר בה יוכל להצליח 0להתקדם ולעצור את הדרדרות.
 ₪ 1811 .3הוקצו למימון אבחון פסיכודידקטי ל ס'
ס' בן  01בנה של ג' הגרושה מבעלה מזה כ 8-שנים .אב המשפחה אינו נוטל חלק מפרנת הבית ,גידול או חינוך
הילדים .האם מפרנסת יחידה ,עובדת במועצה מקומית והאב משלם מזונות באופן לא רציף .יועצת ביה"ס מזהה
פער בין יכולותיו של ס' לתוצאותיו וממליצה על אבחון על מנת שיהיה אפשר לעשות התאמות ולעזור לו להתמודד
עם קשיו .תרומת קרן פסיפס תסייע ל ס' במימון האבחון ובכך היועצת והצוות החינוכי בביה"ס יוכל להתאים לו
את תוכנית הלימודים ו ס' יוכל לעבור את בחינות הבגרות הקרבות.
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 ₪ 10111 .4הוקצו למימון מחשב מסך -מגע ל ת'
ת' ,בת  ,9.9אובחנה בתסמונת ווילאמס PDD ,ופיגור שכלי .ת' בת להורים ח' (סייעת בגן) וט' (מקבל קיצבת ביטוח
לאומי) וארבעה אחים .גרים בדירת חדר וחצי בבעלותם .ת' ילדה סקרנית ופעילה ,ניידת ותנועתית ,הותאמו לה
סדים והיא משתמשת בהם בשעות ערות .מוסחת מגירויים שמיעתיים שונים ,כל רעש מסיח את דעתה ויש לה
חרדה מרעשים חזקים או פתאומיים .אינה עצמאית וזקוקה להעשרה ותיווך בפעולות היום יום הבסיסיות.
קלינאית התקשורת של ת' סבורה שהדרך הטובה ביותר לת' ללמוד הינו דרך הערוץ החזותי ועל כן ממליצה על
מחשב עם מסך מגע שמאפשר תקשורת מהירה ויפתח את יכולותיה הקוגניטיביות .תרומת קרן פסיפס תסייע ל ת'
ברכישת מחשב מסך מגע ובכך ינתן הזדמנות לפתוח ולפתח תקשורת עם סביבתה.

סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 00111
גם בחודש זה נאלצנו לדחות פניות רבות וטובות בעקבות התקציב הנמוך 0אנו מבקשים ממכם 0כמו בכל
חודש לעזור לנו לעזור לאחרים 0לתרום ולהעביר לכל חבריכם על מנת שאולי הם יוכלו לסייע לנו.
לרבים מכם הסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס 0נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו!
תודה0
צוות פסיפס
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