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דבר המנכ"ל
בתחילת חודש דצמבר  2017התבשרנו על זכיית המכון במכרז להפעלת האומנה
הטיפולית במחוזות ירושלים והדרום.
ילדי האומנה הטיפולית נמצאים במצבים רגשיים ופסיכיאטריים קשים.
האלטרנטיבה של בתי אומנה יכולה למנוע אשפוז ומאפשרת לגדול בבית ,בליווי
מעטפת טיפולית משמעותית.
אנחנו שמחים וגאים על הזכייה במכרז ומודעים לכובד האחריות שבקליטת 240
ילדים ,הגדלים בכ־ 150משפחות אומנה.
הרחבת פעילות המכון והזכייה במכרז מעידות על ההערכה הרבה שמשרד הרווחה
ושותפינו הנוספים רוחשים למכון .הערכה זו מגיעה כולה לצוות הנפלא והמחויב שלנו,
המתאפיין בעבודה מעמיקה ,מבט רחב ,הסתכלות כוללנית וגמישות מחשבתית.

ערב התרמה
בזאפה ירושלים27.3.17 ,

במרץ  2017קיימנו לראשונה ערב ידידים בזאפה ירושלים.
הערב המרגש כלל מופע תיאטרון קצר של קבוצת תיאטרון סאמיט ,והופעה מהנה של קרן
פלס על הפסנתר וחנן יובל עם הגיטרה.
כיבדו אותנו בנוכחותם חברי הכנסת קארין אלהרר ויהודה גליק.

אני גאה בצוות של סאמיט!
כמובן שלאורך השנה המשכנו ושיכללנו את העבודה במערך השיקום ובאומנה.
אנחנו מסיימים שנה ראשונה של פרויקט מיוחד להפעלת דירות טיפוליות ייחודיות
לנשים שעברו פגיעה מינית.
המשכנו את הליווי המתוגבר לילדי האומנה בעלי הצרכים המיוחדים ולמשפחות
האומנה שלהם ,והמשכנו להרחיב ולהעמיק את העבודה במרכז הטיפולי של האומנה.
אנחנו בעיצומן של ההכנות ומכירת הכרטיסים לערב ההתרמה שייערך ב־ 12במרץ
 2018במועדון זאפה ירושלים.
כפי שעולה מדבריי ,אנחנו עובדים במרץ ,קולטים תכנית חדשה ונהנים מהעבודה
המשמעותית והערכית בתחום נפגעי הנפש והאומנה.

