نشرة الكترونية فصلية تصدر عن صندوق
ومؤسسة مسيرة لدعم األشخاص مع اعاقات في
المجتمع العربي.

"أحقق كل أحالمي"
بحضور عشرات الشخصيات
واألشخاص مع اعاقات،
صندوق ومؤسسة مسيرة
يستضيف الممثلة
األمريكية الصماء الحائزة
على جائزة األوسكار ،مارلي
ماتلن.

بمبادرة صندوق ومؤسسة مسيرة
انطالق منتدى جمعيات مسيرة لتمكين األشخاص مع اعاقات
انطلق في أواخر شهر تموز من المركز الجماهيري في مدينة طمرة" ،منتدى جمعيات
مسيرة" وهو المنتدى األول من نوعه في المجتمع العربي والذي يضم جمعيات
عربية تعمل في مجال اإلعاقة ،وذلك بمبادرة من صندوق ومؤسسة مسيرة ،الصندوق
العربي لدعم وتمكين األشخاص مع اعاقات ،وبحضور مدراء الجمعيات وأعضاء من
إداراتها.
بدأ العمل على تشكيل المنتدى منذ مطلع العام ،حيث ُعقدت لقاءات تحضيرية خالل شهر نيسان وأيار بحضور
ممثلين عن الجمعيات ،وقد شارك في اللقاء األول السيد ميخائيل َبدر من صندوق َبدر الخيري والذي قدم
محاضرة حول موضوع التطوع وعن امكانيات الدعم المتوفرة للجمعيات .ويذكر أن غالبية الجمعيات المشاركة
في المنتدى تعتبر جمعيات جديدة نسبيا وتطمح إلى تعزيز دورها وتعميق تأثيرها في مجال عملها وعلى
جمهور الهدف الذي تسعى لخدمته.

ﻳﻌﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ
إﻋﺎﻗﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

دﻋﻤﻜﻢ اﻟﻤﺎدي ﺿﺮوري ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة
ﻟﻠﺘﺒﺮع:
ﺣﺴﺎب رﻗﻢ358685 :
ﻓﺮع اﻟﻨﺎﺻﺮة211 :
ﺑﻨﻚ :ﻫﺒﻮﻋﻠﻴﻢ 12

