
 

 

 

 

 

  ידיעון אלקטרוני של אקים ישראל

  
כ"ג בתמוז                                                            1122ביולי  12

 תשע"ד

 אקים למען המשפחות בדרום במבצע "צוק איתן"

  

 בכפר הנופש גונן בצפון הארץ משפחות מאשדוד נופשות השבוע בתמונה:

  

  



 ,יקרים חברים

 
של ילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם עם המצב  ההתמודדות לצד

הביטחוני בימי מבצע "צוק איתן" אנו עדים ליפי הישראלים שממהרים להתנדב על מנת 
 להקל ולו במעט על משפחותינו היקרות.

 
דול לקול האזעקות ילדים רבים וגם אנשים בוגרים בהם אנו תומכים הביעו חרדות ועצב ג

והדי הפיצוצים. חלקם הביעו תסכולם בבכי ובצעקה מהריצה הבלתי נגמרת למרחבים 
המוגנים. אחדים מהם ממש לא יכלו לסבול זאת יותר. גם לאחים ולבני המשפחה מתקפת 

מבאר שבע,  21הטילים על ישראל זימנה התמודדות לא פשוטה. אחות אחת, ילדה בת 
אקים )קו שפעולתו הורחבה והוא מפורסם בערוצי החדשות התקשרה לקו הסיוע של 

שיש לה דאון סינדרום והיא כל הזמן בוכה כשיש  3בטלוויזיה( וסיפרה לנו על אחותה בת ה
 אזעקות וכשרצים לחדר המדרגות.

 
אקים ישראל החלה בגיוס כספים על מנת לעזור למשפחות יקרות אלה ואנשים טובים פתחו 

יע למשפחות אקים: יו"ר אגודת ידידי אקים אילנה נוריאל גייסה את את ליבם לבקשתנו לסי
חבריה, רשת מלונות פאתל תרמה חדרים בליאונרדו ים המלח, קרן היסוד, סטנלי סבה 
היקר, השגרירות הנוצרית, בנק ירושלים והג'וינט תרמו את תרומתם וכך יכולנו להוציא 

לות שכלית לנופש בן כמה ימים בבתי משפחות רבות מהדרום שלהן ילד או בוגר עם מוגב
 המלון, הרחק מהחרדות.

 
משפחות אשדוד יצאו לגונן, משפחות נתיבות יצאו לים המלח, משפחות באר שבע יצאו 
לקיסר ירושלים, משפחות אשקלון ושדות נגב יצאו לקיסר טבריה. סניפי אקים אשדוד, 

ואגף תרבות ופנאי באקים פעלו נתיבות ושדות נגב, באר שבע ואשקלון, אגף סנגור קהילתי 
בשיתוף פעולה מצוין עם חברנו באגפי הרווחה ברשויות מקומיות אלה, אשר מימנו את 

בני משפחה יצאו  311ההסעות לבתי המלון, ויחד הוצאנו לפועל את המשימה. למעלה מ
 להפוגה בת כמה ימים, מעבר להוצאת אנשינו לימי הפוגה בודדים בשפיים וכדו'.

 
הטובה לא הסתיימה בכך. וגם בצפון המשכנו לפגוש אנשים טובים. אנשי סניפי  אך הרוח

אקים בצפת, קריית שמונה וטבריה קיבלו את משפחות הדרום שהגיעו לצפון ברוחב לב, 
והכינו להם הפתעות וטיולים, מתקנים מתנפחים לילדים וסדנאות )ואפילו דאגו להפרדת 

 רש(.שעות רחצה בבריכה לנשים וגברים כשנד
במערכי הדיור של אקים בדרום, המשיכו עובדי אקים והמתנדבים לתמוך ללא הרף 

באנשינו. שרו ורקדו איתם בממ"דים ובעיקר עטפו אותם בחום רב. איש לא החסיר יום 
 (.8מעבודתו )למעט מי שקיבל צו 

 
לא רק משפחות יצאו להתאוורר, גם אנשים הגרים במערך הדיור של אקים אשדוד נשלחו 
להולנד )ע"י סניף אקים אשדוד הנפלא( ואנשי הדיור מאשקלון התקבלו בחום רב במערכי 

הדיור של אקים ברעננה ובהרצליה, אשר יצאו מגדרם על מנת להנעים את שהותם של 
אנשי הדרום. במקביל גם מערכי הדיור של אקים ברחובות ובצפת נערכים לארח את 

עה מכל עבר לאנשי הדרום ואנו כולנו עזרה הדדית הוצ הדרומיים בהמשך המבצע.
 התרגשנו.

