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גיליון מס' 21, ניסן תשס"ט, מרס 2009 

בניית מסגרות לאדם עם הפיגור השכלי 
כמנוף לצמיחה כלכלית

מאת: גילי ניצן - יועץ קרן של"ם לענייני הסברה

האדם עם הפיגור השכלי הוא אזרח בעל זכות מלאה ושווה לזכויותיו של כל אזרח 
במדינת ישראל. זוהי תפיסת עולמה של קרן של"ם בכל שנות פעילותה. האדם עם 
הפיגור השכלי זכאי לכל התנאים המאפשרים לו לפתח את עצמאותו ואת כישוריו. 
יוצרת  וצרכים מיוחדים  פיגור שכלי  ופנאי לבעלי  בניית מסגרות מגורים, תעסוקה 

מנוף חברתי מחד, וכלכלי מאידך.
אלי דדון, יו"ר קרן של"ם: הפיגור השכלי אינו פוסח על אף מגזר במדינה וכולל גם 
את כל היישובים בארץ שעם תושביהם נמנים: כ- 35,000 איש יהודים ולא יהודים 
שמאובחן  מי  כל  במדינה,  וחילונים.  לגוניהם  דתיים  דרוזים,  נוצרים,  מוסלמים   -
כבעל פיגור שכלי, על ידי השירות למפגר במשרד הרווחה, זכאי לקבל מהמדינה 
שירותים בכל תחומי החיים במימון משרד הרווחה. בשטח, גם קרן של"ם תומכת 

בו.
יצירת תשתיות ומקומות עבודה

איכותיות,  מסגרות  לבניית   ₪ מיליון   20 כ-  שנה  מדי  מעבירה  של"ם  קרן 
מכיוון  זאת,   ,₪ מיליון  ל-90  ומגיע  ארבעה  פי  למעשה  עצמו  שמכפיל  סכום 
עצמה.  המקומית  מהרשות  וכמובן  שונים,  מגורמים  מגויסים  נוספים  שסכומים 
בניית פרויקטים בסדרי גודל כאלה מהווה מנוף כלכלי נרחב הרבה יותר. עשרות אנשי 
מקצוע מגוייסים לביצוע הפרויקט, אדריכלים, אנשי תשתיות, קבלנים, חברות בנייה, 
חשמלאים, צבעים ועוד. בימים של משבר כלכלי גלובלי, ועלייה בשיעורי אבטלה, אין 
ספק כי בניית פרויקטים יוצרת מקומות עבודה חדשים וכן מעגל כלכלי נרחב יותר 

לתעשייה הישראלית, לדוגמה, בתחום הציוד הביתי, הריהוט וחומרי הבנייה. 

איכות חיים למטפלים ולמטופלים 
בניית המסגרות פותחת מקומות עבודה נוספים למטפלים, מדריכים ואנשי מקצוע 
עם  לאדם  מאפשרות  ומגורים  תעסוקה  מסגרות  של  פרויקטים  פרא-רפואיים. 
 - המשפחה  ולבני  יומיומיות,  מוגנות  תעסוקה  במסגרות  לפעול  השכלי  הפיגור 

לצאת לעבודתם ולא לחיות על תקן של "מטפלים".
תמיכת הקרן מספקת לאדם עם הפיגור השכלי, ולצוות העובד איתו, איכות חיים. 
"חשוב להבין", מדגישה ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן של"ם "הקמת מסגרות איכותיות 
מסייעת לקהילה הסובבת לקבל את האדם עם הפיגור השכלי החי בתוכה". הקרן 

מעניקה סיוע לבנייה, שיפוץ, חצרות וציוד בהיקפים הנעים בין עשרות אלפים 

ועד כ-3 מיליון ₪ לפרויקט. בפרויקטים גדולים יותר נפרש סיוע הקרן על פני כמה 
שנות תקציב. 

במהלך 25 השנים שבהן פועלת קרן של"ם, היא סייעה, יחד עם הביטוח הלאומי, 
מסגרות   - התוצאה  גדולים.  לפרויקטים  משאבים  וגיוס  לנכים  שירותים  לפיתוח 

איכותיות ומענה למאות ואלפי אנשים עם פיגור שכלי, ולבני משפחותיהם. 

מסגרות פיזיות ורגשיות בתוך הקהילה
השכלי  הפיגור  עם  לאדם  לאפשר  היא  בקהילה  המסגרות  של  מאמין"  "האני 
להישאר בסביבתו הטבעית ולא לחיות במוסדות סגורים, כפי שהיה מקובל בשנים 
עברו. בניית המסגרות מאפשרת להם פעילות מגוונת, וביקור בהן מלווה בתחושת 

סיפוק אדירה.
אומר  לרגש",  צוהר  פותחת  השכלי  הפיגור  עם  לאדם  עירוניות  מסגרות  "יצירת 
דוד בנימין - מנכ"ל עיריית רמת גן, המפעילה מסגרות לאדם עם הפיגור השכלי. 
ליצור לאדם עם הפיגור השכלי מסגרות  גן היא  "תפיסת העולם של עיריית רמת 
של  העסקים  במרכז  יהיה  המע"ש  שמבנה  דאגנו  הקהילה.  בתוך  ורגשיות  פיזיות 
תעסוקה  של  פוטנציאל  שיוצר  מה  הבורסה,  של  היוקרתי  באזור  הממוקם  העיר 
שבמתנ"ס  'רעות'  מועדון  דוגמת  והתרבותית,  החברתית  הפעילות  את  וקשרים. 
'השקמה', הכנסנו לתוך מתנ"סים עירוניים על מנת שיפעלו כחלק אינטגרלי. את 
הוסטל "יעלים" סייענו למקם בלב השכונה היוקרתית קריניצי, במבנה איכותי ללא 

פשרות. 
הקבלה של האדם עם הפיגור השכלי ברמת גן חוצה מבוגרים, נוער ועסקים, ולכן יש 
חשיבות בהפעלתן של מסגרות איכותיות וברמה גבוהה. האהבה, החיוך והאכפתיות 

של האדם עם הפיגור השכלי מחדד רגש שלעתים כלל לא יודעים שהוא קיים".

ממשיכים לפעול יחד, גם ב"עופרת יצוקה" 
תקופת הלחימה בדרום הפכה את חיי היום יום ביישובי הדרום למורכבים עבור כל 
האוכלוסיות שלהן צרכים מיוחדים, ולכן, היה צפוי שהפעילות עם האוכלוסיות האלה 
תהיה בעייתית. אך לא - במאמץ משותף שכולם נרתמו אליו הצליחו מנהלי אגפי 
הרווחה, העובדים הסוציאלים וכל הצוותים העוסקים בתחום להפעיל את המסגרות 

בדרום גם בזמן המלחמה.

אווירה שמחה ומשוחררת
מע"ש  "מסגרת  גת:  בקריית  דנאל  חב'  ע"י  המופעל  מע"ש  מנהל  מעוז,  אבשלום 
קריית גת ממוגנת וממוקלטת, כך שלשמחתנו קיבלנו אישור מפיקוד העורף להמשיך 
לעבוד כמעט כרגיל. במהלך הלחימה ערכנו מדי יום תרגילי ירידה למקלטים, על מנת 
להכין את המועסקים לאזעקת אמת, ואכן נקלענו לכמה אזעקות אמת, והמועסקים 
תפקדו מצוין. עם זאת, המצב המלחמתי הפך את האווירה לטעונה ורגישה, פחדים 

עלו מצד המועסקים )והצוות( והיה צורך בפעילויות הפגה לשיפור ההרגשה.

של"ם.  קרן  כמובן  נרתמה  "לעזרתנו 
בתמיכת ומימון הקרן רכשנו משחקי 
אותנו  ששימשו  וציוד  רבים  חברה 
ומשוחררת,  שמחה  אווירה  להכנסת 

ושימשיכו לשמש אותנו גם בעתות שלום".