בכבוד ובהערכה,
יוני בוגט
מנכ"ל
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דבר מנהלת שירות האומנה
שנת  2017עמדה בסימן תפנית ,התפתחות וגדילה של שירות האומנה במכון
סאמיט.
בעקבות חוק האומנה שחוקק בסוף  ,2016הצטרפו לשירות האומנה קרובי משפחה
רבים  -בעיקר סבים וסבתות המגדלים את נכדיהם .השירות גדל באופן ניכר ,בעיקר
בדרום ,והוסיף קרוב ל־ 70ילדים.
נושא הליווי של קרובי משפחה ,ובכלל זה סבים ,נלמד אצלנו רבות במהלך .2017
אין הוא דומה לליווי של משפחות אומנה רגילות ונדרשות לו התאמות  -שכן הקשר
עם ההורים הביולוגיים ,שהם גם הילדים של הסבים האומנים ,הוא לעתים טעון
ומטושטש .לא פעם אלו משפחות המגיעות מאוכלוסיית מצוקה ,ולמרות זאת
מדיניות הרווחה היא להעבירם לסבים ולטיפול במסגרת המשפחה המורחבת,
בהתאם לאמנה לזכויות הילד של האו"ם ולחוק האומנה בישראל.
בנובמבר  2017זכה מכון סאמיט במכרז להפעלת האומנה הטיפולית במחוזות
ירושלים והדרום .מדובר בתוספת של כ־ 250ילדים המצויים על קצה הרצף; אומנה
לילדים פוסט־אשפוזיים הדורשת מענה טיפולי וליווי מתוגברים .לצורך קליטת
הילדים והמשך הרצף הטיפולי עבורם ,מכון סאמיט נערך להגדלה משמעותית
של השירות המקצועי הניתן על ידי מנחות האומנה והצוותים הטיפוליים במרכזי
הטיפול ,כולל פסיכיאטרים מלווים.
הזכייה במכרז והיציאה לדרך ,להפעלת התכנית ,הן בבחינת הכרה משמעותית
בפועלו המקצועי המעמיק של שירות האומנה של מכון סאמיט  -על ידי המדינה,
על ידי משרד הרווחה ועל ידי הרשויות המקומיות.
מלבד אלה ,בשנת  2017המשיך שירות האומנה לפתח את צוות הצמי"ד ,המלווה
משפחות וילדים עם צרכים מיוחדים .אנו פועלים מול משרד הרווחה ,כדי להגיע
להבנה שבמקרים אלה נדרש ליווי מעמיק יותר ומותאם.
בשנת  2017הוספנו חדרי טיפול במזרח העיר ירושלים ,המופעלים על ידי מטפלים
ערבים ,וחדר טיפול בדימונה .הצוות הטיפולי של המכון גדל והתרחב ,וכיום מעניק
טיפולים וחונכויות טיפוליות לכ־ 140ילדים.
במהלך השנה המשכנו בתכנית פיילוט של משרד הרווחה בשיתוף ג'וינט־אשלים,
לטיפול בנושא הקשר שבין הילד להוריו הביולוגיים .כ־ 20ילדים מכל רחבי האזור
נהנים מתכנית זו .לצורך העניין פתח מכון סאמיט כמה חדרי קשר באזור ,לנוחיות
ההורים והאומנים .הצוות המלווה את הפרויקט מקבל הכשרה והדרכה מיוחדת
בתחום הטיפול הדיאדי והטיפול בקשר שבין ההורים לילד.

באומנה הטיפולית:

240
ב150-משפחות אומנה
ילדים ,הגדלים
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אנו מקווים כי בשנת  2018נוכל להמשיך ולתרום ,מתוך התפתחותנו המקצועית
והידע שנצבר בשירות האומנה ,לתחומים החדשים שאנו נכנסים אליהם בימים
אלה.

