לי

להתמודד

יוון

את

״קשהלי.

הגעתי למצב שא־
$TS1$שאני$TS1$

עם זה ,ומי

הקשר בין מצב

העוני,

שלא

רואה

נפשילבין

מצב

מפספסעניין משמעותי״.

בנושא של נציגי משרדי האוצר,
הבריאות והקליטה כדי לנסות
ולהקצות משאבים יעודיים לה־
$TS1$להכשרת$TS1$

$DN2$שאני $DN2$לבד
ני
$DN2$במעט $DN2$בל יום .לא
עט
זה לא תמיד היה כך .״עד לפ־
$TS1$לפני$TS1$
שקלים לטובת העסקת  11עובדים
בחייםהאלה״ ,פתחהיוליה נשם
משרד
$DN2$לפני $DN2$עשור היה מימון של
ני
אמהרית במר־
$TS1$במרכזי$TS1$
$TS1$למוקד $TS1$סוציאליים דוברי
בדוי) בת ה 16 -את שיחתה למו־
הקליטה אבל הם החליטו להפ־
$TS1$להפסיק״$TS1$,
$DN2$במרכזי $DN2$בריאות הנפש של משרד הב־
$TS1$הבריאות$TS1$.
כזי
$DN2$למוקד$DN2$הטלפוני שלער״ן .לפני כח־
$TS1$כחמש$TS1$
קד
סיק״,
$DN2$הבריאות $DN2$.אך נתוני משרד הבריאות
ריאות.
מאחת
$DN2$כחמש $DN2$שנים עלתה לארץ
מש
$DN2$להפסיק״ $DN2$,אמרל״הארץ״מנכ״לער״ן,
דוד קורן.
מגלים כי עד עתהנקלטו רק תש־
$TS1$תשעה$TS1$
״׳העולים כבר לא עו־
$TS1$עולים׳$TS1$
ממדינות ברית המועצות לשע־
$TS1$לשעבר$TS1$
לנו ,הם לא לא צריכים
$DN2$עולים׳ $DN2$אמרו
$DN2$תשעה $DN2$עובדים וגם הם רק בהיקף של לים׳
$DN2$לשעבר $DN2$יחד עם אמה ,ואחיה התינוק.
בר
עה
מבקש דווקא
קו חם״.ואולם הוא
חצי משרה .בעוד שאת התמורות
האב הצטרף מאוחר יותר ואז המ־
$TS1$המצב$TS1$
המחקרים
$TS1$התגרשו $TS1$,ממהלכים אלה ניתן יהיהלבחון להדגיש כי״על פי כל
להידרדר .ההורים התגר־
$DN2$המצב $DN2$החל
צב
והנתונים,העולים נמצאים במ־
$TS1$במצב$TS1$
רק בעוד כמה שנים ,הגוף שא־
$TS1$שאליו$TS1$
$DN2$התגרשו $DN2$,האב חלה בסרטן וכעבור זמן־
$TS1$זמןמה$TS1$
שו,
משברי ובסיכון גבוה יותר,
צב
$DN2$במצב$DN2$
ליו
$DN2$זמןמה $DN2$מת מהמחלה.
מה
$DN2$שאליו$DN2$יכול כל אדם לפנותלסיוע
שאינו נגמר כאשר סל הקליטה
נפשי מיידי
בשכירות עם אמא,
״אני גרה
עמותת ער״ן
נגמר ,ויש פה פער קשה מאוד״.
עדיין אינו קשוב אליהם ,יותר
המשי־
$TS1$המשיכה$TS1$
סבא ,סבתא ואח שלי״,
$DN2$המשיכה$DN2$לספר .״את אמא פיטרו בדצ־
$TS1$בדצמבר$TS1$
כה
מבר
מצוקה נפשית בקרב עולים*
$DN2$בדצמבר 2014 $DN2$היא לא מוצאת עבו־
$TS1$עבודה$TS1$
יושבת ובוכה במ־
$TS1$במעט$TS1$

בבית,

רואה

דה
$DN2$עבודה$DN2$

זירת

הרצח

וההתאבדות

עול

בני

מיטיקו,

הזוג

בראשון

לציון

ב-

כשרת
$DN2$להכשרת$DN2$
בנושא זה ,השקיע

כבר לא מקבלתאבטלה.