نبيل أرملي ،مدير عام صندوق ومؤسسة مسيرة أكد خالل اللقاء أن وجود مؤسسات وجمعيات ميدانية ناشطة
ومهنية للنهوض بواقع األشخاص مع إعاقة هو شرط أساسي لتغيير الوضع ولتحويل الدعم المالي والمعنوي
من المانحين للمستفيدين بأفضل طريقة ممكنة ،وأضاف أرملي" :الهدف األساسي لوجود المنتدى هو تمكين
الجمعيات ومساعدتها بمختلف الوسائل ألداء دورها ورسالتها على أفضل وجه .صندوق ومؤسسة مسيرة يؤمن
أن وجود هذه الجمعيات ضروري لتغيير وتطوير حال األشخاص مع اعاقات ومن هذ المنطلق بادر الصندوق
إلقامة المنتدى وتمويله من أجل توفير منصة وإطار جامع للكل جمعية أو مؤسسة غير ربحية عربية عاملة في
مجال اإلعاقة تحتاج للدعم والمساعدة والتشبيك وما شابه".
ً
"يدا بيد" لالعاقات البصرية ،جمعية "لنا" وجمعية
يضم المنتدى حاليا إحدى عشر جمعية ،وهي :جمعية
"انصت" العاملتين في مجال اإلعاقات السمعية ،جمعية "طه حسين" ،جمعية "جسور" العاملة في مجال
التوحد ،جمعية "بيت العجالت" لالعاقات الحركية ،جمعية "شهد" الطمرواية ،جمعية "العيش المستقل"
المقدسية لالعاقات الحركية ،جمعية "ميري" ،جمعية "أبو الطيب" وجمعية "لست وحدك" العاملتين في
منطقة المثلث.
ً
مؤكدا على أهمية وجوده وعلى
الدكتور سهيل ذياب ،رئيس بلدية طمرة ،حضر االجتماع وبارك انطالق المنتدى
واجب السلطات المحلية العربية في دعم وتمويل المشاريع والمبادرات الهادفة لتغيير واقع األشخاص مع
اعاقات .وفي هذا السياق ،أكد د .ذياب" :بالنسبة لي شخصيا موضوع مساعدة ودعم األشخاص مع إعاقة هو خط
أحمر ال مساومة عليه ،نحن كبلدية وأنا شخصيا أولي هذا الموضوع أهمية قصوى حيث نقوم بتمويل ودعم
أي نشاط يهدف لمساعدة األشخاص مع اعاقات ،ونقوم بتوظيف أشخاص مع اعاقات ،ونتعلم منهم معنى
التفاني واالجتهاد في العمل .نبارك لمنتدى جمعيات مسيرة ونتمنى له النجاح ويسرنا أن نقدم لهم كل الدعم
المطلوب".
ُمركزة المنتدى ومديرة المشاريع في صندوق ومؤسسة مسيرة ،هناء شالعطة ،أفادت أن المنتدى سيعمل
المشاركة ،حيث سيتم عرض باقة من الخدمات
في الفترة القريبة لتوفير برامج تمكين وتشبيك للجمعيات ُ
االستشارية والمهنية التي ستعود بالفائدة على طواقم الجمعيات والعمل على تطوير قدراتها خاصة فيما
يتعلق بتجنيد الموارد والتغلب على التحديات البيروقراطية وغيرها .كما ودعت شالعطة كافة الجمعيات
العربية العاملة في مجال اإلعاقة لالنضمام للمنتدى.
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برئاسة سعادة القاضي د .أحمد ناطور

الهيئة العامة لصندوق ومؤسسة مسيرة
تعقد اجتماعها السنوي
عقدت الهئية العامة لصندوق ومؤسسة مسيرة اجتماعها السنوي مساء
االثنين  7.8.2017بحضور غالبية أعضاء الهيئة العامة واللجنة اإلدارية ولجنة
المراقبة.
وقد ُعقد االجتماع في مكاتب مصنع طحينة األرز التي تستضيف مكتب
صندوق ومؤسسة مسيرة منذ تأسيسه .سيدة األعمال جوليا زهر ،رئيسة إدارة
الصندوق افتتحت االجتماع بكلمة ترحيبية معبرة عن تقديرها لجهود أعضاء
الصندوق ودعمهم المتواصل له.

جوليا زهر

وقد ترأس االجتماع السنوي ،سعادة القاضي د .أحمد ناطور ،الرئيس السابق
للمحاكم الشرعية في البالد ،وعضو إدارة الصندوق.
خالل االجتماع تم تفصيل اإلنجازات والمشاريع التي حققها الصندوق خالل
المقبلة .كما وصادقت
العام المنصرم واستعراض برنامج العمل للسنة ُ
الهيئة على التقارير المالية واإلدارية السنوية وعلى خطة العمل االستراتيجية
التي عرضها المدير العام الجديد للصندوق ،السيد نبيل أرملي.

