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גיליון מס' 23, ניסן תש"ע, מרץ 2010 

"איך לא חשבו על זה קודם"
ציטוט מפי סטודנטים שהשתתפו בסדנת "שילוב ופתיחות" - 

תכנון מבנים לאנשים עם צרכים מיוחדים,  בביה"ס לאדריכלות 
ע"ש דוד עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב

מויצ"ו  לאדריכלות  סטודנטים   40 לסדנה,  להזמנה  נענו   2009 בנובמבר 
באוניברסיטת  לאדריכלים  הספר  ומבית  מהטכניון  מבצלאל,  חיפה, 

תל אביב, לתכנן מבנה על פי פרוגרמה קיימת בהוד השרון.
של  אינטראקטיבית  הצגה  בבקשה",  הפוך  "קפה  בהצגה  שצפו  אחרי 
יומיים, סקיצה של  שחקנים עם פיגור שכלי, נפנו למשימה לתכנן, בתוך 
לנושא  ומודעות  הבנה  ביטוי:  לידי  לבוא  צריכים  היו  בסקיצה  המסגרת. 
לסביבה.  וחיבור  פתיחות  אוניברסלי,  תכנון  מיוחדים,  צרכים  עם  אנשים 
הסטודנטים נחלקו לתתי קבוצות מעורבות והחלו בעבודה. התוצרים היו 

מדהימים.
בסיום הסדנה, הוצגו תוצרי הקבוצות ונבחרה העבודה הזוכה שזיכתה את 
מתכנניה בפרס כספי. לכל משתתפי הסדנה חולק שי - נרות מעוצבים, 

מעשה ידיהם של אנשים עם פיגור שכלי, מעמותת שק"ל ירושלים, 
בתחום  והפעם  העתיד,  בדור  שלנו  בהשקעה  נוסף  נדבך  היא  "הסדנה 
מקווים  "אנו  של"ם.  קרן  מנכ"לית  מוסקל,  ריבה  אומרת  האדריכלות", 
שכשמשתתפי הסדנה יהיו אדריכלים, ויתכננו מבנים ובתים, יתכננו אותם 
בתכנון המתאים לכולנו, גם לאנשים עם הצרכים המיוחדים המהווים חלק 

אינטגרלי מהחברה שבה אנו חיים".
באוניברסיטת  לאדריכלות  הספר  מבית  אליקים,  אלי  לאדריכל  תודה 
הדרך  בצדקת  ואמונתו  התמדתו  לנחישותו,  הודות  שרק  אביב,  תל 
לאדריכלית  מאוחדים,  אדריכלים  לעמותת  תודה  לפועל.  יצאה  הסדנה 
גבי נוסבאום, לאדריכל יצחק לייבנד, ראש ביה"ס. ותודה לכל בתי הספר 

על שיתוף הפעולה. 

את  ארצית  נתמכת  תעסוקה  תוכנית  צוות  העמיק  האחרונה  בשנה 
מעורבותו במגזר הערבי במחוז הצפון. את התוכנית, מיזם משותף של 
השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי בקהילה ותב"ת – במסגרת ג'וינט 
ישראל, מובילים רונן בר אברהם, נביל קבלאן - המפקח המחוזי, ודני כץ 
- מפקח התעסוקה במטה השירות בקהילה, באגף לטיפול באדם עם 
ותסייע  הידע  צורך בהשתלמות שתרחיב את  זיהה  פיגור שכלי. הצוות 
במחלקות,  עו"סים  פיגור,  תחום  רכזי   - עמיתים  קהילת  של  בגיבושה 
התעסוקה  בתחומי  שתתמקצע   - השמה  ומדריכי  מע"שים,  מנהלי 
המגזר  בלשכות  השירות  קידום  בהובלת  שותפה  ותהיה  הנתמכת, 

השונות.
פברואר  עד  דצמבר  בחודשים  שהתקיימו  ההשתלמות,  מפגשי  אל 
בהוסטל "בית בחורש" בכפר ורדים, הגיעו נציגי לשכות וצוותים ממ"מ 
שיבלי, מג'אר, בית ג'אן, כפר יאסיף, עראבה, ג'ת ינוח, כסרא סמיע, כפר 
המשתתפים  בפני  חשף  מפגש  כל  ותמרה.  שפרעם  חורפיש,  מנדא, 
היבט נוסף בשירות התעסוקה הנתמכת בכלל, ובנגזרותיו בפועל במגזר 
היה  ששיאם  מהשדה  הצלחה  סיפורי  הוצגו  במפגשים  בפרט.  הערבי 
שהרשים  א.א.פחם,  במע"ש  נתמכת,  תעסוקה  בשירות  מקצועי  סיור 
במסירותו ובפועלו, למען חניכיו, בשיתוף צוות הלשכה, ההורים וקהילת 

המעסיקים בעיר.
כל  השירות;  בחיוניות  האמונה  התעצמה  ההשתלמות  סיום  עם 
משתתפיה אמרו פה אחד כי היתה זו רק תחילתה של דרך, וכי המפגשים 

השאירו בהחלט טעם של עוד. 

ובמימון  הנתמכת,  התעסוקה  בפרויקט  ומשתתפת  תומכת  של"ם  קרן 
ההשתלמויות והכנסים המקצועיים.  

תחילתה של דרך...

פרסי קרן של"ם 
לשנת 2009 בסימן 

25 שנות פעילות
שנות   25 בסימן   ,2009 לשנת  של"ם  קרן  של  המצוינות  פרסי  הענקת  טקס 
ב-16  התקיים  הטקס  קטגוריות.  במגוון  זוכים,  לתשעה  השנה  הוענק  פעילות, 
שר  במעמד  אביב,  בתל  קלצ'קין  ע"ש  ישראל"  ארץ  ב"מוזיאון   ,2009 בנובמבר 
הרווחה והשירותים החברתיים יצחק )בוז'י( הרצוג, מר אלי דדון, יו"ר הנהלת קרן 
של"ם, הגב' ריבה מוסקל, מנכ"לית קרן של"ם, ראשי ערים ואישי ציבור. בטקס 
הוענקו פרסים מקטגוריות שונות כהוקרה לפעילים, למסגרות ולרשויות שבלטו 

בפעילותן לקידום אוכלוסיית האנשים עם הצרכים המיוחדים ושילובם בקהילה.
את הטקס המרגש, שאליו הגיעו כ-400 איש מכל קצות הארץ, הנחו בחן, לא 
בפעם הראשונה, בני מזרחי ודולי כהן. את דברי הקישור שאמרו השניים כתב חיים 
טל, במאי תיאטרון "אחים" בחולון. בטקס שולבו סרטוני ברכה של ראשי רשויות, 

וסרטונים על הזוכים. 
לאדם  ביותר  הידידותית  "העיר   - חדשה  בקטגוריה  פרס  השנה  ניתן  לראשונה 
עם הפיגור השכלי" הפרס הוענק לעיר אילת שהפכה את חסרון המרחק ממרכז 
הארץ ליתרון. את הפרס קיבל בשם תושבי העיר, ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי. 

