אהדה
21.3

ארגון הורים לבנים עם מוגבלות
בתנועה הקיבוצית

שלום לכולם,
בתחילת ינואר קיימנו את האסיפה השנתית של "אהדה"
במסגרת האסיפה,אושרה בחירתי כיו"ר אהדה והרכב המזכירות החדשה (פורסם בעלון
הקודם) ,והוצגה ואושרה התכנית השנתית.
קיבלתי על עצמי בהתרגשות ובתחושת שליחות את התפקיד ובחודשים שחלפו כבר יצאתי
לדרך לאחר חפיפה עם גדעון ואני כבר מעורבת בתהליכים במספר קיבוצים ובתהליכים
נוספים שפרטים עליהם מובאים בסיכומי פגישות המזכירות.
נפרדנו מגדעון בסיום  01שנות כהונה כיו"ר אהדה בדברים חמים שאת חלקם נביא כאן
בהמשך .לשמחתינו גדעון נשאר כחבר מזכירות וכחלק מהמשך העשיה.
בחלק העיוני של האסיפה שמענו את הרצאתו המרתקת ומעוררת ההשראה של עופר בן דור
"הבלתי אפשרי  -אפשרי" – עופר בהרצאתו לקח אותנו למסע מטלטל (תרתי משמע )..דרך
ילדותו ועד לאתגר שלקח על עצמו לאמן רץ אתיופי עיוור בשם בז'ה ,וסיפר על הפסגות
שאליהן הגיעו יחד.
בחלק האישי יותר ,חלקו גדעון ויויו את סיפורם וסיפורו של מתן בנם שבגיל יחסית מאוחר
ולמרות מוגבלותו הגדולה מצא את הדרך לעולם של צבע שמאפשר לו ביטוי עצמי ,יצירה
ותחושת ערך וסיפוק.
יצאנו בתחושה שהשמיים הם הגבול ושחבל שלא הגיעו יותר חברים לחלוק איתנו את היום
המיוחד הזה .עוד על היום ומסקנות ממנו בסיכום פגישת המזכירות מפברואר.
שתי פניות אליכם:
 .0הופץ דף לקיבוצים בבקשה לקבלת מידע בסיסי לגבי תהליכים ,מיפוי צרכים ובעלי
תפקידים בקיבוצים .אם אתם בעלי תפקידים ואם בני משפחה – אנא וודאו שהדף
מולא והוחזר אלינו.
 .2אנחנו מבקשים לבדוק את המשך נחיצות הפצת העלון בדואר .במידה וחשוב לכם
להמשיך לקבל את העלון בדואר אנא ידעו אותנו .העלון יופץ בעתיד במייל ויופיע
באתר אהדה שעובר בימים אלו שדרוג והתאמה.
לעדכון לגבי שליחה בדואר או עדכון כתובת המייל לשליחה במייל אנא פנו לאפרים שטרן :
קיבוץ גונן ד.נ .גליל עליון e_stern@gonen.org.il 17-5966097 161-4579767 02021
פרטי ההתקשרות שלי :אילנה היוז – טל' 253-320.235
מחכה לפניותיכם ולהכרות אתכם ,אילנה

ilansarigh@gmail.com

סיכום פגישת מזכירות "אהדה" – 2131.3
נוכחים :צבי מנבר ,מוליק דור ,גדעון פלס ,עודי גנני ,אבי פסקל ,חגית גורן ,נדב צור ,יעל
אייזנר ,יחיעם יוגב ,שושקה שטיינהרט ,אילנה היוז
פתחנו בארוחת בוקר ממיטב מעשה ידינו וקניותינו ,ואמרנו דברים חמים לציון סיום כהונתו
של גדעון כיו"ר אהדה.
בדברים שנאמרו הודגשה החשיבות שיש לשמירת איזונים נכונים בין קיבוצים לבין משפחות,
והרגישות הנדרשת .גדעון קיבל את "אהדה" בתקופה סוערת של הפרטות ומיצב את הארגון
בקיבוצים ובתנועה .הוזכרה גם חשיבותה של המזכירות כקבוצה תומכת ומייעצת שחשוב
לשמור עליה.
גדעון נשאר במסגרת מזכירות "אהדה" וממשיך גם בפעילות ב"יחד" ובתמיכה ויעוץ בפתיחת
מקומות חדשים ויעודיים לצרכים מיוחדים ,שותף בפרוייקט של ג'וינט ישראל וקרן רודרמן –
מרחב לחיים עצמאיים בגליל ועוד...
עשינו סבב קצר להכרות ובירכנו את חברי המזכירות החדשים – נדב צור משפיים וחגית גורן
מגבעת חיים.
דו"ח


