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"העם דורש צדק חברתי"
אמנת קרן של"ם למען האדם עם הפיגור השכלי
מאת :גילי ניצן ,יועץ הסברה ,קרן של"ם
"העם דורש צדק חברתי!" נשמע לכם מוכר? בחודשים האחרונים אנו
שומעים מדי יום את זעקת המחאה של  - 2011ערי אוהלים והפגנות של
מאות אלפי אזרחים ,מצפון ועד דרום ,המוחים על המציאות הכלכלית הקשה
במדינת ישראל .סטודנטים ,זוגות צעירים ,הורים וילדים מילאו את הרחובות
בהפגנות ענק לטובת "צדק חברתי" ,הורדת המחירים ,הורדת המסים ,דיור
בר השגה ,הורדת מחירי המזון ,מוצרי התינוקות ועוד.
אך ישנם אלה שקולם לא נשמע ,אלה שהם אזרחי המדינה ,כמוני  -כמוך.
כאלה שקמים בבוקר ,מסדרים את המיטה ,מתלבשים ויוצאים לעבודה.
בערב הם חוזרים לדירתם ועוסקים בתחביביהם ,הולכים לטייל יד ביד ,יוצרים
אמנות ,פוגשים את המשפחה ,חלקם משחקים בהצגות ומנגנים ,וחלקם
סתם נהנים לרדת לפארק העירוני ,לשמוע את ציוץ הציפורים וליהנות
מהשקיעה.
לא ,אני לא מדבר עליכם ,אני מדבר על אנשים עם פיגור שכלי אשר חיים
בתוכנו .אלה שכבר זכו לשילוב בקהילה .קרן של"ם פועלת יותר מ 26-שנים
בפיתוח שירותים לאדם עם הפיגור השכלי בקהילה .במסגרת זו העבירה
הקרן ,לאורך השנים ,עשרות מיליוני שקלים בפיתוח מסגרות ,בינוי ,ציוד,
השתלמויות ,מחקרים ועוד.
ההצלחה של השילוב אינה נחלתה של קרן של"ם בלבד .על מנת להצליח
וליצור איכות חיים ואושר ,בקרב בעלי הפיגור השכלי ,נדרשת עבודה
משותפת ופתיחות  -בראש ובראשונה מצד הציבור הרחב ,המסגרות
הטיפוליות ,משרד הרווחה ,הרופאים ,נותני השירותים ,בעלי העסקים וכמובן
ראשי הערים והרשויות .בשנה זו הובילה קרן של"ם את אמנת ראשי הרשויות,
למען שילובו של האדם עם הפיגור השכלי.
האמנה כוללת את ה"אורים ותומים" לשילוב מוצלח ועיקריה הם:
 לאדם עם הפיגור השכלי ,זכות לחיות בכבוד ככל אדם במדינת ישראל. -האדם עם הפיגור השכלי ממלא את חובותיו ככל אזרח במדינת ישראל,

מכירים את עולם הפיגור השכלי
בתל שבע

בכפוף למוגבלויותיו ,ובזאת ,מחובתם
של החברה ומנהיגיה להקנות לו את
האמצעים המתאימים ביותר לאורח
חייו ,ולאפשר לו לממש את זכויותיו
וחובותיו ,לדאוג לכך שיכירו בו ושיכבדו
אותו ,ולדאוג לו להגנה מפני ניצולו.
 האדם עם הפיגור השכלי הינואזרח בזכות מלאה וככזה הוא זכאי
לזכויות המוכרות לכולנו :זכות לחיים,
זכות לחינוך והכשרה מקצועית ,זכות לדיור לעבודה ולתעסוקה הולמת,
זכות לבילוי שעות פנאי וספורט ,לתרבות ולמידע ,זכות לשירותי בריאות,
למשאבים הוגנים ,לנוע בחופשיות ולהיות שווה בחברה.
האמנה הוצגה לראשונה במסגרת כנס השלטון המקומי .שלמה בוחבוט,
יו"ר השלטון המקומי ,בירך על היוזמה והיה גם הראשון לחתום על האמנה
יחד עם אלי דדון ,ראש המועצה המקומית בית דגן ,ויו"ר קרן של"ם .אחריו
עלו לבמה ,לחתימה על האמנה ,עשרות ראשי ערים ורשויות ,מגדולות
ועד קטנות ,מהמגזר היהודי ומהמגזר הערבי ,ובכך הצהירו כי" :אני רואה
חשיבות בפיתוח שירותים ושיפור איכות חייו של האדם עם הפיגור השכלי
כשווה בין שווים .בחתימתי ,אני מתחייב כי טובתו של האדם עם הפיגור
השכלי תהיה למול עיניי כחלק מפועלי".
בימים אלה מסיימת קרן של"ם את הסבב האחרון של החתימות ,ובהחלט
ניתן לומר שמדובר בהצלחה רבה שהיא תעודת כבוד לראשי הרשויות
והערים בישראל .האמנה תושק בקרוב גם בתקשורת וגם בקרב משפיענים
בישראל .אנו תקווה כי גם האנשים עם הפיגור השכלי יזכו לשיוויון הזדמנויות
ולחיבוק גדול מהציבור הרחב ,כי "צדק חברתי" זה לא רק סיסמה.

 25משתתפות  -מדריכות וסייעות בחינוך מיוחד,
יחד עם אימהות ואחיות לילדים בעלי צרכים
מיוחדים  -השתתפו בהשתלמות להכרת עולם
הפיגור השכלי שהתקיימה בתל שבע.
ההשתלמות נערכה בימי שישי ,לאורך  76שעות
אקדמיות ,בניהולו האקדמי של מר עבד אל סלאם יונס  -פסיכולוג חינוכי ,מומחה ומרצה
למקצועות הפסיכולוגיה והחינוך המיוחד במכון מגיד .בהשתלמות נלמדו נושאים אתנו-
תרבותיים ואתנו-פסיכיאטריים לנושא הפיגור השכלי; יחס החברה בכלל והחברה הערבית
בדואית לאדם עם הפיגור השכלי; תגובות המשפחה ללידת ילד עם פיגור שכלי ,ועוד.
כן נערכו במסגרת ההשתלמות ביקורים בגנים טיפוליים במזרח ירושלים ,במוסד שמטפל
באוכלוסייה בוגרת ,בעלת צרכים מיוחדים ,ובמפעל תעסוקה מוגן בירושלים.
המשתתפות הביעו את הערכתן הרבה .הן סיפרו שעברו חוויה מעצימה ומצמיחה וצברו
ידע רב ,הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית .המשתתפות הודו לקרן של"ם ,על
תמיכתה באוכלוסייה הבדואית בדרום ,ועל דאגתה לפיתוח שירותים למען קהילת בעלי
הצרכים המיוחדים.

