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אירועי חודש בריאות הנפשאירועי חודש בריאות הנפש

את הערב פתח הרב אוחנונה אברהם, יושב ראש הנהלת סניף אנוש 
מכל  אמנים  של  תערוכה  קישטה  המקום  את  שופר.  בתקיעת  צפת, 
מנהלת  הדסי,  לילך  נפשית.  פגיעה  עם  המתמודדים  הארץ  רחבי 
המועדון החברתי של הסניף הנחתה את הערב. בהמשך הופיעו שני 
תל  מסניף  מסריק  מועדון  של  המוסיקלי  ההרכב  חברי  מתמודדים 

אביב, בניהולו של חמי רודנר. 
וחברה במועדון החברתי  אביגיל אלמקייס, מתמודדת בדיור המוגן 
של סניף אנוש צפת, ריגשה את כולם בסיפורה האישי עם ההתמודדות 
עם המחלה: "כשבני היה בן שבע ובתי הייתה בת שנתיים, פרצה אצלי 
המחלה", סיפרה אביגיל, "בעלי ומשפחתי התגייסו לעזרתי ועזרו לי 
ולילדיי בכל התחומים. הביטוי של המחלה היה בכך שהיו לי הזיות. 
בלילות חשבתי שהולכים לרצוח אותי ופחדתי לישון. לאחר תקופת 
לבקר  התחלתי  במקביל  שלי.  החיים  על  אחריות  קיבלתי  שיקום 
במועדון החברתי של אנוש בצפת. יש כמה דברים שאני רוצה שתצאו 
קורה  המשפחה  מבני  לאחד  שאם  חשוב  מאוד  הזה.  מהערב  איתם 
דבר כזה להיות לצדו, לתמוך בו ולא להתבייש בו. חשוב מאוד לגרום 
למתמודד לצאת לעבודה, להכיר אנשים ושיהיה לו בשביל מה לקום 
שיעודדו  אנשים  ולפגוש  חברתי  למועדון  ללכת  מאוד  חשוב  בבוקר. 

גם להעביר מסר לחברה  וכמה שפחות להיות לבד. אני רוצה  אותך 
הרגילה, שיקבלו את המתמודדים באהבה ובמסירות".

אשתר יעקובסון, מתמודדת בדיור המוגן, הקריאה שיר מתוך הספרים 
שהיא כותבת וכמו כן אמרה: "מדי פעם המחלה נותנת בי אותותיה. 
לשמחתי התגלה לי ידע מופלא בתוך עצמי ואני יודעת לחוות שלום 

גם במצבים קשים או מביכים. כמו כולנו אני נופלת וקמה".
תיאר  שמונה,  קריית   – צפת  אשכול  מנהל  דורון-קינסברון,  נמרוד 
את מגוון המסגרות בסניף: הוסטל ודיור מוגן שעוזרים למתמודדים 

להשתלב בקהילה עם תמיכה של 
החברתי.  ומועדון  מקצועי  צוות 
דברים  נשאו  הערב  בהמשך 
עתליה דרעי, מנהלת מרחב צפון, 
השירות  חשיבות  את  שציינה 
עיריית  וראש  צפת,  כמו  בעיר 
את  שהדגיש  שוחט,  אילן  צפת 
בעמותה  העירייה  של  התמיכה 

לאורך השנים.

ערב הסברה וחשיפה לפעילות סניף אנוש צפת 
בבית הסראיה בעיר

ערב הצדעה והתרמה לסניף אנוש צפת התקיים בספטמבר במתחם הסראיה, 
במעמד ראש העיר אילן שוחט

ראש עיריית תל-אביב רון חולדאי, ציין את החשיבות של המסגרות 
גם  נשאה  גרנט  צופית  המיוחדות.  לאוכלוסיות  התעסוקתיות 
הכנסה  להבטחת  חתירה  של  החשיבות  את  והדגישה  דברים  היא 
מכבדת לנפגעי הנפש והגב' רונית דודאי ציינה את שיתופי הפעולה 
הבריאות,  במשרד  הנפש  לבריאות  לאגף  העירייה  בין  המוצלחים 

שבזכותו מתאפשרים פרויקטים כאלה.
גג מבנהו החדש של מפעל "בית הנייר" בדרום  האירוע התקיים על 
העמותה  חברי  של  ידיהם  מעשה  מטעמים  בו  והוגשו  תל-אביב 
המתמודדים עם פגיעה נפשית חברי קפה "רייך" - בית קפה ייחודי 

שהוקם במסגרת פרויקט יזמות עסקית של עמותת אנוש. 
של  ה"קקטוס"  מועדון  חברי  של  ציורים  תערוכת  הוצגה  כן  כמו 
אנוש תל-אביב ועל הבמה הופיעו חברי ההרכב המוזיקלי של מועדון 

מסריק תל-אביב, בניהולו של היוצר חמי רודנר. 
נשאו דברים גם יו"ר עמותת אנוש יורם כהן, שבירך על פתיחת המיזם 
המחודש, והודה גם לקרן למפעלים מיוחדים של ביטוח לאומי, גב' 
רואה  שבה  החשיבות  את  שציינה  העיר  ראש  סגנית  להבי-  מיטל 
עיריית תל-אביב את המסגרות של אנוש, וגב' טובה פייגנבאום- יו"ר 

סניף ת"א שסיפרה על ההיסטוריה של בית הנייר כמש"פ לשעבר.  

פתיחה מחודשת ל"בית הנייר" )מש"פ לשעבר( 
במעמד ראש עיריית תל-אביב

בין הנוכחים גם מיטל להבי סגניתו של ראש העירייה, צופית גרנט 
נשיאת חוג הידידים של עמותת אנוש, רונית דודאי אחראית על 

השיקום בבריאות הנפש במשרד הבריאות, ועוד

הפתיחה המחודשת של בית הנייר, מסגרת תעסוקתית בסניף תל-אביב )מש"פ לשעבר(, 
נערכה על ידי הסניף לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי בסימן הרחבת תכניות לתעסוקה 

נתמכת ולפיתוח יזמות בקרב בעלי מגבלה פסיכיאטרית

חברי ההרכב המוסיקלי 'שווים' 
מופיעים בסראייה

מימין לשמאל: רונית דודאי, מיטל להבי וצופית גרנט, יהודה גוהר המשנה למנכ"ל עם רון חולדאי, יורם כהן יו"ר העמותה עם רון חולדאי, 
חמי רודנר עם חברי ההרכב המוסיקלי של תל-אביב, טובה פייגנבאום סביב השולחן עם צופית גרנט, ראש העיר וחמי רודנר
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העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע.ר)

אירועי חודש בריאות הנפש

אודיטוריום  את  ה-27.11.11  א'  ביום  גדשו  איש  מאלף  למעלה 
 – אנוש  של  השנתי  ההתרמה  באירוע  תל-אביב  באונ'  סמולרש 
העמותה הישראלית לבריאות הנפש, למען האוכלוסייה המתמודדת 

עם מגבלה פסיכיאטרית ובני משפחותיהם. 
הקהל  את  חשמל  בהתנדבות,  למופע  שהתגייס  סחרוף,  ברי  היוצר 
בהופעה מרגשת וסחף אותו לרקוד לאורך כל הערב. הערב היווה את  

שיאו של  חודש בריאות הנפש הישראלי.
מלבד המופע המרכזי של ברי סחרוף, הנחתה את חלקו הראשון של 
התקיים  והוא  אנוש,  של  הידידים  חוג  נשיאת  גרנט,  צופית  האירוע 

במעמד בכירים בקהילת העסקית ונציגי משרד הבריאות.
על  האחד   – סרטונים  שני  הוקרנו  האירוע,  של  הראשון  בחלקו 
כספי  בזכות  המתאפשרות  העמותה,  שיוזמת  המגוונות  הפעילויות 
חגית,  של  האישי  סיפורה  את  המביא  סרטון   – והשני  התרומות 
ובאירועים  הולדת  בימי  כליצנית  למחייתה  העובדת  מתמודדת 

לילדים, כשמפאת מחלתה נלקחו מאחזקתה ילדיה הביולוגיים.  
בין הקרנת סרטון אחד לאחר, עלו על הבמה חברי ההרכב המוסיקלי 
רודנר,  חמי  היוצר  של  המוסיקלי  בניהולו  "שווים",  העמותה  של 

שריגשו את הקהל בשירו של חבר ההרכב נדב רומנו "תמיד".