مسيرة تبدأ برنامج تأهيل موظفي المكتبات العامة
للتعامل مع األشخاص مع إعاقات
يبدأ صندوق ومؤسسة مسيرة في
األيام القريبة مشروع يهدف إلى تقديم
االستشارة وورشات توجيه وإرشاد
لموظفي المكتبات العامة في جميع
أنحاء البالد لرفع الوعي وتعزيز معرفتهم
في كل ما يتعلق بالتعامل مع األشخاص
مع اعاقات الذين يزورون المكتبات العامة،
وتقديم وسائل اإلتاحة المختلفة لتسهيل
استخدامهم لهذه المنشآت .ينطلق هذا
المشروع بدعم من مؤسسة الجوينت
ضمن برامجها الهادفة لتحسين واقع
األشخاص مع اعاقات في البالد.
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صندوق ومؤسسة مسيرة يقدم  55ألف شاقل دعم مالي لمشروع
اتاحة المعلومات للنساء مع اعاقات
اختتمت جمعية نساء ضد العنف مؤخرا دورة لتأهيل كادر متطوعات مركز مساعدة ضحايا العنف واالعتداءات
الجنسية والتي تهدف إلكساب المجموعة مهارات التعامل مع نساء ذوي اعاقات مختلفة ورفع الوعي لدى
المتطوعات بما يتعلق بتعامل المجتمع مع أصحاب اعاقات مختلفة وذلك ضمن رؤيا مشروع اتاحة خدمات المركز
وهو مشروع جديد بالمركز بتمويل ودعم من صندوق ومؤسسة مسيرة لدعم األشخاص مع اعاقات.

د .أحمد ناطور

وقد تمحورت مضامين اللقاءات االنكشاف على عالم االعاقات ،التعرف على مفهوم اإلتاحة وعلى الوسائل المتاحة
ألشخاص مع اعاقه باإلضافة لمرافقه نساء ضحايا اعتداءات جنسيه ذوي اعاقة في المجرى الجنائي.
يهدف مشروع إتاحة خدمات المركز لتطوير خدمة خط الطوارئ واتاحته بدعم النساء مع اعاقة على جميع
االصعدة .كذلك الوصول الى مجموعات نساء ذوي اعاقة والعمل على رفع وعيهن وتدعيمهن حول مواجهة
جرائم العنف واالعتداءات الجنسية بهدف دعمهن لكسر حاجز الصمت تجاه جرائم العنف المرتكبة ضدهن.
ومن الجدير ذكره ،ان النساء مع اعاقة تتعرض للعنف على أشكاله اكثر ب  2 – 1,5من النساء من دون اعاقة وهن
يشكلن  12,8%من النساء العربيات بشكل عام .كما وتشير احصائيات المركز بان خالل الخمس سنوات الماضية
النساء المتوجهات مع اعاقة يشكلن  7-10%فقط من التوجهات العامة للمركز .وعلى هذا االساس تم تركيز العمل
في المركز بشكل خاص والجمعية بشكل عام في السنة االخيرة على ان تكون النساء مع اعاقة في سلم اولويات
العمل من خالل تسويق المركز ونشاطاته ألكبر عدد من النساء مع اعاقة والمؤسسات اللواتي يعملن في الحقل
من اجل النساء مع اعاقة ،وتشجيع النساء ودعمهن من أجل البوح عن كافة أشكال العنف الذي تتعرضن له
وكسر حاجز الصمت والتأكيد لهن أنهن لسن وحيدات وأن المركز موجود لدعمهن ومرافقتهن مع التأكيد على
أن طاقم ومتطوعات المركز يعمل  24ساعة طوال أيام لتقديم خدمات الدعم والمرافقة.
وتم أيضا في إطار المشروع عقد شراكه مع جمعيات ومؤسسات مختلفة
ألشخاص ذوي اعاقه بهدف تمرير ورشات عمل ومحاضرات لمجموعات نساء
وفتيات لتعريفهن بمركز المساعدة والخدمات التي يقدمها لهؤالء النساء،
باإلضافة الى تمكينهن ورفع الوعي لدى المجموعة بموضوع العنف واالعتداءات
الجنسية.
رجل األعمال صليبا كردوش ،عضو لجنة دعم المشاريع في صندوق ومؤسسة
مسيرة والذي تابع تطور المشروع أثنى على عمل جمعية نساء ضد العنف
من أجل مساعدة النساء العربيات مع إعاقة في تحصيل حقوقهن مؤكدا على
استعداد دعم صندوق ومؤسسة مسيرة ألي مبادرة تهدف إلى النهوض بواقع
األشخاص مع اعاقات في مجتمعنا العربي ودعا أيضا قطاع األعمال العربي إلى
االنضمام للصندوق ودعمه ماليا ومهنيا لتحقيق أكبر عدد من المشاريع لصالح
جمهور األشخاص مع اعاقات العرب.