קריית מלאכי

תעסוקה של שנות האלפיים
לאחר שנים רבות של פעילות ,מתוכנן המפעל הרב נכותי "אופק" לעבור
מאזור התעשייה של מ.א .באר טוביה לקריית מלאכי .בשטח שהקצתה
העירייה יוקם מבנה שמתאים לצורכי התעסוקה של שנות האלפיים.
התרגשותו של משה שימי  -יו"ר עמותת "אופק" ,סחפה את כל
המשתתפים .בטקס הנחת אבן הפינה השתתפו ובירכו:
הרב חיים שמעון פינטו ,ראש עיריית קריית מלאכי  -מוטי מלכה ,יו"ר קרן
של"ם  -אלי דדון ,חה"כ רוחמה אברהם ,מנכ"ל קרן רש"י  -אלי אללוף,
שמואל וינגלאס מהביטוח הלאומי .ממשרד הרווחה השתתפו וויויאן אזרן
 מנהלת השירות בקהילה בתחום הפיגור השכלי ,ואפרים חוג'ה  -סגןמנהל אגף השיקום.
קרן של"ם מסייעת במענק לבניית המפעל .
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מתחדשים בשטח

מעון שיקומי מחודש
לגיל הרך בלוד
מכובדיי,
שנת תשע"א ,שמסתיימת בימים אלה ,היתה
שנת מפנה בחברה הישראלית שלא במהרה
תישכח .זוהי שנה שהצליחה לחשוף את
האותנטיות הישראלית ,האכפתיות והאחדות,
סביב שאלות של צדק חברתי וחיים של כבוד
במדינה שלנו.
עבודתנו בקרן של"ם ,יחד עם רשויות וארגונים
חברתיים מובילים במדינה ,מסמלת יום יום
ושעה שעה את המחאה שאליה התעוררה
כל המדינה .אצלנו ,לא רק מדברים ,אצלנו
עושים! צדק חברתי ושיוויון הזדמנויות הם
לחם חוקנו בכל מקום ,ולאורך כל השנה.
פעילותה של קרן של"ם ב 26-השנים
האחרונות יוצרת איכות חיים וצדק חברתי
לאנשים עם פיגור שכלי מדן ועד אילת.
הקרן תומכת בשירותים שלהם הם זקוקים,
בהקמת המסגרות המתאימות והמכבדות
המאפשרות הענקת טיפול מיטבי .כל זאת,
כמובן ,בעזרת שותפים  -רשויות ממשלה
ומקומיות ,קרנות ,גופים מפעילים ונותני
שירותים העושים לילות כימים לרווחתו של
האדם עם הפיגור השכלי.
הפעילות היומיומית מאפשרת לאדם עם
הפיגור השכלי את השילוב בקהילה ,את
הסרת החסמים ואת האפשרות ליצור ,לעבוד
ולהשתכר ,ואת הזכות להשתלב בחברה
הישראלית בצורה הטובה ביותר.
לקראת השנה החדשה ,אני רוצה להודות
לכולכם ,העושים במלאכה למען האנשים,
הנוער והילדים עם פיגור שכלי ,ולמען
משפחותיהם.
איחוליי החמים ,ואיחולי הנהלת קרן של"ם,
לכולכם  -שנת בריאות ,רווחה ועשייה.

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

קרן שלם 2

המעון מיועד לפעוטות ,בני שנה עד שלוש ,מלוד
ומהאזור כולו ,הלוקים באיחור התפתחותי רב תחומי
או בנכות התפתחותית (שיתוק מוחין ,פיגור שכלי,
תסמונות ועוד).
במעון ,אנשי מקצוע מתחומי החינוך ,העבודה סוציאלית והטיפול
(פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,שפה ותקשורת ,ופסיכולוגיה) הפועלים
בשלוש כיתות לימוד ,חדרי טיפולים ,חדר חושך ,חדר סנוזלן ומטבח
מבשל .לכל כיתה צמודה חצר מותאמת וגינה קטנה ,וכן חדר ציוד
ומקלחת .המבנה החדש והרחב נותן מענה מקצועי ל 30 -משפחות עם פעוטות בעלי צרכים
מיוחדים  -פי  2ממספר המטופלים הקודם.
בהקמת המבנה ובציודו השתתפו :קרן שלם ,המוסד לביטוח לאומי ,קרן וינברג ,קרן הלן באדר
ולגסי הריטג'.

אמנות ,אנשים ,קפה
מארג כפר ורדים

מארג – מרכז אמנויות לגסי הריטג'  -הוא מרכז רב תחומי בגליל,
שנועד לספק מענה תעסוקתי ,יצרני ויצירתי לאוכלוסייה של אנשים
עם מוגבלויות ,בעלי רמת תפקוד גבוהה .את המיזם פיתחה מנכ"לית
העמותה ,הגב' רותי גופר ,ושזורים בו ארבעה "מוצרים" עיקריים:
 מוצר שיקומי הכולל סדנאות יצירה של אמנות דקורטיבית ,לצד סדנת מולטימדיה מוצר חברתי/תרבותי המבוסס על פעילות תרבות ,אמנות ורוח מוצר תיירותי הכולל סדנאות עבודה ותצוגה פרטיות של אמנים מהיישוב ומהסביבה מוצר עסקי הכולל בית קפה/מסעדה ,המנוהל בידי המשתקמים ,וחנות מוצרי אומנות שימושיתמעשי ידי המשתקמים
בפרויקט ,שהחל לפעול לפני חודשים ספורים ,נקלטו יותר מ 30-משתקמים בסדנאות השונות.
התפוסה במקום תגיע לכדי  80איש .צוות מארג ,ובראשו שלומי כהן (בעל תואר ראשון בחינוך
מיוחד) ,עוסק כל העת בקליטת משתקמים חדשים ,מתוך שאיפה לשרת מספר גדול ככל
האפשר של חברים.
להקמתו של מארג שותפים :הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי ,קרן של"ם,
קרן רש"י ,קרן ויינברג ,קרן לגאסי ,קבוצת שותפים פילנתרופיים  ,PPSNIמשרד הרווחה ,משרד
הבריאות ,הרשות המקומית כפר ורדים ועמותת כוכב הצפון (ע"ר).

'אשירה'
מלחינים
איכות חיים!

מרכז תעסוקה
וטיפול "שיח סוד" בירושלים

אירוע מרגש נערך לציון סיומו של תהליך בנייה נפלא שהיו שותפים לו :קרן הארי וז'נט ויינברג ,המוסד
לביטוח לאומי ,קרן של"ם ,קרן דיר ומשרד הרווחה ,בניווט צוות שיח סוד והמנכ"ל ,הרב שמעון לוי.
המבנה החדש של מע"ש אשירה כולל אגף עבודה מוגנת ובו אולם ייצור רחב ידיים ,מחסן ציוד
ומכונות ,שתי יחידות עסקיות :מכבסה וייצור סבונים .כן כולל המבנה ,אגף מרכז יום טיפולי ,שלצידו
חדר טיפולים מאובזר וחדשני ,וכן ,קומת נופשון חדשה ומאובזרת.
באירוע צוינו  40שנות פעילות של חלוצת החינוך המיוחד החרדי  -שיח סוד .אורחי הכבוד היו הרב
ישראל מאיר לאו ,שר הרווחה  -מר משה כחלון (בתמונה השמאלית) ,סגן שר הבריאות  -הרב ליצמן,
נציגי עיריית ירושלים ,נציגי הפיקוח ועו"ס במשרד הרווחה ,נציגי ביטוח לאומי ונציגי הקרנות.
"כשאני רואה את הבוגרות פה מלאות שמחת חיים ,בעבודה ,בעיסוק עם התלהבות רבה כל כך  -הלב
מתרחב מאוד!" ,אמר באירוע שר הרווחה" .אני קורא לכל החברה הרגילה  -בואו ,התקרבו ,ומכאן
ואילך ,כשאיאבק למען נושאים חברתיים באוכלוסייה המיוחדת ,אדע למען מה אני נאבק".
קרן של"ם סייעה בציוד המסגרת.