בעקבות פגישה עם וולוולה נקבעה פגישה עם רשם האגודות ,בעניין תיקון תקנות
הסיווג באופן שיכלול את הנוסחה שהוסכמה עם התנועה ביחס לחובת הקיבוצים
ליצירת מקורות להבטחת צרכיהם מיוחדים של התלויים בחברים .בפגישה ישתתפו
גם אבשלום דולב ועו"ד מרב פלק ,החברים בצוות שעסק בעניין .



התקיימה פגישה של גדעון ואילנה עם עו"ד עטיר הרדוף .עטיר ,בן קיבוץ צרעה,
שהיה בעבר חבר במזכירות אהדה ,הביע את נכונותו להוסיף ולסייע לנו .אחד
הנושאים שעלו בה הוא בחינת אפשרות לשינוי תקנות קרנות הפנסיה באופן שיהיה
מסלול ייחודי ומותאם עבור אנשים עם מוגבלויות ,שיאפשר משיכת כספים בגיל
מוקדם יותר מגיל הפנסיה .הנושא מחייב קשר גם עם מומחים לביטוח פנסיוני ועוד.



נקבעה פגישה עם רשם האגודות ,וולוולה מזכ"ל התנועה ואבשלום דולב בכדי לנסות
לקדם את נושא השינוי בתקנות הסיווג בנושא חובת הקיבוצים לפתוח קרן לצרכים
מיוחדים שתבטיח את עתידם.



באחת מפגישות המזכירות הבאות יקוים דיון בהסכמי אהדה ובדילמות השונות



דווח על קואליציית ארגונים לצרכים מיוחדים שאילנה היא חלק ממנה ושיוזמת
חקיקה בנושא משפחות מיוחדות וזכויותיהן( .ב 20.2תוגש הצעת החוק במתווה
ראשוני ביום המשפחות המיוחדות בכנסת)



החל מהלך של שדרוג אתר האינטרנט הקיים של אהדה וקישור לעמוד פייסבוק.



מתוכננת פניה לקיבוצים למינוף "אהדה" ולקבלת מידע מקיף ומעודכן לגבי בעלי
הצרכים המיוחדים בקיבוצים ומצב ההסכמים.



יעל עדכנה שבשעה טובה אושרה ההרחבה במסגרת הביטוח המשלים גם לבעלי
צרכים מיוחדים.
סיכום האסיפה השנתית
הודגש שחשוב לקיים סיכום כזה לאחר כל יום עיון ואסיפה.
ההרצאה בכנס היתה טובה ומעוררת השראה וכך גם השילוב עם הסיפור האישי
שהוצג ע"י גדעון ויויו .גם הכיבוד שהוכן ע"י נערות מהוסטל של נערות בסיכון היה
מצוין.
הבעיה היא מספר המשתתפים וחייבים למצוא דרך להעלות אותו .מספר היעד צריך
להיות  011ומעלה .חשוב שיהיה לפחות אחת לחודש פרסום של אהדה בעיתונות
הקיבוצית ,ולפרסם לקראת ימי עיון .חשוב לאפשר לאנשים גם להתבטא ע"י שילוב
של פאנל ביום.
הועלו מספר הנחות מדוע אנשים לא באים (אנשים שכבר יש להם הסכמים פחות
מעוניינים ,חילופי דורות ,קושי להפסיד ימי עבודה .)..עלתה הצעה לבדוק אפשרות
לקיים את היום אחה"צ.
מסקנה עקיפה מהיום ומהסיפור האישי שהוצג היא התמקדות בפן של איכות חיים,
מיצוי עצמי ותעסוקה.
חשוב שנשאל את אוכלוסית היעד שלנו מה הם היו רוצים ,מה יוציא אותם מהבית...
ובמקביל לתקשר מה הם יכולים להרוויח מהקשר עם אהדה.
הועלה רעיון לשקול לקיים את היום אחה"צ כדי להקל על אנשים שעובדים.
נושא נוסף שהועלה הוא ההכרח להעלות את המודעות בקיבוצים לשונה ,הרחבת
זווית הראיה של אהדה ומיצובה כחוד החנית בנושא.
סוכם שנדבר בנושא לקראת יום העיון הבא..
דיון בנושא הקמת עמותה
רקע :לאור הקשיים בגיוס כספים וקבלת כספים שכבר גוייסו דרך עמותות הקשורות
בתנועה עלה רעיון (שכבר נבחן בעבר) להקים עמותה שתתמקד בבעלי צרכים
בקיבוצים ושניתן יהיה לגייס לה כספים שייוחדו לפרויקטים לבעלי צרכים מיוחדים
בקיבוצים .הכוונה היא לא שהעמותה תממן את הפעילות השוטפת של אהדה.