כחצי מיליון ₪ גויסו באירוע ההתרמה השנתי 
של עמותת אנוש 

מעל אלף איש הגיעו לאירוע ההתרמה השנתי של עמותת אנוש, שנערך 
ביום ראשון ה- 27.11.11. הערב, שבמרכזו הופיע בהתנדבות ברי סחרוף, 

הוכתר כהצלחה גדולה וחתם את חודש בריאות הנפש הישראלי

ד'ר הלה הדס עם ח'כ לשעבר שאול יהלום

יו"ר העמותה יורם כהן נשא דברים ואמר: 
גילה  גב'  כי  המרנינה  הידיעה  אלינו  הגיעה  אלה  "בימים 
השנה  נמנית  שנים,  מזה  בעמותה  המתנדבת  סדובסקי 
במסגרת  המצטיין.  למתנדב  הבריאות  שר  מגן  מקבלי  עם 
אנוש שמה לה גב' גילה סדובסקי למטרה לפעול בהתנדבות 
גילה  בארץ.  השוטרים  בקרב  ההסברה  מערך  להטמעת 
מספרת: 'כשפרצה המחלה אצל הבן דורון מאד התביישנו,   
הייתה המון בורות בכל מקום. חיינו עם הבן שסבל וחיפשנו 
לפנות  עוז  שאזרנו  עד  מה  זמן  עבר  לסבלו.  ופתרון  מענה 
ורק  לאחור  הבטנו  לא  שוב  אליה,  שפנינו  מאז  לאנוש. 
כי  לדעת  למדנו    ' קודם...  קיומה  על  ידענו  שלא  הצטערנו 
יעדה של אנוש הוא לפוגג את הקלון הנלווה למחלות הנפש, 
לעזור לילדים שאובחנו כלוקים בצורה זו או אחרת במחלת 

נפש ולהוריהם".   

צופית גרנט עם מיכל נגריןצופית ואברם גרנט עם בתם רומי

ד"ר הלה הדס שעלתה לשאת דברים, 
אמרה בין השאר: 

"צדק חברתי פנים רבות לו, מובילי המאבק ל'צדק חברתי' 
החברה  סובלת  שמהם  רבים  תחלואים  לרפא  מבקשים 
במדינה, אנחנו דורשים להעלות על סדר היום הציבורי גם 
את מאבקנו למען החוליה החלשה בחברה, כך שבסופו של 
והתיוג  הבושה  את  ותגנוז  מנהגה  את  החברה  תשנה  יום 

שהיא משיתה על המתמודדים.  
לעתיד  דרכו  את  מחפש  אלינו  המגיע  מהאנשים  אחד  כל 
המשא  עם  בהתמודדות  ולהכוונה  לסיוע  מצפה  יותר,  טוב 
בכוחה  ומונע  פסיכיאטרית  מגבלה  עם  החיים  של  המורכב 
של תקווה, שבלעדיה אין תכלית לחייו. בעמותת אנוש אנו 
שוקדים מדי יום ביומו על ליווי בדרך המגבירה את התקווה 

ומוציאה לאור את היכולת הטמונה בכל אחד ואחד".

יו"ר העמותה יורם כהן עם יו"ר חוג 
הידידים שי ביליס

ד"ר הלה הדס, מנכ"ל עמותת אנוש:
"אני מודה לתורמים ולכל מי שהגיע לאירוע בשמי ובשם כל החברים בעמותה המתמודדים עם פגיעה נפשית. הסכום שגויס 
הוא משמעותי מאוד עבור כל עמותה ועל אחת כמה וכמה כשמדובר באוכלוסייה שקטה הסובלת ממחסום הבושה והשתיקה".

צופית גרנט, נשיאת חוג הידידים של העמותה:
"ככל שהזמן עובר אני מעכלת איזו זכות גדולה נפלה בחיקי להיות נשיאת העמותה, לייצג את חבריה המתמודדים עם מגבלה 

פסיכיאטרית ולשמש להם פה. אני צריכה להיות זו שאומרת תודה".
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נפתחו שלושה מרכזי מיל"ם )מרכז ייעוץ 
למשפחות( חדשים: בכפר-סבא, בכרמיאל ובחיפה

כפר סבא: "מרכז הייעוץ הוא בבחינת 'מורה נבוכים' למשפחות"
בכפר-סבא,  החדש  מיל"ם  מרכז  של  חגיגית  פתיחה  נערכה  יולי  חודש  בתחילת 
הממוקם במבנה היוקרתי של "בית בכפר הדרים" ברחוב בן- יהודה בעיר, בניהולה 

של נועה ארסט. בטכס הפתיחה נשאו דברים נציגי גופים שונים שהוזמנו לאירוע. 
מלבד מנכ"ל העמותה ד"ר הלה הדס נשאו דברים גם ד"ר גדי לובין – ראש שירותי 
בריאות הנפש במשרד הבריאות, סגן ראש העיר ממה שיינפיין מחזיק תיק הרווחה, 
דינה ברק, אחראית תחום משפחות באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, פרופ' 
אלי שמיר יו"ר עמותת 'עוצמה' של הורים לפגועי נפש, מזל לנדס אחראית תחום 
משפחות בעמותת אנוש ומשה נצר, נציג המשפחות, שסיפר עד כמה הסתייע כאב 
לבן המתמודד עם פגיעה נפשית בצוות של מרכזי הייעוץ של מיל"ם, שהיו בבחינת 

'מורה נבוכים' למשפחה בתחילת המשבר. 
בהמשך הערב הרצה פרופ' דיויד רועה, ראש החוג לבריאות נפש קהילתית באונ' 

חיפה על "חזון ההחלמה בבריאות הנפש: תרומות ואתגרים". 

ראש עיריית חדרה: "הבית החדש הוא החשוב בשירותי העמותה"
"הבית החדש של מרכז הייעוץ למשפחות הוא הדבר החשוב ביותר שעמותת אנוש 
עושה על מנת לשרת את קהל המשפחות של אלו המתמודדים עם פגיעה נפשית". 
כך אמר מר חיים אביטן, ראש עיריית חדרה, בטכס רב משתתפים בחנוכת מרכז 
מיל"ם החדש בעיר, שהתקיים בחודש ספטמבר ברחוב גורדון 10. ראש העיר התכבד 
בקביעת מזוזה בדלת המרכז. בטכס הפתיחה נשאו דברים סילביה אזולאי, מנהלת 
המרכז שפתחה את הטכס במילים חמות על כל הגורמים שסייעו בהקמת המרכז, 
כולל אנשי העירייה ומשרד הבריאות. נשא דברים גם ד"ר גדי לובין – ראש שירותי 
בריאות הנפש במשרד הבריאות, דינה ברק, אחראית תחום משפחות מחוז מרכז 
באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, ופרופ' אלי שמיר יו"ר עמותת 'עוצמה' של 

הורים לפגועי נפש. 
מזל סיפרה על הסיוע שניתן לקבל במרכזים של אנוש וכיצד הדבר משנה את עולמן 

של משפחות המתמודדות עם בן/בת חולים. 
בהמשך הערב הרצתה ד"ר אילנית חסון – אוחיון, פסיכולוגית שיקומית אונ' בר-

אילן על התמודדות משפחתית עם מחלת נפש: "תיאוריה, מחקר וטיפול".