אורית עמיאל
מנהלת שירות האומנה
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“להיות אמא אומנת
שלך ,זה בית הספר הכי
מרגש ומאתגר בחיי”
אם אומנה כותבת לילד האומנה ביום
הולדתו ה־18
מחמל נפשי,
ת ּבוֹנ ֵן,
ה ְ
מאִתּ ָנו ּ לַעֲצ ֹר לְרְגָעִים עַל מְנ ַת ל ְ ִ
שִים ֵ
שֶמּ ְב ּ ְַק ׁ
ש ּל ָנוּׁ ,
חי ִּים ֶ ׁ
ש אֵרוּעִים ּב ַ ַ
יֵ ׁ
ַשָנ ִים.
היָּמִים וְה ּ ׁ
שֶל ַ
ה ּכ ֹל הַחוֹל ֵף ׁ
היּוֹם־יוֹם אֶל הַסּ ָך ְ ַ
מ ַ
ק ּדַת הַמּ ַ ּבָט ֵ
ה ְרחִיב אֶת נ ְ ֻ
לְ ַ
היּוֹם ,הו ּא אֵרוּעַ ּכָז ֶה.
ה ּלַדְתּ ֵך ְ הַ־ 18החָל ַ
שיּוֹם ֻ
שָה ֶ ׁ
מ ְרג ּ ִי ׁ
אֲנ ִי ַ
שֶת
חי ַּי .נ ִ ְד ֶר ׁ
תג ּ ֵר ּב ְ ַ
א ְ
מ ַ
ש וּ ְ
מ ַרג ּ ֵ ׁ
הכ ִי ְ
ש ּל ְך ָ הו ּא ּב ֵית הַסּ ֵ פֶר ֲ
לִהְיוֹת אִמּ ָא אוֹמֶנ ֶת ֶ ׁ
שְנוּ,
פג ּ ַ ׁ
שוֹן ּבוֹ נ ִ ְ
הרִא ׁ
הרֶג ַע ָ
מ ָ
ש ּכ ֵן ֵ
חסִים אִתּ ְךָׁ ֶ ,
א ּדִירָה ּבַי ְּ ָ
העֵת ּכ ֵנו ּת ַ
מִמּ ֶנ ּ ִי ּכ ָל ָ
תאֵם.
ה ְ
א ְר ּכ ָהּ וּמֵג ִיב ל ָהּ ּב ְ ֶ
מתָהּ ו ְ ָ
שִית ּבְעָצְ ָ
שאַתּ ָה קוֹל ֵט ּכ ָל תּ ְנוּדָה רִג ְ ׁ
הב ַנ ְתּ ִי ֶ ׁ
ֵ
חי ִּיםָ .רצִיתִי
ה ַ
אמִתּ וֹת ַ
שֶאוּכ ַל לְהָג ֵן עָליך מ ִּפְנ ֵי ֲ
שב ְתּ ִי ,לְתֻמּ ִיׁ ,
ח ַׁ
ש ָ
שָנ ִים ֶ ׁ
הָיו ּ ׁ
ּבְכ ָל מְאוֹדִי לְר ּ
שֵא
שאֵינוֹ נוֹ ׂ
שֵר ל ְך ָ לִהְיוֹת יֶל ֶד ֶ ׁ
פ ׁ
א ְ
הקֵל ,ל ְ ַ
ה ֶ ּדרֶךְ ,ל ְ ָ
ַפֵד ל ְך ָ אֶת ַ
ַפרֵדוֹת
שאֶת צַעַר ה ּ ְ
שרִיּ ,כ ַמּ וּב ָןׁ ֶ ,
פ ָׁ
א ְ
ה ָ ּדב ָר ֶ
שאֵין ַ
מדְתּ ִיׁ ֶ ,
שִי וּכְאֵב .ל ָ ַ
ּבְתוֹכוֹ ק ֹ ׁ
שאַתּ ָה י ָכוֹל לִחְיוֹת אִתּ ָם ּבָאֹמֶץּ ,בִרְג ִישׁו ּת
אב ָל ֶ ׁ
שָר לְמַתּ ֵןֲ ,
פ ׁ
א ְ
הגַּעְג ּוּעִים אִי ֶ
וְ ַ
וּבְעָצְמָה.
חכ ָם ,מְקוֹרִי ,רָג ִישׁ,
ש ּכ ֵן ,אַתּ ָה ָ
ֻשרֶתׁ ֶ ,
מא ּ ֶ ׁ
ש ּל ְךָ :גֵּאֶה ּב ְך ָ ו ּ ְ
אֲנ ִי ּבְע ִּקַר אִמּ ָא ֶ ׁ
הרָג ִיל אוֹ אֶת
אמִים אֶת ָ
שהֵם לֹא תּ וֹ ֲ
ש ּל ְךָ ,ו ְג ַם ּכ ְ ֶ ׁ
שָר ,מוּדָע לָרְצוֹנוֹת ֶ ׁ
מכ ְ ׁ
מצְחִיקֻ ,
ַ
ש אוֹתָם.
ש עֲל ֵיהֶם עַל מְנ ַת לְמַמּ ֵ ׁ
ַק ׁ
תע ּ ֵ
ה ְ
ש ו ּמוּכ ָן ל ְ ִ
ש ׁ
ש ּל ָנוּ ,אַתּ ָה לֹא חוֹ ֵ ׁ
ִפיּוֹת ֶ ׁ
ה ּצ ּ ִ
ַ
ש קוֹ ְראִים ל ָהּ
ש ּבְי ִידִי ׁ
פלָאָה ּב ְיוֹתֵר ֶ ׁ
ש ּב ְך ָ אֶת הַתּ ְכו ּנ ָה הַמּ ֻ ְ
מעַל ל ַ ּכ ֹל י ֵ ׁ
אב ָל ֵ
ֲ
שֶל
חב ֵר ׁ
אכ ְּפַתּ ִי ,מָסו ּרָ ,
אדָם” ,לִהְיוֹת הָגו ּןִ ,
שמָעוּתָהּ לִהְיוֹת “ ּבֶן ָ
שֶמּ ַ ְ ׁ
טשׁ”ׁ ,
“מֶענ ְ ְ
חבְרָה ּב ָהּ הו ּא חַי ל ְטוֹב ָה יוֹתֵר.
ה ֶ
שֶהוֹפֵך ְ אֶת ַ
אמֶתּ ,כָז ֶה ׁ
ֱ

