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 גוונים של תקווה  – 2018תודתנו מקרב לב לכנס משפחות מילם נדון: ה               

                                                                              

 

בראשותה של גב' סילביה  2018בכנס "גוונים של תקווה"   עוצמה השתתפו מספר רב של נציגות
 תחת מטריית "אנוש", בהנהלת המנכ"לית ד"ר הילה הדס. אזולאי,

 

הכנס כשמו כן הוא מרגש ורב משמעות.  אשר בזכותו חווינו כנס עוצמתי, ברכתנו לצוות הנפלא,
החולים ובתחום בריאות הנפש הן בתחום תקווה לשינוי עתידי בבתי . גוונים של תקווההציג 

 שיקומי. ן בתחום ההרפואי וה

 

הופעתם המרגשת של חברי כנפיים השאירו תחושת  –תקווה לאפשרות צמיחה הציג הכנס כמו כן 
תקווה שניתן להצמיח כנפיים ולהגיע למקומות טובים יותר. מעגלי השיח "יחד לב אל לב" יצרו 

 משפחה אחת גדולה. –של ביחד  תחושה, והיכרות של שיתוף, שיח

 

תקווה שביחד ניתן להתחזק, להתגבר ולהמשיך הלאה. הכנס בכל פעם מפרה את המשפחות 
מעבר ליכולת תחושת ההכלה, גם אירוע של מפגשים חברתיים  מחדש וגורם לתובנה חדשה,

 ישנים ושל הרבה קשרים חדשים שרוקמים. 

 

מהמושבים, היה בנושא ממוקד, איפשר למשתתפים כל אחד  -מגוון המושבים לשיח משותף 
 לבחור את נושא התקווה לשינוי עתידי בבתי החולים ובבריאות הנפש לכל תחומו.

וכמובן הכנס לא הסתפק בשיח, ידע והרצאות אלא הביא למשפחות גם חוויות מרגשות המהולות 
וסף של סטנדאפ מצחיק וערב נ,בשמחה, צחוק וריקודים כמו בערב מלא תקווה של שירה בציבור 

  בטירוף ומרגש עד דמעות.

                                                 

 להרחיב ידע, לצחוק, לשמוח וגם להזיל דמעות ולהתרגש.
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אכן הלהיב את הקהל ריגש עד דמעות והצחיק צחוק שהתגלגל מכל ,ערן שחר ד"ר להתלהבות 

הסטנדפיסט, חלק  –מופע מבינים שהוא עצמו הלב והדהד במרחבי המלון, כשתוך כדי ה
 ממשפחות בריאות הנפש.

 

 הסיום המעגלי של משתתפי הכנס היה מרהיב ומיוחד!!

 

ולהכיר בחשיבות העבודה השיקום לברך ממטה נציג נוכחות של בלט מאוד היעדר  ,הרב לצערנו
 .במיל"מים והבלתי נלאית עם המשפחות החשובה

 

להביע את הכבוד שאנו רוכשים והכרת התודה לעשייה הברוכה אנו שמחים על ההזדמנות 
 .והמרשימה במרכזי המשפחות

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                              

 

 

 יו"ר  -  סילביה מדניקוב                                                                                                   

 

 

 

 

 :   העתקים

 

 בריאות הנפשאגף ראשת  -ד"ר טל ברגמן 

 ממונה ארצית על השיקום -גב' רונית דודאי 

 המשפחותאחראית ארצית על מרכזי  -גב' דינה ברק 

 ד"ר הילה הדס –מנכ"לית "אנוש" 

  אנוש  מרכזי משפחות של כל  מנהלות

 