כרמיאל: "חברה נמדדת ביכולתה לקבל את החלשים"
"חברה נמדדת ביכולת שלה לקבל את החוליה החלשה שבה ולסייע לה". כך אמרה 
בתחילת  שנערך  מיל"ם  פתיחת  בערב  העיר  ראש  מקום  ממלאת  כהן,  שולה  הגב' 
חודש דצמבר בכרמיאל. מלבד סגנית ראש העיר כיבדו בנוכחותן את האירוע גם 
יעל ברוך ומזל  נציגת משרד הבריאות  שולה מנחם -מנהלת לשכת הרווחה בעיר, 

לנדס, מנהלת תחום המשפחות בעמותת אנוש. 
לנדס ציינה כי המרכז ישרת את האוכ' היהודית ואת המגזר הערבי בכל מרחב צפון.

לשירות  התייחסה  אשר  מיל"ם,  מנהלת  גלימידי-  נטע  של  בברכות  נפתח  הערב 
פגועי  בן/בת  עם  המתמודדות  המשפחות  של  וממשי  קיים  לצורך  מבורך  כמענה 
הרווחה  ומח'  כרמיאל  שעיריית  וההכרה  התמיכה  את  נטע  ציינה  כמו-כן,  נפש. 
בעיר נותנות לעמותת אנוש המפעילה את מרכז המשפחות ובאופן כללי - למסגרות 

השיקום בעיר. 
בערב בירכו גם נציגת משרד הבריאות יעל ברוך- רכזת משנה סל שיקום, וגב' מזל 
לנדס ראש תחום משפחות בעמותת אנוש שבירכה גם בשם ד"ר הלה הדס מנכ"ל 

העמותה.
לצמיחה  ביחס  התיאוריות  את  והציג  ירושלמי,  חנוך  פרופ'  הרצה  הערב  בהמשך 

ולהתפתחות מתוך מצבי משבר. 

ראש עיריית חדרה חיים אביטן 
עם צוות מיל"ם חדרה

מ"מ ראש העיר שולה כהן 
נושאת דברים

מחזיק תיק הרווחה בעיריית כפר סבא: 
ממה שיינפיין וחנה אברוצקי

המרכזים החדשים נוספו לארבעה הקיימים בירושלים, בנתניה, בחיפה, ובאשדוד. מרכזי הייעוץ 
של מיל"ם נועדו לסייע לכל מי שמתמודד עם מחלת נפש של בן משפחה: הורים, בני זוג, אחים 
ובנים של נפגעי נפש. בפתיחה החגיגית של כל אחד מהמרכזים החדשים השתתפו ראשי משרד 

הבריאות, הנהלות העיריות וצוותי הנהלת עמותת אנוש

הלה הדס נושאת דברים 
בפתיחת מיל"ם כפר-סבא

אירועי חודש בריאות הנפשאירועי חודש בריאות הנפש
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העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע.ר)

אשדוד
"מרכזי מיל"ם והסיוע הניתן היום למשפחות של אלו המתמודדים 
עם מגבלה פסיכיאטרית הופכים את ההתמודדות של המשפחה כולה 
לדבר הרבה פחות קשה ממה שהיה פעם, כשאני הייתי צעירה ובני 
משפחתי לא ידעו איך להתמודד עם אחי שפרצה אצלו מחלה נפשית, 
דבר שהפך את חיינו על פיהם. היום ההתמודדות הרבה יותר קלה, 
כשיש סיוע שכזה". כך אמרה צופית גרנט, נשיאת חוג הידידים של 
עמותת אנוש, שהגיעה ליריד מסגרות השיקום שיזם מיל"ם אשדוד. 

במסגרת היריד, שהתקיים ביום ב' ה- 14.11.11 הוצבו דוכני מידע של 
המסגרות השיקומיות בעיר. היריד, שאורגן ע"י צוות מיל"ם אשדוד 
- אורנה המנהלת ולצדה שחר ורווית, התקיים כחלק מאירועי חודש 
מקום  באשדוד,  העירונית  בספריה  התקיים  היריד  הנפש.  בריאות 

נגיש לקהילה, לצרכני השירות ולמשפחות.

היריד שימש בעבור הקהל הרחב והמשפחות הזדמנות לקבלת מידע 
בלתי אמצעי על ידי מפגש עם מנהלי המסגרות ועם עובדי השיקום 
ביניהם  ביריד,  השתתפו  שיקום  שירותי  כ-15  אחד.  מרוכז  במקום 
שירותי דיור )גם בעבור המגזר החרדי(, תעסוקה, חברה ופנאי. היריד 
הוצגה  היריד  במסגרת  נעימה.  במוסיקה  ולווה  ותוסס  צבעוני  היה 
מתמודדים  של  מכחולם  פרי  מרהיבים  ציורים  של  נודדת  תערוכה 

מכל רחבי הארץ.

ירידי חשיפה של מסגרות השיקום 
התקיימו באשדוד ובחיפה

מרכזי מיל"ם בשתי הערים יזמו הקמה של ירידים שבהם הקימו המסגרות 
השיקומיות בעיר דוכנים ובהם חומרי הסברה ומידע על המסגרות השיקומיות 

בערים. כמו כן הוצגו מוצרי מסגרות התעסוקה של המתמודדים ותערוכה נודדת 
מיצירותיהם של מתמודדים מסניפי אנוש ברחבי הארץ

חיפה
"נפרדתי מהאשמה – בחרתי בחיים"

בן/בת  שלהם  למשפחות  הייעוץ  מרכז  לפעילות  חשיפה  בערב 
בחיפה,  חושי  אבא  בבית  )מיל"ם(  נפשית  מחלה  עם  המתמודדים 
הציגו המסגרות השיקומיות בבריאות הנפש בעיר בדוכני מידע. כמו 
לאחר התמודדות  לבן שהתאבד  סיפורה האישי אם  סיפרה את  כן 
עם מחלת נפש: "רק כשנפרדתי מהאשמה, יכולתי לבחור בחיים" - 
במילים נרגשות אלה תיארה שרה ארבל, שבנה שם קץ לחייו לפני 10 
שנים, את החזרה שלה לתפקוד ולבנייה מחדש של חייה. ארבל, אשת 
עסקים ויועצת אישית ועסקית בארץ ובעולם, הופיעה בפני קהל של 
המתמודדים  אוכלוסיית  נפש,  פגועי  של  משפחות   - אנשים  עשרות 
עם המחלה, אנשי מקצוע והקהל הרחב שגדש את האולם. "במחלות 
הנפש אין אשמים", ציינה ארבל שרואיינה על ידי חיה נחמה מנהלת 
"זה מצב שיכול  והנחתה את האירוע,  מרכז מיל"ם חיפה שארגנה 
גם צריך  כך  גבוה,  לוקה בלחץ דם  לקרות לכל אחד. כמו שמישהו 
להתייחס למחלות נפשיות, שניתן להשתקם מהן. פעמיים החלטתי 
לבחור בחיים. הפעם הראשונה הייתה כשבעלי נפטר מסרטן והשאיר 
אותי אלמנה צעירה בת 39 עם שלושה ילדים, והפעם השנייה הייתה 
לא אשמה  הנפש. כשהבנתי שאני  בגלל מחלת  חייו  נטל את  כשבני 
במצב של בני, יכולתי לבחור בחיים, לקחת את האנרגיה שכרסמה בי 
ולהפנות אותה לבנייה מחדש של חיי, ושל הקריירה העצמאית שלי". 
את העירייה ייצגו מר פיני וגמן, מנהל השירותים החברתיים בעיריית 
חיפה ומר איציק רוזנר, האחראי על תחום השיקום בעירייה. לאחר 
הרצאתה של הגב' שרה ארבל, ניתנה לקהל אפשרות לשאול שאלות. 
השיתוף האמיתי והכן של שרה עורר בקהל עניין, שאפשר דיאלוג בין 

הסיפור הסובייקטיבי שלה לאלו של האחרים.