"ההתמודדות גדולה ,אך קיבלנו תמיכה
והדרכה מעובדות מכון סאמיט"
מכתב תודה מאם אומנה לילדה עם צרכים מיוחדים
"הגוזלים שלי עזבו את הקן"...
היינו משפחה רגילה ,שחיה את חייה בנחת .והנה ,יום אחד ,הגיעה
אלינו בקשה לקחת לאומנה תינוקת נטושה הסובלת מתסמונת דאון.
לא ידענו אז עד כמה גדול ומורכב האתגר! בבת אחת נשתנו חיינו!
ההשקעה הנדרשת לגידולה הייתה עצומה ,יומם ולילה .המשימה:
להביא ברכה לתינוקת ,להעניק לה המון אהבה ולקדם ולהשלים את כל
שהחסירה בחודשי חייה הראשונים.
בכל שלב בחיי ילד יש קשיים .בהיותו תינוק  -קשיי אכילה ,ציפייה
למתי יתהפך ,מתי ישב ,מתי יעמוד ,יזחל ,וכולי וכולי .במקרה של תינוק
עם צרכים מיוחדים ,זה קשה שבעתיים!
ההתמודדות גדולה ,אך קיבלנו תמיכה והדרכה מעובדות מכון סאמיט.
גדולה תודתנו על כך .לולא עזרתם ,לא הייתה ההצלחה כה גדולה.
קושי אחד לא צפינו מראש  -הפרידה!
סירבנו לשמוע ,סירבנו לקבל" .היא אוצר! היא שלנו! לא נוותר!" אמרנו.

והרי הבטחנו לעצמנו שלא נעזוב אותה .על אף סירובנו ,המשיכה
העו"סית להעלות את הנושא בפנינו ולהסביר שהמעבר הוא לטובת
בתנו היקרה .בבית הספר שלמדה בו דיברו עם התלמידים על דיור
חוץ־ביתי ,על עצמאות ועל פרידה .עבדו עמם על הנושא במשך שנה
שלמה ,והצליחו.
לנו היה נדמה שעם צאת הבת מהבית ,ייווצר חלל גדול בביתנו וכמעט
שלא תהא משמעות לחיינו .העו"סית המדהימה של מכון סאמיט
הבינה וחשה במצוקתנו .היא הגיעה לביתנו ,שמעה ,דיברה וליוותה
אותנו בנחישות וברגישות.
גם עם הבת נפגשה לעתים קרובות :בבית הספר ,בעבודה ובבית .מדי
פעם אף פינקה אותה בהזמנה לישיבה בבית קפה יחד .עבודתה נשאה
פרי.
עתה הבת בדירה עם חברות ,בונה לה חיים חדשים .וגם אנו ,בקן
שהתרוקן ,עוברים לשלב חדש בחיינו.
המון המון תודות למכון סאמיט  -שתמך ,ליווה והדריך.