אני עצובה ,שומעת את

אמא שלי

בוכה בלילות
$DN2$שבאמת $DN2$המצב שלה רע .אני במין די־
$TS1$דיכאון$TS1$,
מת
$DN2$דיכאון $DN2$,התחלתי להתבודד ואנשים
כאון,
פשוט אמרו לי ׳מה הקטע שלך
למה נהיית מוזרה' ,אבל הם לא
שאלו כי אכפת להם .הם שאלו
יוליה ניסתה
כדי לצאת ידי חובה״.
לפגוע בעצמה בסמוךליום הש־
$TS1$השנה$TS1$
$DN2$השנה $DN2$למות אביה ,ואז פנתה בבקשה
נה
לעזרה למוקדער״ן .מן העבר הש־
$TS1$השני$TS1$
ני
$DN2$השני $DN2$של הקו היה מי שנתן לה סיוע

עולים
$DN2$

מחפשים אתן קשבת

ראשוני

כשליש

מהמתאבדים מדי שנה

הנפשי הראשוניבטלפוןבגלל
הממשלתיים מסרבים לתקצב

מתנדבים

בשפת

mEm

באמהרית,

צרפתית ורוסית

רים
$DN2$במקרים$DN2$

של

ילדי

אתיופיה

■■fnffl
%9.77
מדינות

יוצא

ברית
המועצות

לשעבר

 18אלף

500
מתנדבים

ושיחות של עולים

|מתקבלות

מתברר כילעמותתער״ן,

ער״ן

את קווי החירום במק־
$TS1$במקרים$TS1$

חסרים

לעמותת

במוקד

ער״ן

בשנה

מצוקה נפשית ,אין מתנ־
$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$שיוכלו
דבים
$DN2$באמהרית $DN2$או
רית

%6.61

אך אין זה

לסיוע

שמפעילה

אחר

SfWTOM

ממדינות

נפשית.

^^

^^

מקרה מייצג .לא
לעולים
אדלרבים אין גישה
ברית המועצות לשעבר ולאלעו־
$TS1$לעולים$TS1$
המשרדים
השפה.למרות פניות,
במצוקה
האחרים המצויים
לים
$DN2$לעולים$DN2$

הם
עולים,
מחסום

אמה,

מתוכם

^_

ואני רואה שבא־
$TS1$שבאמת$TS1$

החרשים

שפות שונות.

חדשה .כבר עברזמן ,אני חוש־
$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת $DN2$שהיא
בת
$TS1$מילתוהעולים$TS1$
מילתו־
 2014צילום :מוטי

משהו חיובי

כדילסייע
רי
$DN2$דוברי$DN2$
העלייהוהקליטהכמיליון
משרד

מתנדבים עבור ער״ן דוב־
$TS1$דוברי$TS1$

לקבל שיחות באמה־
$TS1$באמהרית$TS1$

קווי סיוע

בצרפתית והמדינה נמנעת

$TS1$להכשיר$TS1$
להכ־
שיאפשר
ממתן סיוע כספי
שיר
$DN2$להכשיר $DN2$את האנשיםשיוכלו לתת מע־
$TS1$מענה$TS1$
$DN2$מענה $DN2$בצדו השני של הקו.
נה

באמהרית

ובצרפתית,

קיים

ברוסית

קו

התאב־
$TS1$התאבדו$TS1$
0002-3102
בין השנים
608,4
$DN2$התאבדו $DN2$כישראל
דו

בני אדם,

שקלים

אפס

כאשר

יותר מש־
$TS1$משליש$TS1$.
מהםעולים

856,1

$DN2$משליש $DN2$.לשם
ליש.
מבין
563,

המחשה,
117

3102,
בשנת

היועולים

לתקציב
100

אובדניות

שרובו

ער״ן,
מתרומות

ילידי מדינות ברית המועצות לש־
$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר $DN2$ו15 -עולים
עבר

מאתיופיה.

*משנת 1990

בעקבות נתונים אלה קבעה
המממשלה ב 2013 -כי מניעת

נכון,

לא רקהעולים

לשפתם.

