
שלום לכולם/ן, 
שמחנו מאוד להיפגש עם כל אחת ואחד שהגיע לכנס פתיחת שנה של תיקון עולם מבית עמותת עדי. 
הקורונה שינתה במידה רבה את החיים שלנו וקיבלנו שיעור לחיים בצניעות והבנה שלא לעולם חוסן. 

מה היה לנו בכנס?
אלוף במיל' דורון אלמוג, יו"ר עמותת עדי

מבצעים  עשרות  שהוביל  בצה"ל  מוערך  מפקד  דורון 
שיתף בקרב האחרון  פיקוד דרום  כאלוף  וכיהן  ופעולות 
של אחיו ערן זכרונו לברכה. ערן נפגע בגולן מטיל ששוגר 
על ידי טנק סורי ודימם בשטח במשך כשבוע עד למותו. 
ערן  כאשר  אחיו.  ע"ש  שנקרא  בנו,  נולד   1984 בשנת 
ועיכוב  מאוטיזם  כסובל  אובחן  חודשים  שמונה  בן  היה 
דורון  את  הכינו  לא  בצבא  קרבות  עשרות  התפתחותי. 
יתפתח  שלימים  בחייו  ביותר  המשמעותי  והמסע  לקרב 
ויהפוך למסכת של עשייה למען החוליות החלשות ביותר 

בחברה. 

דורון אלמוג הרצאה בטד < לחצו כאן

בת אל קטורזה כהן, מנהלת התוכנית
החל  השד  לסרטן  המודעות  חודש  לרגל 
הפרטי  במסע  שיתפה  אל  בת  באוקטובר, 
שלה וההתמודדות עם המחלה לאורך השנה 
תור  לקבוע  חשובה  תזכורת  זוהי  האחרונה. 

חיים.  מציל  מוקדם  גילוי  להיבדק-  וללכת 

דביר קריב 
דביר קריב, שירת כ-22 שנים בתפקידי מודיעין 
ושטח ביחידה שעוסקת באחריות המודיעינית 

לשמירת הדמוקרטיה הישראלית בשב"כ. 
במסגרת תפקידו, דביר היה הראשון ששוחח 
הרצח  בליל  הממשלה   ראש  רוצח  עם 
הרצח  בחקירת  הטיפול  את  ריכז  ובהמשך 

היחידה.  כנציג 
סיפורו האישי   - לצאת חזק מתוך הטראומה 
טראומה  הפוסט  חווית  אל  דביר  של  והסוער 
הממשלה  ראש  רוצח  עם  פגישתו  שבעקבות 
עם  מתמודד  בו  והאופן  הרצח  לאחר  מיד 

והלאומי. האישי  והשבר  המשבר 
דביר החליט לעשות הסבת מקצוע והבין שכדי 
במערכת  לעבוד  צריך  העולם  את  לשנות 

החינוך. 

לכתבה < לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=Du6zwCoYo8A
https://www.youtube.com/watch?v=Du6zwCoYo8A
https://www.israelhayom.co.il/article/499555
https://www.israelhayom.co.il/article/499555


זיו שילון
יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד 
נפצע  גבעתי  בגדוד  מסלול  פלוגת 
פעילות  בעת  אנושות  שילון  זיו  סרן 

עזה.  ברצועת  מבצעית 
הגיע  בוקר  לפנות   23/10/2012 ב- 
זיו לשער בגבול הרצועה בכדי לפתוח 
של  ויציאה  כניסה  ולאפשר  אותו 
כוחות צה״ל. על מנת לא לסכן את חיי 
חייליו, הנחה אותם להישאר כ–250 
מטר מאחוריו. שילון פתח את השער, 
הכל  ואז  צעדים  שלושה  התקדם 

לעד.  השתנו  שלו  והחיים  התפוצץ 
לאחר שזיו התעורר החל המאבק על 

החיים. במשך שנתיים עבר למעלה מ-14 ניתוחים ושיקום אינטנסיבי - תהליך שיקומו הוא סיפור מופלא 
ומעורר השראה על כוחה של הנפש והתמודדות עם אתגרים. בזכות מוטיבציה וכוח רצון עז צלח מאז 

אתגרים גופניים רבים, לרבות כאלו שנחשבו בעיני רוחו לבלתי אפשריים גם בנסיבות רגילות.
כשזיו חשב שזאת תהיה ההתמודדות האחרונה הוא הבין שהפציעה שלו הייתה בשביל שיוכל לתת לבת 

שלו את הכלים להתמודד. 

לכתבה המלאה על שירה המלאכית בלבן < לחצו כאן

 אנחנו מזמינים אתכם\ן לקבוע בימים הקרובים
את הפעילויות לשנת הלימודים: 

הרצאה מעוררת השראה, סרט מיוחד, קורס מנהיגות הבנוי מחמישה מפגשים לקבוצת המנהיגות 
כן, נשלח גאנט עם הפעילויות  או במסגרות לחינוך המיוחד. כמו  ושלושה סיורים במרכזי עדי 

הקהילתיות לכל השנה. 

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4873069,00.html
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4873069,00.html


תודה!