אות "יקיר קרן של"ם לראש רשות", הוענק השנה ליואל לביא, ראש עיריית רמלה, 
אתגרים  עם  מתמודדת  רמלה  העיר  מוגבלויות.  עם  אנשים  למען  רבות  הפועל 
רצף  לפתח  העיר,  ראש  ובעידוד של  אך השכילה, בתמיכה  וחברתיים,  כלכליים 

שירותים המכבד את האדם עם הפיגור השכלי ונותן לו מענים בקהילה.
האירוע  את  העשירה  ברמלה,  החברתי  מהמועדון  רם",  "תוף  מתופפי  להקת 

בתיפוף סוחף.
נאמנים לעיקרון של רכישת שירותיהם של אנשים עם פיגור שכלי, הפיקה קרן 
ותעודות  בירושלים,  שק"ל  עמותת  של  דפוס  בבית  לטקס  ההזמנות  את  של"ם 

הפרס הוכנו בידי אנשים עם פיגור שכלי במרכז "כוכב" במעלות.
שאיפשר  דבר  לטקס,  האולם  תרומת  על  אביב  תל  לעיריית  מודה  של"ם  קרן 

הקצאת משאבים לפעילויות נוספות.
על הזוכים בעמודים 3-2

עידוד תעסוקה נתמכת במגזר הערבי בצפון

בתמונה השמאלית: מנחי הטקס בני מזרחי ודולי כהן; בתמונה מעל, 
מימין: ראשי הרשויות של  אילת ומיתר, מנכ"ל ויו"ר קרן של"ם וראש 
מועצת בית דגן, שר הרווחה, ראשי הרשויות של טירת כרמל ורמלה 
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מכובדיי,

בעוד ימים אחדים נתכנס כולנו, על טפינו וכל מכרינו, 
ביציאת  לספר  כדי  הסדר,  ליל  שולחן  סביב  לישיבה 
מצרים ולהעלות על נס את יציאת עם ישראל מכבלי 

עבדות מצרים לחירות ארץ ישראל. 
הפסח,  חג  של  במרכזיותו  הנמצא  החירות,  ערך 
של"ם.  בקרן  פעילותינו  את  המנחה  בתפיסה  ארוג 
החירות היא גם מתן האפשרויות וההזדמנויות, ויכולת 
הבחירה של אנשים עם פיגור שכלי, לחיות את חייהם 
להרחבת  פועלת  הקרן  לרצונם.  בהתאם  חורין,  כבני 
עם  לאדם  המאפשרים  בקהילה  והשירותים  המענים 
וטיפול סמוך, למקום  בילוי  הפיגור השכלי, תעסוקה, 

מגוריו, עם וליד האוכלוסייה ה"רגילה". 

אין גבול להוקרה שאנו חשים כלפי הרשויות, המסגרות 
למען  ומשאביהם  כוחם  את  שמקדישים  והמוסדות 
להוציא  להם  לסייע  כדי  שכלי,  פיגור  עם  אנשים 
ויכולותיהם.  כישרונותיהם  את  הפועל  אל  מהכוח 
בשנה  שנה  מדי  ביטוי  מקבלת  הזאת  ההוקרה  ואכן, 
בטקס הענקת פרסי הצטיינות לשנת 2009 לרשויות 
פיגור  עם  אנשים  למען  רבות  הפועלים  ולמתנדבים 

שכלי. 

לראשונה  ומכירים  לפעילויות,  שמצטרפים  רבים 
את  מביעים  פועלים,  אנו  שעבורם  האנשים  את 
התפעלותם מחביבותם ומכישוריהם, ומצירים על כך 
שלא הכירו אותם קודם. ואכן, כמוני, גם אתם בוודאי, 
שניתנה  ההזדמנות  את  מחדש  פעם  בכל  מעריכים 

לכם להכיר אותם, ולפעול איתם ולמענם. 

כל  עם  יחד  של"ם,  קרן  פועלת  שנה  מ-25  למעלה 
ומסייעת  הארץ,  רחבי  בכל  המקומיות  הרשויות 
וגם  וההצטיידות,  הבנייה  בתחומי   - החיים  לאיכות 
מי  לכל   - והשתלמויות  מחקרים  כנסים,  עיון,  בימי 
הקרן  שכלי.  פיגור  עם  אנשים  ולמען  עם  שפועל 
את  להרחיב  המיועדות  יוזמות  ומעודדת  מברכת 
שכלי  פיגור  עם  לאנשים  המוצעות  הפעילויות,  מגוון 
את  חורין,  כבני  לבחור,  להם  לאפשר  כדי  בקהילה, 

המתאים והרצוי להם.

בברכת חג חירות שמח
אלי דדון -  יו"ר קרן של"ם

ראש מועצת בית דגן

על הזוכים: 

"אות יקיר קרן של"ם לראש רשות" הוענק 
ליואל לביא, ראש עיריית רמלה

ראש העיר רמלה, יואל לביא, פועל באופן נמרץ להגדיל מדי שנה את תקציבי העירייה, על מנת 
לספק שירותיים חיוניים ומשאבים כלכליים להעצמת בעלי הצרכים המיוחדים בעיר ובערים 
השכנות, תוך דגש על שילובם בקהילה ומציאת פתרון הולם חברתי, תרבותי ותעסוקתי להם 

ולבני משפחותיהם. 

25 שנות פעילות, ולקראת  השנה חוגגת קרן של"ם 
לעשות  מיוחד  צורך  הרגשנו  השנתי  הפרס  אירוע 

משהו אחר, שונה...
"אם  לעצמי,  חשבתי  באוסקר",  כמו  פרס,  "פסל 
יכולים  דולרים,  מיליוני  שמקבלים  הוליווד,  כוכבני 
פרס  לחלק  שניתן  בטוח  עבודתם,  על  פרס  לקבל 
למען  רבות  כה  שעושים  ערים  לראשי  גם  איכותי 

שיפור איכות החיים של האנשים עם הפיגור השכלי.
"בינינו, מה זה מעט בידור בקולנוע, לעומת עשייה יומיומית למען רווחתם ואיכות חייהם של 

אחרים?", חשבתי.
יצא לדרך:  ו"קול קורא"  כמו תמיד, ריבה מוסקל, מנכ"לית קרן של"ם, הרימה את הכפפה 

"עיצוב פסל פרס לאירוע המצוינות של קרן של"ם", נכתב.
דוגמאות פסלים מהמסגרות  יגיעו  היינו בשלב ה"הימור" אם  זמן קצר לאחר מכן, כשעדיין 
להגיע  החלו  מכן  לאחר  קצר  זמן  היוזמה.  על  המברכים  טלפונים  להגיע  החלו  השונות, 
למשרדי הקרן פסלים עוצרי נשימה, מעשה ידיהם של אנשים עם פיגור שכלי, ואנו מודים לכל 

המסגרות שהגישו הצעות מיוחדות ומעניינות עם אמירה. 
כל  מסירה  שאמנות  ובפיסול,  בציור  בכתיבה,  פעם  מדי  שחוטא  כאמן  לדעת,  נוכחתי  שוב 
כזה"...  דבר  שאין  כזה  דבר  אין  באמנות,  כמו  "באמנות  זיו,  אלדד  שאמר  כמו  או  מכשול, 

העבודות שהתקבלו יכולות בהחלט לכבד ביופיים מוזיאונים מובילים בעולם. 
פנינו אל אגודת הפסלים בישראל, וזו בחרה באדיבותה את הפסל שילווה את טקסי פרס קרן 
של"ם בשנים הקרובות. ההצעה הזוכה הייתה של בנצי שמעוניאן, אהובה מנצור ותמר חמד 
- חניכי מע"ש גבעתיים, בהנחייתה של האמנית ענת לוטן - מדריכה לאמנות, בוגרת בצלאל. 
מעתה – כל מי שיבקר בלשכתו של ראש העיר הזוכה, יידע שהוא עושה רבות למען האנשים 

עם הפיגור השכלי.

