אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לחץ לברכה מאורנה פסח ,מנהלת התכנית

משפחת ! IMPACTהיקרה,
במהלך משבר הקורונה ,נחשפנו ליוזמות מבורכות ועשייה משמעותית של מלגאי
ובוגרי התכנית ,שלצד התמודדות עם קשיים בתחומי חיים שונים ,המשיכו לחולל
שינוי ולחזק את חוסנה של החברה בישראל ,בתקופה מאתגרת ולא פשוטה.
כבוגרי שירות צבאי ביחידות קרביות ,אשר תרמו תרומה עצומה להגנת המולדת
וביטחון המדינה ,לעיתים תוך סיכון חייהם ,עתה ,כאזרחי המדינה ,ממשיכים לעשות
 IMPACTמשמעותי בחברה ובמדינה ,בצורה מעוררת השראה.

אימפקיסטים אהובים ,אתם הגיבורים שלנו.
אנו גאים בכם ומצדיעים לכם!

בחרנו לשתף את סיפורם של  4גיבורי התקופה ,המחוללים שינוי בצל המשבר העולמי

לאחר שירות משמעותי במודיעין ,זכה שניר במלגת ! ,IMPACTבעזרתה רכש תואר בהנדסה רפואית
באונ' בןגוריון .לאחר שסיים בכבוד את לימודיו – הבין שייעודו בכלל להיות רופא! והמשיך ללימודי
רפואה.
שניר ,שגדל באיזור הדרום ,מרגיש זכות ענקית וכבוד גדול לטפל בתושבי הדרום כמתמחה ראשי
במחלקת אףאוזןגרון וניתוחי ראשצוואר ,בבית החולים 'סורוקה'.
עם פרוץ המגפה ,המציאות בבית החולים השתנתה וההתנהלות השגרתית קיבלה תפנית והפכה
למורכבת במיוחד .כל בדיקת מטופל )גם אם אינו חולה קורונה( הופכת למסורבלת וצורכת זמן רב
ואנרגיה סביב ההקפדה על ההתמגנות ,ובחדר הניתוח האתגר אף גדול יותר ,כשהעמידה סביב שולחן
הניתוחים ,כשכולו ממוגן מכף רגל עד ראש  יכולה לערוך שעות ארוכות.
במקביל לאתגר המקצועי ,לשניר יש שני אתגרים נוספים עמם נאלץ להתמודד ..כחלק משגרת חייו
האישיים .האחד – סינכרון המשמרות בינו לבין אשתו ,עובדת סוציאלית המטפלת כעת בחרדות
ומתחים נפשיים כתוצאה מהמצב ,כך שאחד מהם יוכל להיות עם שני ילדיהם הקטנים בבית .והאתגר
השני כתושב עוטף עזה ,להסביר לילדיו שלא מדובר בעוד סבב לחימה ושהפעם אין 'צבע אדום'
מצמרר ,אלא הפעם זו הקורונה שתוקפת.
את הכח להמשיך להתמודד עם חוסר השיגרה ,חוסר הוודאות ובעיקר עם העייפות המצטברת – שניר
שואב מנווה וארבל הקטנים ,ומההבנה שמדובר באירוע היסטורי שעוד ישנה את פני העולם לעד.

שניר ,על ההקרבה ועל עבודת הקודש המסורה ,אותה אתה מבצע בנחישות ,בצניעות
ובחיוך אנו מצדיעים לך!

בגיל  19לקח אילן תיק קטן ,עזב את משפחתו וחבריו בצרפת ועלה ארצה לבדו ,בכדי להתנדב
לצה"ל .במהלך שירותו כלוחם בהנדסה קרבית ,השלים  12שנות לימוד.
מיד בתום השחרור ,השלים בגרויות ובזכות מלגת ! ,IMPACTהחל ללמוד לתואר ראשון בחינוך גופני
בווינגייט.
לקראת סוף התואר ,פנה לרמטכ"ל ונלחם שיחזירו לשירות צבאי כמדריך כושר לקצינים ,ולו בכדי
לזכות ללבוש שוב את מדי צה"ל .ההתעקשות עזרה והוא גויס שוב .אך פציעה ושיקום ארוך ,גדעו את
שירותו.
לאחר החלמתו ,השתלב במערכת החינוך ואף נבחר ע"י הסתדרות המורים להציג מודל ערכי שפיתח.
עם פרוץ משבר הקורונה ,חיפש מיד כיצד יוכל לסייע לאוכלוסייה הנמצאת ברמת סיכון גבוהה
במיוחד ,והחליט לחזק את הצוות הרפואי בבית חולים סיעודי לקשישים בגדרה .וכך ,כל בוקר מגיע
אילן מנתניה ,בשיא המרץ והאנרגיה האופייניים לו ,דואג להאכיל ,לרחוץ ולגלח את המאושפזים,
אבל הכי חשוב – לשמח אותם ,להעניק לכל אחד ואחד מהם תשומת לב אישית ולהפיג את בדידותם.
אילן משמיע להם מוזיקה ,רוקד ,שר ועושה הכל עלמנת להעלות חיוך על פניהם ולהשכיח מהם ,ולו
לרגע ,את מצבם הקשה.