מחשבים ניידים – סרטים ושירה בציבור
במועדון השח"ף שבאופקים לא התאפשרה בתקופת  המלחמה פעילות  מסודרת,  
לאינטרנט  חיבור  עם  ניידים  מחשבים  ארבעה  הבתים.  בין  נעו  והצוות  והמתנדבים 
וציוד לשימוש במקלטים נרכשו בסיוע קרן של"ם. בעזרת הציוד נעו צוותים ממקלט 

למקלט וקיימו פעילויות שונות, כגון הקרנת סרטים ושירה בציבור. 
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הוסטל רחובות בימי עופרת יצוקה

מעון יום שיקומי "השחר", חיפה
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מכובדיי,

השנה  השנייה  בפעם  בחירות.  של  שנה  היא   2009
קודם   – נבחריה  את  לבחור  לקלפיות  ישראל  הלכה 
מראשי  רבים  המקומיות.  לרשויות  בחירות  אלה  היו 
גם  היו  אך  בתפקידיהם,  נשארו  והרשויות  הערים 
כאלה שהעבירו את השרביט לחדשים. קרן של"ם ואני 
וקוראים  והחדשים,  הוותיקים  הנבחרים,  מברכים את 
להם לעשות שימוש בתקציבי הקרן למען רווחתו של 
האדם עם הפיגור השכלי וליצירת מסגרות מתאימות 
שכלי  פיגור  בעלי  של  שילובם  כי  הוכח,  כבר  עבורו. 
במסגרת הקהילה אינו מהווה נטל, אלא תרומה גדולה 

לאדם עצמו ולסובבים אותו.

יצוקה" שנחת עלינו לפני זמן לא רב  מבצע "עופרת 
החשיבות  שכלי.  הפיגור  עם  האנשים  על  פסח  לא 
חייבה  הטילים  בצל  סדיר  חיים  אורך  על  בשמירה 
והן  הן של המסגרות באזור הדרום  היערכות מהירה, 

של בני המשפחה המודאגים.
בימי הלחימה התגייסה קרן של"ם, במהירות וביעילות, 
שהקימו  לרשויות  שקלים  אלפי  עשרות  והעבירה 
השכלי  הפיגור  עם  האדם  לטובת  חלופיות  מסגרות 

בקהילה. 

קרן של"ם  תוסיף לסייע במימון פרויקטים, תוך שימת 
דגש על חדשנות, קידום המחקר והטכנולוגיה שיעניקו 
לאדם עם הפיגור השכלי איכות חיים ועתיד טוב יותר 

במסגרת הקהילה.

וליצור  ולרשויות לפנות אלינו  אני קורא לראשי ערים 
יחד איתנו פרויקטים שיסייעו לאדם עם הפיגור השכלי 
מלאים  עצמאיים  חיים  ולחיות  בקהילה  להשתלב 

שמחה וסיפוק. ומודה לכל העוסקים במלאכה

בברכה חג פסח שמח,

אלי דדון -  ראש מועצת בית דגן
יו"ר קרן של"ם

מתחדשים בשטח

טיפולי מים בבריכה הטיפולית - אשדוד
שנותנת  משולבת  שיקומית  טיפולית  מתוכנית  חלק  הינה  באשדוד  שהוקמה  הטיפולית  הבריכה 

מענה לילדים, נוער ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. 
הטיפול ההידרותרפי הניתן בבריכה מותאם אישית לכל מטופל – בין היתר, בעלי C.P, נכויות קשות 
והגסה, שיווי משקל,  ומגוון רחב של לקויי ההתפתחות. העבודה היא בתחום המוטוריקה העדינה 
מעון  כגון  השונות,  למסגרות  מענה  נותנת  הבריכה   .A.D.L תפקודי  על  ושמירה  תחושה  בעיות 

שיקומי, גנים טיפוליים, בי"ס ניר וכו'.
פיזיותרפיסטים,   3 ביניהם  צוות,  אנשי   30 באמצעות  בחודש,  טיפולים   1,800 מתקיימים  בבריכה 
והיא מאפשרת מפגש מתמיד בין אוכלוסייה הכללית לאוכלוסיית הילדים והאנשים בעלי הצרכים 

המיוחדים. כן נותנת הבריכה מענה נפרד גם לציבור הדתי והחרדי. 
הבריכה נבנתה בצמוד לבריכה קיימת, מה שאיפשר חיסכון בעלויות הקמתה.

קרן של"ם סייעה במענק לבניית הבריכה.

פרח במדבר- חידוש "בית חוה", ירוחם 
נוסדה  המסגרת  מיוחדים.  צרכים  עם   21-6 בני  ונוער  לילדים  יום  הארכת  מסגרת  הוא  חווה  בית 
שעות  במהלך  משפחותיהם.  ובני  המשתתפים  עבור  חשוב  תמיכה  מקור  מהווה  והיא  ב-1994, 
הפעילות מקבלים הילדים ובני הנוער ארוחה קלה ומשתתפים בפעילויות מגוונות, כגון יצירה, חוגים 
שונים, חגיגת חגי ישראל, יציאה לטיולים וכו'. עבור כל משתתף נבנתה תוכנית התערבות טיפולית 

ובה מפורטים המטרות, היעדים והדרכים להשגתם. 
המסגרת פעלה כל השנים במבנה שהקצתה העירייה. המבנה בשכונת צמודי קרקע ותיקה בעיר 
איפשר יצירת אווירה ביתית וחמימה, אולם נזקק ברבות השנים לשיפוץ מסיבי ולהתאמה לצרכים. 
ב-2007 החלו תהליכי שיפוץ והצטיידות יסודיים של המסגרת שבוצעו בסיוע המוסד לביטוח לאומי, 
"יחדיו"  ועמותת  רש"י  קרן  נועם,  בית   – אלי"ן  מוסד  ירוחם,  המקומית  המועצה  הרווחה,  משרד 

המפעילה את בית חוה.
קרן של"ם סייעה במענק לשיפוץ וציוד המסגרת. 

שירה השיגה איכות חיים
חנוכת דירה מוגנת לבנות ברמת תפקוד 

סיעודי בשכונת "רמות" בירושלים
לשאת  ניגשה  שירה  של  כשאימא  היה  מרגש  רגע 
דברים בטקס חנוכת הבית בירושלים: "אינני מאמינה 
איננה  היא  חיים.  איכות  השיגה  אכן  שירה  שבתי 
במוסד סגור - היא זוכה להתגורר בדיור קהילתי, דבר 

שמשפיע על האושר של כולנו". 
"שיח  עמותת  בידי  המופעלת  הדירה,  חנוכת  בטקס 
סוד", השתתפו בני משפחות הדיירות, מרכזת תחום 
משרד  ירושלים,  בעירית  הרווחה  במינהל  נכויות 
המפגר  באדם  לטיפול  השירות  הנהלת   - הרווחה 

בקהילה, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי ומנכ"ל קרן של"ם. במהלך תקופה של שנה 
וחצי ריכזו כל השותפים את מרב המאמצים על מנת לעמוד מקרוב על הצרכים המורכבים של הדיירות 

ולהילחם על זכותן לאיכות חיים שמשמעותה מגורים בדירה בקהילה. 
עמותת "שיח סוד", בהנהלתו של הרב שמעון לוי, מפעילה מגוון מסגרות לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים 
בפני  אתגר  הרווחה  משרד  הציב  וחצי  כשנה  לפני  ירושלים.  שכונות  ברחבי  דירות   13 כולל  הדתי,  במגזר 
צוות מערך הדיור של "שיח סוד". בפניית המפקחת, גב' מימי ישראל, ומנהלת תחום הדיור במנהל הרווחה 
גב' אהובה עזריאלי לרב לוי, בבקשה כי יפתח דירה לבנות ברמת תפקוד סיעודי הנזקקות לרמות תמיכה 
מוגברות. הצוות המקצועי – רופאה, אחות, פיזיותרפיסטית ומרפאה בעיסוק נרתם למשימה, בדק את צורכי 
הדיירות והנחה את הצוות המטפל. שלב השיפוץ ורכישת הציוד התבצע בסיוע קרן של"ם וביטוח לאומי - 

בליווים ובתמיכתם המקצועית. 
חנוכת הבית הסיעודי משקפת ציון דרך בעשייה משותפת של גורמים ממשלתיים וטיפוליים הפועלים לשלב 

בקהילה גם אנשים עם מוגבלות קשה הנזקקים לתמיכה מירבית בחיי היומיום. 
קרן של"ם סייעה בשיפוץ והתאמת הדירה. 
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קרן של"ם רואה חשיבות רבה בפיתוח שירותים בכל מקום בארץ. הקרן מעודדת פנייה ויוזמות, ומעניקה, 
לאזורים מרוחקים - צפון ודרום כאחד - מענה איכותי ומיטבי, גם כשמדובר בקבוצה מצומצמת יחסית של 

משתתפים האופיינית למסגרות באזורי פריפריה. 