מאת: גיל ניצן, יועץ ההסברה של קרן של"ם

האוסקר של המצוינים

המשך הכתבה על פרסי הקרן
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"אות הוקרה מיוחד" 
לעיר הידידותית 

לאדם עם פיגור שכלי 
הוענק לעיר אילת 

עיריית אילת, בראשותו של מאיר יצחק הלוי, 
השכילה להפוך את החיסרון ליתרון, ולמרות הריחוק הגיאוגרפי מטפחת העיר 
שירותים  רצף  פותח  בעיר  משפחותיהם.  ובני  שכלי  פיגור  עם  האנשים  את 
המקדמים ומשלבים את האנשים עם פיגור שכלי בכל מערך החיים הרגילים 
והעסקים: בבתי הספר הרגילים, במתנ"ס, בשכונות מגורים ובאזור תעסוקה. 
את אות ההוקרה קיבלו ראש העירייה ועו"ס פרידה בן לולו, מנהלת המחלקה 

לשירותים חברתיים בעיר. 

"פרס מצוינות" הוענק לצוות מע"ש 
"חותם", טירת הכרמל

ייצור כספקי משנה, וקווים  צוות המע"ש בניהולה של אורלי קלומיטי, פיתח קווי 
חניך  לכל  נתמכת.  מוציא לתעסוקה  וגם  מגוונת,  עצמאיים המספקים תעסוקה 
בתוכנית  התעסוקתית.  לעשייה  השלמה  המהווה  אישית  קידום  תוכנית  נהנתה 
הושם דגש על טיפוח שעות הפנאי והעשרה החברתית. כמו כן, יזם צוות המע"ש 
את פרויקט ח.מ.ל.ה - פרויקט ייחודי הפועל בהצלחה, זו השנה הרביעית, בקרב 

נגמלי סמים, ומשמש עבורם חממת מעבר לעולם העבודה והתעסוקה. 

"פרס מצוינות" 
הוענק לפרויקט 

החונכות הייחודי, 
"לב עד הבית", 

של אקי"ם ירושלים, ע"ש בת שבע חי
חי,  משפחת  של  תרומתה  באמצעות  ירושלים,  אקי"ם  מפעילה  שנים  כשבע 

פרויקט ייחודי ל-30 ילדים ובוגרים בני 2 עד 65. 

"אות הוקרה למתנדב" הוענק 
לאתי אסולין, תושבת מיתר 

למרות מצבה הבריאותי הלקוי, מסייעת אתי אסולין, זה עשר 
שנים, לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. אסולין מכינה ארוחות 
לאתי  הוענק  האות  הבית.  ובעבודות  בחוגים  מסייעת  ערב, 

אסולין בשל אהבתה חסרת הגבולות ונתינתה האין סופית. 

פרס הצטיינות על 
תרומה לקהילה של 

אנשים עם פיגור שכלי 
הוענק לירון הבשי מטבריה

הרבה  בעזרתו  ערך   יקר  נכס   הוא  התמונה(  )במרכז  ירון 
18 שנה מגיע ירון מדי  לקבוצות הכדורסל  בטבריה. במשך 
סיום עבודתו במע"ש טבריה, אל אולם הספורט  יום, לאחר 

ומסייע ככל הנדרש, באחריות ובמסירות.

"אות הוקרה למתנדב" 
הוענק לרוחמה ואן 

בריל מירושלים
במשך יותר מעשרים שנה שימשה רוחמה ואן בריל, אם ומשפחה להילה, ילדה 

עם פיגור שכלי קשה, שננטשה מלידתה על ידי משפחתה. ממקום מגוריה 
בירושלים ליוותה ואן בריל את הילה ומילאה את כל מחסורה מבחינה פיזית 

ובעיקר רגשית, גם כשהילה, עברה להתגורר בהוסטל באבן יהודה. לפני כשנה 
הילה הלכה לעולמה. 

"פרס הצטיינות 
על תרומה 

לקהילה" של 
אנשים עם פיגור 

שכלי הוענק לפרויקט המיחזור של הדסה 
והמרכז לשיקום נוער 

זה 16 שנה מתקיים בבית החולים פרויקט ייחודי של מרכז שיקום נוער, בשיתוף 
 20 עוסקים  ובו  מיחזור  צוות  הוקם  הקרן למפעלי שיקום. במסגרת הפרויקט 
עובדים בעלי פיגור שכלי בעבודות יומיומיות ברחבי בית החולים הדסה: איסוף 
נייר למיחזור, בקבוקים וסוללות, וכן טיפוח ושמירה על שמורות הטבע בסביבת 

בית החולים. 

"פרס מצוינות" 
הוענק למחלקת 

הנכויות באגף 
הרווחה בעיריית 

בת-ים
מחלקת הנכויות, בניהולה של עו"ס פאני קניגל באגף הרווחה בעיריית בת ים, 
זכתה בפרס הצטיינות על פעילות רבת שנים, מתוך מסירות ותפיסה כי אדם 
בעל צרכים מיוחדים זכאי לממש את הפוטנציאל הגלום בו, ולהשתלב במרקם 

החברתי, התרבותי והתעסוקתי בישראל. 
11 העובדים הסוציאליים במחלקת הנכויות, הקימו בעיר רצף שירותים בקהילה 
הנותן מענים בכל תחומי החיים, מגיל שנה עד 120, תוך שיתוף פעולה פורה 
ובניית מערכת יחסים מצוינת עם כל העמותות והגופים הפועלים בתחום בעיר.

תחילתו של הפרויקט במענה ייחודי לתושבי העיר עם הפיגור השכלי, עקב גל 
הפיגועים שפקד אותה. הצורך במענים פרטניים הביא לבניית פרויקט החונכות האישית שבמסגרתו מסייעים החונכים  בקריאה, בכתיבה, בקידום התנהגות חברתית 

ובלימוד מיומנויות הנדרשות בדרך לחיים עצמאיים. כן מלמדים החונכים את החניכים כישורי חיים, עוסקים איתם בפעילויות ספורטיביות, יוצאים לטיולים, ועוד. 
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מתחדשים בשטח

אשכול מיוחד לילדים מיוחדים 
התחדשות גני "לימן" ברמלה

מענה  הנותן  "לימן",  גני  אשכול  שנה  מ-20  למעלה  פועל  ברמלה 
ל-40 ילדים בני 6-3, מהעיר ומיישובי הסביבה - יהודים וערבים, דתיים 
משרד  במימון  והצטייד  המבנה  שופץ  האחרונות  בשנתיים  וחילוניים. 
שדרוג  רמלה.  ועיריית  לאומי  ביטוח  "סבא",  קרן  "לגאסי",  קרן  החינוך, 
בגן,  מכבדת.  בסביבה  טיפוליים  מענים  מתן  מאפשר  הפיזי  המבנה 
בניהולה של סנאית שחורי,  ניתנים טיפולי הידרותרפיה בבריכה טיפולית 
בחדר  סיעודיים   לילדים  גם  מותאמות  חושיות  תוכניות  סמוך,  ביישוב 
ורפלקסולוגיה.  מוזיקה  בג'ימבורי,  תנועה  בישול,  תוכנית  "הסנוזלן", 
יום  במסגרת  כולל  הלימודים,  יום  כל  לאורך  מהתוכניות  נהנים  הילדים 

לימודים ארוך.   
קרן של"ם סייעה במימון חלל רב תכליתי וציוד למסגרת היום הארוך. 

