שלום לחברות וחברי קהילת הקרנות,
אין רגע דל בעשייה החברתית ,אך אנו רואים חשיבות בעצירה לרגע קט להתבוננות ולחיבור ציבורים
נוספים כשותפים לעשייה הגדולה .לרגל היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שחל היום,
נשתף אתכם על קצה המזלג בכמה תוצרים של העשייה והחברתית.
ונפתח בפלא קטן ..יוזמה ייחודית של קרנות הביטוח הלאומי  -הקרן לפיתוח שירותים לנכים בשיתוף
עם בית חולים אלי"ן ,המשמש כמרכז לשיקום ילדים ונוער בירושלים ,הביאה להקמת מרחב חדשנות
ייחודי ופורץ דרך  -מרכז פל"א (פתרונות לילדים אלי"ן) שמטרתו לפתח מוצרים וטכנולוגיות מותאמים
אישית לשיפור התפקוד העצמאי ואיכות החיים של ילדים עם מוגבלות .יחד עם הילד ומשפחתו,
מאתרים במרכז פל"א את הפתרון האידיאלי לילד ,ומפתחים בעזרת טכנולוגיות מתקדמות את הפתרון
המדויק והמותאם ביותר שיענה על צרכיו בתחומי פעילות היומיום  -הושבה וניידות ,תקשורת ,פנאי
ועוד .הקדישו עוד רגע ,והכירו את יוסף והדרך בה הצליח לאכול לבד באופן עצמאי! עוד תוכלו להתרשם
ולהכיר את פל"א מהעיתונות .מוזמנים לפנות ישירות למרכז פל"א באמצעות כתובת
המייל  pele@alyn.orgוליצור יחד עימנו את הפלא הבא.
ברוח מעודדת זו ,לא נוכל שלא לשתף אתכם בהתרגשות שחווינו עם חנוכת המרכז לתנועה שיקומית
במכון וינגייט ,אשר צויד בסיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים במכשירי כושר חדשניים ביותר,
המאפשרים לאנשים עם מוגבלות ליהנות מפעילות ספורט ופנאי ולשפר את היכולות הגופניות לפי
תכנית מותאמת אישית עם מדריכים מקצועיים .מי שלא ראה את יצחק נעמד על רגליו והולך לבד לאחר
שנים של ישיבה בכסא גלגלים – לא יכול להבין את העוצמה.
בימים אלו עולה קמפיין שירות לאומי אזרחי – עושים שירות לכולם להעלאת מודעות לשירות לאומי
אזרחי לצעירים עם מוגבלויות .זה הזמן להוקיר את עשייתם החברתית החשובה של  1,400צעירים
עם מוגבלות ,שמתנדבים מידי שנה במגוון תפקידים משמעותיים .אנו שמחים להיות שותפים למיזם
יחד עם קרן הזדמנות ,הרשות לשירות אזרחי -לאומי ,הפורום לקידום השירות האזרחי לאומי וקרן
רודרמ ן ,כמנוע לשינוי וליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר .עזרו לנו להפיץ את הסרטון ולהרחיב את
מעגל הצעירים שיאיישו את התקנים הקיימים.
מיזם תיאור קולי לעיוורים ולקויי ראייה של הקרן לפיתוח שירותים לנכים בשיתוף הספרייה המרכזית
לעיוורים ,אשר זכה בפרס נגישות ישראל ע"ש שימחה לוסטיג ז"ל  ,2017פותח להרשמה מחזור שני

של קורס מתארים קוליים ,במטרה ללמוד להנגיש הצגות ,סרטים ,מוזיאונים ואירועי תרבות ופנאי.
הקורס בהיקף  310שעות לימוד ומוכר על ידי משרד העבודה והרווחה.
"הכוורת" שלנו  -ההאב החברתי של ישראל ,מיסודן של קרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל,
ממשיכה לייצר באזז ...בימים אלו ,אנו נמצאים בעיצומה של הרשמה למחזור השני של תכנית ההאצה,
לאחר שבמחזור הראשון ,סייענו לפריצתם של  16מיזמים חדשים לזירה החברתית של ישראל .אנו
מחפשים מיזמים חברתיים עבור אוכלוסיות מוחלשות (אנשים עם מוגבלות ,קשישים ,ילדים ונוער
בסיכון ואנשים במעגל העוני) ממגוון רחב של מודלים חדשניים  -כולל יוזמות שאינן מבוססות על רכיב
טכנולוגי ,ויוזמות עם או ללא מודל עסקי .תכנית ההאצה נועדה ללוות מיזמים חברתיים לאחר שלבי
פיתוח ראשוניים ,המכוונים ליצירת אימפקט בקנה מידה רחב .היזמים יקבלו תמיכה בבניית מודל
הפעלה ,סל שירותים נרחב ,רשת תמיכה מקצועית ובין-אישית של מומחי תוכן מקצועיים ,משרדי
ממשלה ,אנשי עסקים ,ארגונים חברתיים מובילים והזדמנות לקבל מענק עבור מימון הרצה של פיילוט
ראשון עד  ₪ 200,000למיזם .התוכנית פתוחה גם עבור ארגונים קיימים ,אשר מעוניינים לפתח רכיב
חברתי חדשני בתוך הארגון ,מתוך שאיפה לגדול לתוכנית מערכתית ארצית.
ערבי חשיפה שערכנו בתל אביב ,חיפה ,לוד ,באר שבע וירושלים יצרו באזז עצום והרבה פרפרים של
התרגשות לקראת ההתחלות החדשות .אז בואו לחלום איתנו בגדול איך מייצרים השפעה חברתית
ברמה הלאומית .הזדרזו ..ההרשמה נסגרת ב .9.12.18 -מוזמנים לעקוב בפייסבוק – –Hachaveret
מבטיחים שיהיה מעניין!
לסיום ,למי שטרם נחשף ,כחלק מהעלאת המודעות לנושא בטיחות ובריאות של עובדים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ,מומלץ לעיין בחוברת הנחיות למעסיק ולמדריך  -בטיחות ובריאות של עובדים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית .החוברת הופקה במימון קרן מנוף של קרנות הביטוח הלאומי,
ובשיתוף המוסד לבטיחות וגיהות ומשרד העבודה והרווחה ומעניקה כלים יישומיים ומונגשים למעסיק,
למנהל העבודה ולממונה או נאמן הבטיחות במפעל ,לקיים סביבת עבודה בטוחה המותאמת גם לצרכי
עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
ואחרון חביב ,לכל המעוניינים לעקוב  on lineאחר כל פרסום חדש שעולה באתר הביטוח הלאומי
בדף קרנות  -קולות קוראים ובקשות לסיוע ,לחצו על הקישור לשירות  RSSואתם בעניינים!*
*לגלישה מיטבית – מומלץ לגלוש באקספלורר.
בינתיים ,נמשיך לעבוד לקידום מחר חברתי טוב יותר.
התבוננו סביבכם – לא מעט כבר כאן בזכותכם.
תודה על השותפות.
הילה ידיד ברזילי
קרנות הביטוח הלאומי