מתחדשים בשטח

מועדון חברתי חדש 
במתנ"ס שחמון 

באילת 
בחודש ינואר נחנך במתנ"ס שחמון באילת, 
בעיר,  מועדון חברתי  והחדישים  מהיפים 
לאדם עם צרכים מיוחדים. המועדון הוקם 
החברה  של  "מעגלים"  תוכנית  במסגרת 
לשירותים  האגף  בשיתוף  למתנ"סים, 
הרווחה  משרד  בעירייה,  חברתיים 
והשירותים החברתיים, אקי"ם וקרן של"ם. 

במועדון, 17 משתתפים, בני 21 שנה ומעלה, בעלי צרכים מיוחדים. שמונה 
מהם מגיעים מהדיור המוגן המופעל ע"י אקי"ם, והשאר - מהקהילה האילתית. 
המשתתפים נפגשים במועדון שלוש פעמים בשבוע ועוסקים בפעילויות, כגון 

יוגה, אומנות ותיאטרון.
כלליות  בפעילויות  חבריו  את  לשלב  מאפשר  במתנ"ס  המועדון  מיקום 
נורמטיביות, ולקרב אותם לקהילה. חברי המועדון נהנים מפעילויות המיוחדות 

להם ושותפים בפעילויות הכלליות של המתנ"ס. 
שבי  נופל  אתה  האנשים  את  שפוגשים  "לאחר  המועדון:  רכז   - כהן  יגאל 
בקסמם. יכולת הנתינה שלהם היא כל כך גדולה שיהיה זה הפסד גדול אם 

שאר הקהילה לא תהנה ממנה...".
הלוי  יצחק  מאיר   – העירייה  ראש  במעמד  התקיים  הראשון  המפגש 

ובהשתתפות נציגי הגופים השותפים . 

קרן של"ם סייעה במענק לציוד ייחודי לחוג צילום המשותף לחברי המועדון 
ולבני נוער. 

עוברים מהמצוי לרצוי, מועדון מתחדש ביבנה 
המועדון החברתי המחודש של יבנה מהווה התחלה למסגרות בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי בעיר. העיר יבנה 
מקומית  במסגרת  צורך  היה  החברתית  ולפעילות  אותה,  הסובבות  בערים  זו,  לאוכלוסייה  שירותים  על  נסמכת 
מכובדת. 17 שנה פעל המועדון במבנים שונים שהקצתה הרשות לפעילות הפנאי ברחבי יבנה, עד שנמצא מבנה 
ששימש בעבר חדר אוכל של בי"ס, ולא היה בשימוש שנים רבות. במקום החלה לפעול מסגרת הארכת יום, מרכז 

יום אימוני לתלמידים בגיל 21-7, הלומדים מחוץ ליבנה, ופעילות לבוגרים. 
בטקס רב משתתפים נחנך בנובמבר 2008 המבנה החדשני והמיוחד של המועדון המופעל ע"י אקי"ם. 

הטקס נערך במעמד ראש העיר - מר צבי גוב ארי, מפקחת השירות למפגר - גב’ סילבי אוחיון, מנכל"ית קר"ן של"ם 
- גב’ ריבה מוסקל, מנכ"ל אק"ים - מר יוסי מלכה, נציגת המוסד לביטוח לאומי - גב’ שרה דיאמנט, פעילי סניף 

אקי"ם המקומי ומשפחות מהעיר יבנה שלהן ילד עם פיגור שכלי. 

ובקידום האוכלוסייה בעלת הצרכים  בחיזוק  להיות שותפה  חובה לעצמה  רואה  כי העיר  בדבריו,  ציין  ראש העיר 
המיוחדים, וניצל את ההזדמנות להודות ולהביע הערכה לתורמים שהיו שותפים בשיפוץ המבנה ובהצטיידות. ראש העיר ציין את צוות אגף הרווחה המנהלת - 

גב’ צביה אוחנה ועו"ס - דבי איטח, המקדמים את העשייה והפעילות בתחום הפיגור השכלי בעיר.
המקום ישמש גם מרכז הסברה ותמיכה למשפחות שלהן ילד עם פיגור שכלי, ומתוכננות בו פעילויות מגוונות להורים ולילדים מהעיר יבנה ומהיישובים הסמוכים.

קרן של"ם סייעה במענק לציוד ושיפוץ המועדון. 

תוקעים ית"ד בבאר שבע 
לפני 9 שנים הוקם בבאר שבע מועדון ית"ד. את המועדון הקימה משפחת טביבי, 
הורים לארז שנולד עם תסמונת דאון, בעידודה ובהנעתה של פרופ' רבקה כרמי, 

מביה"ס לרפואה באוניברסיטת  בן גוריון בעיר.     
ומומן  באר שבע  עיריית  ע"י  ותיק שהוקצה  במשך שנים פעל המועדון במבנה 

לאורך השנים בתמיכת חברת כימיקלים לישראל. 
חלוקה  עם  מחדש  תכנון  המועדון,  שופץ  עבר   ,2008 יולי–אוקטובר  בחודשים 

לחדרים שישמשו לכנסים ואירועים, חדר מחשבים קבוע, חדר מוזיקה, חדר
פעילות יצירתית ועוד. גם החצר שופצה: נגזמו העצים והצמחים שטיפסו פרא, 

נוספו צמחים ופרחים, נשתלו שתילים של ירקות וכל החצר טופחה.
בנובמבר 2008 נחגגה חנוכת המועדון המחודש, בהשתתפות ראש העיר היוצא - 
מר יעקב טרנר, ס/ראש העיר וממונה על תיק הרווחה - מר עופר קראדי, מנהלת 
אגף הרווחה גב' אסתר עמר, ורכזת תחום הפיגור ברווחה  - גב' מירי בן זיקרי, 
מר ניסים הדר - מנכ"ל מגזר מוצרים תעשייתיים שייצג את כימיקלים לישראל - 

התומכים הראשיים של המועדון,  ומכובדים נוספים מהנהלת החברה.
מסגרות  המפעילות  נוספות  עמותות  נציגי  של"ם,  קרן  נציגי  השתתפו  כן  כמו 

לאנשים עם פיגור שכלי בעיר, וחיילי וחיילות גדוד קשר, חונכי פר"ח.

במענק  סייעה  של"ם  קרן 
לשיפוץ וציוד המועדון.  

