»

מהנעשה בעירנו

קרית מלאכי מוקירה את המשפחות המתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
כמאתיים וחמישים איש גדשו את המתנס ביום שלישי האחרון כדי להנות מהצגה ולקבל הצדעה מראש העיר
וראשי ארגונים ועמותות העוסקות במשפחות המתמודדות עם אתגרים .ברחבת המתנס כמו גם בלובי נפרסו
עמדות הסברה המשפחות עברו בין העמדות ,למדו עוד משהו על זכויותיהם ועל הפעילויות השונות .לאחר
מכן נכנסו אל מבואת האולם במתנ"ס ונהנו ממזנון עשיר טרם כניסתם לאולם .ציונה חיבה מנחת הערב דיברה
בהתרגשות רבה על ההתמודדות של ההורים ועל יופיה של העיר הזו כעיר המקבלת את האחר והשונה .ראש
העיר אליהו זוהר אמר למשפחות ,שהוא נרגש לראות את המשפחות" .אתם גיבורים! גיבורים של היום יום,
גיבורים של שבתות וחגים גיבורי היום והלילה" " אני יודע עד כמה הילדים האלה יודעים להחזיר אהבה כפי
שאף אחד בעולם לא יודע לעשות זאת .הכרת הטוב של הילדים האלה הוא שם דבר.
" עוד אמר "איני יכול לשנות את המדינה אבל אני יכול לעשות בעירי קרית מלאכי ולשנות וזה מה שאני מתכוון
לעשות" וסיים " כולנו בריאה של הקב"ה ,העשיר והעני ,החזק והמוחלש ,לכל ברייה יש נשמה .כולנו חלק
מהיצירה הנפלאה של הקב"ה .עלינו לשמור על יצירה זו".
אחריו עלו בזה אחר זה נציגי העמותות השונות והודו לראש העיר על דבריו החמים והנוגעים בכל אחד מהם.
ואמרו שקרית מלאכי העיר יודעת להתייחס לאחר והשונה" זו עיר מיוחדת במינה היודעת לחבק ולאהוב.
לאחר מכן עלתה ההצגה "אם אנחנו כבר כאן אז למה לא להנות מזה?" של תאטרון אלומה .שתי שחקניות
מהתיאטרון עם ילדים עם צרכים מיוחדים המספרות מחוויות היום יום ,בצורה נוגעת ללב ,עם הומור שנון
ריקוד ושירה  .ההזדהות מהקהל היתה מוחלטת .גם כאלה ללא ילדים עם צרכים מיוחדים יצאו מאד נרגשים
ואמרו שזה הוסיף להם מאד.
למחרת ביום רביעי בבוקר רבים מקרב הקהל התקשרו לאגף הרווחה שארגנה את הערב וסיפרו עד כמה נגעה
בהם ההצגה ונגעו נושאיה« .

יריד בריאות מיוחד ייערך במרכז הרפואי ברזילי
המרכז הרפואי ברזילי יקיים ב– 11.3.14-ט' אדר ב' ,יריד בריאות והנאה * ביריד יוענקו טיפים לתזונה נכונה,
ייעוץ מפיזיותרפיסטים ומגוון הפעלות ססגוניות * ד"ר חזי לוי מנכ"ל ברזילי " :היריד יתקיים בסימן אורחות
חיים ופעילות למען בריאות גופנית ונפשית"
כחלק מהמחויבות של המרכז הרפואי ברזילי לקהילה יתקיים יריד בריאות מיוחד במסגרתו ישלבו המשתתפים
בין טיפים בריאותיים לתזונה נכונה ,שיקום וטיפול ברצפת האגן והפעלות ססגוניות.
תושבי אזור הדרום מתכוונים ליטול חלק בהמוניהם ביריד המיוחד שיקיים המרכז הרפואי ברזילי בנושא
פעילות ובריאות.
יריד הבריאות יתקיים בתאריך  – 11.3.14ט' אדר ב' ,בין השעות  09:00-14:00במרכז הרפואי ברזילי.
במהלך הפעילות יתקיימו הרצאות והפעלות מצד מיטב אנשי המקצוע בתחום מניעה שיקום וטיפול ברצפת
האגן ,כן יינתן ייעוץ והכוונה ממיטב הפיזיותרפיסטים ,תזונאיות יעניקו טיפים לאכילה בריאה ובמקום יופעלו
דוכנים של מיטב החברות בתחום הפעילות הגופנית.
לכל מבקר ביריד הייחודי בברזילי יוענק שי מהודר.
מנכ"ל המרכז הרפואי ברזילי ד"ר חזי לוי" :שירות השיקום הינו נדבך חשוב במתן השירות לקהילה והמעורבות
בבריאות הקהילה ,מרכיבים שהמרכז הרפואי ברזילי רואה בהם כיעד חשוב בקשריו עם הקהילה אותה הוא
משרת .היריד יתקיים בסימן אורחות חיים ופעילות למען בריאות גופנית ונפשית של הפרט ואנו מזמינים את
כולם לבוא ולהשתתף ובטוחים שהמשתתפים ישלבו הנאה ובריאות"« .
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