 תלמידי בי"ס קורצ'ק פ"ת, במופע תנועה בפני באי האסיפה

חנוכת "בית דולב"
הוסטל לאנשים מזדקנים עם פיגור שכלי באשקלון

בהתאם  ביותר,  הגבוהים  הסטנדרטים  פי  על  תוכנן  דולב"  "בית  הוסטל 
שמה  לפידות,  דליה  האדריכלית,  בקהילה.  דיור  לתכנון  המדריך  להנחיות 
דגש על מרחב, רווחה וגם פרטיות, וניכר בו הדגש על איכות חיים של אנשים 

מזדקנים, גם ברמת תפקוד סיעודית. 
אגף הרווחה באשקלון, בניהולה של גב' שולמית מימון, מפעיל רצף שירותים 
לאנשים עם פיגור שכלי תושבי העיר, החל ממעון יום שיקומי, הארכת יום 
לימודים במסגרות חינוך, מע"ש מרכז יום טיפולי סיעודי, דירות, 2 הוסטלים 
ומועדון חברתי.  הוסטל "דולב" מופעל בידי עמותת אקי"ם אשקלון, ומשלים 

את הרצף במענה איכותי לאוכלוסייה המזדקנת בעיר. 
בטקס חנוכת המבנה השתתפו מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
קרן  יו"ר  העיר,  ורב  ועקנין,   בני   - אשקלון  עיריית  ראש  איצקוביץ,  נחום   -
הנהלת   הלאומי,  הביטוח  נציגי  דדון,  אלי   - דגן  בית  מועצת  וראש  של"ם 

אקי"ם, וכן הדיירים ובני משפחותיהם.
בהקמת הבית שותפים: עיריית אשקלון, אקי"ם ישראל, הקרן לפיתוח 

שירותים לנכים 
בביטוח הלאומי וקרן 

של"ם. 

קרן של"ם סייעה 
במימון הקמת הבית 

וציודו. האסיפה 
הכללית האחרונה של 

קרן של"ם התקיימה 
במסגרת זו. 

המסגרות מופעלות במימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חנוכת 

נופשון חדש, בבי"ס 
"אגם", רעננה

ביוזמת עמותת בל"ב רעננה, עמותת הורים 
המקדמת  מיוחדים  צרכים  עם  לילדים 
פיגור  עם  ילדים  עבור  בקהילה  תוכניות 
שכלי בינוני-קשה, ובתמיכת משרד הרווחה 
את  המארח  נופשון,  הוקם  רעננה,  ועיריית 
התנסות  לילדים  מאפשרת  זו  מסגרת  בשישי-שבת.  בחודש  פעם  הילדים 
הנושאות  למשפחות,  ומאפשרת  ואוהבת,  חמה  בטוחה,  במסגרת  חשובה 

בנטל כל ימות השנה, סוף שבוע אחד רגוע למנוחה. 
ולטפל  להתעורר  בלי  רצוף  אחד  לילה  לישון  יכולתי  שנה   18 זה  "לראשונה 
בבית  ששרר  "השקט  לעמותה.  אם  כתבה  בני",  של  הפרכוסים  בהתקפי 
ארוחות  לאכול  ברוגע,  לקום  יכולנו  במחוזותינו.  נדיר  היה  בשישי-שבת 

משפחתיות בלא הפרעה, לתכנן טיול בארץ...", כתב אחד ההורים. 
הצוותים המטפלים במסגרות החינוכיות שבהן לומדים הילדים, ציינו את המצב 
השליו והרגוע שבו הגיעו הילדים למחרת הנופשון. הילדים עצמם סיפרו על 
פעילות קבלת השבת שהפעילו עבורם, וביחד עימם, מתנדבי קהילות "רענן" 

ו"למרחב", בליווי מוזיקה, שירה ושירוני שבת, קידוש ואווירת שבת נעימה.
הנופשון מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנון המקורי של מבנה ביה"ס. 

קרן של"ם סייעה במימון הציוד. 

מדבריה של עדנה בן שלום, אימא מיוחדת, 
בפאנל שהתקיים בחנוכת סניף "קשר" בבאר שבע

"משפחה חזקה ובריאה היא המפתח 
לקידות הילדים המיוחדים"

צרכים  עם  לילדים  והמשפחות  ההורים  מעמד  לקידום  הפועל  "קשר"  ארגון 
מיוחדים בכל הלקויות, בכל הגילים ובכל תחומי החיים, חנך סניף חדש בבאר 
שבע, בעיר עצמה מקבלים שירות ומענים יותר מ-400 ילדים עם פיגור שכלי. 
מענה  ונותן  הגדולות  בערים  הפועלים  סניפים  לשלושה  מצטרף  זה  סניף 

בשפות עברית וערבית )כ-40% מהפניות(.
שבע  באר  בעיריית  הרווחה  אגף  של  פעולה  ושיתוף  בתמיכה  פועל  הסניף 

וחברת "כיוונים". הסניף הוקם בסיוע הביטוח הלאומי.

קרן של"ם סייעה במענק לציוד הסניף.

עושים שבת וחג
בנופשון שומרון 

שירות  חדש בקרני שומרון 

הנופשון החל כצורך של משפחות 
באזור השומרון, שהתארגנו לפני כחמש שנים במסגרת קרן "אבי אד", לפעול 
למען ועם משפחות עם צרכים מיוחדים. המחלקה לש"ח במועצה המקומית 

תמכה ברעיון, ומשרד הרווחה נתן את ההכרה וההפעלה. 
אנשים  של  לאוכלוסייה  ומיועד  מתאים  פלור,  סמדר  של  בניהולה  הנופשון, 
עם פיגור קל-בינוני, אוטיזם ובעלי נכויות, בגילאי 21-3 שנים, ומתקיים אחת 
המסגרת  המיוחד.  החינוך  מוסדות  של  בחופשות  וכן  בחגים  שבתות,  לשלוש 
נותנת מענה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ומארחת את הילדים בסופי 
שבוע, תוך התאמת פעילות חווייתית, כמו גם ציוד ואבזור המתאים, לצרכיהם.

הנופשון עומדים  לרשות  שומרון.  קרני  ההסדר  בישיבת  הוא  הפעילות  מרכז 
חדרי אירוח, חדר אוכל ומרכז פעילות. 

קרן של"ם סייעה בשיפוץ וציוד המסגרת.
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כוחה של ההתמקצעות - חשיבות מערך ההכשרה של קרן של"ם

תפקידי הטיפול הישיר מלווים במעמסה פיזית ורגשית משמעותית, ולמרות 
הסיפוק הרב שאותו חשים המטפלים, אין ספק כי מעמסה זו באה לימים לידי 

ביטוי בצורה של שחיקה ועייפות.
העובדים  של  המקצועית  להכשרתם  ביחס  ברורות,  דרישות  בהיעדר 
המועסקים בטיפול הישיר, לקרן של"ם תפקיד מרכזי בתהליך התמקצעות 
בידי  וההשתלמות האיכותיות, המועברות  עובדי המסגרות. תוכניות הלימוד 

מרצים בכירים בתחומם, מהוות תמריץ לעובדים.

בשנים  של"ם  קרן  של  בקורסים  שנעשה  חשוב  לצעד  להתייחס  לי  חשוב 
ליצור  ניסיונות  נעשו  חיפה  באזור  האחרונים  הקורסים  במהלך  האחרונות. 
של"ם  קרן  עשתה  זאת  את  להכשרות.  השדה  בין  יותר  מקיפים  חיבורים 
ההשתלמות.  תוכנית  על  נוסף  עיון,  ימי  או  המשך  מפגשי  קיום  באמצעות 
פעולות אלה מאפשרות ליצור מפגש מקצועי בין הצוות המוביל במסגרות, 
הנלמדים  לתכנים  הבכיר  הצוות  את  לחשוף  עצמם,  והמרצים  הסטודנטים 

בקורסים, ולעודד תהליכי הטמעת הכלים והידע המקצועי בארגונים.

כים ולמטפליםקורסים והשתלמויות ים למדרי קורסים חדשני

מאת: עדה בורדמן, עו"ס, מנהלת מערך דיור נופרים, א.ד.נ.מ.

