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 כולם מרויחים –ש אנועמותת שיתוף פעולה עם : הנדון            

 
העמותה הישראלית לבריאות הנפש ולפנות אליכם  –אני מבקשת להציג בפניכם בקצרה את עמותת אנוש 

יעזור יחזק את תחום האחריות התאגידית בארגונכם ו, פ אשר יתרום לכם לנשמה"בהצעה לקיים אתנו שת
 .שרותלאלפי האנשים המיוחדים להם אנו מעניקים 

מספיק להתחיל בפעילות אחת או שתיים . פ האפשריים"לא צריך ארגונך להתפרש על פני כל כיווני השת
 .פ המתאימים לכם ביותר"ובהמשך להחליט מהם תחומי השת

 
 

 קצת על אנוש
ידוע . איש המתמודדים עם פגיעה נפשית המוכרים למערכת הרפואית הציבורית 021,111 -בישראל חיים כ

גבוה בעשרות אלפים שכן רבים מעדיפים לפנות לרפואה פרטית בשל הסטיגמה הקשה המקושרת שהמספר 
 .מדובר על קבוצה חלשה מאוד באוכלוסייה שקולה לא נשמע עקב הדעה הקדומה כלפיה. עם מחלות נפש

. ולשיקום פגועי הנפש בקהילה, שנה לקידום נושא בריאות הנפש של הפרט והמשפחה 63פועלת מזה  אנוש
פועלת לקידום חקיקה ולמיגור הסטיגמה המקושרת למחלות נפש באמצעות הסברה לקהל הרחב העמותה 

הפרוסים מקרית שמונה ועד , מרכזים 31 -באמצעות למעלה מכ "כ. י העלאת המודעות הציבורית לנושא"וע
 העסוקתבשיקום , בקהילה דיור שיקומי: החיים בכל תחומי, איש 3,111-מעניקים שירות לכאנו אילת 
 .מרכזים חברתיים ושירותי תמיכה ויעוץ למשפחות, בשוק חופשי השמה תעסוקתית, מוגנת

 
 

 פ עם אנוש "אפשרויות לשת
שנראים לי  רעיונותעל קצה המזלג אני מציינת , לשתף פעולה עמנו בהם ניתן דרכים רבות ןנישכפי שציינו 

 .להתקדםנשמח לחשוב יחד כיצד לאחר שתקראו . רלוונטיים

 באנוש התנדבות –  
o  הנהגה לכחברים יכולים להצטרף  ממפעלים הנמצאים באזורים בהם אנו פועליםאנשים בכירים

וכך להוסיף להשפעה שלהם על הפיתוח החברתי ה סניף המוביל (וועד מנהל מקומי)מתנדבת 
בצוותי המתנדבים תמיד נחוצים לנו  .בו הם מקיימים את עסקיהם, והקהילתי באזור היקר לליבם

, בחשיבה אסטרטגית, בניהול כספים, לתרום ידע בניהולבעלי ניסיון משמעותי היכולים אנשים 
 . בבינוי וכך הלאה

o  דוגמא. פעילות שיכולה למנף קשר בין מפעל מקומי לסניף, בסניפים שלנוחד פעמית התנדבות :
 .'סדנאות וכד/העברת הרצאותב, צביעהב, סיוע בהקמת גינה

  זו  ,יש לכך ערך שיקומי עצום למתמודדים– אנוש מ םעם מתמודדי מפעלהתנדבות משותפת של עובדי
ובנוסף , שיש בה נתינה משותפת לקהילה בה הסניף והמפעל נמצאים, פעולה חברתית ממעלה גבוהה

 .בהפחתת הסטיגמה תסייעמ

  תעסוקה– 
o כחלק משירות ההשמה התעסוקתית או לשם התנסות בעבודה  –מפעלים העסקת מתמודדים ב

 .להשתלבות כעובדים מן המניין או רק ללמידה .בשוק חופשי
o  מסוג ות עזרו בנו כשיש עבודינשמח אם   –המוגנתהתעסוקה סגרות למהעברת עבודות חרושתיות

 .תורם לשיקום ולפרנסה של המתמודדים, זה
 



 

 

 
 

  בחלקם  שוניםלאנוש סניפים יפים ובמקומות  –אנוש  ם שלתקניבמההתאחדות או מפעלים שימוש של
  .בכך לסייע להכרות עימנו ולהכנסות נוספות, ניתן לארח פעילויות שונות

 פעולות  –עם המתמודדים שאותה נוכל לסקר תקשורתית מפעלים  קיום פעילות משותפת של עובדי
חשיפה חיובית למפעל  ותהמודעות ומאפשרקידום י מסייעות לנו בתקשורתור קילס משותפות שניתנות
יום , למתמודדים" שף"מוצרי מזון יום  מייצרהניתן לקיים עם מפעל  :לדוגמא. על עשייה חברתית

      . ספורט משותף
 שמח למועדונים השונים נ, למתקני הדיור, לסניפים, צרכים רביםלאנוש  –חומרים ציוד /תרומת ריהוט

  .שאין לכם עוד צורך בוציוד /לכל תרומה של ריהוט

  בונים ומציידים את המתקנים שלנו בארץ באופן שוטף אנו  –רכישת חומרי גלם במחירים מופחתים
נשמח להסתייע בהפחתת . ומקפידים על שימוש בחומרים מתוצרת ישראל הן בבינוי והן בהצטיידות

 (.בריהוט ועוד, בחומרי צביעה, בחומרי בנייה, באלומיניום) עלויות
 מייצרים מוצרים בסניפים כחלק משיקומם התעסוקתי המתמודדים  – רכישת מוצרי העמותה כמתנות

כל . 'לספקים וכד /לימי הולדת /יםכמתנות לחג הנמכרים לקהל רחב ולחברות שונות נאים ושימושיים
אשמח . ההכנסות בניכוי חומרי גלם מועברות למתמודדים ומשפרות את כושר ההשתכרות שלהם

עם אחד המפעלים אולי נוכל לחשוב על מארז משותף . קטלוג מוצרים במידה וזה יעניין אתכם להעביר
 .מוצר חברתיכאותו נוכל למכור יחד ו

 
 

זה עולים בקנה אחד עם מטרותיכם ושהקשר בינינו  כולי תקווה כי שיתופי הפעולה המתוארים במכתבי
 .המתמודדיםולהשפיע ישירות על רווחת  פעילותינות בהרחבעזור לנו להמשיך יתפתח וי

 
 
-גל כהן' עם גבאיתי או  בכל שאלה ובקשה ניתן ליצור קשרשם התקדמות אשמח לשמוע ממכם וכמובן של

 .galcp@enosh.org.ilאו  222305-120, 9599333-120רכזת פיתוח משאבים בטלפון , פרלוב
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