שרה ארבל בערב החשיפה ביוזמת מיל"ם חיפהדוכן ביריד מסגרות השיקום של מיל"ם אשדוד

אירועי חודש בריאות הנפש
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בנק  ביריד  שפיים  למתחם  הבאים  פני  את 
קיבלו  החגים,  לקראת  שהתקיים  הפועלים 
עטויות  טבחים,  כובעי  עם  דמויות  שתי 
סינרים שעליהן הכיתוב "גוטה גוטה" –מותג 
המרציפנים של סניף חולון של עמותת אנוש 
טעימות  במגשים  לבאים  מציעים  כשהם   –

מרציפנים במנג'טים. 
השלישית  השנה  זו  השתתפה  אנוש  עמותת 
שמקיים  החגים  לקראת  המתנות  ביריד 
התקיים  הפעם  שנה.  מדי  הפועלים  בנק 
היריד במתחם מלון שפיים, כש-30 עמותות 

מציגות את מרכולתן בדוכנים בדשא ובמבנה 
חפצי  הציעו  הצבעוניים  הדוכנים  הפנימי. 
דקורטיביים,  כלים  שונים,  מסוגים  אמנות 

בגדים, תכשיטים, מאכלים מיוחדים ועוד. 
הדוכן של עמותת אנוש שהיה ממוקם בביתן 
הסגור היה מעוצב לעילא – יצירות המרציפן 
בצורות  דקורטיביות  בקופסאות  הוצגו 
אגוזים,  עם  מרציפן  פרחים,  פירות,  של 
הכותרת  גולת  כשאת  ועוד,  תמרים  עם 
מהווים מארזי ה'טייק אווי' של המרציפנים 
שונים.  בצבעים  סושי  בצורת  המעוצבים 
ג'ינג'ר  ווסאבי,  דמוי  מרציפן  גם  במארז 
ושוקולד בקופסה זעירה במקום רוטב סויה, 

ואל כל מארז מחוברים מקלות אכילה. 
 הדוכן היה מסודר למשעי ומעוטר בפוסטרים,

עם  גוטה',  'גוטה  עם הטבעת המותג  במפות 
במפיות  מעוטרים  קומות  בשתי  הגשה  כלי 
מרהיבי  מרציפנים  מסודרים  ועליהם  תחרה 

צבעים, ועוד. 
כשאת  המבקרים,  לזרום  החלו  הדוכן  אל 
בניצוחו  חולון  סניף  אנשי  מקבילים  פניהם 
דנה  תעסוקה,  תחום  מנהל  ליג'י  ירון  של 
ארבל מנהלת הסניף ונתן שרפמן יו"ר הסניף 
העמותה,  מנכ"ל  הדס  הלה  ד"ר  עם  יחד 

צופית גרנט נשיאת העמותה, מנהלת פיתוח 
אדמון  ובשמת  הולנדר  דנין  מיכל  משאבים 

דוברת העמותה. 
טעמו  התרשמו,  בדוכן,  ביקרו  השאר  בין 
 ורכשו מוצרים: שרי אריסון בעלת השליטה 
בנק  יו"ר  סרוסי  יאיר  הפועלים,  בבנק 
הפועלים, משה תאומים, נאווה ברק מנכ"ל 
רהב  רני  גולדווסר,  קרנית  עלם,  עמותת 

יח"צן הבנק ועוד ועוד. 
גבוהות  היו  באירוע  מהמכירות  ההכנסות 

מאוד, מעל ומעבר למצופה. 

הצלחה גדולה לדוכן עמותת אנוש 
ביריד בנק הפועלים בשפיים

סושי ממרציפן בדוכן של אנוש שרי אריסון, ד"ר הלה הדס מנכ'ל עמותת אנוש 
וצופית גרנט

עמותת אנוש חתמה את אירועי חודש בריאות הנפש בהקרנת הסרטים 
"בלדה למוכה ירח" )בימוי גונן גלזר( ו"נקודה טובה" בסינמטק תל-
אביב המחודש. בתום ההקרנה התקיים רב-שיח בין הגיבור, הבמאי 
והקהל, שבו נראו מספר אושיות קולנוע, ביניהן הקולנוען אורי ברבש, 
העורכת טליה אשר, ועוד הסרט, בבימויו של גונן גלזר עוקב במשך 9 
היומיומי  ובמאבקו   ,33 דגן,  עמית  הטוב  חברו  של  חייו  אחר  שנים 
במרכז  בטיוליו  הזייתית  בפטריה  שהשתמש  לאחר  השפיות.  אחרי 

בנפשו.  חלה  עמית  הצבא,  אחרי  אמריקה 
הילד הקיבוצניק מעין חרוד, הפופולרי, יפה 
לשבר  הפך  והשנון,  האינטליגנטי  התואר, 
כלי שבקושי מצליח לאסוף את רסיסי חייו. 
לאחר הקרנת הסרטים התקיים רב שיח עם 
אל  הופנו  הקהל  שאלות  מרבית  היוצרים. 
עמית ועל ההתמודדות היום יומית שלו עם 
המחלה ועם מצבי ההתנתקות מהמציאות, 
גם  הקהל  את  עניינה  מכך  פחות  לא  אך 
דרך עשיית הסרט שתיעד את עמית במשך 
שכיום,  עמית,  מבוטלת.  לא  חיים  תקופת 
עמותת  באמצעות  וגם  ארוך  מסע  לאחר 
חיים  אורח  היום  ומקיים  השתקם  אנוש 
מאוזן סיפר, שגם לאחר האשפוז הראשון 
והשני שלו עדיין המשיך להשתמש בסמים. 

תקין  חיים  אורח  לקיים  רוצה  אני  שאם  הבנתי,  דבר  של  "בסופו 
ומאוזן עליי לוותר על הסמים. החיים הכתיבו לי את המציאות יותר 
סיפר:  גלזר  גונן  הבמאי,  שלי".  האישיים  הרצונות  אותי  משהנהיגו 

"בין עמית ולביני נרקם עולם שלם בו המצלמה מציצה לדיאלוג מאוד 
זה  דיאלוג  השולחן.  על  האמת  עמית,  עם  כשאני  וכמוס.  אינטימי 
מבוסס על שנים של קירבה, בהם נרקמה שפה שלמה, עולם שלם של 
מושגים. אני מזדהה עם עמית לא רק כחבר אלא כאדם, שתמיד היה 
מחוץ למסגרות והרחק מה'מיינסטרים'. כקולנוען אני מרותק מנושא 
ותחושות  דרכים  לבטא  דרכים  ומחפש  השפיות'  ו'מאובדן  התודעה 

אלו על גבי המסך".  
גם  השיב  טובה"  "נקודה  במאי  הלר,  אבי 
את    מספר  הסרט  הקהל.  לשאלות  הוא 
ניו- ילידת   )52( חיה  של  המדהים  הסיפור 
בעלה  עם  מאלסקה  לארץ  שעלתה  יורק, 
בעיר  מושבת  והשניים קבעו את  שהתגייר 
צפת. באלסקה נולד בנם אביחי המתמודד 
עלו  אביחי  בעקבות  דאון.  תסמונת  עם 
נוספים  ילדים  ארבעה  עוד  ואימצו  לארץ 
החרדית  מהקהילה  דאון,  תסמונת  עם 
בצפת, שם, בשל הדעות הקדומות והחברה 
מרובות  המשפחות  מתקשות  המורכבת, 
אבי  כאלה.  ילדים  עם  להתמודד  הילדים 
הלר )32( בוגר לימודי פסיכולוגיה וקולנוע,  
ענה לשאלות שנגעו למפגש שחווה עם חיה 
האישית  להתמודדות  והתייחס  וילדיה, 

שזימן לו המפגש עם העולם הדתי ועולמם של ילדי תסמונת דאון.