הקרן  מקיימת  להעשירם,  ובמטרה  הלאומי,  השירות  למתנדבי  כהוקרה 
במתנ"ס  העיון  יום  את  למקם  הקרן  בחרה  השנה  עיון.  ימי  שני  שנה  מדי 
ושוקק  תוסס  חברתי  מועדון   - "רעות"  מועדון  מופעל  שבו  שקמה  רמת 
משתתפים. בסיוע קרן של"ם הרחיבה עיריית רמת גן חלק ממבנה המתנ"ס 

לטובת המועדון.
תחום  מרכזת   - טאושטיין  גילה  פיליפ,  חן  בת  של  בניהולה  הרווחה,  אגף 
השיקום באגף, ועו"ס גלית אוחיון המלווה את המועדון מבחינה מקצועית, 
מודל  המהווה  המועדון  את  לשלב  השכילו  המתנ"ס,  הנהלת  עם  בשיתוף 

ודוגמה במרקם הפעילות החברתית העירונית. 
במענה לצורך שהעלתה אחת המתנדבות ממסגרת בדרום הארץ התנסו 
מכון  במסגרות.  ליישם  יוכלו   שאותו  הפעלה  של  מודל  וחוו  המתנדבים 
שפירא  איזי  מבית  טראמפ, 
בנה  הויזמי,  בני  ד"ר  של  בניהולו 
ויישום:  התנסות  סדנאות  והדריך 
בניית משחקים, הפעלה בתנועה 
ומוזיקה, ורעיונות לפעילות יצירה. 
רעות  מועדון  של  הזמר  להקת 

הנעימה בשני שירים מרגשים.

משחק, תנועה ויצירה 
יום עיון למתנדבי שירות לאומי, 

מתנ"ס רמת השקמה, רמת גן

שירות  למתנדבי  תקנים  ממאה  ללמעלה  מימון  שנה  מדי  מקצה  של"ם  קרן 
ארוך  יום   – בקהילה  יום  במסגרות  שכלי  פיגור  עם  לאנשים  במסגרות  לאומי 
במסגרות חינוך, מע"ש ומרכז יום טיפולי-סיעודי בעשרות רשויות ברחבי הארץ, 
בכללם, תקנים למתנדבים עם פיגור שכלי המשרתים במגוון מסגרות ושירותים.  

פרויקט  היא  ארצית  נתמכת  תעסוקה  תוכנית 
שכלי  פיגור  עם  באדם  לטיפול  לשירות  משותף 
תעסוקה  מיזם   - ותב"ת  בקהילה,  ומשפחתו 

משותף לג'וינט ישראל וממשלת ישראל. את התוכנית מפעילה עמותת 
אלווין ישראל.  

תעסוקה  תוכנית  לסיכום  ארצי  עבודה  מפגש  התקיים  ינואר  בחודש 
והנהלים  הסטנדרטים  המדיניות,  את  המציגה  החוברת  והשקת  נתמכת 

שגובשו במהלך שלוש השנים שבהן התוכנית פועלת.
למפגש, שהתקיים במרכז "לב הקונגרסים" ברחובות, הגיעו נציגים מכל 
רחבי הארץ -מע"שים שבהם מופעלת התוכנית, נציגי משרד החינוך ועוד.
שיקום  מרצף  כחלק  הנתמכת  התעסוקה  את  הציגה  כהן  מרים  הגב' 
מדיניות  את  הציג  תמיר  יוסי  פרופ'  והתפתחות;  מדיניות   - תעסוקתי  
מנכ"ל   - איצקוביץ  ונחום  ממשלה;  במשרדי  תב"ת  תוכניות  הטמעת 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים - הציג את  השפעת דו"ח לרון על 
בנושא המשרד  מגמות  את  וסקר  הפתוח,  בשוק  התעסוקה  התפתחות 

זה לשנים הבאות.

הסברה,  מלווה,  במחקר  בה  ותומכת  לתוכנית  שותפה  של"ם  קרן 
השתלמויות וימי עיון 

עדה בורדמן וקלאודיה בר - שתי נקודות מבט של מנהלות מסגרות על ההשתלמויות של קרן של"ם

מפגש עבודה ארצי 
בנושא תעסוקה נתמכת

אופקים,  נתיבות,  שבע,  באר  אשקלון,   – הדרום  אזור  מכל  התקבצנו 
צרכים  עם  אנשים  עם  עובדים  כולנו  ודימונה.  אשדוד,  שדרות,  מושבים, 
עובדים  חלקנו  מדריכים,  חלקנו  בית,  אם  בתפקידי  חלקנו  מיוחדים, 

במעונות היום, חלקנו עובדים בשיקום או בתעסוקה. 
יפה מאוד. לאחר  בהתחלה למדנו בבית כהן, בבאר שבע, שאירח אותנו 
והרחבנו את  חודשיים הוחלט להעבירנו לשדרות, למכללת ספיר. למדנו 
לידות  שלוש  כמו  משמחים,  אירועים  חווינו  רבים;  בנושאים  שלנו  הידע 
חווינו  כן  ושמחות אחרות.  הולדת  ימי  חגגנו;  בזמן הקורס;  של תלמידות 
יצוקה", וחודש שלם  אזעקות צבע אדום, ואחר כך את מלחמת "עופרת 

לא למדנו. 
הלימודים במכללה היו קשים, אך פוריים מאוד, ממצים וחווייתיים. 

ברצוני להודות למנהלת הקורס, לליב ישראלי, ולקרן של"ם - על הזכות 
שנפלה בחלקי להיות חלק מקורס זה – ללמוד ולקבל כלים להתמודדות 

עם  מצבים שונים ומגוונים בעבודתנו היומיומית.

לימודים וחוויות בצל הנפילות
קורס מטפלות אזור הדרום - מכללת ספיר

מאת: ענבל בראנץ, קורס מטפלות

והעו"סים במסגרות אלה, המופעלים  וסביבתה  דיור בחיפה  רכזות מערכי 
איכות  לקדם  כדי  משותפת  ללמידה  התכנסו  אקי"ם,  אגודת  ע"י  ברובם 
חיים של האנשים עם הפיגור השכלי המתגוררים בדיור המוגן לסוגיו. מכון 
טראמפ, יחד עם קרן של"ם, בנו תוכנית שכללה היכרות עם סוגים שונים 
עידוד  אישי,  לקידום  תוכניות  לבניית  וכלים  לקויות, הערכה תפקודית  של 
בחירה וסנגור עצמי בקרב אנשים עם פיגור שכלי, עידוד ופיתוח מיומנויות 
כחדשות,  ותיקות  הרכזות,  חיים.  איכות  קידום  והבעתיות,  תקשורתיות 
שמחו להזדמנות שניתנה להם לעשות סדר ולהעשיר את עולם הידע שלהן.
חשיבות עליונה בקורס ניתנה להעברת מסר של קידום איכות חיים וערכים 
ועו"סים,  רכזים  של  מחשבה.השילוב  ודרך  עולם  כתפיסת  לכך,  הנלווים 

אפשר שפה משותפת בבניית התכניות לקידום הדיירים.
את  וכיוונה  הדריכה  בו,  ראשית  ומרצה  הקורס  רכזת  שמידוב,  הגר 
היה  היכן שנדמה  גם  צוהר  ועוד  צוהר  ופתחה  ובחן,  בסבלנו  המשתתפות 

כי הדרך חסומה.
ריצ'ארד באך אמר כי "הלמידה היא גילוי הדברים שאתה כבר יודע, בעשייה
יודע אותם". אין ספק כי הלמידה עם הגר מראה כי  אתה מראה כי אתה 
הגילוינעשה כראוי, ועל כך תודתנו לה, לקרן של"ם ולכל מי שתרם לקיומו 

של הקורס.