פרָד
חל ֶק ּבִל ְתּ ִי נ ִ ְ
טרָה ל ְ ֵ
הג ּ ִי ָ
הנ ּ ְג ִינ ָה עַל ַ
הפְכו ּ הַמּ וּסִיקָה ו ְ ַ
אחֲרוֹנוֹת ָ
ה ַ
ַשְנָתַי ִם ָ
ּב ּ ׁ
שרָה
מל ֶך ְ הָעוֹל ָם” .אֲנ ִי ָ ׁ
ַשֵנ ָה אֶת “ ֶ
שִיר ל ְך ָ לִפְנ ֵי ה ּ ׁ
קטָן נָהַג ְתּ ִי ל ָ ׁ
ת ָ
שהָי ִי ָ
מִמּ ְךָ .כ ֶ ׁ
ש ּב ָא ל ְךָ!
ַפעַם ,קו ּם ,תּ ִהְי ֶה ּכ ָל מָה ֶ ׁ
ל ְך ָ אוֹתוֹ שׁו ּב ג ּ ַם ה ּ ַ
איָּל ָה
הב ֶת אוֹתְךָ ,אִמּ ָא ַ
אוֹ ֶ

20%

מילדי האומנה
של סאמיט הם בעלי
צרכים מיוחדים
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ערב הוקרה למשפחות
האומנה בבאר־שבע
במאי  2017התקיים ערב הוקרה למשפחות האומנה של מכון סאמיט בבאר־שבע,
במעמד ראש העיר רוביק דנילוביץ׳ ובחסות אתי כהן ,מנהלת אגף הרווחה והשירותים
החברתיים.
האירוע נערך בעקבות ההצלחה בהשמה של מאות ילדים במשפחות אומנה באזור
באר־שבע והסביבה :בעיר באר־שבע וסביבתה למעלה מ־ 100משפחות אומנה,
שפתחו את ביתן וליבן לילדים בסיכון .זו הפעם הראשונה שרשות מוניציפלית
מוקירה תודה לעוסקים באומנה!

משפחות האומנה מבלות
ונהנות בסופרלנד
כמיטב המסורת ,יצאנו עם כל משפחות האומנה  -מירושלים ועד
אילת  -ליום כיף בסופרלנד.

אומנה :2017

789
 574משפחות אומנה
 134משפחות אומנה
ילדי אומנה

חדשות גויסו למאגר
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שיקום נפשי בקהילה
בשנת  2017המשיך מערך השיקום של מכון סאמיט להפעיל מערך
מגוון ורחב מאוד ,הכולל שתי קהילות טיפוליות ותיקות ,קהילת
מתבגרים וקהילת בוגרים צעירים.

כמה פרמטרים ,המייחדים ומאפיינים את החשיבה השיקומית במכון
סאמיט:

מערך השיקום התעסוקתי כולל את המפעל המוגן "יציר כפיים" ואת
התעסוקה הנתמכת ,המשרתת כ־ 180משתקמים מכל רחבי ירושלים.

התפיסה הכוללנית  -גורסת שרק תכנית המספקת קשר ברור ומתמיד
בין כל הגורמים השיקומיים מאפשרת למשתקם להרגיש שהוא אכן
נראה ומובן.

מרכז הספורט הכפיל ב־ 2017את מספר חבריו והציע הרבה מאוד
חוגים חדשים .בכוונתנו להמשיך ולהתרחב במהלך  2018ולפתוח
קבוצות וחוגים נוספים בנושאי בריאות ,חברה וספורט.

שילוב של מעשה והבנה  -הבנת העולם הפנימי של המשתקם ,לצד
הדרישה לעשייה ולתפקוד.
פסיכותרפיה  -עבודה על החוויה העצמית ,על תחושת הערך והביטחון,
וכן עיבוד של חוויות העבר ,יתרחשו בעיקר דרך פסיכותרפיה ומתוך
מחשבה על מרכזיות הקשר השיקומי.