-2אני מזמינה את המשפחות להמשיך ולפנות לקו הסיוע של אקים "הורים למען הורים" 
 אנו עושים ככל יכולתנו לתת מענה לכל אחת ואחת מהפניות. 811-333-333

 רבה לכל אנשי אקים ולכל חברינו בארץ ובעולם, בהערכה
 סיגל פרץ יהלומי

 אקים ישראל מנכ"לית

  

 



 

 

אכן חברה  –"אקים 
  ישראלית טובה יותר" 

רשמים מאת יו"ר אקים ישראל, האלוף 
, 22.7.22 -ב )במיל'( עמי אילון, מביקורו 

במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית, 
 בערים אשדוד ואשקלון.

  
, יצאתי עם 41.7.41"ביום שני בשבוע שעבר, 

אקים ועם אבי  סיגל פרץ יהלומי, מנכ"לית
מספין, דובר אקים לבקר את אנשינו בחזית 

האזרחית באשדוד ובאשקלון. פגשנו שם 
אנשים נפלאים המתמודדים במציאות הקשה 

  אליה נקלענו.
בדירה שברחוב רוגוזין שבאשדוד פגשנו את 

דינה )שם בדוי( שיחד עם חבריה, מודדת את 
שניות, על מנת  14סדר היום במקצבי זמן של 

טיח שבכל פעילות ובכל מקרה היא תגיע להב
בזמן לממ"ד הנמצא בחצר הבית. הביחד 

השירה, הפעילות החברתית והיצירה,  -שלהם 
 עוזר לה בהתמודדות עם הפחד המשתק.

אך, גם כשהיא מוגנת על ידי חבריה בממ"ד, 
 08היא עדיין חרדה לאמה שעברה את גיל 

 וגרה לבדה באשדוד, בבניין קומות, ואין שום
סיכוי שתגיע למקלט בבית הדירות, בזמן 

שנקצב לתושבי אשדוד, על פי הנחיות פיקוד 
העורף. לצדם כל העת תומכים אנשי אקים 

אשדוד הנפלאים, דני מירוז ואתי מימוני 
 והעובדים המסורים.

  
 לקריאה נוספת <<
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הנחיות  –מבצע "צוק איתן" 
פיקוד העורף להתנהגות עם 

שכלית אנשים עם מוגבלות 
 במצבי חירום

  
אקים ישראל מבקשת להביא לידי משפחות 

לאנשים עם מוגבלות שכלית, לעובדים 
ולאנשים עצמם, את ההנחיות המיוחדות של 
פיקוד העורף להתנהגות נכונה בזמן חירום. 

הסיוע -לפרטים ולסיוע ניתן לפנות לקו
והתמיכה של אקים "הורים למען הורים": 

4088-933-999 
  

  :הנחיות לשעת חירום
אזעק בזמן צריךלעשות אני מה

חוברת  -?"אדום' 'צבע ה או
 מונגשת בפישוט לשוני.

  מדריך היערכות למצבי חירום– 
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

 ולקשישים
   היערכות המשפחה שלי לירי

  טילים.
  אין מה להילחץ": סרטון"

התמודדות בשעת חירום 
 -לאנשים עם מוגבלות שכלית 

עם שחקני התיאטרון האחר של 
 אקים

  
 

בעקבות פתיחת מבצע "צוק איתן", קו הסיוע 
למען הורים"  והתמיכה של אקים "הורים

הרחיב את פעילותו. מתנדבי הקו הסיוע 
 עומדים לרשות המשפחות באופן רציף:

 ה'-בימים א' 
 00:88-83:88בשעות  

 4-088-933-999בטלפון: 
  

 לקריאה נוספת <<
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  "חביב אדם שנברא בצלם"

 )ר' עקיבא, משנה מסכת אבות פרק ג(
  
  

 -אקים כואב את כאבן של המשפחות השכולותארגון 

   חד'יר-משפחת יפרח, שער, פרנקל ואבו

  
  

 השעה קשה לכל האנשים שגרים בארץ.
מכל  שנה למען קבלת האחר והשונה בחברה ישראלית  39 עמותת אקים ישראל פועלת מזה 