מתחדשים בשטח

חגיגות העשור למרכז
יום תמר
בהפעלת אקים אשקלון

בתחילת יולי חגג מרכז יום תמר עשור להיווסדו .במהלך
הערב העלו חניכי המרכז מופע שירים ,והוצגו קליפים על
המרכז ועבודות שיצרו החניכים ,בסיוע אנשי הצוות .את
מרכז יום תמר ,לבעלי צרכים מיוחדים ,מפעילה עיריית
אשקלון ,בשיתוף עם אגודת אקים אשקלון 21 .חברי
המרכז מקבלים טיפולים פרא-רפואיים ,כגון קלינאית תקשורת ,תרפיה באומנות,
תיאטרון בהמחשה וחוגים יצירתיים נוספים.
את האירוע כיבדו בנוכחותם :הגב' שלומית מימון  -מנהלת אגף הרווחה והשירותים
החברתיים בעיר ,הגב' טלי אלון  -מפקחת מאגף הרווחה ,הגב' ריבה מוסקל  -מנכ"לית
קרן של"ם ,מר אשר עופרי הירש  -יו"ר אקים אשקלון ,ד"ר אירנה קצב  -מנהלת מערך
דיור וסניף אקים אשקלון ,וכן הורים ואורחים.
המרכז פועל היום במבנה שאינו עונה עוד על הצרכים .עיריית אשקלון ועמותת אקים
אשקלון פועלות להקצאת קרקע להקמת מבנה מתאים.

מיוחדים

"ניגובי" זכה בתחרות
הממציא הצעיר
בתוכנית "תעשייחד" פועלות יחד קבוצות של
תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד בתחום היזמות.
השנה היה הנושא המרכזי" :הממציא הצעיר כחול-לבן  -פיתוח מוצרים לעולם
ירוק".
באירוע הסיום ,שהתקיים בבנייני האומה בירושלים ,השתתפו  3,000תלמידים
שעלו לשלב הגמר .בתחרות זכה בין היתר המיזם "ניגובי"  -מוצר שמגביר את
המודעות בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לבעיית הריור ,ופועל כתזכורת
לניגוב עצמי בכל כמה דקות.
את הפרויקט ביצע ביה"ס נווה רם ,רכסים ,בניהולה של אילנה לוי ,וליווה אותו
ביה"ס רמת הדסה סולד ,קריית טבעון ,בניהולו של טל שמעון .את הקבוצה
כולה ליוותה המדריכה יעל אברהם.
קרן של"ם תומכת בתוכנית זו השנה השישית יחד עם האגף לחינוך מיוחד
במשרד החינוך

עוגן לחיים – צמי"ד ים

תוכנית ימית חינוכית  -צופי ים
בסוף מאי התקיים בנמל יפו אירוע ססגוני ,לסיכום שנת פעילות של התוכנית הימית
חינוכית "עוגן לחיים" ,שכותרתו" :לכל אדם הזכות לחיים בריאים ומאושרים" .באירוע
השתתפו כ 300 -חניכי הצופים מכל רחבי הארץ.
החניכים השתתפו בתחרויות שיט ובפעילויות מגוונות אחרות ,כגון העפת עפיפונים
ומשחקי חוף .בתום האירוע התקיים טקס ובו הוענקו לחניכים תעודות הוקרה.
לקבוצות המצטיינות הוענקו מדליות.
במסגרת הפעילות השנתית ,החניכים בעלי הפיגור השכלי נחשפים ,אחת לשבוע,
לים ולעולם התוכן שהוא מציע .הם מתנסים בפעילויות מגוונות בתחום הספורט הימי,
כגון חתירה ,שיט מפרשיות ,קיאקים ,דיג ועוד; הם מרחיבים את טווח ההתנסויות
החברתיות ,מחזקים את הביטחון העצמי ,רוכשים כישורי חיים ,לומדים להתמודד עם
מצבי לחץ ועם עבודה בצוות ,ומשתלבים עם החניכים הרגילים של צופי ים.
היום פועלות קבוצות של אנשים עם פיגור ,קל ובינוני ,בשבטי צופי ים בנתניה ,עכו ,בת
ים וחיפה .בתשע"ב מתוכננת פעילות גם בתל אביב ובכינרת.
קרן של"ם מסייעת בציוד לפעילות.

"גשר על מים סוערים"

הרצאתה של ליאורה פינדלר
באסיפה הכללית של קרן של"ם
עשרות נציגי מחלקות הרווחה ,מכל רחבי הארץ ,קיבלו באסיפה
הכללית של קרן של"ם סקירה ודיווח לשנת הפעילות .2010
הרצאתה של ד"ר ליאורה פינדלר" ,גשר על מים סוערים",
שעוסקת במחקרה ,בסיועה של קרן של"ם ,זכתה לתגובות
רבות .ההרצאה עוסקת בצמיחתם של סבים וסבתות לילדים
עם נכות אינטלקטואלית (ניתן להוריד את המחקר מאתר קרן
של"ם).
באסיפה דווח כי בשנת  2010חילקה קרן של"ם יותר מ26-
מיליון  ₪ל 27-פרויקטים פיזיים במסלול רגיל ולכ 90-פרויקטים
במסגרת "מעלה" .מרבית הפרויקטים במחוז המרכז העתיר
במסגרות בקהילה .מגמה של עלייה בבקשות לסיוע ולפיתוח
פרויקטים ,לתעסוקה וטיפול לבוגרים ,ניכרת במגזר הערבי
בצפון.

סרטים יוצרים מציאות

פסטיבל סרטים בינלאומי נודד
פסטיבל הסרטים הבינלאומי "שק"ל  -יוצרים מציאות" חוגג שנתיים
להיווסדו .השנה נדדו  19סרטים בסינמטקים של ירושלים ,תל אביב ,חיפה,
שדרות ,ראש פינה וחולון .בין הסרטים" :הכנסייה האדומה" ,זוכה פסטיבל
הסאנדאנס האמריקני המלווה את מסע ההופעות של זוג קומיקאים
עם שיתוק מוחין בצפון קוריאה; הסרט השוויצרי "גן הצלילים" המספר
את סיפורו של מטפל במוזיקה שהתעוור; ולהקרנה המיוחדת של "נאום
המלך" ,שהתקיימה בירושלים ,קדם סרטון המתאר את פרויקט הצילום
הבינ"ל של שק"ל "כאחד האדם" .כן הוקרן הסרט "מי אתה בשבילי",
המשלב שחקנים עם קשיי תפקוד שכליים  -שחקני "התיאטרון האחר"
של אקים ישראל.
במסגרת הפסטיבל התקיימו שני ימי עיון :האחד סביב הסדרה "פלפלים
צהובים" ,והאחר "מסך נגיש" שדן בדרכים להנגשת בתי קולנוע וסרטים
לעיוורים ,כבדי שמיעה.
אירוע הפתיחה ,במעמד ראש העיר ירושלים  -מר ניר ברקת ,כלל מופעים
של טי אל פורסברג ,זמרת אורחת מארה"ב המתקשה בשמיעה ,ושל
הזמרת אהובה עוזרי ולהקתה .הזמרת עלמה זוהר וג'וש ארונסון ,דייר
בשק"ל ,הנחו את הערב.
הפסטיבל התקיים בסיוע קרן של"ם ,הקרן לירושלים ,קרן גשר ,עיריית
ירושלים ,משרד הרווחה ,ושגרירויות אוסטרליה ,ארה"ב ושוויצריה.
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קורסים והשתלמויות

