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 ועזר מציון "לב בקהילה"פרויקט של זכויות הרכז מ
 

  הצלחה סיפורידוגמאות ל

 

 עקב, שנים חמש לפני. דאון מונתסת עם 71-בנה בן ה בענייןלמרכז הזכויות  פנתה רחל .1
 בוקר במסגרת רק למד שבו מהמוסד בנה הועבר, רחל שעברה שיקום ותקופת מחלה

 למשפחה התאים לא החדש המוסד. היום כל לשהות יוכל בוש הארץ במרכז למוסד
 את בנה להעביר רצתה היא, רחל שהשתקמה לאחר. דתי ולא רחוק היותו עקב החרדית

 ניסתה היא (.מקום חוסר של בטענה) לקבלו הסכים לא מוסד אף אך, םבירושלי למוסד
 "לב בקהילה"של  זכויותה למרכז פנתה האם .תוצאות ללא שנים חמש במשך להיאבק

 מוסדות רחל עם יחד בדק חיים. פנייתה את קיבל קפלן יהודה חיים לסיעוד והסטודנט
במכתב מפורט וחיים אף פנו  רחל. למשפחה תמיכה מתן תוך, להתאים שעשויים שונים

 שהם מוסד, השר לבקשת. בכנס ם השרע הצליחה לשוחח לאחר שרחל ,הבריאות שרל
 התקבל הבן. מקום שהתפנה לה והודיע למשפחה חזר, אליו במשך זמן רב להתקבל ניסו

 .למוסד

 

וקוגניטיבית  ובעקבות כך מוגבלות מוטורית מוחין שיתוק צעיר עם בחור, שלמה .2
 ליאהסטודנט לסיעוד . עבורו ולימודים תעסוקה מציאת לצורך אמו עם פנה, מסוימת

 בארגונים מקיףוערך בירור , בדק עם שלמה תחומי עניין שונים, הפניה את קיבל ספיר
 מכללותנתונים על , רעיונות ריכז חודשים של בתהליך. מקצועית הכוונה ובמרכזי רבים

 את לגייס איל ניסה, במקביל. רב ערך לשלמה ולאמומסודר ווהעביר מידע  ,ומקצועות
 לו ומצא למשימה נרתם שלמה של דודו, המשפחה גיוס בעקבות. המורחבת המשפחה

איל ממשיך ללוות את שלמה באפיק  .ששלמה מרוצה ממנה עבודה, במחסן עבודה
 . והחברתי הלימודי

 
 

 פנה ראובן. חברתיות בעיות ממגוון סובל, התפתחותית-מוגבלות שכלית עם פונה ,ראובן .3
. לאומי בביטוח נכותה אחוזיעם משפחתו אל מרכז הזכויות בבקשה לסייע לו להגדיל את 

נמנע מלבטא את קשייו וצרכיו בפני  ראובן כי עלה זכויותה במרכז המתנדבים של מבירור
בשיתוף  .החלטת הוועדה לא שיקפה את מצבו האמיתיוהוועדה הרפואית בביטוח לאומי 

וסטודנט ילווה את  וחה בעירייה הוגשה בקשה חוזרת לביטוח לאומיפעולה עם לשכת הרו
 בתחומיםתמיכה   דרשה ראובן של פנייהאולם עם הזמן התברר שה. ראובן לדיון בוועדה

 ספיר נרתם לסייע אילהסטודנט . גם בהם לו לסייע התגייסו הזכויות ובמרכז, נוספים
, לעזרה של ראובן המורחבת משפחתו את גייס מורכב בתהליך. עבודה מציאתלראובן ב

 .מאד ומרוצה כקופאי ראובן עובד כיום. כקופאי עבודה לו מצא דודו ואכן
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