עמותת אנוש חתמה את אירועי חודש בריאות הנפש בהקרנת הסרטים "בלדה למוכה ירח"  ו"נקודה טובה" בסינמטק 
"אני לא מגדיר את עצמי כפגוע נפש, אלא כאדם עם מגבלה"

כך ענה עמית דגן לשאלת הקהל באשר להתמודדות שלו עם מחלת המאניה דיפרסיה בתום הקרנת הסרט 
"בלדה למוכה ירח" – סרט דוקומנטרי שנעשה על חייו

גונן במאי "בלדה למוכה ירח" )משמאל( ועמית שעליו 
נעשה הסרט )מימון( עונים לשאלות הקהל 
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בעקבות פניית עמותת אנוש:
יום הנכה הבינלאומי צוין השנה בסימן 

בריאות הנפש
יום  הנכה הבינלאומי שהתקיים ב- 6.12.11, עמד 
השנה בסימן בריאות הנפש. זאת, לאחר שמנכ"ל 
הביטוח הלאומי אסתר דומיניסיני נעתרה לפניית 
כי  שהדגישה  הדס  הלה  ד"ר  אנוש  עמותת  מנכ"ל 
האוכלוסייה המתמודדת עם פגיעה נפשית, מהווה 
במרכז  בישראל.  הגדולה  הנכים  אוכלוסיית  את 
הביטוח  עובדי  עשרות  השתלבו  היום  אירועי 
התנדבו  חלקם  השונים.  אנוש  בסניפי  הלאומי 
סיפורים  שמעו  חלקם  התעסוקתיות,  במסגרות 
אישיים של מתמודדים, וחלקם השתלבו במסגרות 
העמותת  מנכ"ל  הדס  הילה  ד"ר  והפנאי.  החברה 
גרנט  נשיאת חוג הידידים צופית  ביחד עם  הגיעה 
לאומי  ביטוח  למתנדבי  המשותפת  לפעילות 

והמתמודדים במפעל הסבונים בבת-ים. 

הופעתו של אסף אמדורסקי
 במרכז ערב ההתרמה לסניף מודיעין

צוות מודיעין עם מנכ"ל העמותה הלה הדס ואסף אמדורסקי

צוות סניף בת-ים עם מתנדבות בטל"א 
במפעל הסבונים בסניף

בנות ביטוח לאומי עם הצוות בסניף רמלה

סניף מודיעין של אנוש קיים בתחילת חודש דצמבר ערב התרמה 
התקיימה  הערב  במרכז  הסניף.  לפעילות  קודש  הכנסותיו  שכל 
אלבומו  מתוך  תכניתו  עם  אמדורסקי  אסף  האמן  של  הופעתו 

האחרון "צד א'".
המברכים  כשבין  המקומי,  התרבות  היכל  אולם  את  גדשו  מאות 
היו יו"ר הסניף עמוס רומר, מנכ"ל העמותה ד"ר הלה הדס, סגן 
ראש העיר אילן בן-סעדון ומנהל התחנה לבריאות הנפש בעיר, ד"ר 

רועי בן-גל. 
סגן ראש העיר אילן בן סעדון, מחזיק תיק הרווחה וחבר בהנהגת 
שהשירות  כדי  הכל  תעשה  שהעירייה  והבטיח  לברך  עלה  הסניף 
ימשיך לשגשג בעיר ולתת מענה לנזקקים לו. הוא פנה לשרית שמיר 
רכזת חברה ותעסוקה בסניף ואמר לה "אני מצדיע לך על העשייה 
– את תמיד נותנת לי הרגשה כשאני מגיע לסניף, שאני נמצא בבית. 

קבלי ממני את כל הגיבוי שבעולם". 
שכן  בעבורה  מיוחד  אירוע  שזה  ציינה  שבירכה  הדס  הלה  ד"ר 
את  להסיר  במקום  לקהילה  קראה  מודיעין.  העיר  תושבת  היא 
בריאה.  חברה  גם  כולל  חברתי  "צדק  הנפש.  פגועי  מפני  החשש 
ככל שהקהילה מכבדת את השונה, היא תהיה שלמה יותר". היא 
הזכירה בדבריה את אהוד מוליאן ז"ל שהוביל את הסניף בתחילת 
הדרך והיה חבר בהנהגה המקומית, "זה אך סמלי שהאירוע מצוין 
עצמם  על  לקחו  הוריו  היום  פטירתו.  את  מציינים  שאנו  בשבוע 
שמחים  אנחנו  בסניף.  המובילה  להנהגה  וחברו  בדרכו  להמשיך 
גודל של אסף אמדורסקי מתנדב לערב שכולו למען  שאמן בסדר 
אוכלוסייה המתמודדת עם מגבלה נפשית. אין ספק שלתמיכה שלו 

יש משמעות רבה להעלאת המודעות בקרב האוכלוסייה במודיעין 
והסביבה".

בן- רועי  וד"ר  הסניף  יו"ר  רומר  עמוס  גם  דברים  נשאו  כאמור, 
גל, מנהל התחנה לבריאות הנפש במודיעין שציין כי אנוש הייתה 

הראשונה שפתחה שירותים בתחום בעיר מודיעין.
דלית אבוטבול, מנהלת הסניף סיכמה: "הערב השיג את מטרותיו 
הרבה  התמיכה  גם  כמו  לסניף  כספים  וגיוס  המודעות  העלאת   –
גם  סייג.  ללא  שהייתה  בעירייה,  הרווחה  מח'  מאנשי  לה  שזכינו 
על  לנו ושמה אותנו  החשיפה הרבה לשירות שלנו הייתה חשובה 

מפת השירותים החברתיים במודיעין".
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הוועד  שמנהיג  כולל  תהליך  במסגרת  התקיים  המפגש 
המתנדבות  ההנהגות  תפקידי  את  לתחום  כדי  המנהל 
סניפים,  מנהלי  הוזמנו  למפגש  סניף.  בכל  השכיר  והצוות 
עובדי  וצוות  הארץ  מכל  מקומיות  הנהגות  וחברי  יו"רים 
המטה. את המפגש, שהתקיים במשך ארבע שעות, בנו יחד 
מנהלת תחום התנדבות בעמותה הדס גלבוע ורונית דרורי 

מהמרכז למנהיגות מתנדבת – ג'וינט אלכ"א ישראל. 
מתמודדים  ידי  מעשה  בתקרובת  התכבדו  שהבאים  לאחר 
שבמהלכו  המפגש  נפתח  בתל-אביב,  "רייך"  הקפה  מבית 
הסניף  תפקידי  סביב  עבודה  בקבוצות  דיונים  התנהלו 

ותפקידי ההנהגה המקומית המתנדבת והצוות השכיר.
אמנים  שלמה,  בן  ושלי  כליף  גליה  ליוו  האירוע  את 
מתמודדים מתוך ההרכב המוסיקלי של מועדון "מסריק" 

תל אביב - בהובלה של המוסיקאי חמי רודנר.