מערך הדיור המוגן המשיך להתרחב ובקרוב נפתח צוות נוסף (הרביעי
במספר) .במסגרת זו ניישם השנה פרויקט ייחודי ומורכב מאוד,
שיציע תהליך טיפולי ושיקומי לנשים שחוו בעברן טראומה מורכבת.
הפרויקט נמצא עדיין בשלב הלמידה והשינוי ודורש רגישות רבה
ודיוק במתן המענה הטיפולי .זהו פרויקט חדשני ,ואנחנו צוברים ניסיון
משמעותי ורב ערך בנושא.

מעבריות והתקדמות  -זוהי מהותו של השיקום :המשתקם נדרש
לשהות פרק זמן מוגבל בכל שלב שיקומי ,וממנו להתקדם ולהתפתח
הלאה.

במרחבי השיקום מוצעות מגוון אפשרויות המעשירות את תהליך
השיקום :קבוצת תיאטרון ,קבוצות טיפוליות מסוגים שונים ,קורסים
מקצועיים ,קורסי העשרה ועוד.

שותפות כערך מרכזי (הברית)  -המשתקם הוא שותף מלא לתהליך.
בהתאם לשלב השיקומי ,הוא מכוון ומוביל את תהליך השיקום לעבר
המטרות שהוא מגדיר יחד עם המטפלים שלו.

ברצוני לתאר כאן משימה שהצבנו לפנינו השנה :חשיבה וניסוח של
ערכי השיקום הכוללני ,של ה"אני מאמין" של מערך השיקום ושל
האידיאולוגיה העומדת מאחורי המחשבה הטיפולית והשיקומית.
הנחת העבודה המרכזית בסאמיט היא שעל התהליך השיקומי לגעת
בכל מישורי החיים ,כך שיספק את כל הכלים והעיבוד שיאפשרו
שיקום מלא ועמוק .הפגיעה בכוחות האגו של המשתקם היא עמוקה,
ונדרשת עבודה במקביל בכמה מישורי חיים :התפקוד ,המישור החברתי
ועיבוד של העולם הפנימי .עיבוד במישור אחד בלבד לא יספק את
התהליך שיאפשר לאדם שעבר משבר להסתגל מחדש ולחיות חיים
עם משמעות.
מול האמירה שמחלת נפש היא חשוכת מרפא וסוללת דרך כרונית,
השיקום הדינמי הכוללני מייצג עמדה המאמינה כי ניתן להביא אדם
שעבר משבר פסיכוטי או דיכאוני לשילוב משמעותי בקהילה ובחברה
הרחבה .הניסיון לנסח את קווי היסוד של השיקום אִפשר לנו להבין
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אלו הם הערכים  -או המאפיינים  -המרכזיים של השיקום במכון
סאמיט ,שאנו מנסים לקיים ולשמר בכל תהליך שיקומי .אנו מאמינים
שדרך אִפיונים אלו ניתן לעשות שינוי משמעותי ועמוק ,שיאפשר
להשיג את היכולת לחזור ולהשתלב בחברה הכללית ולקיים חיים
משמעותיים ופוריים.
אני מקווה שגם השנה נמשיך לפתח רעיונות וכלים נוספים ,כדי
להמשיך ולספק תהליכים שיקומיים ,וכמובן  -נזכה בתמיכת כל
הגורמים שסיועם מאפשר את המעשה השיקומי.

דני שטיינברג,
מנהל מערך השיקום הנפשי

״הנחת העבודה המרכזית
בסאמיט היא שעל התהליך
השיקומי לגעת בכל מישורי
החיים ,כך שיספק את כל
הכלים שיאפשרו שיקום מלא
ועמוק״
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שיקום תעסוקי בסאמיט

"היום אני מצליח ועובד בשוק החופשי"

נתוני תעסוקה :2017

מכתב ממשתקם בתעסוקה נתמכת
לפני שהתחלתי לעבוד במפעל המוגן של מכון סאמיט "יציר כפיים"
היה לי חשש גדול מיציאה לעבודה .חששתי לנסות אפילו במסגרת של
מפעל מוגן .המקום הפחיד אותי ,וחשבתי לעצמי שלא ארצה לחזור
לשם יותר.