נתקלים

מאתיופיה

התאבדות היא אינטרסלאומי וב־
$TS1$ובשנה$TS1$
$DN2$הקליטה$DN2$
ליטה
$DN2$ובשנה $DN2$שעברה הקצה לראשונה מש־
$TS1$משרד$TS1$
שנה
והעלייה
במגמתעלייה בתקו־
$TS1$בתקופה$TS1$
ממדינה זו
$DN2$במוקד $DN2$ער״ן על מנת ללמוד את הנו־
$TS1$הנושא$TS1$.
קד
מיליון שקלים
$DN2$משרד $DN2$הבריאות כ55 -
רד
פה
ששירות כה חיוני
$DN2$הנושא $DN2$.׳'אבסורד
שא.
לשלוש שנים ,להכשרת אנשי מק־
$TS1$מקצוע$TS1$
$DN2$בתקופה $DN2$האחרונה ורק בשנה שעברה
$TS1$מהמדינה״ $TS1$,הגיע מספרהעולים משם לקרוב
מספקת מה־
לא זוכה לתמיכה
$DN2$מקצוע $DN2$שיטפלו בקבוצות סיכון שו־
$TS1$שונות$TS1$
צוע
מחפשים
000,8
$DN2$מהמדינה״ $DN2$,אמר יו״ר הוועדה ,ח״כ ל-
מדינה״,
$DN2$שונות $DN2$במגוון שפות .כמו כן ,במס־
$TS1$במסגרת$TS1$
נות
ועדיין ,בער״ן
מתנדבים שידברו את השפה ,ולא
אברהם נגוםה בסיור .״מעבר למ־
$TS1$למצוקות$TS1$
הרפורמה בשירותי בריאות
גרת
$DN2$במסגרת$DN2$
יתנגדולסיוע גם בגזרת דוברי
המשותפות לכ־
$TS1$לכלל$TS1$
$DN2$למצוקות $DN2$רגשיות
צוקות
שיצאה לדרךלפני כחצי
הנפש,
הרוסית .״מעבר לכך שאין קווים
לעולים מצוקות
האוכלוסייה,
לל
$DN2$לכלל$DN2$
שנה ,הועברה האחריות הביטוחית
בשבוע שעבר סיירה ועדת הק־
$TS1$הקליטה$TS1$
של הכנסת במו־
$TS1$במוקד$TS1$

הפננת

מתנדביעד׳׳ן מול

משדר

ראעו

הנזמעולה,

ב-

 2009צילום.

אמי

טלמן

בתחום זה מידי
יני

משרד

הבריאות

משבר־
$TS1$משברסמכות$TS1$,
ייחודיותוייעודיות כמו

בחומת

הםהעולים

באמהרית

הקשבה.

אחרים

מצרפת ,שהעלייה

ובצרפתית״ ,אומר קו־
$TS1$קורן$TS1$

$DN2$קורן $DN2$״איןלנו מספיק מתנדבים לקו
רן
$DN2$משברסמכות $DN2$,בדידות ,וקשיי פרנסה״.
סמכות,
החולים .במקביל פר־
$TS1$פרסם$TS1$
לידי קופות
דוברי הרוסית .יש לא פעם מצבים
המשרד את המידע על הר־
$TS1$הרפורמה$TS1$
סם
$DN2$פרסם$DN2$