מפגש ביסוס הנהגות מקומיות
בחודשים אוגוסט וספטמבר התקיימו שני מפגשים רבי משתתפים 

שכללו את נציגי ההנהגות המקומיות בסניפים ואנשי הנהלת העמותה

גליה ושלי מההרכב המוסיקלי 'שווים' 
מנעימים בשירים פרי עטם

סביב השולחנות במפגש ביסוס הנהגות 
מקומיות

אנוש  עמותת  חברי  ידי  על  המיוצרים  הייחודיים  הקרמיקה  כלי 
המתמודדים עם פגיעה נפשית מוצעים למכירה בדוכן ברשת חנויות 
לתרבות  בישראל  המובילה  הרשת   – וטעמים"  כלים   Spices"

הבישול, האפייה והאירוח. מוצרי הקרמיקה 
מיוצרים בעבודת יד, במבחר כלים: צלחות, 
במבחר   – ועוד  פנכות  הגשה,  טסי  קערות, 
המזכירים  מרהיבים,  ובצבעים  טקסטורות 
בעיצובם חיבור חזק לחומר ולאדמה. הכלים 
מיוצרים  שאינם  וניכר  נוכחות,  בעלי  הינם 
בשיטת 'סרט נע' אלא שכל אחד ואחד מהם 
ובאהבה.  רבה  לב  בתשומת  בהקפדה,  נעשה 
מספר רני אורון, מנהל סניף "ספייסס" תל-
אביב: "בחרנו את מוצרי הקרמיקה של אנוש 
בעיקר בגלל ההקפדה, רמת הגימור והאיכות 
הגבוהים  בסטנדרטים  העומדים  שלהם, 
מוסף  ערך  גם  פה  יש  זאת,  מלבד  ביותר. 
העמותה,  של  למתמודדים  הלב  פתיחת  של 
ואנשים הנכנסים לחנות שמחים לרכוש כלי 

שיש בקנייתו משום ערך מוסף. המוצרים מוצגים גם בסניפים ביהוד 
ב"ספייסס"  משמרת  מנהלת  זהבי,  יונה  מוסיפה  ביל"ו".  ובצומת 
אנשים  בחנות:  אנוש  כלי  של  המכירה  דוכן  את  שעיצבה  תל-אביב, 
ראשון  דבר  נתקלים  לחנות  הנכנסים 
 – מהכלים  מתפעלים  ומאד  בדוכן 
מהצבעים, האיכות והיופי שלהם. אני 
מקווה שחנויות ומסעדות רבות ירכשו 
הקרמיקה  מוצרי  את  בעקבותינו 
להגשה  מאד  המתאימים  אנוש,  של 
יוסף,  תומר  ובמסעדות".  באירועים 
הקרמיקה  כלי  של  הייצור  קו  מנהל 
בעצמו  מתמודד  אנוש,  של  בסטודיו 
עם פגיעה נפשית ומדריך את החברים 
בסטודיו מסכם: "המוצרים שלנו הם 
ברמת הגימור הגבוהה ביותר שיש. אין 
שעבר  מבלי  מהסטודיו  שיוצא  מוצר 
גאה  אני  ביותר שלי.  ביקורת קפדנית 

בחברים המייצרים ובמוצרים שלנו".

כלי הקרמיקה של סניף רמת השרון 
"מככבים" במיטב המסעדות בתל-אביב

רשת חנויות spices מציעה למכירה את מוצרי הקרמיקה של הסניף. 
עם המסעדות שבהן מגישים את המנות על גבי הכלים של אנוש נמנות: "כיופים" – 

המסעדה )צומת ירקונים(, "רק בשר" )יפו(, טפאס אחד העם )יונתן רושפלד(, "סלטה", 
"אויאמה", קפה זליק )גבעתיים וקריית אונו(, קייטרינג רן שמואלי, מסעדת טפאס 

'פאבלה" )קינג ג'ורג' ת"א(, רוזה נגרו )רשל"צ( ועוד.... 

יונה זהבי מסניף "ספייסס" תל-אביב עם תומר יוסף, 
מנהל קו הייצור של סטודיו הקרמיקה של אנוש
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עמותת אנוש זכתה במכונית טויוטה 
מחברת "יוניון מוטורס"

שאפגוש  ידעתי  לא  כוחות,  מלאת  "חזרתי 
כאלה אנשים איכותיים. להרגשה שאני לא לבד 
ויש עוד אנשים שמתמודדים עם דברים דומים, 
מי  עם  יש  לעשות,  מה  שיש  תחושה  הצטרפה 
במילים  למיל"ם".  לפנות  מתכוונת  אני  לדבר, 
שהשתתפה  האימהות  אחת  חתמה  אלה 
שעברה  הגדולה  החוויה  את  המשפחות  בכנס 
בכנס. כנס המשפחות הארצי השנתי של אנוש 
מתקיים כחלק בלתי נפרד מהפעילות השנתית 
מהווה  הכנס  למסורת.  והפך  העמותה,  של 
אחד העוגנים החשובים של העמותה אשר בני 
משפחות ייסדו אותה ולאורך השנים מעורבים 
בהתפתחותה. בכנס שמעו המשתתפים הרצאות 

הפסיכיאטריה,  בתחום  לחידושים  התוודעו  מקצוע,  אנשי  מפי 
השתתפו בסדנאות להתמודדות בנושאי זוגיות, מיניות וקשב, התנסו 

יצאו  ואף  והעצמה,  מדיטציה  בחוויות 
היו  הכנס  מטרות  נצרת.  בסביבת  לטיול 
ולבני  להורים  במידע, מתן תמיכה  העשרה 
ומתן  שיתוף  המתמודדים,  של  משפחה 
מבעבר–  יותר  והשנה  שותפות,  תחושת 
לאפשר למשפחות לשתף מניסיונן, בצד מתן 
לגיטימציה להפוגה מהעומס שאותו חווים 
בני המשפחה במהלך השנה. הכנס הסתיים 
קורן  אודיה  האומנית  של  בידור  בהופעת 
מתמודדת,  של  בת  היותה  עקב  שנבחרה 
קהל  את  שיתפה  ההופעה  כשבסיום 
המשפחות בחוויה של ילדות בצל אם פגוע 
נפש.  כתמיד, גם השנה לווה הכנס בחשיפה 
תקשורתית גדולה שמטרתה המרכזית הייתה טיפול בסטיגמה. ניכר 

היה כי המשפחות יצאו מלאי חוויות וכוחות. 

"כלים שלובים" - כנס משפחות ארצי שנתי 
מאות בני משפחות של מתמודדים עם פגיעה נפשית מכל 

רחבי ישראל התכנסו בסוף מאי במלון "גולדן קראון" בנצרת 
לכנס המשפחות הארצי השנתי שמקיימת עמותת אנוש תחת 

הכותרת: "כלים שלובים – חיפוש האיזון" 

300 משפחות התכנסו במלון "גולדן קראון" בנצרת לכנס הארצי השנתי שמקיימת עמותת אנוש. 
במהלך הכנס שמעו בני המשפחות הרצאות שונות של רופאים וחוקרים  בתחום בריאות הנפש 

מהאקדמיה והקהילה,  והשתתפו בסדנאות להתמודדות בנושאי זוגיות, מיניות וקשב, חוויות 
מדיטציה והעצמה. בין השאר השתתפו בני המשפחה בפעילות פנאי ושחרור מלחצי היום יום כמו 

טיול בעיר נצרת שכלל ביקור בכנסיות וכד'. 

פאנל "סיפורי חיים של נשים מתמודדות" בכנס 
המשפחות הארצי

20 מכוניות  "יוניון מוטורס" העניקה  חברת 
שהגישו  נבחרות  עמותות   20 ל-  "טויוטה" 

מועמדות ועמדו בקריטריונים לזכייה. 
יוניון מוטורס ראתה באנוש מועמדת  חברת 
 303 מבין  החברה  רכב  לקבלת  ראויה 
עמותת  בפניית  מעומדות.  שהגישו  עמותות 
הדגישה  המכונית,  לקבלת  למועמדות  אנוש 
במידה  כי  הדס,  הלה  ד"ר  העמותה  מנכ"ל 
העמותה  בכוונת  במכונית,  העמותה  שתזכה 
להשתמש בה לצורך ייעול עבודת המועדונים 
"באמצעות  הדס:  ד"ר  התעסוקתיים. 
ההולך  לביקוש  מענה  לתת  נוכל  המכונית 
וגדל למוצרי המתמודדים במרכזי התעסוקה 
הן  מהירה  היענות  מחייב  אשר  השונים, 
מנת  על  באספקתם  והן  המוצרים  בייצור 

תוכל  מכונית  עסקיים.  בגופים  להתחרות 
המוצרים  הגלם,  חומרי  בשינוע  לסייע 
המתמודדים  מאוכלוסיית  המורכב  והצוות 
יאפשר  וכן  ושכירים,  נפשית  פגיעה  עם 
במטרה  פוטנציאליים  לקוחות  אל  הגעה 
לשווק את מוצרי העמותה". כעת, משזכתה 
לדברי המנכ"ל  לה  יתאפשר  ברכב,  העמותה 
המוצרים  ייצור  לצורך  גלם  חומרי  להעביר 
אל  מרכזי התעסוקה, לבצע נסיעות של נציג 
מוצרי  של  פוטנציאליים  לקוחות  אל  שיווק 
בקרב  המוצרים  את  לפרסם  המתמודדים, 
המוצרים  את  לשנע  פוטנציאליים,  לקוחות 
הלוגיסטי  למרכז  התעסוקה  ממרכזי 
ובהמשך הפצה בין הלקוחות השונים ולהסיע 
המוצרים  עם  ביחד  צוות  ואנשי  מתמודדים 

מציבה  העמותה  שבהם  שונים  ירידים  אל 
דוכן לממכר מוצרי המתמודדים. 