המסגרות מופעלות במימון   משרד הרווחה
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מדי שנה בוחרת קרן של"ם למקם את מקום האסיפה הכללית במסגרת חדשה 
ולעשייה מתחדשת  ליוזמות  או מתחדשת המאפשרת למנהלי הרווחה להיחשף 
וטיפול  תעסוקה  במתחם   2008 השנתית  האסיפה  את  לקיים  הבחירה  בתחום. 
בפ"ת נועדה להיחשף למסגרת כפולה שנותנות מענה לגיל 21 שנה ומעלה, בלב 

אזור תעסוקה ומסחר פעיל ומרכזי. 
יום  והוספת חוליה משלימה של מרכז  ותיקה  יסודי במסגרת  השילוב של שיפוץ 
תושבי  צורכי  על  שעונה  ופונקציונאלי  מרשים  מבנה  יצרו  בצמוד  סיעודי  טיפולי 

העיר והישובים בסביבה. 
כץ,  נחום  ד"ר  של  המרתקת  הרצאתו  את  המשתתפים  שמעו  היום  במסגרת 
בנושא  שעסקה  גהה,  בביה"ח  הסגורה  המחלקה  מנהל  לפסיכיאטריה,  מומחה 

בתחום  העו"סים  של  היומית  לעבודה  רלוונטי 
הפיגור השכלי: אבחנה כפולה - הפרעות 

נפשיות בקרב אנשים בעלי פיגור שכלי. 
נהנו  בכירים  ורכזים  מנהלים  עשרות 
מהסיור, מההרצאה וגם השכילו לגבי 

היקפי פעילות הקרן. 
במועד  האסיפה  תתקיים  השנה 

 2009 מאי  חודש  בסוף  יותר,  מוקדם 
באשקלון. 

כנסים וימי עיון

תהליך ההפקה של ימי העיון וההסברה חשוב לא פחות מהתוצר הסופי. המפגשים הנוצרים בין אנשי 
המקצוע, בני המשפחה, נציגי הממסד והאקדמיה, יוצרים דפוסים של שיתופי פעולה מפרים המביאים 

לתוצרים נוספים שהשפעתם ברוכה ומתמשכת. 

שיפור תפקודים קוגניטיביים בילדים 
עם פיגור שכלי – יום עיון בבי"ח 

שניידר, פתח תקווה
המרכז לגנטיקה התנהגותית בביה"ח שניידר, בשיתוף עם קרן של"ם, הובילו 
טיפולי  מחקר  בפרויקט  בינלאומי  פעולה  לשיתוף  תוכנית  לגיבוש  מפגש 
נוירו-גנטיות  תסמונות  בעלי  בילדים  קוגניטיביים  תפקודים  שיפור  שנושאו: 

הקשורות בפיגור שכלי.
במפגש, שהתקיים בנובמבר 2008, התארחה  פרופ' אדל דיאמונד-  מומחית 
שבקנדה.  קולומביה  בריטיש  מאוניברסיטת  התפתחותית,  לנוירופסיכולוגיה 
פרופ' דיאמונד הרצתה על תוכנית התערבות לשיפור התפקודים הניהוליים 
שיושמה בהצלחה בקנדה בקרב ילדים בגיל הגן. בהמשך התקיימו שולחנות 
נציגים  מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים  של  משפחה  בני  בהשתתפות  עגולים 
ממשרדי החינוך והרווחה, רשויות מקומיות, עמותות וגופים העוסקים בילדים 
בעלי צרכים מיוחדים  שבהם נדונו סוגיות שונות הקשורות לשיפור תפקודים 
קוגניטיביים בקרב ילדים בעלי תסמונות נוירו-גנטיות. בין היתר - באיזו קבוצות 
יש להתמקד, מהם סוגי ההתערבויות המתאימות, היכן כדאי לבצע את  גיל 

ההתערבות, ועוד.
בסיומו של הכנס החליטו הצוותים לבחון את התוכניות הקיימות המופעלות 

היום על ידי משרד החינוך לאור הסוגיות השונות שהועלו בכנס.
מבטיחים לדווח בהמשך....

גנטיות  בבית חולים שניידר פועלת מרפאה שמטפלת בילדים עם תסמונות 
גוטהלף  ד"ר  של  בראשותו  שביר,  ואיקס  וויליאמס   ,VCFS בעיקר  שונות, 

שביצע מחקר בתחום הפסיכיאטריה בסיוע קרן של"ם. 

"מעברים ושינויים" ביום עיון למתנדבי 
השירות הלאומי, מרכז "שלוה", ירושלים

ליום העיון שהתקיים בנובמבר במרכז "שלוה" בירושלים הגיעו כ- 120 מתנדבי 
ומתנדבות שירות לאומי מכל רחבי הארץ. קרן של"ם מתקצבת את התקנים  של 
המתנדבים במסגרות יומיות טיפוליות לאנשים עם פיגור שכלי: מע"ש, מרכז יום 

לבוגרים ויום לימודים ארוך במסגרות חינוך.
האנשים  מתמודדים  שאיתם  המעברים  לנושא  המתנדבים  נחשפו  העיון  ביום 
עם הפיגור השכלי, בני משפחותיהם, וכמובן גם כל אנשי הצוות המטפלים בהם 

במסגרות השונות, בכללם המתנדבים. 
יום העיון נפתח במופע  מרגש של  תזמורת צעירי "שלוה". בהמשך הוקרן הסרט 
עם  ילד  הולדת  לאחר  אימהות  שחוו  ובמעבר  בשינוי  העוסק  אימהות"  "שלוש 
צרכים מיוחדים. הסרט לווה בהרצאתה של עו"ס שני שטרק, שפרשה תיאוריה 
הצוות  עם  הקשר  על  והשלכותיהם  המעברים  היומיומית,  מהעשייה  ודוגמאות 
המקצועי; וגב' אביבה ניסן - יועצת חינוכית מבי"ס "ניצנים" בירושלים הרצתה 

בנושא: מעברים גדילה וצמיחה.
צוות מרכז "שלוה" הדריך את המתנדבים בסיור במרכז "שלוה" שחשף את מגוון 

המסגרות הפועלות במתחם.
השירות    במסגרת  מתנדבים  של  לתקנים  מימון  שנה  מדי  מעניקה  של"ם  קרן 

הלאומי.  הקרן מלווה את מתנדבי השירות הלאומי בימי עיון מקצועיים. 

שיקום בסביבות משתנות
כנס חומ"ש - פברואר 2009, מלון דן פנורמה, תל אביב

הכנס הארצי השביעי 
של חומ"ש עסק 

בהתפתחויות בנושא 
השיקום בתחומי 

הטכנולוגיות, החוקים, 
המסגרות, נותני 

השירות והתעצמות 
הלקוחות.

יזמה קרן של"ם השתתפו חוקרים מאוניברסיטאות בר אילן,  במושב אותו 
חיפה, הקריה האקדמית אונו, ומכללת אריאל, שהציגו חידושים טכנולוגיים 
לשירות השיקום, במחקרים שבוצעו בסיוע הקרן בנושא השימוש במציאות 
וירטואלית לסוגיה. הטכנולוגיות החדשות בתחום תורמות לטיפול טוב יותר 
)ניתן לקבל את  פיזיות  ונכויות  פיגור שכלי  והנאה של אנשים עם  ולהנעה 

המחקרים בקרן של"ם(.
בשני ימי הכנס השתתפו כ- 700 איש, עו"סים בתחום השיקום מכל הרשויות 
והגורמים - ממשלתיים, ציבוריים ומגזר שלישי - העוסקים בטיפול באנשים 
ופרא-רפואיים  טיפוליים  מקצוע  אנשי  מיוחדים,  צרכים  ובעלי  נכויות  עם 

ולקוחות רבים שהשתתפו בדיונים וגם כמציגים. 
שאפשרו  עגולים  ושולחנות  משנה  הרצאות  מליאה,  הרצאות  כלל  הכנס 

השתתפות פעילה, דיון פתוח ומשובים של כל המשתתפים. 

בתחום  עובדים  של  השתתפות  וסבסדה  הכנס  בהפקת  סייעה  של"ם  קרן 
הפיגור השכלי ברשויות המקומיות ובעמותות העוסקות בתחום זה בקהילה.   

ביקור מרתק במסגרת האסיפה השנתית 
של קרן של"ם במע"ש פתח-תקוה

תזמורת "שלוה" בהופעה מרגשת בפתיחת הכנס
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ימי הסברה

"אנחנו כמו כולם"  
יום הסברה וחשיפה

בחדרה  
ניתן לחבר בין שותפים בעלי אינטרסים רבים – כך הוכח ביום חשיפה 
והצדעה לקהילה התקיים באולם "רנה שני" בחדרה. יום ההסברה - 
"אנחנו כמו כולם" - עסק באיכות חייהם של אנשים עם פיגור שכלי. 