194

משתקמים קיבלו ליווי
של מכון סאמיט בשנת 2017

119
בתעסוקה נתמכת
(השוק החופשי)

ביום הראשון שלי בעבודה נכנסתי והתחלתי לעבוד .המשימה הייתה
קלה עבורי ,והיה לי חשוב להצליח ולהספיק כמה שיותר .אני מניח שזה
תרם לערך העצמי שלי ,לדימוי ולמסוגלות .זה משהו שליווה אותי גם
בהמשך.
יחד עם מדריכת שיקום שליוותה אותי ,בנינו תכנית שיקום לפי יעדים:
הגעה בזמן; להודיע אם אני מאחר או נעדר; לעבוד ברצף עם מינימום
צורך בהפסקות; שיפור המיומנות של עבודה בצוות ובסביבת אנשים
נוספים; שיתוף פעולה עם החברים לעבודה; ארגון סביבת העבודה
בתחילה ובסיום; הקפדה על איכות ,דיוק והספק גבוה; יצירת קשרים
חברתיים עם חבריי לעבודה ,הקשבה לאחראי סדנה ,יכולת לקבל

75

ביקורת בונה ושינוי בהתאם ,יחסים נאותים ומכבדים עם הצוות ושאר
המשתקמים.
הרגשתי עם הזמן שאני מרוויח את הערכתם של אחראי הסדנאות ושל
הצוות הניהולי ,וזה תרם לי מאוד ברמת הדימוי העצמי .גם ההתנסות
ביציאה להקמת דוכנים ומכירה בדוכנים תרמה לי מאוד וקידמה אותי:
התנסיתי בעוד משהו ,שלא יצא לי לנסות בעבר ,וזה הראה לי שאני
מסוגל ללמוד דברים חדשים ,לצאת מאזור הנוחות שלי ולהסתגל.
היום אני מצליח ועובד בשוק החופשי .אני מרגיש מסוגל להחזיק
במשרה גם כשקשה לי .אני מתמודד עם חוויות החיים כשאני מלווה
על ידי שירות תעסוקה נתמכת ,כדי להמשיך להתמודד נכון ולהצליח
להחזיק במשרה לאורך זמן.
העבודה במפעל המוגן הקנתה לי כלים לשיקום תעסוקתי .המקום
שאני נמצא בו היום ,שנה וחצי אחרי שהתחלתי לעבוד במפעל המוגן,
הוא שונה ומתקדם לאין ערוך מהמקום שהייתי בו כשנכנסתי.

במפעל המוגן
המעברי “יציר
כפיים”

כ50%-

מהמשתקמים המגיעים למפעל המוגן
המעברי עוברים לעבוד בשוק החופשי
או מתנסים בעבודות בו במהלך השנה
הראשונה

ההתנסות במכירה בדוכנים
תרמה לי מאוד וקידמה אותי:
התנסיתי בעוד משהו ,שלא
יצא לי לנסות בעבר ,וזה הראה
לי שאני מסוגל ללמוד דברים
חדשים ,לצאת מאזור הנוחות
שלי ולהסתגל
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מרכז "מהות" לטיפול ,ייעוץ והדרכת הורים
מרכז "מהות" הוא מרכז תמיכה בתוך הקהילה להורים למתבגרים,
הפועל בשיתוף עיריית ירושלים .המרכז מתמקד בהעצמת הכוחות
החיוביים במשפחה ובשיפור הקשר בין ההורים למתבגרים ,ובכך
מפחית ומרגיע את מצבי המשבר עם המתבגרים.

