אהדה
ארגון הורים לבנים עם מוגבלות
בתנועה הקיבוצית

21.21
שלום לכולם!
לפני הכל ,וחשוב ,רשמו ביומנים את תאריך האסיפה השנתית והכנס של "אהדה":

 – 41.4.41יום ג'
בין השעות  0..8ו  – 41..8בבית התנועה בלאונרדו דה וינצ'י
ראו את התכנית המפורטת בעמוד האחרון .נשמח מאוד לראות את כולכם :הורים ,ממלאי תפקידים ושותפים לדרך.
יהיה מעשיר ,מעורר השראה ,חשוב ,מענין ,ומפרה.
אנחנו מבקשים להרשם מראש בכדי שנוכל להתארגן נכון אצל אתי במחלקת חברה בתנועה הקיבוצית:
 30-5426296או במייל eti@tkz.co.il
מילגות מהמרכז ליעוץ ושיקום
לקראת חלוקת מילגות מהמרכז ליעוץ ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים בתנועה הקיבוצית בשנה הבאה:
המילגות מחולקות לאנשים שאינם מקבלים תמיכה ממקור אחר כלשהו .לקבלת הסבר לגבי המילגות וטפסים
להגשת בקשות אפשר לפנות לאילנה ב  ilansarigh@gmail.comאו בטלפון 362-2051396
איל"ן הקיבוצית
סניף איל"ן בתנועה הקיבוצית (שעבר מידיה האמונות של יעל אייזנר לידיה האמונות לא פחות של דנה גורן) תומך
בילדים נפגעי עצב ושריר ועושה זאת בצורה משמעותית ויפה .ההתרמה השנתית תתקיים ב .20.12מזמינים אותכם
לקדם את ההתרמה בקיבוצכם ,ובמידת הצורך להיעזר בסניף .ניתן לקבל עד  63%החזר על הוצאות הנגזרות
ישירות מהצורך המיוחד כגון ציוד ,טיפולים ועוד בסכום מוגדר.
תשלום דמי חבר ל"אהדה"
דמי החבר מהווים תמיכה והשתתפות בפעילות של "אהדה" לתשלום דמי חבר שנתיים של  133ש"ח למשפחה
לשנת  2319בבקשה היו בקשר עם אפרים שטרן ,מזכיר אהדה :