לומדים לעבוד יחד
קורס מיוחד להורים ואנשי מקצוע בבאר שבע
"ניהול הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בישראל"  -קורס מיוחד במינו להורים ולאנשי מקצוע ,החל בינואר  .2011הקורס נועד לטפח את הידע ,החשיבה
ובניית דרכי הפעולה הנחוצות כדי לקיים מערך תמיכה וליווי הוליסטי ,למשפחות המגדלות ילד עם צרכים מיוחדים ,והוא כלל סדנת פרקטיקום בקבוצות
קטנות ועבודה מעשית.
"המוטיבציה הראשונה היתה הרצון לשים את המשפחה במרכז ,להבין שיש פה מערכת שלמה ,ולא רק ילד" ,אומרת תמי קרישפין ,מנכ"לית ארגון "קשר"
מיוזמי הקורס" .בתחילה התלבטנו האם המתכונת הזאת נכונה לעובדות הסוציאליות ,משום שלהן יש את הידע הבסיסי ולהורים אין ,ופחדנו שהן ירגישו
שמלמדים אותן דברים שהן כבר יודעות" ,מספר אריה שמש ,מפקח ארצי בתחום המשפחה והגיל הרך בשירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי בקהילה,
במשרד הרווחה" .לנו ,ההורים ,ניהול הטיפול הוא נושא קריטי בחשיבותו" ,אומרת בשמת בר נדב ,אימא מיוחדת ויועצת ארגונית" .כהורים ,היינו זקוקים
כמו אוויר לנשימה למישהו שינהל את הטיפול יחד איתנו" .ארנה חולתי ,מורה וגננת מקיבוץ רביבים בנגב" :המפגש עם ההורים היה קשה מעט בהתחלה,
אך ,אחר כך היו סיפורים מרתקים ומרגשים שהעצימו את קולם של הילדים ואת קולה של המשפחה .הקורס העשיר את העבודה שלי ואת היכולות שלי,
ואני צמאה לעוד"" .היה בקורס משהו שגרם לנו לעצור לרגע ולהקשיב להורים ממקום שוויוני ,דבר שיצר שיח מעניין והרבה נקודות למחשבה ולהסתכלות
חדשה על המטופלים שלי" ,אומרת טל פרי חן ,עובדת סוציאלית במרכז לילד בירוחם .ומסכמת רבקה שי ,מנהלת תחום משפחה באשלים" :בסופו של
הקורס ,כשהמשתתפים הציגו את הפרויקטים שלהם ,ראינו שיש התכווננות של הקהילה המקצועית לגשר על הפיצול ,ולראות זה את זה כקולגות,
שותפים לדרך".
בפרויקט שותפים :משרד הרוווחה ,משרד הבריאות ,משרד החינוך ,קרן של"ם ,ארגון "קשר" ואשלים.

הדרכת הורים לעו"סים ותיקים,
מכון אדלר הרצליה

תהליך העצמה,
התמקצעות
ושינוי עמדות

בקורס לחינוך מיני חברתי  -צוותי בת-ים ,חולון
מפגשי ההעשרה מתקיימים זו השנה השלישית ,בקרב מדריכים ומטפלים ממסגרות
בקהילה בחולון ובת ים ,והפעם ,בשיתוף מכון טראמפ ,בהנחיית מכון רם.
"כשהתחלתי את הקורס לא יכולתי לשאת את המחשבה על נושאים הקשורים למין
בקרב החניכים שלי" ,מגלה אחת ממשתתפות הקורס" .לאט ,לאט הבנתי שמדובר
במשהו שהוא נורמטיבי ושיש לו זכות קיום .הבנתי שאני צריכה לדעת איך לחבק
את החניכים שלי בצורה שלא תתפרש לא נכון; הבנתי שנושאים של המרחב האישי
והפרטיות חשובים ביותר .הקורס העניק לי תשובות לכל מיני שאלות שהעסיקו אותי
ואת הצוות ,וזה אינו דבר של מה בכך עבורי".

במגזר הערבי ממשיכים קדימה...

מאת :תמי רייזל ,עו"ס  -מרכזת נושא ופקידת סעד,
עיריית הרצליה
בפברואר  2011נפתח לראשונה קורס של מכון אדלר להקניית
כלים טיפוליים למשפחות המתמודדות עם בן משפחה עם
פיגור שכלי.
בקורס השתתפו  20עובדות סוציאליות ,נציגות לשכות רווחה
מכל רחבי הארץ ,המומחיות בתחום הפיגור השכלי.
הייתה זו עבורנו התנסות מרתקת לשלב בין התיאוריה המוכרת
בציבור הרחב ובין תופעת הפיגור הייחודית כל כך.
מצאנו שהתיאוריה והפרקטיקה האדלריאנית ,שהינה
נורמטיבית ,אוניברסלית ומבוססת על זיהוי כוחות ויכולות,
עשויה למצוא פרשנות וביטוי טיפולי ייחודי בקרב המשפחות
המוכרות לנו ,לצד הטיפול האינטנסיבי בבן משפחה עם פיגור
שכלי.

ערכה ייחודית להפעלת
מתנדבים במסגרות של
אנשים עם פיגור שכלי
קורס "היכרות עם עולם הפיגור השכלי" ,לאוכלוסיית המטפלים והמדריכים
מעמותת אלווין אלקודס ,הסתיים באחרונה במזרח ירושלים .הקורס ,שהתקיים
בשפה הערבית ,נערך במכון מגיד ,השותף בשנים האחרונות לקרן של"ם בבניית
קורסים ,גם בשפה הערבית.
בשנת הלימודים הבאה מתוכנן קורס נוסף למגזר הערבי ,במזרח ירושלים ,בנושא
"הטיפול הישיר לאדם הסיעודי עם הפיגור השכלי" ,עוד מתוכנן להיפתח קורס
בנושא "התנהגות מאתגרת" למדריכים ולמטפלים מתל שבע והסביבה.
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תרומת המתנדבים בקרב אנשים עם פיגור
שכלי היא משאב יקר ערך ,ואנו מבקשים
לטפחה ולשמרה.
בימים אלה יצאה לאור ערכת הדרכה
להפעלת מתנדבים במסגרות של אנשים
עם פיגור שכלי בקהילה .הערכה היא
פרי מאמץ משותף של קרן של"ם והאגף
לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד
הרווחה והשירותים החברתיים .הערכה
נועדה לספק ידע ,מידע וכלים יישומיים
לכל מי שמפעיל מתנדבים לטובת אנשים
עם פיגור שכלי בקהילה.