בדיון עלתה החשיבות הגדולה לכך שלאהדה יהיו יכולות כספיות משלה כי לכל דבר
שרוצים לעשות יש עלות ,וכרגע הצינור בעייתי מאוד( ..קבלת כסף שהגיע מתרומות
לעמותה של התנועה)
היתה הסכמה על כך שהתהליך נכון וצריך לקדם אותו תחת מספר הסתייגויות:


חשוב מאוד לקיים דיון מעמיק לגבי הכיוונים והפרויקטים שאליהם יופנו
הכספים .לא ניתן יהיה לגייס כסף לעבודה השוטפת של אהדה.



הועלתה שאלה לגבי האפשרות לגייס את הסכומים שהוזכרו בנייר העמדה



המהלך צריך להיות משותף עם המרכז ליעוץ ושיקום והתנועה ובשיתוף
עורכי הדין של התנועה.



חשוב למצוא דרך ביניים לקבלת תרומות דרך עמותה קיימת שמטרותיה
מתאימות למטרות אהדה.

סוכם :בפגישה הבאה יתקיים דיון לגבי מטרות ,כיוונים ופרויקטים שבהם נרצה
להתמקד ולהם יופנו הכספים .כולם מתבקשים לעשות חשיבה מוקדמת ולהגיע עם
הדברים כתובים לפגישה הבאה

סיכום ישיבת מזכירות אהדה – 0121.3
נוכחים :אילנה ,יחיעם ,אבי ,שושקה ,רינת ,מוליק ,אפרים ,חגית ,עודי ,נדב
דו"ח:


הפגישה הבאה תתמקד בהסכמים ובדילמות שאנחנו נתקלים ביישום שלהם .מוליק
הציע לצרף את מירב פלק לפגישה .דיברנו על כך שלמרות שהסכמי אהדה נבנו
בצורה מאוזנת ועברו את המחלקה המשפטית ,בקיבוצים רבים בוחרים להעביר דרך
עורכי הדין שלהם מה שיוצר סרבול של התהליך ולעתים הקצנה שלו.



גדעון ואילנה הופיעו בפני קורס רכזי בריאות ורווחה חדשים להצגת "אהדה" .בין
השאר קיבלנו גם תמונה של הנעשה בקיבוצים שמהם הגיעו נציגים .המפגש היה
חשוב ברמת המחוברות של אנשים לגישה הבסיסית ולסיבות לגיבוש הסכמי אהדה,
וכמובן שגם עסקנו בהיבטים של התהליכים הרצויים ומהות ההסכמים.



הופץ דרך הרכזים החברתיים מכתב לקיבוצים לבקשת עדכונים ויצירת קשר.
במסמך יש בקשה לפירוט מפת הצרכים ,מצב ההסכמים ,קשר עם אהדה ,מצב
תעסוקה של בעלי צרכים מיוחדים .בינתיים התקבלו מספר תשובות ,התמונה
מתבהרת כל הזמן .ההערכה היא שיש כ 2,111משפחות רלוונטיות ,יתכן שבמסגרת

הדיונים על ההסכמים חשוב שנחדד גם את שאלת האוכלוסיה הנכללת .עודי יעביר
עדכון שלו לגבי אנשי קשר בקיבוצים.


התקיימה פגישה במשרדו של ולוולה עם הרשם בנושא תיקון תקנות הסיווג והכנסת
חובה להפרשה לקרן מיוחדת לבעצ"מ .סוכם שתהיה פגישה מקדימה של עורכי הדין
לפני הפגישה הבאה של הרשם בנושא .סוכם שאבשלום ,מירב ואילנה יפגשו עם
עורכי הדין לפני הפגישה שלהם להבהרת הנושא.



דווח על מפגשים בקיבוצים שונים כולל יום מרוכז בישובי הערבה.



