
                                                                

 

 

 

2019ינואר  17 
 לכבוד אביב חצבני

 מנהל מרחב דרום 

 התאחדות התעשיינים

 

 בקשה לתרומת ציוד פסולת אלקטרונית למטרות מחזור הנדון: 

 

 שלום רב,

 

 מהווים אנשים אלו. קשות נפשיות מגבלות עם המתמודדים אנשים 250,000 -כ כיום חיים ישראל במדינת

. הסטיגמה בשל נשמע אינו שקולה מאוד חלשה קבוצה ,בישראל הגדולה המוגבלויות בעלי קבוצת את

 הם אף מושפעים אשר משפחה בבני מוקף מתמודד כל שכן נוספים אלפים במאות נוגע זה שתחום כמובן

 מגבלה עם המתמודד אדם עקיף או ישיר באופן מכיר שאינו מי כמעט כיום אין. המחלה מן ישיר באופן

 .נפשית

 

 הפרט של הנפש בריאות נושא את לקדם למטרה לה שמה, 1978 בשנת הוקמה אשר ,אנוש עמותת

 60מעל  באמצעות. והדיור התעסוקה, הפנאי בתחומי בקהילה הנפש בעלי מגבלות את ולשקם, והמשפחה

  -החיים תחומי ובכל רמות במגוון שירותים מפעילים אנו, אילת ועד שמונה מקריית הפרוסים סניפים

 ושירותי הוסטלים, בקהילה מוגן דיור, תעסוקתית השמה שירות, תעסוקה מועדוני, חברתיים מועדונים

 מוגבלות עם מהתמודדות הנובעות התפקודיות היכולות את לשפר היא מטרתנו. למשפחות ויעוץ תמיכה

 .  בקהילה עצמאי תפקוד של אופטימאלית לרמה להוביל מנת על, נפשית

 

 רבות פועלים אנו ,משפחותיהם ובני למתמודדים עם מגבלה נפשית מעניקים אנו אותם לשירותים במקביל

 העלאת ל ידיוע הרחב לקהל הסברה באמצעות נפש למחלות המקושרת הסטיגמה ולמיגור חקיקה לקידום

 ומשרתת, מתנדבים 800 -בכ המסתייעים, עובדים 750 -כ היום מעסיקה אנוש. לנושא הציבורית המודעות

 .שנה מדי משפחה ובני מתמודדים 6,000 -כ

 
 הצורך בגיוס ציוד פסולת אלקטרונית לשם מחזור

 
 25 -מענה תעסוקתי שיקומי לכשמטרתה נתינת  קיימת מסגרת תעסוקתית של העמותה, אשקלוןבסניף 

 במחזור פסולת אלקטרונית.המסגרת עוסקת  .מתמודדים

במטרה לפתח יחידה  ,חברה למחזור אלקטרוני -Shuruכחלק מפיתוח התעסוקה בסניף חברנו לחברת 

מתוך ראייה מקצועית של פיתוח כישורי התעסוקה  ,שבה יועסקו מתמודדים בפירוק ציוד אלקטרוני

 שלהם והגדלת דמי השיקום אותם הם מקבלים.

 

ציוד האלקטרוני שלכם באופן קבוע , תרומה אשר  לאור כל זאת, אני פונה אליכם בבקשה לקבלת תרומת ה

 תאפשר לנו מתן מענה למספר גדול יותר של מתמודדים ותעזור לנו להגדיל את הכנסתם.



                                                                

 

 

 כולי תקווה כי תמצאו את הנושא ראוי לתמיכתכם וכי תוכלו לסייע לנו. 

 

 -מצ"ב קישורים לאתר העמותה ולאתר שורו
 

beliefs-https://www.enosh.org.il/he/our/ 

https://shuru.co.il/ 
 

 

 אשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ועניין,

 

 מננה יעל מירילאשוילי

 מנהלת אשכול סניפים אשדוד אשקלון

 אנושעמותת 
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