קרן של"ם יוזמת ,תומכת ומממנת השתלמויות לפי צורכי העוסקים בתחום בשטח ,בתיאום עם הפיקוח והרשויות המקומיות.

כנסים וימי עיון

שונה זה שווה?!

הכנס הארצי השביעי בתחום הפיגור השכלי,
ת"א יוני 2011
ביוזמת האגף לטיפול באדם עם פיגור
שכלי במשרד הרווחה ,ובשיתוף כל הגופים
העוסקים בתחום בארץ ,התכנסו בחודש
יוני כ 1,700 -אנשי מקצוע ,מכל הארץ,
העוסקים בתחום הפיגור השכלי ,למפגש
מקצועי מגוון שהתקיים בגני התערוכה
בת"א .לכנס מגיעים אחת לשנתיים אנשי מקצוע העובדים בטיפול ישיר ,מדריכים
ומטפלים ,במסגרות בקהילה ובמעונות .דיונים ,פאנלים מיוחדים ומגוון פרויקטים,
מחקרים ועבודות לתחום הפיגור השכלי ,ליבנו והציגו סוגיות הקשורות לזכויותיו
ולאיכות חייו של האדם עם פיגור שכלי.
קרן של"ם ,שסייעה במימון הכנס ,הציגה מושב בשם "אוכלים טוב ,חיים טוב?!".
המושב עסק בסוגיית המזון ,אוכל ,אכילה והאכלה ,ובמסגרתו הציגה פרופ' יעל לצר
את מחקרה" :הקשר שבין השמנה לאיכות חיים בקרב אנשים עם פיגור שכלי".
עוד הושק עבור קרן של"ם סרטון ,בהפקת נורית שרויטמן מעמותת שק"ל ,שהציג את
מקומו של האוכל בחייו של האדם עם פיגור שכלי.
קרן של"ם סייעה בסבסוד הכנס.

מתנדבי השירות הלאומי
מפגש סוף שנה במע"ש טירת הכרמל
במפגש נחשפו מתנדבי השירות הלאומי למגוון תכנים ,ביניהם :חשיבותה
של איכות החיים בעבודה עם אנשים עם פיגור שכלי .גב' הגר שמידוב,
שהרצתה בנושא ,השמיעה בסוף דבריה את השיר "גם אני יכול לעוף" ,גם
בשפת הסימנים ,וריגשה את כולם.
גב' רונית סנפיר ,אוצרת ורכזת תוכנית אמנות פלסטית באקים ישראל,
הציגה את העשייה האמנותית בקרב אנשים עם פיגור שכלי ושילבה
בהרצאתה מגוון תמונות של יצירות שאף הוצגו בתערוכות.
המתנדבים סיירו במע"ש והתרשמו ממיגוון תחומי התעסוקה ומעיצובו
הייחודי ,וגם נהנו מכיבוד שהכין קייטרינג סומסום  -מיזם שהוקם בטירת
הכרמל למען נערים ונערות בסיכון .בסוף היום השתתפה הקבוצה בסדנת
העשרה ,ונחשפה לקלפים טיפוליים ,בהנחיית איציק שמולביץ.
יום העיון למתנדבי השירות הלאומי מתקיים פעמיים בשנה  -בתחילתה
ובסופה.
בשנת תשע"א
מימנה קרן שלם
כ 130-תקנים
למסגרות יום
מלא בקהילה,
ועוד  40תקנים
של מתנדבי
שירות לאומי עם
פיגור שכלי.

לומדים מהאתמול מעצבים את המחר
כינוס בינלאומי חמישי של בית איזי שפירא
ת"א יולי 2011

מאות משתתפים מהארץ ונציגים מכ 17-מדינות בעולם השתתפו בכינוס .פרופ' קלי ג'ונסון ואנשי
הצוות היוו פתיחה מרתקת בהצגת נושא המחקר המשותף "ממחקר אודותינו למחקר בשיתופנו".
קרן של"ם הציגה עבודות ,שבוצעו בסיוע מענק מהקרן ,העוסקות בהיבטים שונים של אוכל והאכלה.
במושב "חיים כדי לאכול או אוכלים כדי לחיות?" הציגה נועה גלעד את המחקר שעסק בסוגיית
האכלה של אוכלוסייה סיעודית והשפעתה על תחושת שביעות הרצון של מטפלות מעבודתן; פנינה
הרץ הרצתה על התרה של יחסים דיאדיים פתלוגיים בהקשר של קשר ואכילה ,ומיסוד קשר טריאדי
מאפשר ופותח בעזרת האב; ומרתה הירש הציגה את תוכניתה לתזונה נכונה שיושמה במסגרות
הדיור של עמותת שק"ל.
עמותת "כנפיים" חתמה את הכינוס בהצגתה "במה במקום מיטה".
קרן של"ם סייעה בסבסוד הכינוס.

זוכרים באהבה
יום עיון לזכרו של המפקח
מוחמד סכניני בבאר שבע
במפגש של זיכרון ,נחמה והעשרה מקצועית חברו
יחד בני משפחה ,עמיתים מכל רחבי הארץ ,הורים
ואנשי מקצוע ממסגרות בתחום הפיגור השכלי
בדרום.
"מעז יצא מתוק"  -על צמיחה מתוך המצוקה,
היתה הרצאתה של פרופ' אורית נוטמן שוורץ,
ממכללת ספיר.
הצגת "הנסיך שצחק" ,שהוצגה בפורמט דו לשוני,
חתמה בסגנונה הייחודי יום מרגש לאדם מיוחד.

הזכות להיות הורים

יום תסמונת דאון הבינלאומי צוין ביום עיון בבי"ח הדסה הר הצופים
יום זה ,שהתקיים במרס  ,2011ממשיך מסורת של יוזמה משותפת של "שלוה" והמרכז לתסמונת דאון בביה"ח ,בשיתוף משרד
הרווחה ,עיריית ירושלים ,עמותת ית"ד וקרן של"ם.
בהנחיה משותפת של האחות יעל קסטיאל ואפרת דותן כתבת " "YNETו"שלוה"  -הוצגו בפני באי הכנס היבטים בריאותיים,
תדמיתיים ,חינוכיים וחברתיים .אנשי מקצוע מתחומי הבריאות ,החינוך והרווחה ,וגם בני משפחה ,האזינו לפרופ' שמחה יגל ,ד"ר
מיכל לוריא ,עמנואל שן ,אביבית שיינגרוס והרב שי פירון שהדגיש את זכותם של אנשים עם מוגבלויות להיות הורים .ההרצאות
עסקו בלימודי אוריינות ,בזכות למיניות ובזכות להורות.
קרן של"ם סייעה בתכנון ובמימון יום העיון.
ניתן לראות באתר הקרן את תוכנית ההשתלמויות לשנה"ל תשע"ב 2012-
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תזות ומחקרים