אילן ,על הנתינה ללא תנאי והאהבה האינסופית שלך ,על זה שבחירום כמו בשגרה
אתה תמיד שואל 'מישהו צריך משהו – '?..אנו מצדיעים לך!

לאחר שסיוון סיימה את שירותה הצבאי כלוחמת בגדוד קרקל ,ואת לימודי המשפטים בקריה
האקדמית אונו ,החליטה להצטרף להצטרף לכוחות הביטחון והתגייסה למשטרה.
כשוטרת שטח בדרום ת"א ב  4השנים האחרונות ,נאלצת סיוון להתמודד מדי יום בתופעות פשיעה,
זנות ,סמים ואלימות רבים ,תוך סיכון חייה ,למען שמירה על איכות חיי תושביה הוותיקים של השכונה.
תקופת הקורונה הסלימה את התופעות הקיימות והוסיפה אתגרים ומורכבויות משלה ,סיוון
וחבריה לצוות מגלים כי יש קושי הסברתי של ההנחיות וקיומן בקהילת הזרים ,קושי במציאת פתרונות
למחוסרי הדיור הרבים ,וריבוי נדבקים בקרב היצאניות והמכורים – דבר הגורם לסיכון גבוה נוסף
לשוטרי השטח ,בעת הזו .השירות המאתגר בתקופה זו מחייב מציאת איזונים ,בין הצורך באכיפה
מחד ,ושמירה על המורל ועל הצרכים החיוניים ,מנגד.

סיוון ,על היותך פייטרית גם במדים הכחולים ועל עבודת הקודש הקשה למען ביטחון
האזרחים – אנו מצדיעים לך!

הנדסה  זה לא רק החיל בו שירת זוהר כלוחם ,אלה גם הפקולטה בה הוא לומד בימים אלו ,באונ'
אריאל.
כסטודנט מצליח להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,בחר זוהר לבצע את פעילותו למען הקהילה
במסגרת המלגה ,בעמותת 'עתיד פלוס' – העוסקת בקידום חינוך טכנולוגי מדעי ,בפריפריה
החברתיתגאוגרפית.

זוהר ,כבוגר כפר הנוער 'גלים' הממוקם באיזור חיפה ,החליט לחזור לכפר ,להשקיע בעתידם של
הנערים והנערות וללמד אותם מתמטיקה .למרות הנסיעה הארוכה לכפר ,זוהר מבצע הרבה מעבר
ל 130השעות אליהן הוא מחויב ,ומגיע במסירות עצומה ,לשוחח אתם ,לחזק אותם ולעורר
בהם מוטיבציה ללמידה ולהצלחה.
בתקופה זו ,שהגישה לכפר אינה מתאפשרת ,זוהר לא הפסיק את פעילותו ,מבצע הרבה מעבר
ל 130השעות בשנה אליהן הוא מחויב ,וממשיך במוטיבציה רבה ללמד את הנערים מרחוק ,בצורה
מקוונת ,באמצעות שיעורים ווירטואליים ,ושומר עמם על קשר רציף ,תומך ומחזק.
התלמידים רואים בזוהר מודל לחיקוי ,המהווה עבורם דוגמא ומופת – לתלמיד פנימייה ,שהיה ממש
כמוהם ,והיום ,לאחר שירות צבאי משמעותי ,רוכש השכלה גבוהה ,מגשים את חלומו להיות מהנדס,
ובקרוב ישתלב בתעשיית ההייטק בישראל.

זוהר ,על ההשקעה והמסירות ,התקווה והאופטימיות שאתה מעניק בעשייתך למען
הקהילה– אנו מצדיעים לך!
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