
שלום לכולם/ן, 
שמחנו מאוד להיפגש עם כל אחת ואחד שהגיע לכנס פתיחת שנה של קבוצות המנהיגות של 

כלל בתי הספר המשתתפים בתכנית תיקון עולם מבית עמותת עדי.
פגשנו בני נוער ערכיים ויחד הבנו כמה כוח יש לנו לשנות ולהשפיע. ראינו איך ניתן במעשה 

אחד לשנות מציאות לכל כך הרבה אנשים החיים עם מוגבלות.

מה היה לנו בכנס?

אבי וורצמן, מנכ"ל עדי נגב- נחלת ערן
שלכל  מאמינים  אנו  בעדי 
אדם יש את הזכות לחיות 
מכובדים  מאושרים,  חיים 
תפקידנו  ומשמעותיים. 
הזדמנות  כל  להם  לתת 
הפוטנציאל  את  לממש 

שלהם.  ביותר  הגדול 
מנחה  זו  פילוסופיה 
מפתחים  כשאנחנו  אותנו 
ומיישמים את כל התוכניות 
כל  עדי.  ב-  והאירועים 
שהם  להבטיח  בכדי  מקצועי  באופן  מוערכת  פעילות 
יותר  רבה  עצמאות  ומקדמים  אישית  צמיחה  מקדמים 

מוגברת. עצמית  והערכה 
"בעדי נגב ובעדי ירושלים רואים את זה הכי חזק! יש פה 
אנשים שנתינת הטוב, שותפות בחיים חמלה וחסד זאת 

דרך חיים בשבילם. 
לא  כחברה.  שלנו  החובה  זו  מזה.  יותר  גדול  סיפוק  אין 
להתעלם  לא  לנו,  שזקוקים  מאנשים  להתעלם 

החלשים.  מהאנשים 
שם  להיות  ותמיד  העיניים  את  לפקוח  תמיד 

אחרים". בשביל 

גיא בן דור
גיא שימש כלוחם ומפקד ביחידת העילית 669 – 

יחידת החילוץ של חיל האוויר
מוביל   TEDx ודובר  ורו"ח, מרצה  עו"ד  הוא  כיום 

ובעולם. בישראל 
ארגון   – מעלות   180 ארגון  ומנכ"ל  מייסד  יזם, 
עם  אנשים  והעצמת  שילוב  לקידום,  חברתי 

ספורט.  באמצעות  מוגבלויות 
של  ופורץ דרך  ייחודי  פרויקט  יזם  הוא  ב-2009 
עם  אנשים  המשלבות  והליכה,  ריצה  קבוצות 

מלווים.  ומתנדבים  מוגבלויות 
המדינה,  נשיא  של  להערכתו  זכה  הפרויקט 
שהזמין את הקבוצות של גיא למפגש מיוחד בבית 

הנשיא. 
אלו  ביותר  הקשים  שהמקומות  מגיא  למדנו 
עמוק.  הכי  להתחבר  יכולים  שאנחנו  המקומות 

ושהחיים חזקים מכל משבר שאדם יכול לעבור.
המסקנה שאסור לנו להגביל את גבולות היכולת 

– חלומות נועדו על מנת להגשים אותם!.

קארן הלוי, מנהלת תחום הדרכה וקהילה 
בתכנית

כל  לפגוש  גדולה  התרגשות 
ערכיים  נוער  בני  הרבה  כך 

ואכפתיים.
אתכם   מזמינים  אנחנו 
המנהיגות  לקבוצות  להצטרף 
וההכלה,  השילוב  בתחום  לפעול  מנת  על  שלנו 

העולם. את  איתנו  ולתקן 
לעשייה  איתכם  יחד  להוביל  אדירה  זכות  זוהי 

וערכית. משמעותית 
כפי שאבי וורצמן המנכ"ל שלנו אמר "ישנם יומיים 

בשנה בהם לא ניתן לעשות כלום, אתמול ומחר"
לקבוצת  להצטרף  היום  כבר  אתכם  מזמינים 

שלכם. הספר  בבית  המנהיגות 