צוות אגף הרווחה בעיר - המנהלת שרה מסורי, רכזת התחום עופרה 
ברק, מפקחי  משרד הרווחה, מערך דיור גל, מערך דיור אקי"ם חדרה, 
מעון נווה נטוע, מעון אתגר, מעון גלעד, בי"ס גל-אור, מע"ש חדרה, 
ולמימון  ונרתמו להפקה  כולם התגייסו   - וקרן של"ם  ישראל  אקי"ם 

שתרמו  להצלחת יום זה. 
 יום החשיפה שהכנתו הארוכה לוותה בפגישות היגוי והכנה, חשף את 
כישוריהם של אנשים עם פיגור שכלי, הן בתחום האומנות והן בתחום 
השירה. כל המסגרות הכינו עבודות פיסול, ציורים ומלאכות יד שונות 
אומנויות  סנפיר, מאגף  רונית  בידי  למדינה" שנאצרו   60" לתערוכת 

באקי"ם ישראל, לתערוכה מרשימה שהוצגה במבואת ההיכל.   
לצד סקירה של השירותים שמעניקה העיר לאנשים עם פיגור שכלי, 
והצגת מודל שיתוף הפעולה, ניתנה הרצאה של גב' תמי שחר - יועצת 
האגף על תחום הפנאי ואיכות חיים, תלמידי התיכון הסמוך הצטרפו 
וצפו ובהצגה  "הדירה",  בביצוע התיאטרון האחר של אקי"ם ישראל. 

יום ההסברה תוכנן ומומן בסיועה של קרן של"ם.

התמודדות משפחות עם פיגור שכלי- 
לראשונה יום הסברה, באשכול פיס, 

רהט
- ראש העיר  בינואר 2009, בחסות מר פאיז אבו סהיבאן  ביום העיון, שהתקיים 
החדש של רהט, השתתפו לראשונה הורים ובני משפחה של אנשים עם פיגור שכלי 
לצד אנשי מקצוע, נבחרי ציבור ובני נוער. מטרת יום העיון היתה לעורר את נושא 
הטיפול באדם המפגר במגזר הבדואי בכלל ובעיר רהט בפרט. את יום העיון יזמו 
- עו"ס חגי מויאל, בשיתוף רכזת תחום פיגור במחלקת  מנהל מחלקת הרווחה 

הרווחה – הגב' ז'אנט אלהוזייל ובסיועה של הגב' עביר אלהוזייל.
במקום הוצבו תערוכת ציורים של אנשים עם פיגור שכלי ודוכני הסברה של עמותת 
"קשר", מעון "רהט ביתנו", אקי"ם, מעון "סאלם נגב", ודוכן עם תקצירי מחקרים 

העוסקים בחברה הבדואית שתורגמו ביוזמת קרן של"ם לשפה הערבית. 
נדירה  הצצה  שאיפשר  של"ם,  קרן  במימון  דוקומנטרי,  סרט  הוקרן  העיון  ביום 
שכלי.  פיגור  בעלי  ילדים  גידול  עם  שמתמודדת  בדואית  משפחה  של  לעולמה 
אבי המשפחה נתן ביטוי לקשיים ולהתלבטויות המלווים אותו ואת בני המשפחה 
מקצוע,  אנשי  בהשתתפות  פאנל,  הנחה  מויאל  חגי  השנים.  במשך  המורחבת 

שעורר תגובות רבות מצד הקהל. 
היום הסתיים בהצגה של תיאטרון "אל ג'ואל" מסכנין, ששחקניו - אנשים עם פיגור 

שכלי - שימחו וריגשו את כל הנוכחים בקטעים על זוגיות, אופנה ועוד. 

יום ההסברה תוכנן ומומן בסיוע קרן של"ם. 

פגשתי אנשים מאושרים
רשמים מביקור באספה הכללית של קרן של"ם

מאת: גילי ניצן, יועץ של קרן של"ם לענייני הסברה 

כשהגעתי לראשונה לאסיפה הכללית של קרן של"ם לא ידעתי למה 
לצפות. עולם הפיגור השכלי לא זר לי, אך הבחירה במע"ש פ"ת 

לקיום האסיפה, פתחה בפניי עולם מרתק. 
כאדם שעוסק באמנות מצאתי את עצמי פעור פה לנוכח העבודות 

המרשימות של אנשי המקום. 
סיירנו במע"ש. בחדר הרחב והמסודר להפליא עבדו כ-50 אנשים. 

כשהבחינו בי קראו לעברי "היי איש", "מה שלומך איש". 
כשהתעניינתי, מה הם עושים ואם הם אוהבים את העבודה, 

התשובות שקיבלתי היו - "אני אוהב את העבודה",
"הכול דבש" ו"העיקר הבריאות".

כשהסתיימה האספה וחזרתי למשרדי הייתי נרגש מאוד והייתי חייב 
לחלוק את חוויותיי עם חבריי. 

הביקור חשף בפניי עולם חדש של אנשים מיוחדים, 
חרוצים ושמחים בחלקם. 
אם נשכיל ליהנות מהחיים 

כמו שעושים זאת בחן ובאהבה אנשי המע"ש בפ"ת - 
אין ספק שנהיה הרבה יותר מאושרים. 

לומדים.... משתלמים.... 
משכילים....

שנת הלימודים תשס"ט יצאה לדרך!

ומדריכות  למטפלות  הפיגור"  עולם  עם  "היכרות  קורס  נפתח 
מכפר קאסם, טירה וטייבה. ייחודי של הקורס בכך שכולו מועבר 

בשפה הערבית. הקורס, בביצועו של מכון מגיד.

בקהילה"  טיפוליות  מדריכות  "הסמכת  קורס  נפתח  בחיפה 
לנשים מהמגזר הערבי בלבד! הקורס, בפיקוח ביה"ס המרכזי, 
נערך על ידי מכון טראמפ, מבית איזי שפירא, והוא בסיועה של 

.UJA המגבית היהודית המאוחדת בניו-יורק

בחברה"  "פנאי  לקורס  פנויים  מקומות  נשארו  לא  לצערנו, 
לרכזי מועדונים חברתיים. אנו מקווים לפתוח קורס נוסף בשנה 
ובין  הבאה... הקורס הוא תולדה של שיתוף פעולה בין אקי"ם 

קרן של"ם, ובביצועו של מכון טראמפ.

"גינון  ומטפלים:  נפתחו השנה למדריכים  שני קורסים חדשים 
שכלי".  פיגור  עם  באנשים  בטיפול  מסייע  ככלי  חיים  ובעלי 
ידי   על  ומתבצעים  יישומי  ופרויקט  הדרכה  כוללים  הקורסים 

מכללת דוד ילין.
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הקרן מפיצה את המחקר והידע בתחום הפיגור השכלי, בכנסים ובאינטרנט, ומאפשרת לקבל את חוברות העבודות והמחקרים, 
ללא תמורה, במשרדיה. הקרן שואפת להרחיב ולהעמיק את המחקר והידע בכל תחומי החיים ומשך חייו של האדם עם הפיגור 

השכלי, מלידה ועד 120, ומעודדת פנייה, התייעצות והצעת נושאים חדשים כישנים, רלוונטיים לטובת העוסקים והלומדים.    