קיבוץ גונן ד.נ .גליל עליון e_stern@gonen.org.il 39-5466199 363-4594969 12103

משתתפים בצערו של אפרים שטרן ,מזכיר "אהדה" וחבר יקר ,על פטירתו של אשתו ,גזינה ז"ל

סיכומי פגישות מזכירות אהדה
בפגישה ב 1.13.10נכחו אילנה ,מוליק ,גדעון ,יחיעם ,שושקה ,דנה ,עודי ,נדב
עיקרי הנושאים שנידונו בפגישה:
הקשר של "אהדה" עם התנועה – התקיימה פגישה עם אנשי אגף החברה ואיתן ברושי מזכ"ל התנועה
בנושאי "אהדה" ,הובהר שהתנועה ואיתן בראשה רואה ב"אהדה" חלק ממנה ושיש רצון לשיתוף פעולה,
כולל צוות "ערבות הדדית" משותף שיוקם ויתכנס אחת לתקופה ,ותמיכה בתהליכים שאנחנו מובילים.
כחלק מאותה קבלה ותמיכה ביקש איתן שכנס "אהדה" יתקיים בבית התנועה הקיבוצית.
הועלתה האפשרות להיעזר במכון לחקר הקיבוץ לקיום סקר שיאפשר לנו נתונים מדויקים יותר לגבי
המצב בקיבוצים בכל הקשור לערבות ההדדית בכלל ולהסכמי "אהדה" בפרט.
במזכירות "אהדה" עלתה התחושה שהתמיכה הנדרשת ביותר היא תמיכה חד משמעית ובלתי מסוייגת
בהסכם "אהדה" ועמידה של התנועה מאחוריו כהסכם המקובל עליה להסדרת תחום הצרכים המיוחדים
בקיבוצים .הכוונה היא לקדם את הנושא דרך המחלקה המשפטית ואגף החברה .עדיין ,בקיבוצים רבים
מדי אין הסכמים ואין הסכמות בנושא.
התלבטות לגבי הכנס ,מיקומו ותכנו -עלתה התלבטות לגבי הכנס  ,תכנו ומקום ההתכנסות .עלה חשש
שלמרות הגישה הנוחה יחסית לבית התנועה בתחבורה ציבורית ,תהיה בעיה של חניה למגיעים ברכב –
סוכם שהנושא יבדק( .בהמשך נמצא פתרון לענין ע"י שריון מקומות וסבסוד של העלות באחד ממגרשי
החניה באזור .זה יפורט בהזמנה לכנס)
דילמה לגבי ההתייחסות לילדים של תלויים בחבר בקיבוצים במסגרת ההסכמים ובפועל
אנחנו עדים לדילמות העולות מהשטח בנושא זה .לתלויים בחבר הקיבוץ מחוייב מכח התקנות ומכח
היותם בינהם של חברי קיבוץ .כאשר לתלוי בחבר יש ילדים ,המחויבות אינה ברורה.
לאחר דיון בנושא הבנו שאכן המחויבות לילדים של תלוים בחבר אינה אותה מחויבות הקיימת לתלויים.
עם זאת ,בקיבוצים רבים רואים את הרחבת המשפחה בחיוב ואת הצרכים הנגזרים מכך ,כחלק מהצרכים
של התלוי שעלותם נחלקת בין הקיבוץ והמשפחה.
במקרה זה של ילדים של תלויים בחבר אנחנו נוטים לקבל את הגישה שבמידה והקיבוץ בכדי לדאוג להם
נותן יותר ממה שהוסכם ,ובמידה והורי הבן והבן אינם מסוגלים לתמוך בילדיו ,ניתן יהיה לרשום את
ההוצאות העודפות על חשבון נכסים עתידיים כגון דירה או חלוקת רווחים.
סיכום פגישת מזכירות ב1.44.4.
נכחו :אילנה ,מוליק ,יחיעם ,נדב ,עודי
עיקרי הדברים שנידונו:


דיווח לגבי מיזם משותף למשרד הרווחה והתנועה הקיבוצית להקמת מסגרות לאוכלוסיות שונות עם
צרכים מיוחדים בתוך קיבוצים .הוקם צוות משותף עם גורמים ממשרד הרווחה ומהתנועה לבדיקת הנושא
וכבר התקיימו שתי פגישות .הלוואי שניתן יהיה לדווח על התקדמות בנושא החשוב הזה.



דיווח לגבי מצב ההסכמים בקיבוצים – יש עדיין אחוזים גבוהים מדי של קיבוצים שעדיין לא מיצו תהליך
של בניית תקנונים והסכמים .אחרי שנקבל נתונים מדוייקים יותר נקיים דיון איך ניתן להאיץ את קצב
התהליכים.



תהליך בניית הסכם עקרונות עם נועה חשמונאי ועומר כהן ממשרד שלמה כהן :עברנו על פרטי ההסכם,
ישנם עדיין מספר חילוקי דעות .המשמעותי בהם היה סעיף שהוכנס ולמעשה מחשיב את כל התמיכה
הניתנת במסגרת ההסכם ,גם כאשר יש חלוקה בין השתתפות הקיבוץ להשתתפות ההורים ,כחוב שנצבר
ומקוזז בערוב ימיהם של ההורים מהדירה ומנכסים אחרים .גישה כזאת שומטת לטעמינו את הקרקע
מתחת לכל עקרונות הערבות ההדדית ואינה מקובלת עלינו .הובהר שלא נסכים שסעיף כזה יופיע
בעקרונות והוא אכן הוצא .בשאר הנושאים יש התקרבות ונראה שניתן להגיע להסכמות .נדווח על כך
בכנס השנתי.