صليبا كردوش
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في إطار مساعي صندوق ومؤسسة مسيرة لدعم الطالب الجامعيين العرب
المنصرم
مع اعاقات ،اطلق صندوق ومؤسسة مسيرة خالل العام الدراسي ُ
"مشروع المرافقة" والذي يهدف إلى مساعدة الطالب العرب الجامعيين مع
إعاقة على االندماج والتأقلم في الحياة الجامعية ومساندتهم في مواجهة
المختلفة التي تعترض مسيرة دراستهم.
التحديات ُ
المعطيات الخطيرة التي ُتشير إلى ترك نسبة عالية من الطالب العرب
تم إطالق المشروع على خلفية ُ
مع إعاقة مقاعد الدراسة بسبب المصاعب التي يواجهونها على مختلف األصعدة ،مثل الصعوبات
االجتماعية والدراسية ،وصعوبة الحركة والتنقل والتواصل الطالب اآلخرين وغيرها من الصعوبات.
للتعامل مع هذه القضية أطلق صندوق خالل العام الدراسي المنصرم مشروع المرافقة والذي تم في إطاره
تجنيد مجموعة من الطالب العرب في الجامعات كمتطوعين لمرافقة طالب مع إعاقة ومساعدتهم
في االندماج في الحياة الجامعية والتغلب على الصعوبات المختلفة .خالل السنة األولى للمشروع ،والتي
اعتبرت سنة تجريبية ،تم تجنيد  22متطوع ومتطوعة لمرافقة  22طالب وطالبة مع إعاقة في جامعة
حيفا وفي الجامعة العبرية.
خالل فترة المرافقة كان الطالب المتطوع يلتقي بالطالب مع إعاقة لمدة أربعة ساعات في األسبوع
لمساعدته في مختلف األمور وأحيانا فقط لتبادل أطراف الحديث والتواصل اجتماعيا.
في خالل لقاءات التقييم التي ُعقدت طوال فترة المشروع وفي اللقاء التلخيصي الذي ُعقد
عبر المتطوعون والطالب مع إعاقة عن سعادتهم وانفعالهم من
نهاية العام الدارسي،
ّ
المشاركة ومن التجربة الرائعة التي خاضوها ،والتي أدت إلى نشوء عالقات صداقة ومودة
تواصلت حتى بعد انتهاء المشروع.
هناء شالعطة ،مديرة المشاريع في صندوق ومؤسسة مسيرة أكدت انه "على ضوء نجاح
المبادرة في السنة التجريبة ،تقرر توسيع البرنامج خالل السنة الدراسية الجامعية القريبة
ليشمل غالبية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البالد للوصول إلى أكبر عدد ممكن من
الطالب العرب مع إعاقة.
الطالبة هند حجيرات التي تطوعت في مشروع المرافقة عبرت عن سرورها بالمشاركة بالمشروع بالقول:
"منذ البداية كنت واثقة من نجاح المشروع .مشاركتي فيه تركت بصمة عميقة في حياتي وبفضلها
تعرفت على اإلنسانة الرائعة آيات والتي أصبحت اآلن صديقة عزيزة وصرنا نلتقي أيضا خارج فعاليات
المشروع" .أما الطالبة آيات سليمان ،وهي طالبة مع إعاقة ،فقد قالت :تشرفت بالتعرف على المتطوعة
هند التي اصبحت بالنسبة صديقة عزيزة وتجعلني أطلب منها المساعدة دون حرج .لقد أفادني هذا
المشروع جدا ،حيث قمت بالتعاون مع هند بالكثير من المهام الدراسية .وتسنى لي من خاللها الحصول
بأمس الحاجة إليها ،كما وقضيت مع هند وقت أكثر من ممتع".
على مواد كنت
ّ