העשרה, באמצעות לימודי מחשב, 
באוניברסיטה - לתלמידים עם 

לקויות קוגניטיביות
מחקרה של ד"ר שונית רייטר, יו"ר מישא"ל – המרכז הישראלי 
הפקולטה  ומחקר-  העצמה  חינוך,  לנכויות  האוניברסיטאי 

לחינוך, אוניברסיטת חיפה
רב-בעייתיים,  קל  שכלי  פיגור  עם  לתלמידים  אזרחות  הוראת  בחן  המחקר 
באמצעות עבודת מחשב בסביבה לימודית שנמצאת מחוץ לביה"ס, כלומר, 
בוגרת,  לימודים  שסביבת  היתה  המחקר  של  היסוד  הנחת  באוניברסיטה, 
של  המוטיבציה  את  תשפר  מבוגרים,  לומדים  שבה  ומכבדת,  מכובדת 
התלמידים ללמידה, תעצים את הדימוי העצמי שלהם ואת אישיותם ותתרום 

להשתלבותם בחברה. 
עם   ,14 עד   12 בני  בנים,  ו-9  בנות   3 תלמידים,   12 כללה  המחקר  קבוצת 
לקויות אינטלקטואליות ברמה קלה עד בינונית, הלומדים בבית ספר לחינוך 

מיוחד עם מעט ידע קודם בשימוש במחשבים.
מטרת המחקר הייתה לשפר את הידע של תלמידים מהחינוך המיוחד בתחום 

האזרחות, ולשפר את כישוריהם בשימוש במחשבים.
חיים  כישורי  של  התחומים  בכל  השתפרו  התלמידים  כי  מראים  הממצאים 
ובכישורי התעסוקה שלהם. גם בתחומי השימוש במחשב התלמידים השתפרו 

באופן משמעותי. 
בתחומים של כישורי תקשורת, כגון תפיסת זמן, קריאה וכתיבה, שימוש בכסף 

ושימוש בשפה, ובפרופיל האישיותי, לא נמצא שינוי משמעותי. 
לעומת ההתפתחות המשמעותית בתחומי הכישורים החברתיים ומיומנויות 
האישיים  הקשיים  של  הביטוי  בעוצמת  משמעותי  שינוי  נמצא  לא  המחשב, 

שלהם. 

הקשר בין מסגרת מגורים ובין דפוסי 
פעילות פנאי של בוגרים עם פיגור 

שכלי בקהילה
עבודת תזה של אירית חן, בהנחייתם של ד"ר מרים ברזון 
בעבודה  מוסמך  לימודי  במסגרת  טייכמן,  מאיר  ופרופ' 

סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב. 
ואישיותיים על פעילות  העבודה עוסקת בהשפעתם של משתנים סביבתיים 
הפנאי של האדם עם פיגור שכלי. המחקר מבוסס על מדגם של  68 נבדקים, 
תושבי העיר תל-אביב יפו המתפקדים ברמה של פיגור קל עד בינוני, עובדים 
במסגרת תעסוקתית קבועה ומתגוררים בקהילה, בבית ההורים או במסגרת 

דיור מוגן.
או  )מגורים  המסגרת  סוג  בין  קשרים  של  קיומם  מאוששים  המחקר  ממצאי 

תעסוקה( ובין רמת פעילות הפנאי של אנשים עם פיגור שכלי. 
המחקר מציג גישה שעל פיה אנשים עם פיגור שכלי עשו כברת דרך ארוכה 
בשני העשורים האחרונים: הם חשופים הרבה יותר למגוון פעילויות פנאי, רמת 
כללי  ובאופן  פנאי  לשירותי  נגישים  יותר  הרבה  הם  עלתה,  שלהם  המודעות 

עוסקים בהם יותר. 
בתחום  המקצוע  אנשי  על  כי  הן  במחקר  המוצגות  היישומיות  ההמלצות 
החינוך ורווחה, העוסקים בתכנון נושא הפנאי, לשים דגש על תחום הבחירה 
לו.  המתאים  האינדיבידואלי  המינון  לפי  בחייו,  בנעשה  הפרט  של  שליטה   /
וטווח  במסגרות הדיור המוגן נמצאו רמות פעילות גבוהות של פעילות פנאי 
רחב יותר מאשר בקרב אנשים הגרים בבית ההורים, אולם לעתים זה בא על 

חשבון חופש בחירה והעצמה. 
שיתוף,  של  לאוריינטציה  השונות  במסגרות  המטפלים  את  להכשיר  חשוב 
רבים של  ובחירותיו, בתחומים  לרצונות האדם  ביטוי  ומתן אפשרות  העצמה 

היומיום. 

הקשר בין אווירה משפחתית, קוהרנטיות ותקווה הורית 
להשתתפות הילד

עבודת תזה של אלישבע כהן, בהנחייתן של ד"ר אורית בארט, ד"ר נאווה רצון ופרופ' מלכה 
מרגלית, במסגרת לימודי מוסמך בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב

העבודה בוחנת את הקשרים בין מרכיבים אישיים ומשפחתיים של ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי ובין מידת ההשתתפות 
גורמים  הכולל  ממדי  רב  מודל  של  כתוצר  ומתוארת  חיים  במצבי  כמעורבות  מוגדרת  השתתפות  שלהם.   )Participation(
בקהילה, במשפחה ובילד עצמו. השערות המחקר היו כי יימצאו קשרים בין מאפייני אווירה משפחתית, קוהרנטיות ותקווה 
הורית ובין מידת ההשתתפות של הילדים, וכי מאפיינים אלה. בשילוב עם נתונים אישיים. ינבאו את מידת השתתפותם והנאתם 

מפעילויות פנאי.
המדגם כלל 60 ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי, בני 21-10. המשתתפים בתוכנית פנאי בשעות אחר הצהריים במסגרת 
מידת  כי  נמצא  ובסביבתה.  בירושלים  המיוחד  החינוך  ולומדים במסגרות  המוגבל(  ולילד  )שחרור למשפחה  'שלוה'  עמותת 
הנאה גבוהה מהשתתפות בפעילויות פנאי קשורה לרמות נמוכות של יכולת הסתגלות משפחתית. כן נמצאו קשרים בין רמת 

התנהגותם המסתגלת של הנבדקים למידת ההשתתפות שלהם. 
ממצאי המחקר מורים כי לילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי קיימת היכולת להביע את צורכיהם בנוגע להשתתפותם בפעילויות 
פנאי. לפיכך, יש לפתח תוכניות להעצמה אישית ולכלול בה מערך הסברה מקיף בנוגע לצורך לברר באופן ישיר מה צורכיהם 
זו  אוכלוסייה  חברי  בין  שונים  להיות  עשויים  כי הצרכים  לציין  והקשבה. חשוב  דעתם  להבעת  עידוד  ידי  על  פנאי  ממסגרות 

ועשויים להשתנות על פי מאפיינים אישיותיים, גיל ומגדר.   

תזות ומחקרים

לחברי ועדת פיתוח כוח אדם, 
מחקר וטכנולוגיה – היוצאים 

והמצטרפים: 
לעו"ס דיוויד וולפסון, מנהל המחלקה 

לעבודה קהילתית, אגף הרווחה באשקלון 
שהחליף תפקיד ופרש מתפקידו בוועדה. 

תודה על תרומתך לפעילות הועדה 
ולקידום התחום. 

לעו"ס פאני קניגל, מנהלת המחלקה 
לנכויות באגף לשירותים חברתיים 

בבת – ים, ברכת 
הצלחה

ושיתוף פעולה
פורה עם

הצטרפותך
כחברה בוועדה. 

המחקרים והעבודות בוצעו בסיוע מענק של קרן של"ם
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פועלים בבתי ההורים
"ניסינו לנהל אורח חיים נורמלי בימי עופרת יצוקה. בימיה הראשונים של 
הלחימה פסקה הפעילות, אך בתום השבוע הראשון היא הועתקה לבתי 
ההורים. בסיוע קרן של"ם שסייעה ברכישת ציוד, משחקים, טייפ נייד וכו', 
"אחוה", לבתי ההורים,  יחד עם פסיכולוגית ממכללת  הגיעו מתנדבים, 

הקלו את העומס מההורים והפעילו את הילדים. 