מהתיאוריה לשטח
קורס "איכות חיים ותוכניות קידום אישי" לצוותי מערכי דיור בצפון

מאת: קלאודיה בר, מנהלת מערך דיור אקים חיפה
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תזות ומחקרים

"לקרוא את העולם"

מחקר הערכה לתוכנית אוריינית לסטודנטים עם לקויות קוגנטיביות 
לחינוך,  מרכז   – מישא"ל  יו"ר  רייטר,  שונית  פרופ'  של  בהנחייתה 

מחקר והעצמה של בעלי צרכים מיוחדים באונ' חיפה

באוניברסיטת  שבוע  מדי  נפגשים  קוגניטיביות,  לקויות  עם  סטודנטים,   22
שלושה  שאורכה  העולם"  את  "לקרוא  בשם  מחקרית  בתוכנית  מדובר  חיפה. 
סמסטרים. בתוכנית משתתפים בוגרים, בני 30-20, שטרם רכשו את היכולת 

לקרוא או שרמת קריאתם נמוכה. 
אוריינית  תוכנית  בוחן  של"ם,  קרן  בידי  הממומן  זו,  לתוכנית  מלווה  המחקר 
קוגנטיביות,  לקויות  עם  בוגרים  של  וצרכיהם  מאפייניהם  ליכולתם,  מתאימה 
תגרום לשיפור ביכולת הקריאה, הכתיבה, הזיכרון  ותקל עליהם את השימוש 
בתקשורת ובשירותי קהילה. ההנחה היא שהשינוי ביכולת הקריאה תשפר את 

איכות חייהם של המשתתפים.
בתוכנית משתתפים אנשים עם צרכים מיוחדים המשויכים לאגף לטיפול באדם 
וחניכים ממרכזי  "נופרים-דקלים",  דיירי מערכי הדיור  פיגור שכלי, ברובם  עם 

תעסוקה מע"ש חיפה ו"שילובים", שדרים בבית הוריהם בקהילה. 
של  הלמידה  את  להתאים  היא  המחקר  צוות  בפני  העומדת  המשימות  אחת 
הקניית קריאה למבוגר, ולהשתדל להימנע מחומרים ילדותיים שאינם מכבדים 
ומשעממים אנשים מבוגרים. כך לדוגמה, מיומנות של הבנת הנשמע נלמדות 
)ולא  חדשים  עולים  של  מעיתון  פשוטה  בשפה  כתבה  של  קריאה  באמצעות 
דרך סיפורי ילדים(; מודעות פונולוגית נלמדת באמצעות עבודה עם טקסטים 

מורכבים על אמצעי התקשורת או נושאים רלוונטיים אחרים. 
הסטודנטים בתוכנית הם חלק אינטגרלי מהנוף האקדמי והאוניברסיטאי. הם 
צורכים את שירותי האוניברסיטה,  למדו לעשות שימוש בתחבורה הציבורית, 
בתיקי  מחזיקים  אף  הסטודנטים  אגודת  ובעזרת  בקפיטריה,  מתאווררים 

סטודנט, יומנים וכרטיסי סטודנט, ככל סטודנט מן המניין. 
אביבית שינגרוס, ליביה דוד, הדס רוזנר, גליה רבנר הן צוות התוכנית "לקרוא 

את העולם".

קרן של"ם סייעה במענק למימון המחקר.

"חוללות עצמית" הוא המבנה פסיכולוגי המדגיש את אמונתו של האדם ביכולתו 
לבצע משימה או התנהגות נדרשת באופן מוצלח, ללא תלות בנסיבות או הקשר, 
מערכת  אלא  יחידנית,  תכונה  אינה  עצמית  חוללות  מצופה.  תוצאה  להשיג  כדי 

אמונות רב מימדית, והיא מתפתחת לאורך כל שנות חייו של האדם.
שימוש בכלים ארגוניים יישומיים שנמצאו אפקטיביים למדידה ושיפור בארגונים 
רבים, יכול לשפר גם את השיקום התעסוקתי במפעלי עבודה שיקומיים )מע"ש(, 

ואף להוות כלי שימושי לארגונים רבים בתחום העבודה הסוציאלית ככלל. 
ההתנהגות  מתחום  הלקוחים  ארגוניים,  מדדים  בין  לקשר  ביקשו  זה  במחקר 

הארגונית, עם מדדים מתחום השיקום התעסוקתי.  
החוקרים פיתחו  שאלון אקלים תעסוקתי המתאים למע"ש על מנת לבדוק את 
הקשר בין האקלים הארגוני של המע"ש ובין סגנון המנהיגות של מנהל המע"ש 
העובדים  שכלי  פיגור  עם  האנשים  של  עבודה  כלפי  וערכים  עמדות,  ותפיסות, 

במע"ש. 
במחקר  נמצאו קשרים בין דפוסי מנהיגות, הפנמת ערכי עבודה ותחושת חוללות 
של  העצמית  החוללות  תחושת  כי  נראה  תחילה,  המע"ש.  עובדי  בקרב  עצמית 
עובדי המע"ש מושפעת מדפוס מנהיגות אקטיבי, כפי שמדווח על ידי אנשי הצוות. 
יותר לתפוש את המנהל כבעל דפוס מנהיגות  כלומר, ככל שצוות המע"ש נטה 
אקטיבי, תחושת החוללות של העובדים נפגעה.  הדרך שבה תופש המנהל את 
דפוס המנהיגות שלו עצמו אינה בעלת השפעה מובהקת על תחושת החוללות 
עובדי  של  החוללות  תחושת  כי  נראה  לא  גם  כך  המע"ש.  עובדי  של  העצמית 

המע"ש מושפעת מן האקלים הארגוני. 
קרן של"ם סייעה במענק למימון המחקר.

הקשר בין סגנון מנהיגות, 
אקלים תעסוקתי, ערכי עבודה ותחושת 
חוללות עצמית בקרב עובדים בעלי פיגור 

שכלי במסגרות תעסוקתיות מוגנות
גיל  וד"ר  סוציאלית,  לעבודה  ביה"ס  דובדבני,  אילנה  ד"ר  של:  מחקרם 
והבריאות,  הרווחה  למדעי  הפקולטה  אנוש,  לשירותי  החוג   – לוריא 

אוניברסיטת חיפה

 ניתן לקרוא את המחקרים  במלואם באתר הקרן. 

הקשר בין השמנה לאיכות חיים בקרב אנשים עם פיגור שכלי 
מחקרם של: פרופ' אריק רימרמן, ראש הקתדרה לרווחה ותכנון חברתי ע"ש ריצ'רד קרוסמן, בית הספר לעבודה סוציאלית; פרופ' יעל לצר, מנהלת המרפאה להפרעות אכילה, 

החטיבה הפסיכיאטרית, בי"ח רמב"ם, חיפה; ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית, גליה גולן שפרינצק, M.Sc -הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה.