את המחקרים בשלמותם ניתן לקבל במשרדי קרן של"ם

יחס הורים ,לבוגרים עם לקויות
קוגניטיביות במגזר הערבי ,לדיור ומגורים
עצמאיים של ילדיהם בקהילה

הקשר בין תובנה אימהית לעולם הפנימי
של ילד עם לקות אינטלקטואלית,
לרגישות אימהית ולהתקשרות

עבודת גמר לתואר שני ,של ג'יהאן אבו שקארה ,הפקולטה לחינוך,
אוניברסיטת חיפה ,החוג לחינוך מיוחד  -בהנחייתה של פרופ' שונית רייטר

מחקרו של פרופ' דוד אופנהיים ,מהמרכז לחקר התפתחות הילד והחוג
לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

מטרת המחקר לבדוק את התפיסות ,העמדות ודרכי ההתמודדות של
הורים במגזר הערבי עם הוצאת ילדיהם עם לקויות קוגניטיביות למגורים
עצמאיים בקהילה .במחקר השתתפו  31הורים ערבים ,לבוגרים עם פיגור
קל-בינוני ולקויות נלוות אחרות ,שילדיהם סיימו או עומדים לסיים את
שנות בית הספר המיוחד .ההורים מתגוררים במחוז חיפה והסביבה ,רובם
בכפרים.
נמצא שככל שההורים מדגישים יותר את חשיבות המשפחה המורחבת,
כך הם מוכנים פחות ליציאה של ילדיהם למגורים עצמאיים בקהילה.
בנוסף ,נמצא שמשפחות ,שגרות באזורים מתאימים (גיאוגרפית
ותרבותית) למגורים עצמאיים ,מוכנות יותר ,בהשוואה למשפחות שגרות
באזורים שאין בהם מקומות מתאימים למגורים של בעלי לקויות.
נמצא שהורים ,שילדם לומד בבית ספר שה"אני מאמין" שלו דוגל במגורים
עצמאיים בקהילה ,מוכנים יותר ליציאה של ילדם למגורים אלה.
נמצא גם שככל שהלקות מורכבת יותר ,כך מוכנים ההורים פחות לשילוב
ילדם במגורים עצמאיים בקהילה .באופן דומה ,נמצא שככל שהבוגר
מבוגר יותר ,כך מוכנים ההורים פחות לשילובו במגורים אלה.
ולבסוף ,נמצא שהורים העדיפו לאפשר מגורים עצמאיים לבניהם ,יותר
מאשר לבנותיהם ,באופן שתואם את הנהוג בחברה הערבית.
לסיכום ,רוב ההורים מתנגדים לנושא הדיור העצמאי בקהילה עבור ילדיהם,
ועמדתם תלויה בכמה גורמים :דעת המשפחה המורחבת והשפעתה על
דעת ההורים ,אזור מגורים ,סוג בית הספר ,מורכבות הלקות ,גיל הבוגר
ומינו ,ומחסור בשירותים ובמודעות אודות נושא המגורים בקהילה.

הספרות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית מניחה כי תובנה אימהית כלפי עולמו
הפנימי של הילד היא התשתית הנדרשת להתנהגות אימהית רגישה ,והבסיס
להתקשרות בטוחה בין הילד לאמו.
ממצאי מחקרינו הקודמים הראו כי תובנה אימהית תורמת להתפתחות התקשרויות
בטוחות בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה ,ילדים בסיכון ,וילדים עם אוטיזם.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה להרחיב ממצאים אלה לאוכלוסייה של ילדים עם
פיגור שכלי .שיערנו כי אימהות בעלות תובנה יפגינו רגישות גבוהה יותר במהלך
תצפית ,בהשוואה לאימהות ללא תובנה .כמו-כן ,שיערנו כי לאימהות בעלות תובנה
יהיה סיכוי רב יותר שילדיהן יהיו בעלי התקשרות בטוחה ,בהשוואה לאימהות חסרות
תובנה .לבסוף ,בדקנו האם רגישות מתווכת את הקשר בין תובנה להתקשרות.
 26ילדים עם לקות אינטלקטואלית ואימותיהם השתתפו במחקר.
תוצאות המחקר העניקו תמיכה לשתי השערותיו .נמצא כי אימהות בעלות תובנה
היו רגישות יותר במהלך אינטראקציות עם ילדיהן ,מאשר אימהות ללא תובנה.
כן נמצא כי אימהות בעלות תובנה היו בעלות סיכוי רב יותר שילדיהן יהיו בעלי
התקשרות בטוחה ,בהשוואה לאימהות ללא תובנה .ממצא חשוב נוסף היה כי
אימהות לילדים בטוחים היו רגישות יותר לאיתותים שלהם ,בהשוואה לאימהות
לילדים לא בטוחים .תוצאה זו אמנם לא עסקה ישירות בתובנה – המוקד של
המחקר הנוכחי – אך הייתה חשובה משום שתרמה לחיזוק התוקף של הסיטואציה
הזרה באוכלוסיית הלקות האינטלקטואלית.
לבסוף ,ניתוח תווך ( )mediationבדק את תפקיד הרגישות האימהית כמתווכת את
הקשר בין תובנה להתקשרות .בעניין זה ,לא היו למחקר השערות ספציפיות ,ונמצא
כי רגישות אכן מתווכת את הקשר בין תובנה להתקשרות ,אך רק באופן חלקי.