ישנו על מזרנים, במטבח ובכל מקום אפשרי
הרווחה  באגף  ופיגור  נכויות  תחום  מרכזת  עו"ס,  שטראובר,  ורבקה 
עם  אנשים   20 אלינו  הגיעו  הלחימה  ימי  "במהלך  מוסיפה:  ברחובות, 
פיגור שכלי מאזור קו העימות. קלטנו אותם בכל המסגרות. הם ישנו על 
מזרונים, במטבח ובכל מקום אפשרי, ויחד עם 20 חניכי ההוסטל עבדו 
בשעות הבוקר במע"ש ואחר הצהריים נהנו מהפעלות מגוונות. קרן שלם 
נרתמה ועזרה לנו להשלים ציוד שהיה חסר ללינה, לאירוח ולמשחקים, 

מה  שאיפשר לנו לתת מענה ולפעול בכל המסגרות המארחות.
 – יצוקה  עופרת  בימי  ולעזרה  לקליטה  נערך  המערך  שכל  לציין  "יש 
וכשהגיע הזמן, החבר'ה  ותקציב.  כוח אדם  ביקש תוספת  אף אחד לא 

התקשו להיפרד אלה מאלה". 

גמישות בחירום כמו בשגרה
האנשים  כלפי  ונגישותה  גמישותה  הוא  של"ם  קרן  את  שמייחד  "מה 
- בזמן חירום כמו גם  וכלפי אנשי הצוות במסגרות  עם הפיגור השכלי 
דגן.  בית  וראש מועצת  יו"ר קרן של"ם   - דדון  אלי  בשגרה", מסכם מר 
"כבר בשעותיו הראשונות של המבצע פנינו ליישובים ולמסגרות באזורי 
האיום והצענו את עזרתנו. חלק מהמסגרות אכן נענו, ביניהם גם כאלה 

שממוקמות מחוץ לאזורי האיום, אך קלטו אצלן אנשים.
"בשמי ובשם חברי הנהלת קרן של"ם, אני רוצה להודות לרשויות ששינסו 
לרווחתם של   - רגישים  כה  בימים  יד להמשך הפעילות  ונתנו  מותניים 

המטופלים, בני המשפחות והצוותים המטפלים. יישר כוח!". 

קרן של"ם הציעה לכל היישובים בקו העימות בדרום סיוע מיידי, במימון 
לתקופת  המותאמת  מיוחדת  לפעילות  חיוני  ציוד  להשלמת  מלא, 

החירום. 

המשך הכתבה: ממשיכים לפעול יחד, גם 

ב"עופרת יצוקה" 

המשך הכתבה: בניית מסגרות לאדם עם הפיגור 
השכלי כמנוף לצמיחה כלכלית

בחולון  בהוסטל  גרה  אני  טובה,  של  הבת  סמדר,  "אני 
ואני עצמאית"

בהתנדבות  שנים  שפעלה  מסילתי,  טובה  של  בתה  היא  ה-30  בת  סמדר 
לשילוב ולקבלה של האדם עם הפיגור השכלי, והיום מנהלת את סניף אקי"ם 
ברעננה. "אדם עם פיגור שכלי צריך שיגדלו אותו כל ימי חייו", מדגישה טובה. 
"במשך כל השנים שסמדר הייתה בבית, מלבד היותי האימא הגאה שלה, 
הייתי גם על תקן הרופאה, המורה והחברה שלה. כל צעד שהייתי עושה היה 
סוג של מבצע צבאי: מי ישמור על סמדר כשעליי לצאת לעיסוקים, איפה 
היא תהיה, טלפונים בלתי פוסקים לראות שהיא בסדר וכדומה. שנים הייתי 

אומרת שיש לי חלום - להגיד רק פעם אחת 'אוף משעמם לי'... 
"לפני כמה שנים קיבלה סמדר החלטה, בעידודי, שעדיף לה לגור עם חברים 
במסגרת חוץ ביתית. למרות חששה, סמדר ראתה בזה הזדמנות להיות עם 
חברים ולפתח את עצמאותה. היום תשמעו אותה אומרת: 'אני סמדר, הבת 
של טובה - אני גרה בהוסטל ואני עצמאית'. היא חיה בהוסטל בחולון עם 
החברים שלה, יוצאת בבוקר לעבודה במע"ש, מבלה שלוש פעמים בשבוע 

במתנ"ס בחולון, ולא מוותרת על באולינג ומסעדות". 

המפעילה  שיח"  "עלי  מעמותת  ברנדסופר,  חני  של  יוזמה  פרי  היינו  "כמוך"  עת  כתב 
בירושלים מסגרות לאנשים עם פיגור שכלי. 

לפני כשנתיים, ולאחר שהשתתפה ונחשפה להיבטים מקצועיים ביום עיון שעסק בנושא 
אחיו של האדם עם הפיגור השכלי - ביוזמת קרן של"ם, החליטה חני שהיא צריכה לעשות 
מעשה ולראות איך מגישים למשפחות המגזר החרדי ידע ומידע שיהיה מקובל ומושתת 

על ערכי החברה החרדית.
הרווחה,  משרד  ירושלים,  בעירית  הרווחה  אגף  נרתמו  ולפרויקט  הוכר,  הייחודי  הצורך 
קרן של"ם ועמותות נוספות מהמגזר הדתי, לסיוע ולשיתוף פעולה מתוך הכרה בצרכיה 

הייחודיים של האוכלוסייה.
כתב עת "כמוך", המופץ בכל רבעון בעשרות אלפי עותקים, נכנס לתודעת הציבור הדתי 
ותוכניות בתחום הטיפול באנשים עם פיגור שכלי  והחרדי בארץ וממשיך להביא חדשות 

בארץ. 

קרן של"ם סייעה במענק לתקופת ההרצה להפקת העיתון.  

"כמוך" כתב עת
למשפחות שנולד להם

ילד עם פיגור שכלי 
בקרב האוכלוסייה החרדית

פרויקט ייחודי ביוזמת עמותת "עלי שיח" ירושלים

מיוחדים בשטח

אומנויות

רמות  כפיים  ומחיאות  מוזיקה  וצלילי  מרצדות  אור  אלומות  סביב  בירושלים.  האומה  בנייני 
וחלק מהצופים מוחים דמעה מהתרגשות. 

בעילום  המפורסמים  ספריה  אולם  נכונים,  הנתונים  בלי  אישה  היא  המחזה  גיבורת  אור,  צ' 
שם כובשים את לב הציבור הרחב בעודה נשארת בצל. צ' אור מבקשת ממישהי להתחלף 
עימה כדי לצאת ולקצור במקומה את המחמאות. בדרכה אל האור היא נפגשת עם ידידות 

מקסימות שמאירות לה את הדרך...
"הסיפור הזה נכתב בשבילי", אומרת ברכי, דיירת בת 35 עם תסמונת דאון, המציגה את צ' 
אור במחזה. "בן אדם צריך להיות גאה במה שהוא - בכישרונות ובמתנות שקבל מבורא עולם. 

בן אדם צריך לשמוח בחלקו".
המחזה מביא את סיפוריהן של מי שנדמה לנו שאנחנו מכירים, אך העיקר שבהן נעלם מאיתנו 

- אלה השוהים בצל בגלל שונותם. 
גדושות  נוספות  הצגות  ובשלוש  הזה  בערב  התמצו  הדרמה  בקבוצת  פעילות  של  שנתיים 
בקהל שמילא את האולמות, היציעים, המדרגות וכל מה שאפשר היה. "רוצות לחיות ביניכם", 
הן אומרות, וב"אוהל שרה" נתנו להם את ההזדמנות לומר זאת על הבמה. "חיים רגילים כמו 

כולכם" – הן שרות ומטלטלות את הלב לקהל שדורש הדרן, ולא קם ללכת.
קבוצת התיאטרון של "אוהל שרה" פועלת כבר שנתיים בבימוין של חני הרציג וענת ברקמן.

קרן של"ם סייעה במענק להפקת ההצגה.

