בס"ד
פרסי הצטיינות של המל"ג לסטודנטים מפרויקט "לב בקהילה"
פרויקט "לב בקהילה" גאה בסטודנטים לסיעוד לואי אורקה ושאול הורביץ ,שזכו בפרס המועצה להשכלה
גבוהה למעורבות חברתית בקהילה ע"ש שוש ברלינסקי ז"ל .זהו פרס יוקרתי ותחרותי שניתן מדי שנה לעשרה
סטודנטים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

נשיא המרכז האקדמי לב ,פרופ' חיים סוקניק ,מעניק את הפרס לסטודנטים הזוכים.
משמאל לימין :פרופ' חיים סוקניק ,שאול הורביץ ,לואי אורקה ,צביקה אור (מנהל פרויקט "לב בקהילה")

לואי אורקה
רקע אישי :לואי אורקה ,יליד  ,1891תושב ירושלים ,נולד באתיופיה כבן שני למשפחה בת  11נפשות (כיום 11
לאחר שאחיו הצעיר נמצא תלוי ללא רוח חיים בדירתו ,ספק התאבד ספק נרצח) .לאחר עלייתו לארץ ,למד
לואי בפנימיית כפר הנוער "הודיות" בגליל ,שם סיים את ביה"ס התיכון .לאחר שירותו הצבאי כמאבטח
מתקנים בחיל האויר עבר לירושלים וכיום הוא עובד כדוגם דמים בקופת חולים ,במקביל ללימודיו בחוג
לסיעוד ולפעילותו החברתית.
ההתנדבות :לואי בחר להתנדב במסגרת תוכנית "קול הלב" בבית חינוך עיוורים בירושלים .תוכנית "קול
הלב" היא תוכנית שיקומית חברתית לילדים עיוורים ולקויי ראייה מהמגזר החרדי בירושלים המשולבים
במסגרות חינוכיות רגילות .מטרת התוכנית להפגיש את הילדים עם קבוצת שווים ,לסייע להם בהשגת
עצמאות תפקודית והשתלבות מרבית בקהילה ,לעזור בהתמודדות עם אתגרים וקשיים רגשיים וחברתיים,
ולהעצים את יכולותיהם החברתיות ,באמצעות פעילויות קבוצתיות ואישיות .לואי התנדב עם הילדים בעיקר
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סביב הפעילות בבריכת השחייה .הוא לימד אותם לשחות ,הפעיל אותם ושמר על ביטחונם בבריכה ,סייע
בהתארגנות לפני ואחרי הפעילות בבריכה וכד' .אולם תרומתו הגדולה והייחודית היתה בהיבטים החברתיים
והרגשיים :שיחות אישיות עם כל אחד מהילדים ,מתן תמיכה ,עידוד ואהבה ללא גבול לילדים ,שהיו צמאים
לשתף את לואי הקשוב והרגיש בתחושותיהם ,ללמוד ממנו מושגים חדשים וכישורי חיים .לואי יצר קשר עמוק
ויוצא דופן עם הילדים ,שסיפרו לנו עד כמה הם אוהבים ומעריכים את לואי ונהנים מהפעילות המשמעותית
איתו .לואי אף השתלב בצוות התוכנית בצורה מעולה .מנהלת התוכנית ,ציפי הלר ,כתבה לנו עם סיום שנת
הפעילות" :ברצוני לשתף אתכם ברגשות הכרת הטוב וההערכה שלי ושל צוות התכנית כלפי הסטודנטים
שלכם ...המסירות שלהם היתה מדהימה ,גם בתקופות עומס של לימודים ומבחנים ,גמורים מעייפות ,הם
הגיעו ותמיד עם חיוך ...לואי בא בכל יום שלישי ,גם בתקופות עמוסות וגם לאחר שהשנה הלימודית
הסתיימה ,מתוך חיבור ואהבה לילדים .החניכים והמדריכים התחברו ואהבו אותו בחזרה ,מאור הפנים שלו
ליווה אותנו במשך כל השנה ובעיקר הרצון הטוב לצד הרגישות והאכפתיות ...הילדים למדו רבות
מהסטודנטים דווקא בשל השוני הקיים ,הם למדו לקבל דתיים מה שפחות בא לידי ביטוי ביומיום ,החניכים
למדו לקבל סטודנטים ולא רק בחורי ישיבות ...ובעיניי החיבור תרם להם רבות ופתח להם אופקים ...זו
הייתה שנה מדהימה שלנו איתם ושלהם איתנו" .לואי ,בצניעותו האופיינית ,כתב לנו" :מקווה שהנוכחות שלי
כן עוזרת קצת כי כל פעם מחדש אני יוצא משם מרוצה עם חיוך ורצון לשוב" .לואי ממשיך להתנדב ולהצטיין
בתפקיד זה זו השנה השנייה.
