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רים יקרים,חב  
אנו שמחים לעדכן אתכם 

בפעילות העמותה, שלמרות 
 עבודל ופשות ממשיכההקיץ והח

 במלוא המרץ.
פתחנו את קורס המשפחות 

 ,הראשון, שזוכה להצלחה רבה
חברים ראשון שבו  ערכנו מפגש
איש שהביעו  50-נטלו חלק כ

 רצון להמשיך ולפעול. 
נקיים את  2016לספמבר  21-ב

כנס ייסוד העמותה. שמרו את 
 התאריך.

 
כדי להצליח במשימה ולהפוך 

אנו זקוקים לגורם משמעותי, 
 על העמותהספרו . לעזרתכם

עזרו לנו  ,לחברים ולבני משפחה
 ועזרו לנו לגייס חברים נוספים

להגיע לעוד ועוד משפחות 
  ולסיוע.הזקוקות לעצה 

 
.נפעל  ונתרומם ברוח, יחד נלמד  

 
 שלכם,

, ר חגית גור זיו וגדי רוזנטל"ד
ר משותפים"יו  
  
 
  

"משפחות מלוות משפחות" פרויקט  
ממשיכים ללוות , ות בעלי ידע וניסיון והרבה רצון טוב, בני משפחהעמותה יחבר

פרויקט זה דורש מסירות והשקעת  זקוקות ללווי באופן פרטני.המשפחות 
 .אנרגיה רבה מצד המתנדבים והמתנדבות. יישר כוח

  המשך קריאה
 

 משתתפים 50: מפגש חברים ראשון
בין הנושאים  .ומטרותיה הוצגו העמותהבבית שלום עליכם בתל אביב, במפגש 
 הודגש, בנוסף. ההחלמה להליך אחראיהו יציב כגורם המשפחה רעיון שהועלו,
 כותמהמשתתפים  השונים. גורמי הממסד מול אל פתוח דיאלוגבו ייצוגהצורך ב

 חוסר הרגשת למול, חיובית פעילות בהמשך ובצורך המשפחות בני בחיזוק
.ההתמודדות בתחילת והדכדוך אונים  

 המשך קריאה 
 

 מול הממסד-ייצוג המשפחות אל המשך קריאה
הרפואי  אנו ממשיכים לפעול במרץ למען הכנסת נציגי המשפחות לגופי הממסד

"וועדת  בהםמפגשים מקצועיים הנהלת העמותה השתתפו בחברי והשיקומי. 
סגל ובני משפחות מתמודדים , "הכללית"ראשי קופ"ח  וכן נפגשו עם הקשירות" 

שירותי  -ראשי "מכביוכן נפגשו עם  הנהלת עמותת אנו"שבכפר שאול )איתנים(, 
.בריאות"  

 המשך קריאה

  קורס משפחות ראשון
בני משפחה  תתפיםבין המש .המשפחות הראשון של העמותה יצא לדרך ורסק

מבוסס על ה הקורס. להיות פעילים חברתיים בתחום בריאות הנפש המעוניינים
מתמודדים ויוצאת נגד דחיקתם להשואפת לשינוי היחס , חברתיתהגישה ה

חומרים וכלים ומציע  ל"הכרות עם מערכות התמיכה בארץ ובחו כולל ,לשוליים
ר חגית גור "ד )בהתנדבות( את הקורס מנחים. תולליווי משפחולהנחיית קבוצות 

המעוניינים  רשימת הממתינים לקורס הבא כמעט מלאה. .זיו וחיים טל
  מתבקשים להזדרז ולהרשם.

 המשך קריאה
  

 המשך קריאה

 

  

 מבנה הקורס:

מפגשים. הוא יתקיים בימי רביעי בין השעות  12הקורס בן 

בסמינר הקיבוצים. כל מפגש ישלב לימוד  18:00-21:00

 אנשים בקורס. 20עיוני וחווייתי. ישתתפו עד 

 תמורה:

וכה בעלות כספית. עם זאת, ההשתתפות בקורס אינה כר

המשתתפים יתחייבו בתמורה לעסוק באחד מתחומי פעילות 

 העמותה, כגון:

  קורסים נוספים הנחיית שני 

 וצפייה המלצות קריאה
 אתר: "משפחות מתמודדי נפש" )ממ"נ( ו"קהילת בריאות הנפש. 

 הרצאה מוקלטת: "החלמה כמסע אל הלב".  סיפורה של פטרישה דיגן.
 חולת לילדה שלסיפורה של אם  .נועה שטמלר מאת", ויה בעצמהשב": ספר

 לילדים פסיכיאטרית במחלקה הקשים האשפוז ימי, המחלה גילוי .סכיזופרניה
.2016, מרץ (ספרים ידיעות) משכלהוצאת  .והמאמץ לשמירה על שיגרת חיים  

 
 

 במשאבים כספיים רבים, שכולםחברי עמותת משפחות בריאות הנפש פועלים בהתנדבות. יחד עם זאת הפעילות עולה 

 מושקעים לקידום מטרות העמותה. נודה לכם באם תתרמו לנו. כל אחד על-פי יכולותו. לתרומה לחצו כאן

http://www.mishpachot.org/#!blank-10/drfjs
http://www.mishpachot.org/#!blank-10/drfjs
http://www.mishpachot.org/#!blank-10/drfjs
http://www.mishpachot.org/#!blank-4/v4ww6
http://www.mishpachot.org/#!family/p61yd
http://www.mishpachot.org/#!blank-2/oa0bv
http://www.mishpachot.org/#!yizug/lleqk
http://www.mishpachot.org/#!blank-6/n0ooi
http://www.mishpachot.org/#!blank/hezkq
http://www.mishpachot.org/#!blank/hezkq
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=66&lang=HEB
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=66&lang=HEB
https://www.youtube.com/watch?v=4NtUcGpyiCQ
http://www.mishpachot.org/#!blank/v7s4o