פרידה מיעל אייזנר
עם סיום תפקידה של יעל במחלקת הבריאות בתנועה נאלצנו להפרד ממנה גם במזכירות אהדה .יעל היתה
משמעותית בתרומתה למזכירות ולקידום נושאים הקשורים באנשים עם צרכים מיוחדים בקיבוצים ,בין
השאר בניהול סניף איל"ן הקיבוצית .אמרנו את כל המילים החמות שביטאו את תחושותינו והנה לדוגמא
דבריו של גדעון כפי שהוקראו בפגישה:
כרץ ותיק ומנוסה למרחקים ארוכים ,אל רצה ,שכבר צברה לא מעט קילומטרז'...
אני יודע שגם את יודעת -ישנן ריצות שאתה יוצא אליהן כי בא לך לרוץ (את בטח מכירה את זה ,יעל),
כלומר התוכן הוא העיקר ,וישנן כאלו ששותפיך למרוץ גורמים לך ,או לפחות מושכים אותך ,לבוא ,גם
אם היית מעדיף דווקא ביום הגשום או החם הזה לפוש קמעה ...אתה בא לריצה בשמחה בשל החברותא...
בשל שותפיך שאתה בשבילם והם בשבילך...
ככה גם למזכירות אהדה.
יעל אייזנר היא מין כוח משיכה כזה .כיף להתחבק וכיף להיוועץ ולדעת שיש על מי לסמוך בעת הצורך...
על כל הרב הזה ,יקירתי ,בשמי ובשם הדור והמעמד...
תודה והוקרה מקרב לב ,גדעון פלס.
תודה גדולה ליעל כל השקעתך ותרומתך לנו ,מכל חברייך במזכירות "אהדה" ובהצלחה לדנה לגורן
שהחליפה אותה במזכירות.

לתשומת לבכם!
אפוטרופסים ,מנהלי בריאות ורווחה ורכזי צוותי צרכים מיוחדים שמעוניינים בחוברת הדרכה
לאפוטרופסים שנכתבה על בסיס הקורס שהתקיים בעבר בשיתוף של "אהדה" ומחלקת הבריאות בתנועה
יכולים לקבלה בעלות של  96ש"ח .ניתן יהיה לקנות בכנס השנתי או לשלוח צ'ק לסימה טלמון בעברון.

להלן תכנית האסיפה השנתית ...מחכים לכם!
ביום ג' 41/4/41 ,בבית התנועה הקיבוצית ,לאונרדו דה וינצ'י .41
נשמח לראותכם – הורים מיוחדים ,מנהלי קהילה ,מנהלי בריאות ורווחה ורכזי צוותי
צרכים מיוחדים לבוקר של יחד ,העשרה והשראה

בתכנית:
 – 0.18-0.18הרשמה ,מה נשמע ,קפה ומאפה..
 – 0.18פתיחה ,ברכת איתן ברושי מזכ"ל התנועה הקיבוצית
 – 0.19הרצאתו של איל סבג :מנכות לאיכות – הרצאה מעוררת השראה של צעיר עם
נכות שלא נתן למוגבלות שאיתה נולד לעצור אותו מלפרוש כנפיים..
 44.49סקירה של תהליכים ,מגמות וחידושים מהשנה האחרונה בתחום הצרכים
המיוחדים כולל חקיקה ,זכויות ,וכמו כן דיווח לגבי תהליך משותף לגיבוש מסמך עקרונות עם
משרד עו"ד שלמה כהן (אילנה היוז ,יו"ר אהדה)
 – 44.19הפסקת קפה
 – 40.88טל ישראלי ,מנהל קהילה ,קיבוץ עמיר :לעשות את הדברים הנכונים – נכון.
על חשיבותם של תהליכים להסדרת זכויותיהם של אנשים עם צרכים מיוחדים בקיבוץ גם
בתנאים לא פשוטים.
 –40.19ד"ר הסתר פאס ,רכזת שיקום ארצית בביטוח הלאומי – על אפשרויות לשיקום
מקצועי והכנה להשתלבות בשוק העבודה אחרי גיל .04
 – 41.18הצגת התכנית השנתית ,חברי המזכירות והתקציב השנתי ואישורם (אילנה
היוז)
 - 41.88ארוחת צהריים קלה ופיזור


דרכי הגעה :בתחבורה ציבורית :הליכה קצרה מתחנת רכבת השלום בעזריאלי או אוטובוס
מס'  95שמגיע ישירות לבית התנועה.
ישמרו מקומות חניה במחיר מסובסד באחד מחניוני האיזור .בקשו פרטים בעת ההרשמה.
עלות יום העיון –  ₪ 59להורה יחיד ₪ 488 ,למשפחה ₪ 498 ,למי שאיננו חבר אהדה
דמי חברות שנתיים ₪ 59 :להורה יחיד ₪ 488 ,למשפחה (אפשר לשלם בכנס)



(צ'קים יש לרשום עבור המרכז לייעוץ ולשיקום ,אין אפשרות לתשלום באשראי)





חשוב! הרשמה מראש אצל אתי במחלקת חברה בטלפון 512510130
או במייל eti@tkz.co.il