אתר – מתקדמים בעבודה ,הוצג הקונספט והתהליך שבמסגרתו יפתח גם דף
פייסבוק ותהיה התעדכנות הדדית ביניהם וגם באתר הקיבוצים .במקביל יהיה טור דו
שבועי ב"מיינט" בעניני אהדה.



עלון – הועלתה התלבטות האם נכון להמשיך לשלוח בדואר בתפוצה הנוכחית .סוכם
שבעלון הקרוב נבקש מייל למשלוח העלון ונמשיך לשלוח בדואר למי שיבקש.



קיבלנו בתודה תרומה של  ₪ 01,111ממפעל המתכת בכפר מנחם.



דווח שבשעה טובה שוחרר הכסף ומועברות המלגות מהמרכז ליעוץ ושיקום לזכאים.

דיון בנושא האפוטרופסות:
רקע :הדיון הוא דיון ראשוני שאמור לתאר את הצרכים בתחום ולסמן כיוון מבחינת "אהדה" –
האם נכון להכנס לתחום ובמידה וכן – עד כמה ובאיזו צורה? בהסכמי אהדה יש התייחסות
לנושא ולכן חשוב להבין אותו.
אבי הזכיר שהיתה בקשה של יעקב אברהמי מהמחלקה המשפטית שניכנס לתחום כי יש
צורך אמיתי .לדעתו יש להקים צוות שיבחן את הענין .יש פה צורך מכיוון שמשפחות וקיבוצים
נדרשים לענין ולעתים "נופלים" על גופים לא מקצועיים או כאלו שלא מבינים את התקשורת
עם הקיבוצים.
בדיון היו קולות שונים ,באופן כללי הכיוון היה שאין לנו כרגע את הכלים לעסוק בנושא בצורה
ישירה ,ושאנחנו צריכים לעודד את ההורים והאחים להיות אפוטרופסים ולתמוך במידת
הצורך .המקום של אהדה צריך להיות יותר יעוצי .אין ספק שחשוב להעמיק את הידע שלנו
בתחום .אבי אמר שהוא מוכן לקחת על עצמו את האחריות להיות איש הקשר באהדה
לתחום .סוכם שיוקם צוות קטן (הוצע שיהיו בו אבי ,אילנה ורינת ו/או יעל) שיגבש הצעה
מסודרת למזכירות ,כולל נושא קורס אפוטרופסים נוסף שעל הפרק.
לא הספקנו לדבר בנושא הקמת העמותה ומיקוד הנושאים שעבורם יגוייסו כספים ,הנושא
יובא לאחת הפגישות הבאות.
הועלתה בקשה לבדוק אפשרות לצרף עו"ד כחלק ממזכירות "אהדה".

עוד בנושא האפוטרופסות:
באסיפה השנתית הוצגה חוברת סיכום של קורס אפוטרופסים שנערכה ע"י סימה טלמון
מעברון.
ניתן לפנות דרך אילנה לקבלת החוברת בתשלום עלות.
אנחנו עושים בדיקות ראשוניות לפתיחת קורס נוסף.