ד"ר הלה הדס מנכ"ל עמותת אנוש 
מקבלת את מפתח רכב הטויוטה מידי 

נשיא טויוטה אירופה מר דידיה לרוי

עמותת אנוש זכתה להיות בין 20 עמותות שזכו ברכב מבין 303 עמותות שהגישו מועמדות
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של  אמנות  תערוכת  נפתחה  דצמבר  בחודש 
סנטר"  ה"דיזיין  במתחם  שדרות  אנוש  סניף 

בבני ברק, בצמוד לחנות של הולנדיה. 
הצוות,  הסניף,  מתמודדי  הגיעו  לתערוכה 
הנהלת  המפעל,  ועובדי  הולנדיה  הנהלת 
הפתיחה  ערב  וחברים.  משפחה  בני  אנוש, 
כלל ברכות של מנכ"ל הולנדיה, אבי ברססט, 
מנכ"ל  מור,  ליליאנה  סנטר  דיזיין  מנכ"ל 
עמותת אנוש ד"ר הלה הדס, ומנהלת הסניף, 

עינב טופז-גבאי.
יוזמה משותפת של סניף  התערוכה היא פרי 
אנוש שדרות עם חברת הולנדיה, המקיימים 
חברת  שנים.  כשלוש  מזה  הדוקים  קשרים 
ונתינה  מעורבות  דגלה  על  חרתה  הולנדיה 
אמיצים  שדרות  סניף  עם  וקשריה  בקהילה 

ומגוונים. 

עינב מנהלת הסניף: "התערוכה הינה בבחינת 
עם  המגוון  הפעולה  בשיתוף  חדש  שיא 
הולנדיה. החברה הפיקה אתנו את התערוכה 
השלבים.  בכל  אותנו  וליוותה  פרטיה  כל  על 
אחריות  בלקיחת  משמעותי  שיעור  למדנו 
וערבות הדדית, גילינו את כוחות הגוף והנפש 
באווירה  אלו  וכל  בנו  הטמונים  הגדולים 

מכבדת ומעצימה".
עם  פודיומים  שבוע,  במשך  הוצגו,  בתערוכה 
על  המתמודדים.  בידי  שנעשו  אומנות  מיצגי 
על  דברים  נכתבו  נושא,  פי  על  פודיום,  כל 

האמן היוצר ועל היצירה.

בנוסף הוקם דוכן מכירה המציג את האומנות 
השימושית הנעשית בסניף במהלך השנה.

מנהלת סניף שדרות הודתה במעמד הפתיחה 
במלאכה  והעושים  התומכים  המלווים,  לכל 
משמעותי  אירוע  "זהו  במילים:  וסיכמה 
שהאיר לנו שמחות קטנות וגדולות וחבק רגעי 
בתגובות  הפתיחה,  בערב  גדולים  התרגשות 
בהבנה  ובעיקר  שלנו  למוצרים  אנשים  של 

שהשיקום הוא דרך חיים מעצימה לכולנו!".

סניף אנוש שדרות הציג תערוכת אמנות 
ב"דיזיין סנטר" במסגרת שיתוף הפעולה 

המתמשך עם חברת "הולנדיה"

אבי ברססט מנכ'ל הולנדיה, הלה הדס מנכ'ל 
אנוש ועינב טופז גבאי מנהלת סניף שדרות 

בתערוכה

אתי סלע מנהלת מחרב דרום ותמר סדן מנהלת 
תחום השיקום בתערוכה

שיתוף פעולה עם "הום סנטר" – שנה שישית
עם  פעולה  משתפת  סנטר"  "הום  חברת 
למעלה  השישית.  השנה  זו  אנוש,  עמותת 
מ- 10 סניפים מקבילים של אנוש ושל "הום 
סנטר" מקיימים פעילויות משותפות, ומספר 
של  משתקמים  מעסיקים  אף  החברה  סניפי 
אנוש המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית, 
ליווי מקצועי מהעמותה במסגרת  המקבלים 

פרויקט 'תעסוקה נתמכת'. 
ד"ר הלה הדס מנכ"ל עמותת אנוש: "שיתוף 
מגוונות,  בדרכים  ביטוי  לידי  בא  הפעולה 
עובדי חברת 'הום סנטר' מסייעים במשימות 
שיפוץ,  כגון:  אנוש,  בסניפי  שונות  התנדבות 
ליציאה  מתמודדים  הכשרת  תחזוקה, 
תורמת  כן  כמו  פנאי.  שעות  ובילוי  לעבודה 
שונים.  לשימושים  וחומרים  ציוד  החברה 
מבצע ההתרמה הינו חולייה נוספת בשרשרת 

הקשר המבורך בין הגופים".  

סנטר":  "הום  סמנכ"ל  שדמי,  ארן  לדברי 
שנים  ארוכת  מסורת  קיימת  "בחברה 
מובנת  מדיניות  החברה  מנהלת  שבמסגרתה 
היתר  בין  בקהילה,  חברתית  אחריות  של 
עם  שנים  ארוך  אסטרטגי  פעולה  שיתוף 
במגוון  החברה  פועלת  בנוסף,  אנוש.  עמותת 
תרומה  מוצרים,  תרומת  לרבות  תחומים 
מוגבלויות  עם  אנשים  ושילוב  קופות,  בקו 
לאוכלוסיות  בעצמך  זאת  עשה  וסדנאות 

מגוונות".
וראשי  העמותה  ראשי  נראים  בתמונה 
סכום   – הצ'ק  עם  מצולמים  כשהם  החברה, 
האחרון  ההתרמה  במבצע  שנאסף  הכסף 
הסכום  אנוש.  עמותת  למען  החברה  בקופות 
לפתח  אנוש  עמותת  את  ישמש  הנכבד 
ייחודיים לחברי המתמודדים עם  פרויקטים 

פגיעה נפשית.

מימין לשמאל: יורם כהן – יו"ר עמותת אנוש, 
ארן שדמי – סמנכ"ל משאבי אנוש "הום סנטר", 

רביב ברוק מאייר – מנכ"ל הום סנטר, 
ד"ר הלה הדס – מנכ"ל עמותת אנוש
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השחקנית אודיה קורן, הזמר אדם 
ואחים של פגועי נפש ריגשו בסיפורים אישיים 

במפגש שסיכם את תערוכת  
"non סטיגמה"

עבודתם של רפרם חדד ושרה פ' מתוך התערוכה "non סטיגמה"

הזמר אדם,  השחקנית אודיה  קורן, הפסיכיאטר ד"ר אייל שמיר 
איציק   – אנוש  מעמותת  נפשית  פגיעה  עם  למתמודדים  ואחים 
 – סטיגמה"   non" תערוכת  את  חתמו  ודיסלבסקי,  ושרית  לוי 
נפש  פגועי  אמנים  של  עבודות  דצמבר  חודש  במהלך  שהציגה 
מנקודת  נפש  פגוע  משפחה  בן  עם  ההתמודדות  על  שיח  ברב   -