نجاح ملفت لمشروع صندوق ومؤسسة مسيرة
لمرافقة الطالب الجامعيين العرب مع إعاقة

قيم المشروع قائال:
الطالب أشرف خليل ،والذي يعاني من إعاقة بصرية
ُ
والمشارك في المشروع فقد ّ
ً
مثيرا لألهتمام وعاد بالفائدة على كال
مشروع المرافقة من صندوق ومؤسسة مسيرة كان بالنسبة لنا
الطرفين المرشد والطالب .بالنسبة لي كطالب جامعي المشروع ساعدني من ناحية تعليمية وايضا من
ناحية اجتماعية".
تجنيد المتطوعين كان بالتعاون مع جمعية الثقافة الثقافة العربية التي ُتقدم منح دراسية للطالب
المشاركة في برامج تطوع مختلفة .الجمعية من جهتها أثنت على المشروع
العرب وتحثهم على ُ
وتعهدت بمواصلة التعاون خالل السنة الدراسية القريبة.
"بدر" يساهم مع صندوق ومؤسسة مسيرة في الدعم المالي لمشروع المرافقة.
يُ ذكر أن صندوق عائلة َ
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بمشاركة صندوق ومؤسسة مسيرة ،اجتماع لرجال
وسيدات أعمال عرب مع إدارة صندوق ِبدر األمريكي
ُغقد في مطلع شهر حزيران األخير اجتماعا ُمصغرا ضم مجموعة من رجال وسيدات األعمال العرب الناشطين
في مجال الفيالنتروبيا والعطاء االجتماعي ،مع إدارة صندوق ِبدر الخيري األمريكي (.)Bader Philanthropies
وقد ُعقد االجتماع بمبادرة مديرة موقع "بكرا" وعضو إدارة صندوق ومؤسسة مسيرة ،السيدة غادة زعبي.
المشاركون وجهات النظر حول كيفية تطوير العطاء االجتماعي في قطاع األعمال
خالل االجتماع تبادل ُ
وتوسيع دائرة تأثيره على المجتمع وعلى الشرائح األشد عوزا فيه .وقد افتتحت السيدة جوليا زهر رئيسة إدارة
مسيرة االجتماع ُمرحبة بالحضور ومؤكدة على أهمية هذه اللقاءات وضرورتها.
االجتماع ضم رئيس صندوق ِبدر السيد دانييل ِبدر والمحامية عدينا شبيرو ،عضو إدارة الصندوق وممثلته
في إسرائيل ومدير أعمال الصندوق في الشرق األوسط روبرت توبون .من جانب قطاع األعمال العربي حضرت
مجموعة واسعة من الشخصيات المعروفة والريادية منها رجال األعمال وليد العفيفي ،عماد يونس ،ماهر
إغبارية ,عضو إدارة مسيرة ،وغيرهم من الشخصيات.
المشاركين في
وقد شاركت أيضا السيدة سامية عبد الرازق ,عضو إدارة مسيرة ،في االجتماع واستضافت ُ
فندق الجولدن كراون في الناصرة.