נוסף על כך ,לואי קידם את הקמתו של מרכז הזכויות של פרויקט "לב בקהילה" באמצעות מחקר שביצע עם
סטודנטים שותפים אשר בחן את הצרכים של אנשים חרדים עם מוגבלות ,המענה שקיים כיום לצרכים אלה,
הידע של אותם אנשים על זכויות ,וכיצד הם מעוניינים לקבל סיוע במימושן .מחקר זה תרם ליצירת התשתית
להקמת מרכז הזכויות של פרויקט "לב בקהילה".
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שאול הורביץ
רקע אישי :שאול הורביץ ,יליד  ,1898הוא רב חרדי מירושלים ,הלומד בחוג לסיעוד .שאול נולד וגדל בארצות
הברית .בגיל  ,19לאחר סיום הישיבה התיכונית שם ,עלה לבדו לישראל .בישראל למד מעל  11שנה בישיבה
ובכולל ,ובשנת  1111הוסמך לרבנות .במשך שנים רבות הוא התנדב במד"א ועדיין מתנדב שם בקביעות .עם
הקמת תכנית הלימודים בסיעוד לגברים במרכז האקדמי לב ,הוא החליט להצטרף למחזור הראשון בתוכנית.
שאול הצטיין מאוד בלימודיו והתקבל לתוכנית המצטיינים התחרותית והיוקרתית -הסטודנט היחיד
מהמחזור שלו.
ההתנדבות :בפרויקט "לב בקהילה" שאול החליט להתנדב עם עמותת אחל"ה – איכות חיים לאדם השונה,
בליווי מעמיק וארוך טווח של אנשים עם צרכים מיוחדים מורכבים במיוחד ,שהרשויות לא נתנו להם מענה
הולם בתחומי הרווחה ,החינוך ,הבריאות ועוד .אחד מהם הוא צעיר אוטיסט המתמודד עם בעיות מורכבות
מאוד שחי לבדו בארץ ,והשני הוא אדם בן  11עם מגבלה קוגניטיבית ונפשית שחי עם אמו ועד לבואו של שאול
כמעט שלא יצא מהבית .שאול יצר קשרי אמון ,ידידות ותקשורת עם שני האנשים שהוא מלווה ,באופן שאף
אחד אחר ,כולל אנשי מקצוע ,לא הצליח במשך שנים .הוא סייע להם להתקדם בכל תחומי החיים :לא רק
במימוש מגוון זכויותיהם מול הרשויות ,אלא גם ברכישת כישורי חיים חיוניים וברמה הרגשית .בזכות
המסירות האין-סופית שלו ,רגישותו והתמדתו ,הצליח שאול להוביל את שני האנשים שהוא מלווה לדרך
חדשה וטובה יותר .הוא התנדב הרבה מעבר לשעות הפעילות בפרויקט ,המשיך גם בחופשת הקיץ וממשיך גם
בשנה הנוכחית ,תוך בניית תכנית עבודה מאתגרת והליכה נחושה ועקבית בדרך שהתווה עם האנשים שהוא
מלווה.
יוחנן פלוסר ,מנהל עמותת אחל"ה ,כתב לנו" :לרב שאול הורביץ יש יכולת נתינה ללא גבולות וכן יכולת
להתמודד עם אנשים מורכבים ומצבים מורכבים .אין לו גבולות של זמן או מקום בנתינתו .הרב שאול מבקש
להיות עם האדם ולצדו ללא כל שיפוטיות או פטרנליזם .לעשות ככל שניתן על מנת להיכנס לנעליו .הרב
הורביץ בונה עם אנשים אלה אמון ושיתוף פעולה ככל שניתן ועושה אף מעבר לזה מבלי להרים ידיים בניסיון
להביא אנשים אלה לנכונות ,רצון ועשייה .לאור זאת אני ממליץ לתת לרב שאול הורוביץ פרס הצטיינות
והוקרה ייחודים המגיעים לו מעל לכל ספק ושהוא בוודאי לא מצפה להם .הרב שאול הורביץ הוא דמות
ייחודית ,מופת ודוגמא בלתי שגרתית למתנדב".
נוסף על כך ,במסגרת לימודיו ביצע שאול מחקר יישומי חשוב על המדיניות החברתית בנוגע לאנשים החולים
במחלות המאופיינות בעמימות רפואית (המקרה של פיברומיאלגיה ותשישות כרונית) .על סמך מחקר אמפירי
ובדיקת מודלים מהעולם ,שאול גיבש המלצות מדיניות שעשויות לתרום לשינוי חברתי בתחום ,והוא ממשיך
ומקדם את הנושא גם כיום .השילוב הייחודי בין פעילות בקהילה למחקר מעורב חברתית הוא יוצא דופן בקרב
סטודנטים וראוי להערכה.
כמו כן ,במסגרת הפרויקט שאול השתתף בקורס ללימוד שפת הסימנים (יחד עם עשרה סטודנטים נוספים),
על-מנת להיות מסוגל לתקשר ולעבוד עם אנשים חרשים וכבדי שמיעה בעתיד .הוא אף השתתף בהכשרה
לסטודנטים של מרכז הזכויות במטרה להשתלב גם בפעילות מרכז הזכויות בתשע"ז בנוסף להמשך הפעילות
ההתנדבותית הרגילה שלו.
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