התחלואה  גם  ועמה  האחרונים,  בעשורים  דרמטית  בצורה  עלתה  הכללית  באוכלוסייה  שכיחותה  ה-21.  המאה  של  המגפה  כאל  להשמנה  מתייחס  העולמי  הבריאות  ארגון 
המרובה. אוכלוסיית האנשים עם פיגור שכלי לא זכתה להתייחסות מחקרית רבה בתחום מצבה הבריאותי, לא כל שכן בנושא ההשמנה. מסקירת המחקרים שבדקו השמנה, 
בקרב אנשים עם פיגור שכלי, עולה כי אוכלוסייה זו סובלת ממשקל יתר, בצורה משמעותית יותר מהאוכלוסייה הכללית. מחקרים שבדקו השלכות של השמנה בקרב אוכלוסייה 

שאינה עם פיגור שכלי הצביעו על תחלואה נלווית, הן גופנית והן נפשית, נוסף על איכות חיים ירודה והתייחסות חברתית שלילית. 
מטרתו של המחקר לבדוק האם קיים קשר בין השמנה לאיכות חיים בקרב אנשים עם פיגור שכלי, והאם הקשר מושפע גם מגורמים כמו: מסגרת דיור, תעסוקה, גיל, מין, פעילות 
גופנית ותזונה. לצורך כך נדגמו 156 אנשים עם פיגור שכלי המועסקים במסגרת מעשי"ם באזור חיפה נתניה. מתוכם, 43 מתגוררים עם הוריהם, 5 עם בן משפחה אחר, 100 

גרים בהוסטלים ודירות מוגנות, ו-3 משתתפים במשפחות אומנה.
תוצאות המחקר מעידים כי בקרב הנבדקים, שיעור האנשים עם עודף משקל והשמנה גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. לא נמצא קשר בין השמנה למגדר, למסגרת 

מגורים, לרמת מוגבלות שכלית ולאיכות חיים. כמו כן, נמצא קשר מובהק בין מסגרת מגורים לפעילות גופנית, להרגלי אכילה ולשימוש בשירותי רפואה.
ההשערה כי קיים קשר בין איכות חיים להשמנה לא אוששה. ייתכן שהאדם עם פיגור שכלי אינו קושר בין עודף משקל לאיכות חיים, מאחר שהוא גם מודע פחות לאידיאל הרזון 

וגם מושפע פחות מהלחץ החברתי להיות רזה. יכול להיות שאדם עם פיגור שכלי מודד איכות חיים בפרמטרים קונקרטיים נוספים. 
קרן של"ם סייעה במענק למימון המחקר.

תודה והערכה לפרופ' פנינה קליין, 
מנהלת מכון בייקר להתפתחות הילד באוניברסיטת בר אילן, 

הפורשת מתפקיד יו"ר ועדת המחקר של קרן של"ם. 
תודה על פעילותך ברוכת השנים לקידום המידע והידע! 
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מצטיינת בלי פוזה
ר', מועסקת בעלת צרכים מיוחדים 

נבחרה לעובדת מצטיינת בסניפי "פוזה"
ברחבי הארץ

לעובדת  השבוע  נבחרה  עילית,  שבנצרת  "מתן"  ממע"ש  מועסקת  ר', 
מצטיינת בכל סניפי רשת ההלבשה "פוזה" ברחבי הארץ. לפני כחצי שנה 
הגיעה ר' לסניף "פוזה" בעפולה במסגרת תוכנית "תעסוקה נתמכת" שבה 
מועסקים בעלי צרכים מיוחדים מהמע"ש, ומשולבים בחנויות, במפעלים 

ובבתי עסק כעובדים לכל דבר.
ג', נצרת עילית, מפוקח בידי משרד  מע"ש "מתן", השוכן באזור תעשייה 
הרווחה והשירותים החברתיים, ומופעל בידי עמותת מטב. במפעל עצמו 
עובדים המועסקים במגוון עבודות כמו: אריזה, הדבקה, מיון וחשמל, וזוכים 

תמונרת עבודתם בגמול שיקום. 
ר', העובדת במחלקת ההנעלה של חנות "פוזה" בעפולה מקבלת תמורת 
עבודתה שכר מינימום מותאם, המהווה כ-50% משכר המינימום במשק. 

"לראות – להאמין - להתרגש"
תערוכה מיצירותיהם של אנשים  עם פיגור שכלי 

חג החנוכה, דיזינגוף סנטר תל אביב

כ- 55 יצירות אומנות, ציורי אקריליק )מים(, צילומים ופסיפס – כולן מעשה ידיהן 
של אמנים עם פיגור שכלי – הוצגו בחג החנוכה בחלל התערוכות בדיזנגוף סנטר. 
את פתיחת התערוכה עיטרה חנוכיית פסיפס מרשימה שעיצב וייצר אמיר ממי  - 

דייר ממעון נווה האירוס, נס ציונה.
לתערוכה חברו יחד קרן של"ם ועמותת אקי"ם ישראל, באמצעות האוצרת, רונית 
סנפיר. היצירות - ציורים  וצילומים של דיירי "בית חלומי" והוסטל בהפעלת אקי"ם 
ברעננה - החלו למעשה כתחביב, שכולו הנאה ותראפיה, במטרה לקשט את  פינת 

הטלוויזיה בהוסטל.
וצוותה. החברה הוכיחה  אנו מודים להנהלת החברה המפעילה את דיזנגוף סנטר 
שגם במרכז בילוי לציבור הרחב יש מקום לחשיפת יכולותיהם של אנשים עם צרכים 

מיוחדים, על מנת להסיר חסמים ולהפיג דעות קדומות.

מיוחדים בשטח

עוגן לחיים – צמיד ים 
חינוך ימי לאנשים עם פיגור שכלי, עכו 

ים  צופי  במסגרת  הפועלת  חינוכית  ימית  תוכנית  הינה  לחיים"  "עוגן 
ומיועדת לבני נוער בסיכון ולילדים ומתבגרים  בעלי פיגור שכלי. התוכנית 
מופעלת בשבטי צופי ים ברחבי הארץ, ומלווה בידי מדריכים ימיים וחברי 
שנת שירות )ש"ש(. בתחילת שנת הלימודים  השתלבו תשעה תלמידים 

מבי"ס לחינוך מיוחד "אייל",  גילאי 14-16, בשבט צופי ים עכו.
ומתנסים  בעכו  ים  לקציני  הספר  לבית  לשבוע  אחת  מגיעים  התלמידים 
שיט  חוף,  פעילויות  חתירה,  מפרשיות,  קייקים,  כגון  מגוונים,  שיט  בכלי 
ועל החברים בקבוצה,  ועוד. הם לומדים לסמוך על עצמם  בסירות מנוע 
ייחודית מלאה  לקחת אחריות, להתגבר על פחדים, ובעיקר לחוות חוויה 

בריגושים והנאה.
הפעילות  במסגרת  כי  לציין  יש 
בפעילויות  התלמידים  משתלבים 
נורמטיביים הפועלים  נוער  בני  עם 

במסגרת השבט.
ולא  הים  נישבו בקסמי  התלמידים 

מחמיצים אף פעילות.
פעיל  מתנדב  גרוס,  למאיר  תודה 
והנעת  ייזום  על  ישראל,  באקי"ם 

הפרויקט ברחבי הארץ.

קרן של"ם סייעה במענק לרכישת 
הציוד.

מאת: דור אשכר -  ש"ש בצופי ים עכו 

 ניתן לקרוא את המחקרים  במלואם באתר הקרן. 

שיט קסום אל אלניה, רודוס ולימסול
לדיירי "בית כהן", באר שבע

קסום  שייט  ימי  מישה  לח  בספטמבר  יצאנו  עמי  אגודת  דיירי  כ-90  עם  יחד 
באוניית "magic 1" של חברת "כספי ספנות".

באונייה,  הבידור  צוות  של  עשירה  בידור  מפעילות  הדיירים  נהנו  השיט  במהלך 
ממופעי שירה של הזמרים שימי תבורי וולדי בלייברג, ממסיבות ריקודים, מסרטים 
ומופעי בידור, כולל ארבע ארוחות ביום וקופוני שתייה קרה וחמה שנרכשו מבעוד 
מועד לשימוש על האונייה. ה "magic 1" עגנה בשלושה נמלים: באלניה טורקיה, 
ברודוס ובלימסול קפריסין. באלניה צפינו במופע דולפינים וביקרנו בשוק המקומי 
שבו שוטטו הדיירים עצמאית ורכשו מתנות על פי בחירתם; ברודוס סיירנו בעיר 

העתיקה וישבנו בבתי קפה מקומיים; ובקפריסין טבלנו בחוף הים "איה נאפה".
שנה:  לאורך  קלה,  לא  והיערכות  בהכנה  כרוכה  היתה  לשיט  הקבוצה  הוצאת 
הוצאת דרכונים לכל הדיירים, היערכות לוגיסטית רחבה, מפגשי הכנה של הצוות, 
ביניהם מפגש עם קצין בטיחות משלחות לחו"ל של משרד החינוך, ומפגשי הכנה 

שכללו  לדיירים 
הסבר על מהות 
והסיור  השייט 

בחו"ל.
אף  על  אך 
העבודה הקשה, 
הוכתר  השיט 
רבה,  בהצלחה 
נהנו  הדיירים 
וחזרו  מאוד 
חוויות  עמוסי 

בלתי נשכחות. 