תזה  -חוויית הזיקנה בעיניהן של נשים מזדקנות עם פיגור שכלי
עבודת גמר לתואר שני של נירי דוד  -הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה,
החוג לגרנטולוגיה  -בהנחייתם של ד"ר אילנה דובדבני וד"ר ישראל דורון
תוחלת החיים של נשים עם פיגור שכלי שונה מזו של הגברים ,ולכן ,הן חוות זמן
רב יותר את הקשיים המתלווים לתהליך ההזדקנות .חוויית ההזדקנות של נשים
עם פיגור שכלי מיוחדת להן  -הן חשופות יותר ,בהשוואה לגברים ,למחלות שונות,
לדיכאון ,למצב כלכלי רעוע ,ומעטות מהן חוות תפקיד מגדרי ,כפי שהחברה
מגדירה בהקשר תרבותי.
מטרת המחקר היתה לבחון ולתאר את חוויות הזיקנה של הנשים ,ולבדוק יחד
איתן את מחשבותיהן ורעיונותיהן לגבי ההווה והעתיד 19 .נשים מזדקנות ,עם
פיגור שכלי ,רואיינו  -כולן גרות בסידורי מגורים שונים בתוך הקהילה.
מספר רב של היבטים עלו מתוך הריאיונות ועיקרם נאספו לכדי חמש תמות
מרכזיות :התמה הראשונה מדגישה את חשיבות העבודה בעיניהן של הנשים
ואת חוסר רצונן לפרוש לפנסיה בגיל המבוגר כשאר האוכלוסייה .התמה השנייה
מביאה את תחושותיהן של הנשים בנוגע להזדקנות שלהן .התמה השלישית
מתמקדת בתחושתן הכוללת של הנשים שלא תמיד מאפשרים להן לעשות את
שברצונן לעשות .חוסר השליטה בתחומים נרחבים ועיקריים בחייהן של הנשים
חזר בהרבה ריאיונות .התמה הרביעית מדגישה את חשיבות הזוגיות בחייהן של
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נשים אלה 10 .נשים מתוך המרואיינות נמצאו בזוגיות .כולן מדגישות את חשיבות
בני הזוג שהפכו להיות לחבר הכי טוב שלהן ,נמצא שם עבורן ומשמש משענת
חזקה וחשובה .התמה החמישית והאחרונה מתמקדת בתפיסתן החיובית של
הנשים את עצמן .רובן מגדירות את בריאותן כטובה ,גם אם מחלות שונות פוקדות
אותן והן לוקחות כדורים באופן קבוע.
נערכה השוואה בין המחקר הבינלאומי למחקר הנוכחי .נראה שישנם תחומים
רבים שבהם קיים ייחוד אופייני לחברה הישראלית שמושפע מהערכים
ומהמדיניות כאן .תחום בולט הוא מקום המשפחה בחייהן של הנשים .נשים אלה
נמצאות בקשר חזק יותר עם משפחתן ,והמשפחה לוקחת חלק חשוב בחייהן,
לעומת רוב הארצות שנחקרו בעולם .המדיניות של משרד הרווחה ,המוסד
לביטוח לאומי והעיריות המקומיות בארץ משפיעה על ההבדלים ,בעיקר בתמיכה
הכלכלית בנשים אלה .דוגמה לכך היא תשומת הלב המיוחדת לשעות הפנאי של
נשים אלה ,והחוגים הרבים שבהם הן פועלות הודות לכספים המוקדשים לכך .גם
חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבדיל בינינו לעולם .בארצות אחרות ,הנשים מגיעות
פחות לבדיקות ,לוקחות פחות תרופות ומקבלות פחות טיפול רפואי.

את המחקרים בשלמותם ניתן לקבל במשרדי קרן של"ם ולקרוא באתר הקרן

חשיפה והסברה

קרן של"ם מעודדת תוכניות הסברה ברשויות ,בתכנים מגוונים המותאמים לצורכי הרשות

מרס בראש העין
חודש של מודעות והסברה
הרשות המקומית ,רשת המתנ"ס ,סניף אקים המקומי ,צ'יימס ,בית הספר נאות
אילנה ,קונסרבטוריון ומעון בני ציון ,בסיוע קרן של"ם ותרומות של בנק הפועלים,
חברו יחד לחודש של אירועים בראש העין.
החודש נפתח בתערוכת צילום "מזווית אחרת" של בוגרי מועדון אקים שהתקיימה
במתנ"ס ע"ש קימרלינג ,ובתערוכת "זה במרכז" של קרן של"ם .ההצגה "הבחורים
בדלת ממול" -שכל הכרטיסים לה אזלו  -הועלתה אף היא .במקום הפעילו מתנדבים
וחניכי אקים בית קפה ,ונערך מופע של מקהלת בוגרי אקים בוגרים ראש העין.
עוד במהלך החודש  -הצגת "הדירה" ,של תיאטרון אחר של אקי"ם ,במימון קרן
של"ם ,ובבית הספר "נאות אילנה" התקיים יום ספורט.
פעילויות פורימיות ואחרות התקיימו גם הן על ידי סניף אקים המקומי ,מעון בני ציון
והוסטל תפארת עלומים ,בשיתוף מועצת תנועות הנוער ויחידות צבאיות .מע"ש רב
נכותי צ'יימס אירח תיאטרון בובות וקורס שזירת פרחים.
קרן של"ם סייעה במימון חלק מאירועי החודש.

לימודים

לראשונה בארץ:
תואר שני בתחום המוגבלות השכלית
בביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן
בבסיס התכנית ,תפיסה הומניסטית ולפיה ,אנשים עם מוגבלות שכלית הם
אנשים שווי זכויות לאנשים בעלי התפתחות תקינה  -חלק בלתי נפרד מן
הקהילה והחברה .ראש המסלול  -ד"ר חפציבה ליפשיץ ,מכהנת כיו"ר הוועדה
הארצית להכנת תכנית הלימודים לתלמידים עם פיגור קשה ועמוק ,מטעם
האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
מסלולי הלימוד :מסלול מחקרי (עם עבודה תיזה כ 20-שעות) או מסלול יישומי
(ללא עבודת תיזה כ 28-שעות) .לסטודנטים המתעתדים ללמוד במסלול עם
תיזה ,תוצע מלגת מחקר של  ₪ 7,000מקרן של"ם .הלימודים מיועדים לבעלי
תואר ראשון בכל מקצועות מדעי החברה.
בתשע"א למדו בתכנית  22סטודנטים ,בהם מורים העובדים עם תלמידים בעלי
מוגבלות שכלית ,מדריכים ובעלי תפקידים במסגרות מגורים ותעסוקה .כמו
כן ,לומדים בתכנית סטודנטים שאינם בעלי ניסיון בתחום המוגבלות השכלית,
בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה ,מדעי המוח ,ריפוי בעיסוק ועוד.

לפרטים ולהרשמה:
אונ' בר אילן ,מזכירות תואר שני בחינוך.03-5318456 ,

הנסיך צחק באירוע הסברה
בכפר יסיף
מחלקת הרווחה בכפר יסיף ,סניף אקים המקומי ,משרד הרווחה
וקרן של"ם חברו ליום הסברה מאתגר ומרגש שהתקיים בחודש
מאי .יותר מ 200-איש ,הורים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ,ואנשי
מקצוע שונים ,השתתפו באירוע.
מר עוני תומא  -יו"ר המועצה המקומית בכפר יסיף ,מר נביל
קבלאן  -מפקח מחוזי ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ומר
עמיקם רז ,סגן יושב ראש הנהלת אקים ישראל  -נשאו ברכות .זרי
פרחים חולקו כאות הוקרה למתנדבים הוותיקים  -מר ויקטור נסר
והגב' מלכה ג'רייס.
הגב' גומאנה שחאדה
הנעימה בנגינה בפסנתר.
בהצגה "הנסיך שצחק",
בביצוע תיאטרון אלחכמה,
באו לידי ביטוי ,באופן
מהנה ומשעשע ,היכולות
האמנותיות של השחקנים
עם הצרכים המיוחדים.
בסיום הרצתה הגב' ראמיה ג'רייס בנושא" :תזונה נבונה ונכונה
וחשיבותה בקרב האוכלוסייה כולה ובקרב אוכלוסייה בעלת צרכים
מיוחדים על אחת כמה וכמה".
קרן של"ם סייעה בתכנון ומימון אירוע ההסברה.
תיאטרון "אלחכמה" נוסד בכפר יסיף ,בשנת  ,2003והפקותיו
מסתייעות במענקים של קרן של"ם והוסטל עתיד ,ובליווי
הלשכה לשירותים חברתיים בכפר יסיף ,משרד הרווחה ואקים.