פרידה מגדעון
גדעון היה יו"ר אהדה  01שנים שהיו משמעותיות ורבות מעש .ציינו את הפרידה מהתפקיד
בכנס השנתי ובמזכירות אהדה .נאמרו דברים חמים ורבים ...מקוצר היריעה אנחנו מביאים
את חלקם:
ברכה שהוקראה ע"י יחיעם יוגב:
ב ר כ ה ל ג ד ע ו ן פ ל ס!
אני יודע שיו"ר אהדה
אינו רק מקום עבודה.
זה לא בדיוק שיוצאים בבוקר עם הנץ החמה,
וזה לא בדיוק יציאה למלחמה.
יש בתפקיד הזה ,לפעמים הרבה כאב
וצריך הרבה פעמים גם לפעול מהלב.
יש בתפקיד הזה הרבה הצלחות,
אבל גם קשיים ואכזבות ,לא פחות.
וכל בוקר שאתה מוטרד במי יש לתמוך
אנחנו יודעים שיש בארגון על מי לסמוך
אינני מקנא בך על המאבקים בקיבוצים ,על קבלת ההסכמים
כאשר חשוב שמהמאבק הזה בעלי הצרכים המיוחדים ,לא יצאו האשמים.
ואני יודע שכל הסכם הוא דיון בבני אדם
ושאנחנו ,ובמיוחד אתה ,נאבקת קודם כל על כבודם.
ובעומס הזה היה עליך לבדוק מה עשוי או עלול לקרות,
ובעיקר ,שלא תהיינה בקיבוצים אוסף של הבטחות סותרות.
ואני יודע שבקרב המשפחות ,בדיונים האלה יש הרבה רגישות והתרגשות
ואני גם יודע שלעומד מן הצד זה נראה נורא פשוט.
ויש כאלה שהיו מבקרים ושהיו רוצים לראות אותך יותר קשוח
אבל הצלחת מאד בתפקיד ,דווקא משום שידעת לטפל בדברים באורך רוח.
לא פעם עמדת בין רצון המשפחה לבין הקיבוץ והיה גם צורך לפשר
ותמיד הצלחת וסיפקת את הפתרון לפי ההקשר.
יש לך כישרון להבין ,שמעבר לחוקים,
לפעמים אנשים ,יותר מהכל ,למילה טובה זקוקים.
ולעיתים ,בקיבוצים שלנו ,שלא בכוונה ,זורקים איזו מילה
ומשאירים משפחה שלמה אומללה.
גדעון ,היו בינינו גם כעסים וגם הרבה וויכוחים
והשאלה היא האם לפן האישי את זה לוקחים.
וגם הוויכוחים הכי מרים ישאירו אותי גם בעתיד
לראות בך ,ידיד!
אבל אחרי הכל ,ובסופו של דבר היה עליך רוב הנטל והעבודה
ולכן מגיע לך המון,המון והרבה ,הרבה תודה!!!
אבל הסיפור של "אהדה" לא נגמר
ומעכשיו ,אילנה את תעמדי על המשמר.
אז שיהיה לך ולכולנו בהצלחה!

חלק (קטן )...מהדברים שהוקראו ע"י יעל אייזנר:
לגדעון
מעמד מרגש היום הזה ! למה מרגש תשאל בכאילו אדישות שלך?! מרגש כי אהדה זה
גדעון וגדעון זה אהדה ,ולהיפרד ממך זו משימה לא פשוטה.
עשר שנים בהם היית הרוח החיה ,המנהיג ,איש המקצוע ,אבא של מתן ,חבר ושותף  ,חולם
וחורז מקדם ויוזם ,רואה את הנולד ,ומטפל בכל מכל וכל.
שמת לנו למטרה את נושא הבטחת עתידם של הבנים המיוחדים .פעלת בכל מישור אפשרי
למן הקשר והכוונת ההורים דרך מתן מידע וכתובת קבועה וחברית עבורם ,דרך הפעלת
מוסדות התנועה  ,מוסדות הממשלה חברי כנסת רשם האגודות וכל מי שהיה נראה לך שיכול
לקדם ולו במשהו את מטרתנו הנעלה.
במהלך כל השנים הללו היית ועודך כתובת עיקרית למתן מידע עדכני ,הכוונה וסיוע
למשפחות בכל תחומי ההתמודדות בקיבוץ ומחוצה לו .תמיד היית שם לפשר לגשר לסייע
ביישוב מחלוקות וסכסוכים ,בקידום התקשורת בין בעלי התפקידים המתחלפים לבין
המשפחות המתמודדות...
אנחנו מחזירים אותך ליויו ולמשפחה ,לגליל שאתה כל כך אוהב לעשייה הרבה עבור אנשים
מיוחדים בסביבתך הקרובה והרחוקה.לחלומות ולמאווים שפנסיה בגילך הצעיר מציעה,
מאחלים שתמשיך לרוץ למרחקים ארוכים בכל עשייה שאתה מאמין בה  ,שתמשיך לכתוב
שירים ולא רק ותביא עצמך לידי ביטוי מירבי בכל מה שתעשה.
רוצים להודות לך על עשור מחייך שעיצב ומיצב את אהדה כארגון כל כך משמעותי וכל כך
ייחודי בתנועה הקיבוצית  .מודים על השותפות והחברות על חדוות העשייה ביחד למען
הבנים המיוחדים ,על היצירתיות והחדשנות  ,על העמידה האיתנה לצד המשפחות  ,על ה-כל
תודה גדולה"....
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לקראת פסח ,חג החירות
נאחל לכל משפחות "אהדה"
ולבעלי התפקידים בקיבוצים,
שנזכור תמיד שהחירות האמיתית
היא יכולת הבחירה שיש לנו בכל
מצב ,שנבחר נכון ונהיה בטוב
חג שמח!!