  המגזרים והאוכלוסיות, ללא הבדל דת, לאום, מין או מוגבלות.
כל אדם באשר הוא אדם ורואה את  –כבוד האדם  ועלת מתוך רצון לקדם אתאקים ישראל פ 

 . אין הבדל בין דם לדם, שהרי כולנו בני אדם.קדושת החיים כערך ראשון במעלה
 

אנו מגנים, מוקיעים וכואבים מעומק הלב את כאבן של כל המשפחות שילדיהן נרצחו  
 .באירועים האחרונים

בחברה הישראלית נעשית מתוך ראיה שכל אדם נברא בצלם פעילותנו לקבלת האחר והשונה 
אלוקים, אקים היא ההוכחה שאפשר לגשר ולמצוא את המכנה המשותף בין בני האדם, מתוך 

 קדושת החיים. –אמונה בדבר הבסיסי ביותר 
כבוד האדם הוא הבסיס שמחבר אותנו כחברה ומאפשר לנו לחיות כחברה. מי יתן וכולנו נשכיל 

 ם ערכים אלה.לכבד ולקד
  
  

 בשם משפחות אקים,
 מנכ"לית אקים ישראל - סיגל פרץ יהלומי  יו"ר אקים ישראל,  –עמי אילון 

עמיקם רז, רו"ח אבי ענוה, בני פרג'ון, אשר סטולר,  -וחברי ועדת ההנהלה של אקים ישראל 
 גלית ברמי, חיים אטדגי, יוסף ראשד, ציפי קפלן, נעמי רז.

  

  

 

  

עם מוגבלות שכלית ומשפחותיהם שנמצאים בטווח האש אנשים 
  בדרום ישמחו לסיוע שלכם

  
בימים אלה, כשכולנו חווים את הסכנה, הלחץ, המתח והדריכות בשל מבצע "צוק איתן", אנשינו 

 עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם בדרום חווים זאת בעוצמה רבה יותר.
עם מוגבלות שכלית מסרבים, מתוך לחץ, להיכנס כשיש אזעקת "צבע אדום", חלק מהאנשים 

 למרחב מוגן, ובכך הם ומשפחותיהם ו/או הצוות המקצועי שרויים בסכנה ממשית.
בנוסף, בשעת אזעקה, לא ניתן לסייע לכולם להגיע למרחב מוגן, מאחר וחלקם במצב סיעודי או 

 רתוקים לכיסאות גלגלים.
שכלית סגורים בימים אלה. מצב זה של העדר  מרכזי תעסוקה המעסיקים אנשים עם מוגבלות

 תעסוקה גורם לאיבוד השגרה ומכניס אותם ללחץ נפשי רב.
במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות שכלית ומשפחותיהם הנמצאים במצוקה, אקים ישראל 

מאפשרת להם לצאת למספר ימי הפוגה במלונות ואתרי נופש במרכז ובצפון הארץ. הפוגה זו 
 ימים מחזירה להם את שלוות הנפש ואת תחושת הביטחון.הנמשכת מספר 

על מנת לממן את הוצאת המשפחות לנופש ולהתאווררות, נרתמו עד כה ארגונים ואנשים 
פרטיים, שפתחו את ליבם ובנדיבותם תורמים רבות לעזרת האנשים עם המוגבלות שכלית 

 ומשפחותיהם.



אשדוד, אשקלון, נתיבות, מ"א שדות נגב אך לצערנו, ישנן עדיין משפחות רבות המתגוררות ב
  וסביבותיה, הנמצאות בטווח ירי

  
העלינו קמפיין התרמה באתר "ישראל תורמת", ממוקד לפרויקט זה, 

 http://my.israelgives.org/he/akimisraelבכתובת:
  

 כל תרומה תתקבל באהבה.
 /http://www.akim.org.il כמו כן ניתן לתרום באתר אקים ישראל:

 89-7330040ובטלפון: 
  

  

  

 באשקלון יוצאים השבוע למלון קיסר בטבריהבתמונה: משפחות שילדיהם במרכז יום תמר 

הרשמה  | הורים למען הורים"קו הסיוע " | פנה לדובר אקים | צור קשר | תרומה | דרושים |
 |פייסבוק אקים | קישורים | לניוזלטר
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