יואל ורות קסל

יחידת המתבגרים :סיפורי אהבה
״בתהליך הזה גם אנחנו גדלנו,
למדנו והכרנו״

בשנת  ,2017מכון סאמיט זכה שוב במכרז להפעלת מרכז "מהות".
הזכייה במכרז מעידה על ההערכה ושביעות הרצון של עיריית ירושלים
מעבודת מכון סאמיט בכלל ,ומהעבודה המקצועית והמעמיקה הנעשית
ב"מהות" בפרט.
השנה המשכנו בפרויקט שהושק ב־ ,2016שבמסגרתו אנו מטפלים
בכ־ 20הורים למתבגרים מהמגזר החרדי .הטיפול נעשה על ידי

מטפלים חרדים ומתוך מודעות ורגישות לייחודיות התרבותית
והדתית של המגזר .לאחר שנה ,אפשר כבר לומר שנוצרו קשרים
טיפוליים עמוקים ומוצלחים בפרויקט זה.
המשכנו במהלך  2017להציע מגוון קבוצות טיפוליות לאוכלוסיית
ההורים ,בהן קבוצה לאימהות חד־הוריות .בסך הכול ,המרכז טיפל
במהלך השנה בכ־ 120הורים למתבגרים מדי חודש.
הצוות המקצועי והמסור של מרכז "מהות" לומד ומתמקצע בעבודה
עם הורים ומחפש דרכים להגיע לעוד ועוד הורים למתבגרים
הנמצאים במצוקה ,במטרה לעזור ולהעצים אותם כהורים.

"האהבה ניצחה את הכול"

יואל ורות עבדו יחד ביחידת המתבגרים .ההיכרות הפכה
לחברות ולקשר זוגי
עבדנו יחד ביחידת המתבגרים של המכון .נוצרה בינינו היכרות עמוקה,
שהפכה לחברות ולקשר זוגי חודשים אחדים לאחר סיום ההדרכה.

אלון ותמר חיים עם מחלת נפש ,הכירו בקהילת המתבגרים,
ועכשיו הם נשואים ומתגוררים בדיור המוגן של סאמיט
אלון" :כולם מתמודדים עם החיים .אצלנו חלק מהחיים זו המחלה.
אני לא מתבייש במי שאני ,אבל גם לא אלך עם שלט 'אני חולה נפש'.
תמר לא מוכנה שאוציא מהפה את המילה 'חולה' .אני לא חולה .אני
מתמודד .מתמודד עם החיים”.

ההתמודדות של חברי הקהילה ריגשה אותנו .הייתה לנו זכות גדולה
ללוות תהליך עמוק ,מורכב ,אמיץ ובעיקר מאוד אמיתי ,שמתקיים דרך
עבודה קבוצתית ורואה בו ערך עליון .בתהליך הזה גם אנחנו גדלנו,
למדנו ,וכאמור הכרנו.
אנחנו מאחלים ומקווים שהמקום היקר הזה ימשיך בעשייתו המבורכת,
יתרחב וירבה אהבה.
יואל ורות
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אלון ותמר
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אודות מכון סאמיט
מכון סאמיט הוא ארגון ללא מטרות רווח (ע"ר),
שמציל ותומך בילדים אשר הוצאו מביתם לאחר
הזנחה והתעללות קשה ומעניק להם בית חם,
משפחה אוהבת ותמיכה קריטית בתחום הטיפולי
והלימודי .כמו כן ,הארגון פועל מזה ארבעה עשורים
לשיקום נפשי בקהילה של מבוגרים צעירים
המתמודדים עם מחלות נפשיות ,ומשנת 2006
מפעיל מרכז תמיכה להורים למתבגרים במשבר.
תחת פיקוח משרד הרווחה ומשרד הבריאות,
ובאמצעות שותפים נוספים ,מכון סאמיט מסייע
לילדים ולמבוגרים לצאת ממעגל הטראומה ולצמוח
אל עבר עתיד בריא ויציב יותר.

www.summit.org.il

רח’ הרצוג  ,39ת.ד ,10234 .ירושלים9110102 ,
טל’/ 02-6733-548 :
חפשו אותנו בפייסבוק