שמתקשר ואין מי
של דובר רוסית
באנגלית ,ערבית ,רוסית,
פורמה
$DN2$הרפורמה$DN2$
מנכ״ל ער׳ץ דוד קורן:
שייענהלו ואנחנו מחפשים מתנד־
$TS1$מתנדבים$TS1$
צרפתית ואמהרית כדילמנוע
׳״העולים כבר לא
$DN2$מתנדבים $DN2$שיחזרואליו בשפתו .אדם שב־
$TS1$שבמצוקה$TS1$
בים
דיסאינפורמציה לאוכלוסיית
לנו ,הם
עולים' אמרו
$DN2$שבמצוקה $DN2$ואומרים לו שיחזרואליו
מצוקה
העולים.
זו ממש לא סיטואציהאידיאלית,
לא צריכים קו חם״
אך נדמה כי לפחות לעת עתה
יכוללהיות שאחר כך הוא כבר לא
אין די בכך ,במיוחד בעבור אוכ־
$TS1$אוכלוםיית$TS1$
הצטרפה גם ח״כ קס־
$TS1$קסניה$TS1$
לדבריו
העולים מאתיופיה .״השי־
$TS1$״השירותים$TS1$
לוםיית
$DN2$אוכלוםיית$DN2$
ירצה אתהעזרה״.
ניה
$DN2$״השירותים $DN2$הקיימים כיום אינם נגי־
$TS1$נגישים$TS1$
רותים
מדי שנה מתקבלות בער״ן
$DN2$קסניה $DN2$םבטלובה (המחנההציוני)
ראשונה נפשית
שהאשימה כי ״הקשיים הם ברו־
$TS1$ברורים$TS1$
רחמים,
אשר
אמר
$DN2$נגישים$DN2$לנו״,
שים
המציע עזרה
ביממה
$DN2$ברורים $DN2$ואני הזדעזעתי שעניין קרי־
$TS1$קריטי$TS1$
רים
נציג המרכז הישראלילטראומה,
אנונימית  24שעות
שיחות אובדניות ,כאשר
000,4
כ-
טי
בדיון בוועדת הקליטה של הכנסת
$DN2$קריטי $DN2$כמו הענקת עזרה נפשיתלעו־
$TS1$לעולים$TS1$
007-008
$DN2$לעולים $DN2$כלל לא נמצא בסדר היום
בחודש שעבר ,בהתייחסו לקהילה לים
מהן מסתיימות בהזעקת
גורמי ההצלה והרווחה ,המונעים
של משרדי הממשלה .עלייה
האתיופית .״אסור לנו להתע־
$TS1$להתעלם$TS1$
מהפונה ליטול את חייו .הפניות
היא אולי יום אחד ,אך קליטה
$DN2$להתעלם $DN2$מכך שבכל בית יש אדם אחד
לם
שמגיעות דרךהטלפון או האינ־
$TS1$האינטרנט$TS1$
היא לכל החיים״ .בעקבות הדיון
לפחות שנמצא במצב נפשי לא
002,1
$DN2$האינטרנט $DN2$ל-
טרנט
הוחלט בוועדה כי תערך ישיבה
המשפחות לאיודעות כיצד
פשוט.
מתנדבי העמותה