מבטם.
סיפור  את  לשמוע  שהגיע  ביפו,  עמיעד  גלריית  את  גדש  רב  קהל 
בצל  ילדות  על  שסיפרו  המשפחה  ובני  האמנים  של  חייהם 
ההתמודדות עם מחלת האם או מחלת האח. ברב שיח השתתפו 
 – למתמודדים  אחים  שני  קורן,  אודיה  השחקנית  אדם,  הזמר 
פסיכיאטר.   – שמיר  אייל  וד"ר  וודיסלבסקי  ושרית  לוי  איציק 
את הרב-שיח הנחתה מזל לנדס, מנהלת תחום משפחות בעמותת 

אנוש.
הזמר אדם סיפר כי נולד בבית שבו האם כבר הייתה חולה במאניה 
לי מהזיכרון", סיפר  דיפרסיה. "חלקים שלמים מילדותי נמחקו 
אדם, "הייתי עסוק בבריחה מתמדת מהבית ומההתמודדות עם 
מחלת אמי ובדיעבד כשבגרתי, זה רדף אותי ורודף אותי עד היום 
שלא הייתי שם בשבילה". השחקנית אודיה קורן הרטיטה את לב 
הקהל כששיתפה בפרקים נרחבים מעברה כבת לאם חולה במחלה, 
הכרוני  הדיכאון  לצד  בהתבגרות  כרוך  שהיה  הקושי  על  סיפרה 
שלה ואמרה, "רק חיכיתי תמיד לשמוע את המנעול מסתובב על 
שבהם  הרגעים  היו  אלו  כי  מהבית,  יצאה  כשאמא  פעמיים  צירו 
רווח לי מעט. שנים ניסיתי להציל אותה מעצמה בכל פעם שאיימה 

להתאבד, עד שהבנתי שככל הנראה לא אצליח". 
ייעוץ  )מרכזי  מיל"ם  מרכזי  של  בסדנאות  המשתתף  לוי  איציק 
שלו  ההתמודדות  על  סיפר  אנוש  עמותת  שמפעילה  למשפחות( 
לא  ההורים  המוזרה.  בהתנהגותו  שונה  היה  תמיד  "אחי  כאח: 
רק  הילדות.  בשנות  לו  התנכרתי  אף  ואני  כלל  המצב  את  הבינו 
אנוש  בעמותת  שקיבלתי  הסיוע  ובזכות  מותם,  לאחר  לימים, 
התחברתי אליו והיום הוא הנפש הקרובה לי, משוקם ומתפקד". 
כשהיה  דרכים  תאונת  עבר  אחיה  כי  סיפרה  ודיסלבסקי  שרית 
בהשגחתה. "ההורים שלי אמרו שאחי חולה במחלת נפש כתוצאה 
הסתובבתי  שקרתה,  בזמן  בהשגחתי  שהיה  מכיוון  מהתאונה. 
במשך שנים ארוכות עם הידיעה שמכיוון שזה קרה כשהוא היה 
חיי  מסלול  כל  לימים,  במחלתו.  אשמה  שאני  הרי  באחריותי, 
הותווה בגלל מחלת האח. את התואר השני שלי עשיתי על הנושא 
מעבירה  אני  והיום  זה'  על  נדבר  בואו  נפש-  נפגע  אח  עם  'לחיות 

סדנאות בפסיכודרמה". 
ד"ר אייל שמיר הפסיכיאטר בפאנל התייחס לדברי המשתתפים 
וציין, כי ילדים צריכים רק לקבל מהעולם ולא לשאת על כתפיהם 

את תפקיד האחראי בבית. הוא פנה אל הקהל שבו ישבו משפחות 
רבות לאנשים המתמודדים עם המחלות הללו ואמר כי הסטיגמה 
= סוד. רק אם תהיה פתיחות ויכולת לדבר ולא להסתיר, נצליח 
על  הפאנל  לחברי  שבחים  וחלק  הבושה,  מחסום  על  להתגבר 
ופתוח  גלוי  באופן  הנושא  על  לדבר  כדי  שגייסו  הנפש  תעצומות 

שכזה.
לשאת  לעלות  הוזמנה  בקהל  שישבה  אנוש  נשיאת  גרנט  צופית 
דברים וציינה את החשיבות שבגיוס אמנים ומובילי דעה שיש להם 
מפורסמים  שהם  העובדה  בעצם  שימוש  לעשות  הפריבילגיה  את 
ולקדם מטרות חשובות דוגמת המאבק בסטיגמה שדבקה בפגועי 

הנפש. 
על  נאצרה  אשר  סטיגמה",   Non" הייחודית  האמנות  תערוכת 
 Shaping פרויקט  את  מסכמת  צ'כנובר,  ושושי  שוקר  איתן  ידי 
ואמניות  אמנים   13 בין  הפגיש  אשר  ייחודי  פרויקט   -a Future
מובילים מתחום האומנות בישראל וכ-13 מתמודדים ומתמודדות 

עם מחלת הסכיזופרניה.
מטרת הפרויקט והתערוכה אשר הינם יוזמה משותפת של  אנוש  
המתמודדים  של  בעתידם  ההתמקדות  היא  יאנסן  חברת  ושל 
ארוכי  חדשים  לטיפולים  הודות  כיום  המתאפשר  דבר  ובעיצובו, 
נורמטיביים  לחיים  חזרה  ומאפשרים  לאיזון  הגורמים  טווח, 
פעם  בזריקה  הניתנת  חדשה  תרופה  הושקה  לאחרונה  בקהילה. 
מהעיסוק  ל"השתחרר"  ולסביבתם  לחולים  המאפשרת  בחודש 
לתפקוד  בחזרה  בשילובם  ולהתמקד  במחלה  בטיפול  היומיומי 

נורמטיבי בחברה ולתכנן את עתידם.

בגלריית עמיעד ביפו: פרויקט משותף של עמותת אנוש וחברת יאנסן
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עם סיומו המוצלח של מופע ההתרמה לעמותת אנוש, רצינו פשוט לומר תודה

תודה על התרומה הכספית, תודה שהגעתם!

בעזרתכם נצליח לנפץ דעות קדומות ולשלב בקהילה אנשים המתמודדים
עם פגיעה נפשית. בזכותכם נהיה חברה טובה יותר, בריאה יותר ואנושית יותר.

תודה לכל התורמים!

תודה למי שבלעדיהם ערב ההתרמה לא היה מצליח: שי בייליס, יו”ר חוג הידידים | צופית גרנט, נשיאת אנוש
ברי סחרוף | צוות הנגנים | חמי רודנר | חברי ההרכב “שווים” | רמי יהושע | עובדים ומתנדבים

 

תודת עמותת אנוש לחברות נוספות שתרמו להצלחת האירוע: החברה לישראל בע”מ | פרטנר תקשורת בע”מ
חשבשבת | מיטב ניהול קרנות נאמנות | אסטרהזניקה )ישראל( בע”מ | פסגות בית השקעות | שחם מערכות מילניום 

בע”מ | פיוניר מחקר ופיתוח | פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

ולכל מי שקנה כרטיסים - תודה, תודה, תודה!!!

תודת עמותת אנוש לשותפים לדרך

Value Beyond Technology

±ÆμÆ∞∑†∫ÍÈ¯‡˙†∫Ë¯‡††‰¯Ó˙†∫È‡˜ÈÙ¯‚††Ú·ˆ†††A3†∫Ï„Â‚†∂πμ∂∑∫ÛÈ¯·††ÚÂˆÈ·†∫˜È˙††˙ÂÙ‡˜†∫‰„Â·Ú††¯ÏÂ˘ËÏ‡†∫ÁÂ˜Ï

ÌÁ˘¯ÏÂ˘ËÏ‡
ÏÓ‚†˙ÂÙÂ˜Â†˙ÂÓ‡†˙Â¯˜†¨˙ÂÚ˜˘‰†È˜È˙

קונדיטוריית 
בני ויוסי עיני 