ברכות ואיחולים
לפרופ' פנינה קליין ,על זכייתה בפרס ישראל
תשע"א ,בתחום החינוך.
ברכות לזוכים באות הנשיא למתנדב לשנת
תשע"א:
מר סטנלי סבא – על פעילותו רבת השנים למען
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בישראל.
ארגון אקים ישראל – על פעילות רבת שנים לקידום ולשיפור איכות
חייהם של אנשים עם פיגור שכלי ,ולציון  60שנות פעילות.
קרן של"ם מאחלת עוד שנים רבות של פעילות מבורכת ומודה
על שיתוף פעולה פורה לקידום איכות חיים של אנשים עם צרכים
מיוחדים ושל החברה בכלל.
 7קרן שלם

לוח הודעות

משולחנה של מנכ"ל קרן של"ם
צדק חברתי?
תשאלו את קרן של"ם

 - 7.12.11יום עיון בתחום השיקום
תפיסת המשפחה המתמודדת עם נכות ,המכללה
האקדמית ספיר.

פיתוח שירותים לאדם עם פיגור השכלי בקהילה? LIKE
שילוב בין אנשים עם פיגור שכלי לאוכלוסיה רגילה? LIKE
"שילוב הפוך" של אוכלוסייה "רגילה" עם אוכלוסיית הפיגור השכלי?
...VERY VERY LIKE
פיתוח מסגרות פנאי וחברה לאדם עם פיגור שכלי במסגרת הקהילה שבה הוא חי היא משימה לא פשוטה ,בלשון
המעטה .תוסיפו למשוואה את הפריפריה ,יישובים מרוחקים וקטנים ,והנושא הופך להיות לא פשוט עוד יותר.
המרחקים הגדולים בין יישוב ליישוב ,המאפיינים את הפריפריה ,מספר לא גדול של תושבים וצורך בהסעות ,כל
אלה מקשים ומרחיקים את האפשרות להיענות לצרכים החברתיים של האוכלוסיות ה"מיוחדות".
אנחנו ,בקרן של"ם ,משקיעים משאבים ואנרגיות רבות בחשיפת היכולות של האדם עם הפיגור השכלי ואיכויותיו
לציבור הרחב ,במטרה להסיר חסמים ,למגר פחדים מהלא נודע ,לבער את הדעות הקדומות ולהשלים את חוסר
הידע.
לאחרונה ,יותר ויותר מציעה קרן של"ם ליישובים קטנים ומרוחקים מהערים הגדולות "שילוב הפוך" ,ברוח ה"מארג"
 המסגרת החדשה שקמה בכפר ורדים.המודל לשילוב הפוך הוא שימוש במשאבים לטובת האדם עם הפיגור השכלי ,אך גם לאוכלוסייה הרגילה הנהנית
מההשקעה .מענה לצורך ייחודי מחד ,ויצירת אינטראקציה ושילוב עם הפיגור השכלי מאידך  -ובכך הרווח הוא
כפול.
אנו קוראים לציבור ה"רגיל"  -בואו אתם אלינו! בואו ליהנות מהמבנים ,מהמסגרות ומהפעילות .בתכנון מושכל,
המבנים היפים והפונקציונאליים יכולים לשמש גם ציבור רחב יותר .מהציוד הנרכש יכולים ליהנות גם תושבים ובני
נוער "רגילים" .האדם עם הפיגור השכלי מרוויח פעמיים – הוא פועל במבנה יפה ,המותאם לצרכיו ,מכבד אותו ואת
סביבתו ,וגם נפגש ומתרועע עם אוכלוסייה "רגילה" באופן טבעי.
אנו מעודדים הקמת מועדונים חברתיים רב נכותיים או שילוב במועדוני נוער וחברה קיימים .אנו מציעים ראייה
רחבה של צורכי היישוב בתחום החברתי ,תוך ניצול המבנה ושימוש בו ובציוד לטובת כלל האוכלוסייה .לתושבים
ה"רגילים" יהיה עניין שתקום בסביבת מגוריהם מסגרת לאנשים עם צרכים מיוחדים ,כי כך ירוויחו וייהנו כולם.

בברכת שנה טובה לכולנו,
שנה של מימוש והגשמת תוכניות וחלומות לטובת הכלל והפרט,
ריבה מוסקל  -מנכ"ל קרן של"ם

קול קורא
למענקים למחקר
קרן של"ם מציעה מענקים למחקר לעבודות גמר
(תזה) לתואר שני ושלישי ,ולמחקרים העוסקים
בנושאים שמקדמים את איכות חייהם של אנשים
עם פיגור שכלי והסובבים אותם.
מועד אחרון להגשה -
היום האחרון של חודש נובמבר .2011
פרטים וטפסים באתר הקרן.

ידיעון השתלמויות לעובדים
לשנת תשע"ב 2011-12
השנה מוצעות יותר מ 20-השתלמויות בכל רחבי
הארץ ,בדגש על עובדים בטיפול ישיר.
הידיעון הועלה לאתר הקרן ויופץ באמצעות
הדואר האלקטרוני.

הנהלת קרן של"ם והצוות
שולחים לשותפינו ,קרובינו וידידינו
ברכת

שנה טובה

שנת פעילות מחבקת ומשלבת ידיים,
למימוש ולהגשמת
היעדים והמטרות המשותפות
לחיים טובים ולשלום
לכולנו

 - 14-15.2.12הכנס הארצי ה 8-לשיקום ,עמותת
חומש  -שיקום  -פריצת דרך בראי הזמן ,כפר
המכביה רמת גן.
מרס  - 2012יום סיור נוסע ,קרן של"ם

קול קורא

להגשת מועמדויות
לפרסי המצויינות
ואותות ההוקרה של קרן של"ם
לשנת תשע"א .2011
הצעות יתקבלו
עד יום חמישי ,ו' חשון ,3.11.11 -
בשעה .16:00
פרטים נוספים באתר הקרן

קרן של"ם חברי הנהלה
אלי דדון -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
עיסאם מסראווה  -מנהל מחלקת רווחה ,מ.מ .כפר קרע
אסתר עמר  -מנהלת אגף הרווחה ,עיריית באר שבע
אתי גפן – מנהלת מחלקת הרווחה ,מ"א עמק יזרעאל
אסא בן יוסף – מנהלת תחום רווחה במרכז השלטון המקומי
נציגי משרד הרווחה ושירותים החברתיים
ד"ר חיה עמינדב  -מנהלת האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי
אבנר זקן  -סגן מנהלת האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי
אברהם מונל  -מנהל אגף הפיתוח
ויוויאן אזרן  -מנהלת השירות לטיפול בקהילה ,האגף לטיפול
באדם עם פיגור שכלי
ישראל חזקיה  -מנהל המחלקה לפיתוח סוציאלי ,התאחדות
התעשיינים
יריב מן  -עוזר מנכ"ל
צוות הקרן
ריבה מוסקל  -מנכ"ל
מיקי כהן  -רכזת פרויקטים
שרון גנות  -רכזת פיתוח כ"א ,מחקר ויזמות
שולמית גלעדי  -מרכזת משרד
אביבית בוסי  -מזכירה
אפרת מידני  -פקידה
עריכה והפקה:

שד' מנחם בגין  5בית דגן 50200
קרן שלם 8