כוללות מגוון אינסופי

מבעיות עם הילדים
בדידות,

של

נושאים

פויות
$DN2$העדיפויות$DN2$
או בן הזוג,

משברים אישיים וחבר־
$TS1$וחברתיים$TS1$,

ם $DN2$,קשיי
תיים,

הובהר לנו שזה לא בסדר העדי־
$TS1$העדיפויות$TS1$

פרנסה ומצוקות רג־
$TS1$רגשיות$TS1$.

של

באותה
המצוקות

משרד הקליטה״ .אר
התקופה,
הנפשיות

יכולת

שפתיתוהבדלי

פית
$DN2$כספית$DN2$
מתקשים להשתלב בשוק העבו־
$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה $DN2$ועקב כך
דה
אומרת,
היא

שלהעולים
בקרב
עולים,

תרבות הם

כי ״ארגון'ערן׳ קיבל תמיכה כס־
$TS1$כספית$TS1$

מסתבכים בחובות״,

במשך

בצלאל־רובין,
אמרה עו״ד יערה
שהו
$DN2$כלשהו$DN2$
מנהלת מרכז הזכויות של ״ידיד״

לציבור .בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$
הנפשית

נות
$DN2$האחרונות$DN2$
ממשרדהעלייה והקליטה

נושא

ההתמודדות עם אובד־
$TS1$אובדנות$TS1$

נות
$DN2$אובדנות$DN2$
באמצעות מבחני

נמצא

תחת אחריותו באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$

שנים,

התמיכותהמקובלים .בשלב כל־
$TS1$כלשהו$TS1$
עות
$DN2$באמצעות$DN2$

'התוכנית הלאומיתלמניעת

הארגון הפסיקלהגיש
לא הלכולשום .כך,
ות$DN2$.ואולם ,בעמותה ,שלא מק־
$TS1$מקבלת$TS1$
שיות.
בנתניה .״עיקר הבעייתיות היא לתמיכותלמשרד.
מארצות בהן קיימת מדי־
$TS1$מדיניות$TS1$
שבאו
 $DN2$כל סיוע מהמדינה ,אומרים
בלת
והתרבותית של
עמותה ככלל העמותות שכללי
בפתיחת עסקים כושלים וכניסה
$DN2$מדיניות $DN2$רווחה ,כמו צרפת,עלו מצו־
$TS1$מצוקות$TS1$
ניות
המתנדבים הקיימים
002,1
כי גם
תחת אח־
$TS1$אחריות$TS1$
הבריאות הם
שירותי
לחובות כתוצאה
כלכליות .״שנה וחצי או שנ־
$TS1$שנתיים$TS1$
קות
$DN2$מצוקות$DN2$
לא מספיקים ,ודרושים לה כ500 -
התנהלות המדינהכלפיהן בהעב־
$TS1$בהעברת$TS1$
מהתמוטטות הע־
$TS1$העסק$TS1$
משרד הבריאות אשר פר־
$TS1$פרסם$TS1$
ריות
$DN2$אחריות$DN2$
$DN2$בהעברת $DN2$תקציבים הנם דומים .ישלציין
רת
העולים נתק־
$TS1$נתקלים$TS1$
$DN2$העסק $DN2$בתוך זמן קצר.
סק
$DN2$שנתיים $DN2$אחרי שהעולה מגיע לא־
$TS1$לארץ$TS1$
תיים
נוספים.
$DN2$פרסם $DN2$בשנת  2011חוזר מנכ״ל בנו־
$TS1$בנושא$TS1$
סם
המשרד
משרד הבריאות הוא
כי
$DN2$נתקלים $DN2$בבעיות רבות בתחום רישום
$DN2$לארץ $DN2$המצוקה הנפשיתמתחילה״ ,לים
רץ
ראש תת
לדברי מירה קידר,
במסגרת הח־
$TS1$החלטת$TS1$
$DN2$בנושא $DN2$הנגשת שירות.
שא
העסקים ,תשלומי ארנונה ומסים
היא אומרת.״לפני זה יש התרג־
$TS1$התרגשות$TS1$
האחראי על נושא הסיוע והעזרה
הוועדהלמניעת אובדנות שלעו־
$TS1$עולים$TS1$
לטת
וגם מסתבכים בלקיחתהלוואות
$DN2$התרגשות $DN2$בדרך כלל והמצוקות עוד לא
שות
 $DN2$במועצהלמניעת אובדנות,
לים
$DN2$החלטת $DN2$הממשלהלעידודהעלייה
מצרפת,בלגיה ואוקראינה נדרש
מבנקים ,גופים חוץ בנקאיים ואף
מדובר במחדל שהמדינה לא מש־
$TS1$משתתפת$TS1$
צפות״ .גם בעמותת ידיד מצביעים
משרד הקליטה :ער״ן
משרד הבריאותלהעמיד את מו־
$TS1$מוקד$TS1$
שבמקרים
השוק האפור,הלוואות
תפת $DN2$בתקצוב הסיוע הנפשי של עלהעלייה מצרפת ככזושיכולה
תתפת
בקשות
הפסיקו להגיש
$DN2$מוקד $DN2$קול הבריאות גם בשפה הצר־
$TS1$הצרפתית$TS1$
קד
להגדיל את מעגל המצוקה .״אנו
רבים הם אינם מצליחיםלעמוד
ער״ן .״כל חיי המקצועיים אניעו־
$TS1$עוסקת$TS1$
תמיכה .ער״ן :הגשנו
$DN2$הצרפתית$DN2$וקיבללצורך כך תקציב במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
פתית
במקרים של יוצאי צר־
$TS1$צרפת$TS1$
בעלייה ,ואני ערה וכואבת נתקלים
סקת
ת$DN2$
בהחזרתן עקב קריסת העסק״.
$DN2$במסגרת $DN2$החלטת הממשלה״.
סגרת
ממשרדהקליטה נמסר כתגובה ונענינו בשלילה
פת
$DN2$צרפת $DN2$שהגיעו לארץ ובשל היעדר
מאוד את החוסר בשירותיםלעו־
$TS1$לעולים$TS1$,
 $DN2$על אחת כמה וכמה בימים
לים,
אלה בהם אנחנו רואים את ההת־
$TS1$ההתגברות$TS1$
בקשות