اجتماع لرجال وسيدات أعمال عرب مع إدارة صندوق ِبدر األمريكي

صندوق ومؤسسة مسيرة يستضيف الممثلة الصماء،
حاملة األوسكار ،مارلي ماتلن
استضاف صندوق ومؤسسة مسيرة أواخر شهر حزيران الممثلة األمريكية الصماء مارلي ماتلن والتي ُتعتبر مثاال
ً
حيا لنجاح شخص مع إعاقة في اقتحام عالم السينما والتمثيل والتفوق به لدرجة الحصول على جائزة األوسكار
األمريكية ،وهي أعلى تقدير يحصل عليه أي ممثل في أمريكا بل وحتى في العالم.
الممثلة مارلين ماتلن كانت ضيفة الشرف لالفطار السنوي الذي يُ نظمه صندوق ومؤسسة مسيرة خالل شهر
رمضان الكريم ،وأكدت خالل كلمتها أمام الحضور ،الذي ضم عشرات األشخاص مع إعاقة ،على ضرورة وأهمية
دمج األشخاص مع اعاقات في كل مجاالت الحياة ،حتى تلك التي تبدو وكأنها مستحيلة لشخص مع إعاقة،
مثل مجال التمثيل والسينما .الحضور من جهته لم يبخل باألسئلة لماتلن حول تجربتها وكيفية تعاملها مع
التحديات التي واجهتها خالل مسيرة نجاحها.
السيدة سامية عبد الرازق ،عضوة إدارة صندوق ومؤسسة مسيرة شكرت باسم الصندوق الفنانة القديرة وقدمت
لها هدية من التراث الفلسطيني.
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وزير االقتصاد :نريد دعم األشخاص مع اعاقات في إقامة
مصالحهم التجارية الخاصة

قسم الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل :اتاحة الخدمات
المصرفيّ ة الديجيتاليّ ة لذوي االعاقات البصريّ ة

المقدم
اعلنت وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة االقتصاد والصناعة عن زيادة الدعم ُ
لألشخاص مع اعاقات الذين ينوون إقامة مصلحة تجارية خاصة بهم.

مسودة تعديالت للجمهور بشأن تعليماته فيما يخص اتاحة الخدمات
نشر قسم الرقابة على البنوك اليوم
ّ
المصرفية السليمة
البصرية ،وذلك في اطار تعليمات االدارة
الديجيتالية للزبائن ذوي االعاقات
المصرفية
ّ
ّ
ّ
ّ
رقم .367

وقد جاء في إعالن الوكالة أن وزير االقتصاد والصناعة إيلي كوهين قد أعلن عن نية الوزارة تمويل حتى 50%
المشاركة في دورة اقامة مصلحة جديدة ألشخاص مع اعاقات وذلك من خالل شبكة معوف،
من تكاليف ُ
الذراع الميدانية لوكالة المصالح ،والتي ستقدم خدمات الدعم والمرافقة للمبادرين.
المشاركة في دورات التأهيل المهنية التي
عمليا ،سيكون بإمكان المبادرين من األشخاص مع اعاقات ُ
ُتقدمها معوف مقابل دفع  336شاقل فقط بدل  728شاقل ،والحصول على خدمة استشارة واعداد برنامج
عمل ودراسة جدوى بتكلفة  585شاقل بدل  3340شاقل.
وتعقيبا على هذا القرار قال ران كفيتي مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة أن "األشخاص
بأمس الحاجة للدعم والمساندة لتحقيق أحالمهم وطموحاتهم المهنية ،لهذا قررنا زيادة
مع اعاقات هم
ّ
الدعم حتى  50%من تكاليف المشاركة في برنامج "نبادر إلقامة مصلحة".
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توجه رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست ،عضو الكنيست اوري
ويشار إلى ّأنه في أعقاب
ّ
مكليف ،ينوي قسم الرقابة على البنوك تحديث التعليمات وذلك لتوفير الحلول الالزمة للصعوبات التي
النصية ،والتي ترسل
البصرية فيما يخص تلقي الرسائل
المصرفية ذوي االعاقات
المؤسسات
يواجهها زبائن
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
للمؤسسة
خالفا لما هو عليه الحال لدى استخدام موقع االنترنت التابع
لألجهزة النقالة بقناة غير متاحة،
ّ
المصرفية والمتاح لراحة وخدمة هذه الفئة.
ّ
المصرفية عن
ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات ،وتمكين هؤالء الزبائن من االستفادة من الخدمات
ّ
النصية إلى
تكنولوجية بحيث يتم تحويل الرسائل
المصرفية ايجاد حلول
المؤسسات
بعد ،يتوجب على
ّ
ّ
ّ
ّ
السر ً
صوتية وفق اختياره.
أيضا برسالة
رسائل
ّ
صوتية ،وكذلك تلقي كلمة ّ
ّ
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