מאת: מאור כלפון - מנהלת תרבות ופנאי, אגודת עמי



8קרן שלם   

משולחנה של מנכ"ל קרן של"ם

שילוב זה באמת ביחד 
מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים ולאנשים עם פיגור שכלי 

מוקמות ברוב הרשויות כמסגרות נפרדות. 
מהגיל הרך נבנים מעונות יום שיקומיים המיועדים לפעוטות עם 

צרכים מיוחדים, גני ילדים ובתי"ס, במבנים נפרדים ולעתים אף מרוחקים ומבודדים, ללא 
נמצא  הפעוטות,  עם  להיטיב  שבא  שיקומיים,  יום  מעונות  חוק  בסמוך.  אחרים  ספר  בתי 

בחלקו מביא להפרדה מוחלטת כבר בגיל הרך. 
בוועדות ההיגוי הרבות שבהן אנו משתתפים, אנו מבקשים להכיל את עקרון השילוב, כפי שאנו מבינים אותו - עם 
וביחד. בתחום המועדונים החברתיים, הקרן מעודדת ודוחפת הקמה ושילוב של מועדונים במרכזים קהילתיים קיימים. 
בעיר תל אביב נסגר, עקב אילוצים, מועדון שפעל במבנה נפרד, במתחם התחנה המרכזית הישנה, ועתה מתקיימת 

הפעילות במרכזים קהילתיים בעיר.
למה לבנות מעונות יום שיקומיים נפרדים? למה לא להיכנס ולצאת באותה דלת כבר מתחילת החיים? 

השהייה של הילדים באותה מסגרת, שבה כל אחד מקבל את המענים הטיפוליים והחינוכיים שלהם הוא נזקק, וגם 
את ההזדמנות לפעול ביחד בחלק גדול מהפעילויות, תסייע להפיל את המחיצות שנבנות במהלך שנות ההפרדה 

במסגרות החינוך, ולהמעיט את הצורך במפגשי הסברה מיוחדים. 
גם החשיפה של בני המשפחות, זו לזו ולילדים עצמם, תסייע לקירוב הלבבות ולקבלת השונה בדרך בלתי אמצעית. 

מדי שנה משקיעה קרן של"ם משאבים באירועי הסברה המיועדים לתלמידים, לבני נוער ולבוגרים, וגם לקהלי יעד 
מגוונים אחרים, בתיאום ולפי צורכי הרשויות המקומיות. לחלק מהמשתתפים באירועים אלה זו הזדמנות ראשונה 
לפגוש מקרוב אנשים עם פיגור שכלי. בסדנת האדריכלים שקיימנו באוניברסיטת ת"א הופתעו הסטודנטים כשהובהר 
להם כי כל משתתפי ההצגה "קפה הפוך בבקשה" הם אנשים עם פיגור שכלי. לחלקם היה זה מפגש ראשון עם 

אנשים אלה. 
יכולותיו,  את  לו  להכיר  נורמטיבי,  רחב,  לציבור  השכלי  הפיגור  האדם  את  לחשוף  מבקשים  אנו  ההסברה,  באירועי 
חוזקותיו, איכויותיו כאדם וכתושב שווה זכויות במדינתנו, ולקבל מהציבור את תמיכתו בבנייה ובהובלה של הקמת 

מסגרות במקומות מרכזיים, בלב העשייה. 
בניית מסגרות משותפות בחינוך ובגיל הרך; מסגרות קרובות לתחומי תעסוקה וטיפול בבוגרים; ושילוב מלא במסגרות 

הפנאי, הם הדרך לקבלת השונה ולשילובו האמיתי בחברה.

קרן של"ם  חברי הנהלה 
דדון אלי - יו"ר הקרן, ראש המועצה המקומית בית-דגן

נציגי מרכז השלטון המקומי
בוני גולדברג - מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 

עיריית ירושלים 
פיני ווגמן - מנהל אגף הרווחה, עיריית חיפה

ד"ר אסתי אשל - מנהלת אגף הרווחה, עיריית  אור יהודה
שולמית בן אהרון - מנהלת המחלקה לש"ח, 

מ.א. מטה יהודה
עיסאם מסראווה - מנהל מח' רווחה, כפר קרע

החברתיים,  השירותים  מינהל  מנהלת   - אלטשולר  דורית 
עיריית ת"א 

רות דיין מדר - נציגת מרכז השלטון המקומי 

נציגי משרד הרווחה ושירותים החברתיים  
ד"ר חיה עמינדב - מנהלת האגף לטיפול באדם המפגר  

אבנר זקן - סגן מנהלת האגף לטיפול באדם המפגר  
מרים כהן - מנהלת השירות לטיפול באדם המפגר בקהילה  

אברהם מונל - מנהל אגף הפיתוח, משרד והרווחה
ישראל חזקיה - מנהל המח' לפיתוח סוציאלי בהתאחדות 

התעשיינים
יריב מן - 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 - רכזת משרד 
אביבית בוסי - מזכירה 

עו"ד דוד ביטן - יועץ משפטי

חברת לניאדו תקשורת ויחסי ציבור - עריכת עיתון 

ריבה מוסקל  - מנכ"ל קרן של"ם

שד' מנחם בגין 5 בית דגן  50200

תודות וברכות
תודה והערכה לעו"ס רונית עופר הפורשת מתפקיד ראש צוות נכויות באגף הרווחה 

בעיריית רמלה. תודה על השתתפותך ותרומתך לעבודת הוועדה המקצועית בקרן של"ם! 

למרים ברם, מנהלת אגף הרווחה בקרית אתא, שיוצאת לגמלאות; 
בהצלחה לסימה בנימיני המנהלת הנכנסת. 

לאדריאנה כרמי, מנהלת המחלקה בנצרת עילית, שיוצאת לגמלאות; 
בהצלחה לליאורה לורי, המנהלת הנכנסת. 

חג הפסח – חג החירות
קרן של"ם מאחלת לכל ידידיה,

חירות הלב וחופש בחירה – 
חג של יופי ופריחה

לוח הודעות

פסטיבל  מציאות"  "יוצרים   27-29.4.2010
המוגבלות,  בתפיסת  העוסקים  לסרטים  בינ"ל 

סינמטק ירושלים

5.5.2010
שירות  למתנדבי  עיון  יום   - וקריירה  תעסוקה 

לאומי, מתנ"ס נאות שושנים, חולון 

27.5.2010
 - 2009 אסיפה כללית של קרן של"ם - דיווח לשנת 

מרכז שק"ל, תלפיות, ירושלים

 7-8.6.2010
העו"סים,  איגוד  של  שנתי  כנס   - המעמד"  "עמדת 

מרכז כנסים, דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א

2-3.11.2010
כנס מקצועי לעוסי"ם בתחום הפיגור השכלי  - 

מלון גני דן, אשקלון  

האסיפה הכללית של קרן של"ם
למנהלי אגפי הרווחה בכל הרשויות בארץ

27.5.2010
מרכז שק"ל, תלפיות ירושלים

פרטים באתר הקרן