"יוצאת לאור"
מחזה בביצוע קבוצת הדרמה של  דיירות ממערך הדיור  של 

"אוהל שרה" בני ברק
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8קרן שלם   

משולחנה של מנכ"ל קרן של"ם

לצאת מעבדות לחירות, באמצעות
הטכנולוגיות החדישות הקיימות בשטח

באחרונה הסתיימו מספר מחקרים שבוצעו בתמיכת קרן של"ם 
ועסקו בטכנולוגיות חדשניות של מציאות וירטואלית. 

מתברר כי ניתן לרתום את הטכנולוגיות האלה לטיפול, להנעה ולהנאת אנשים עם פיגור שכלי 
קשה, וסיעודיים. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת גם לאנשים הפגועים ביותר להתנועע, 

להגיב ולהפיק מעצמם תגובות פיזיולוגיות ורגשיות שמעשירות את עולמם. 

חג פסח שמח וטוב לכולנו, 
ריבה מוסקל  - מנכ"ל קרן של"ם

ההשתלמויות שיזמה הקרן בנושא תקשורת תומכת חלופית, פתחו בפני אנשי המקצוע - מטפלים, מדריכים, עו"סים 
וגם קלינאי תקשורת, ערוצי תקשורת של הידברות והבנה עם האנשים המוגבלים ביותר. 

בכנס חומ"ש האחרון יזמנו מושב בנושא טכנולוגיות, והיינו שותפים לשולחן עגול שעסק בנושא זה. מפגשים אלה 
חידדו את הצורך בחשיפת הידע ובאמצעים הקיימים בתחום זה לנחלת כל העוסקים בשיקום ובטיפול באנשים בעלי 

צרכים מיוחדים. 
)מחקר(,  אקדמי  ידע  של  השלמה  המעטפת  את  השטח  עבור  ויוצרים  מתחברים  של"ם  קרן  של  העשייה  תחומי 

השתלמויות מקצועיות ואפשרות ליישם את הידע הנרכש באמצעות רכישת ציוד מתאים לכל מסגרת. 
יש לנו את הזכות והאפשרות לסייע לכם. השתמשו בנו כדי להוציא את המטופלים, המשתתפים במסגרות, מעבדות 
החדישות  הטכנולוגיות  באמצעות  המוגבלות,  מכבלי  להשתחרר  חלקית,  בצורה  ולו  להם,  נאפשר  בואו  לחירות. 

הקיימות בשטח. 

לוח הודעות

קרן של"ם חברי ההנהלה

 22/4/09
יום הסברה בעיר טירה 

21/5/09
אסיפה כללית של קרן של"ם באשקלון

 27/5/08
מפגש מקצועי "בגרות בקרב אנשים עם פיגור שכלי 

- צמיחה, העצמה והתפתחות", אונ' בר אילן

8/6/09
 יום עיון למתנדבי שירות לאומי בבאר שבע

23-24/06/09
כנס ארצי שישי לתחום הפיגור השכלי – 

"של מי החיים האלה?", 
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל- אביב 

מר דדון אלי – יו"ר הקרן, ראש המועצה המקומית בית-דגן
נציגי מרכז השלטון המקומי 

גב' גלנץ יהודית – נציגת מרכז השלטון המקומי
גב' גולדברג בוני – מנהלת מינהל הרווחה, עיריית ירושלים

מר ווגמן פיני – מנהל אגף הרווחה, עיריית חיפה
ד"ר אשל אסתי - מנהלת אגף הרווחה, עיריית אור יהודה

מטה  מ"א  הרווחה,  מח'  מנהלת   - שולמית  אהרון  בן  גב' 
יהודה

מר מסארווה עיסאם – מנהל מח' רווחה, מ"א כפר קרע
גב' אלטשולר דורית – מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 

עיריית ת"א
נציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

ד"ר עמינדב חיה – מנהלת האגף לטיפול באדם המפגר 
באדם  טיפול  לשירותי  האגף  מנהלת  סגן   – אבנר  זקן  מר 

המפגר 
גב' כהן מרים – מנהלת השירות לאדם המפגר בקהילה 

מר מונל אברהם – מנהל אגף הפיתוח 
מר חזקיה ישראל- מנהל המח' לפיתוח סוציאלי בהתאחדות 

התעשיינים
מר בנימין עידו – עוזר מנכ"ל 

מר פרייס אילן - משרד הפנים
צוות הקרן

ריבה מוסקל, מנכ"ל
מיקי כהן, רכזת פרויקטים

שרון גנות, רכזת פיתוח כ"א, מחקר וטכנולוגיה
שולמית גלעדי, מזכירה

אביבית בוסי, מזכירה
עו"ד דוד ביטן, יועץ משפטי

חברת לניאדו תקשורת ויחסי ציבור, עריכת העיתון

עוברים דירה
משרדי קרן של"ם נשארים בבית דגן ועוברים

למתחם "ברן" בשד' מנחם בגין 5
)סמוך לכניסה המרכזית של בית דגן(.

טלפונים, פקס ודוא"ל ללא שינוי. 
כתובת לדיוור: ת"ד 2402 בית דגן, 50200

לחברי הנהלת קרן של"ם היוצאים והנכנסים – תודה על תרומתכם לפעילות קרן של"ם ולקידום 
תחום הפיגור השכלי!

לעו"ס זאב פרידמן, לרגל פרישתך מהנהלת הקרן, מניהול מינהל השירותים החברתיים בת"א וכניסתך 
לניהול הקרן לחסויים; ולעו"ס דורית אלטשולר -  מנהלת מינהל השירותים החברתיים בעיר ת"א, לרגל 
הצטרפותך להנהלת הקרן. לשניכם - הצלחה בתפקידיכם החדשים, והמשך שיתוף פעולה עם הנהלת 

קרן של"ם.

ולפרוש  השורות  את  לרענן  החלטתך  בעקבות  בפקיעין,  הרווחה  מח'  מנהל   - סמעאן  אמיל  לעו"ס 
עיסאם מסראוה -  מנהל מח' הרווחה בכפר קרע, המצטרף  ולעו"ס  מחברותך בהנהלת קרן של"ם; 

להנהלת הקרן. לשניכם –  ברכות להמשך עשייה מוצלחת ושיתוף פעולה פורה עם הקרן. 
לכם וגם לכם – תודה רבה ובהצלחה!

קרן של"ם מאחלת לכולנו
חג פסח אביבי של חירות ושמחה

פרסי  לטקס  קורא  המצוינות של קרן של"םקול 
טקס  של"ם  קרן  תקיים  שנה  לקידום כבכל  מצוינות  פרסי  אותות  חלוקת 

שנה האדם עם הפיגור השכלי בקהילה.  25 בסימן  הטקס  ייערך  השנה 
את הקול הקורא ניתן להוריד מאתר לפעילות קרן של"ם.

האינטרנט של קרן של"ם:
www.kshalem.org.il

אנו מזמינים אתכם להגיש 
מועמדותכם לקטגוריות השונות עד 

לתאריך 25.6.09

קול קורא לתחרות עיצוב פסל הוקרה
מטעם קרן של"ם

לרגל 25 שנה לקרן של"ם מכריזה הקרן על תחרות עיצוב פסלי הוקרה 

למצוינות. הפסלים שיתמודדו  אירוע הפרס השנתי  שיחולקו במסגרת 

יועמדו לשיפוט בפני חבר שופטים מעולם התרבות, האמנות והפיסול.

ויחולק  עותקים  ייוצר במספר  בפרס,  יזכה את המבצע  שייבחר  הפסל 

כאות הוקרה במסגרת טקס פרסי המצוינות שמקיימת קרן של"ם מדי 

שנה. העבודות שיוגשו יוצגו בתערוכה נודדת ויזכו לחשיפה תקשורתית.

את הקול הקורא והנחיות לביצוע הפסל ניתן לקבל באתר האינטרנט

www.kshalem.org.il  :של קרן של"ם

אנו מזמינים אתכם להגיש את עבודותיכם  לא יאוחר מתאריך 25.6.09  