עמותת ערן הנה

גברות
רות$DN2$
בעלייה

מצרפת ואת המצו־
$TS1$המצוקות$TS1$

שהעולים הללו מפ־
$TS1$מפתחים״$TS1$,
הרגשיות

קות
ת$DN2$

תחים״,
ים״$DN2$,

אמרה קידר

כמנהלת

המשמשת גם

אגף הרווחה של הסוכ־
$TS1$הסוכנות$TS1$

 $DN2$היהודית .״אני חושבת שהד־
$TS1$שהדבר$TS1$
נות

 $DN2$הזה לאהגיוני ,כי אדם שנמ־
$TS1$שנמצא$TS1$
בר

$TS1$להתקשר$TS1$
להתק־
במצוקה ומתלבט אם
לקבל סיוע או לא ,הנגישות

צא
$DN2$

שר
$DN2$

שהאדם בקו

התרבותית והעובדה

בשפה שלו הן קרי־
$TS1$קריטיות$TS1$.
האחר ידבר

ת $DN2$.איןלנו
טיות.
 $DN2מציעיםלהם״.
נו

מענה אחר שאנח־
$TS1$שאנחנו$TS1$

רבות

הנפשיות

מהמצוקות

הן של בני נוערוצעירים,

עולים

מהם

רבים

או על

בצבא

הסובלים

סף גיוס,

מקשיי המתגלות בחב־
$TS1$בחברה$TS1$.

מנתוני צה״לעולה

רה.
$DN2$

של

כי ב2013 -

$TS1$המתאבדים$TS1$
המ־
 %73מהחיילים
פחות מ-

לא

היועולים

תאבדים
אבדים$DN2$

חדשים.

״בעוד חודש אני מתגייס״ ,פנה
אחד
היה

מהם
לער״ן,
מתנדב

במקרה שבו כן

שנתן מענה.

"שבע

שנים בארץ לא עשו אותי לגמרי
יק־
$TS1$יקרה$TS1$
ישראלי אבל אני רוצה שזה

 $DN2$בצבא .אני מקווה
רה

לי

יותר

בתיכון

חברים

שבצבא יהיו

ממה שעכשיו כי

לא היובכלל.

זה

קשה לי

אותי כי עד עכשיו היה

להשתלב ולא היו לי

מלחיץ

חברים ,אז

אולי בצבא״ .גםד' ,חיילת
$TS1$שעלתה$TS1$
שעל־

תה
$DN2$

מאחת ממדינות ברית
$TS1$המועצות$TS1$
המוע־

צות
ת$DN2$לשעבר,

חשה

שהיא

מקשייעלייה

הנובעת
ומרגישה

 $DN2$״נורא
בר.

במצוקה
ממושכים,

$TS1$לדבר$TS1$.
לד־
כי אין לה עם מי
רציתי לשתף בסךהכל.

אני לאמסוגלתלבכות יותר״ ,אמ־
$TS1$אמרה$TS1$

לער״ן .״אני לא
 $DN2$בשיחה
רה
לקוםלעוד בוקר כמו כל
שלי .הלילה עוד ארוך ואני מאוד
מקווה שאצליח כרגיל להישאר
בהמשך הוסי־
$TS1$הוסיפה$TS1$:
חזקהוצלולה״.
״בלימודים עצמם היו לי הר־
$TS1$הרבה$TS1$
פה:
$DN2$
רוצה

הבקרים

התנהגות שנבעו מזעם

בה
 $DN2$בעיות

ולא פעם

בכיתות הנמוכות הרמ־
$TS1$הרמתי$TS1$

 $DN2יד על מורים והעפתישולחנות,
תי
בכיתות הבוגרות יותר כבר הפס־
$TS1$הפסקתי$TS1$

קתי
י$DN2$להגיע

בגלל שעות העבודה

המאוחרות וחוסרהעניין .מהיום
בצבא אני סובלת ייסו־
$TS1$ייסורים$TS1$

הראשון

$TS1$לרצות$TS1$
לר־
ם $DN2$במערכת הזאת .רציתי
רים
ת $DN2$אתכולם ,להוות דוגמה לא־
$TS1$לאחים$TS1$
צות
במסורת
ם $DN2$הקטנים ,להמשיך
חים
של אמא ולא לצאתממעגל 'הנו־
'$TS1$הנורמלים׳$TS1$
ם׳ $DN2$אבל אני לאיכולה יותר.
רמלים׳
אני לא מסוגלת יותרלחיות כמו
סמרטוט״.

לדברי

נהלת
ת$DN2$

ד״ר שירידניאלס ,המ־
$TS1$המנהלת$TS1$
הארצית

המקצועית

ער״ן ,עד לפני
העמותה מדי
מהמדינה ,אך

״בכל פעם

שה $DN2$וגם
קשה

שנתיים

שנה

של

הגישה

בקשהלסיוע

לא התקבל

תקצוב

שהגשנו דחו את הב־
$TS1$הבקשה$TS1$

בערוצים לא

רשמיים

אובדנות׳ בהובלתו

משרדי ממשלה
ההנגשההלשונית

ובהשתתפות

נוספים .גם נושא

