
עו"סים כנס

השילוב בין מורה בתיכון, מנהלת בכירה בבנק הפועלים וסמנכ"ל 
בחברה ציבורית, נראה בוודאי למתבונן מהצד כמעין אוקסימורון - אבל 
ביום העיון שהתקיים בחודש מארס האחרון באוניברסיטת בר־אילן 
עמדו שלושתם יחד על במה אחת והוכיחו - כל אחד בתחום המומחיות 

שלו - שאפשר להצליח גם כנגד כל הסיכויים. 
יום העיון היה פרי יוזמה של  ד"ר שירלי בן־שלמה, פרופ' אורית 
טאובמן בן־ארי ופרופ' ליאורה פינדלר, שלושתן מבית־הספר לעבודה 
סוציאלית באוניברסיטת בר־אילן, בשיתוף פעולה עם עו"ס  וח"כ 
לשעבר יפעת קריב ועם דרור פלנבאום, שניהם בכירים בקבוצת דנאל. 
השם שנבחר לאירוע נשען על האמירה המיוחסת לאלכסנדר מוקדון: 
"אין דבר בלתי אפשרי למי שינסה". ואכן, שורת הדוברים המרשימה 

הוכיחה, כל אחת בדרכה, את נכונות האמרה. 
עו"ס גיא שמחי, הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בלשכת 
יו"ר ההסתדרות, סיפר כיצד - לאחר שהשלים עם העיוורון שנכפה עליו 
כתוצאה ממחלה - למד "לראות" מחוץ לקופסה, או כפי שהגדיר זאת: 

למד כי העיוורים הם דווקא אלו שיכולים לראות רחוק יותר. 
דוד נועם, שעזב את העולם העסקי לטובת חינוך בתיכון "ברנקו וייס", 
סיפר על המעבר שעשה ועל האופן שנטע בקרב תלמידיו את האמונה 

ביכולותיהם - זמן רב לאחר שהם הפסיקו להאמין בעצמם. 
חגית בכור מבנק הפועלים סיפרה כיצד הבנק מנגיש את הידע הכלכלי 
לציבור הרחב במגוון פרויקטים חברתיים, במטרה לעשות את הלקוחות 

למנהלים נבונים יותר של צורכיהם הפיננסיים. 
דרור פלנבאום מחברת דנאל גילה כי הדבר המשמעותי ביותר שלמד 
בעבודתו כמנהל חטיבת הסיעוד בחברת דנאל, הוא שהלקוחות הקשישים 
יודעים מה טוב עבורם. היום, הם הבסיס לידע שלו, לא פחות מהידע 

העסקי שרכש. 
אחת הדוברות המרגשות ביום העיון הייתה הדר קס, שאיבדה את 
אביה בתאונת דרכים. היא סיפרה כיצד הפכה את האובדן הפרטי 
לפרויקט חברתי, פרויקט חמניות, המקדם חונכות אישית ליתומים. 
בפרויקט זה היא מנסה לסייע להם להרגיש בודדים פחות ממה שחשה 

היא כאשר איבדה את אביה.
ד"ר פנינה שטיינברג תיארה את המיזם מעורר ההשראה "נט.חבר" 

- רשת חברתית לאנשים עם מוגבלות. 
ח"כ טלי פלוסקוב מ"כולנו", שעשתה את כל הדרך מעבודה כחדרנית 
במלון בים המלח אל ראשות עיריית ערד ועד לכנסת ישראל, סיפרה 
לעמיתתה לשעבר, עו"ס יפעת קריב, כיצד ההתמודדות עם ההגירה 
והטיפוס מתחתית הסולם אל ראשו לימדו אותה לראות את המורכבות 

של צורכי הציבור שהיא מייצגת. 
דגנית מלל שחר, מנהלת בית־הספר בספארי שברמת־גן, מיסודו של 
בית אקשטיין, סיפרה על בית־הספר היחיד מסוגו בעולם שהתלמידים 
בו לומדים יחד עם החיות. לדבריה, שילוב בעלי החיים בתהליך הלמידה 
מוביל ילדים - שגם הם וגם סביבתם ויתרו על הסיכוי שלהם להצליח 

- להישגים מדהימים.
העושר התוכני ביום העיון לווה בנגינה של ילדי "סולמות" - תזמורת 
שנגניה הם ילדים בסיכון מכל רחבי הארץ, חלקם ממסגרות חוץ־ביתיות. 
במסגרת תכנית "סולמות", הילדים לומדים לנגן בעזרת נגני התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית ובעזרת חיילים שהם מוזיקאים מחוננים. 
שרה אלבז, סמנכ"לית התכנית ומי ש"מנצחת" על הפרויקט המוזיקלי 
המרגש, ליוותה את הילדים במהלך היום והוכיחה יחד ִאתם שאין דבר 

בלתי אפשרי למי שינסה.
שניים מן הדוברים ביום העיון הגיעו מחו"ל - פרופ' מרטין האגר 
מאוניברסיטת קורטין שבאוסטרליה דיבר על שליטה עצמית כבסיס 
לשינוי התנהגות, ואילו פרופ' מיכאל אונגר מאוניברסיטת דלאושי 
שבקנדה הציג תובנות קליניות ואמפיריות של עבודה סוציאלית בשש 
יבשות והציע אופנים ליצירת עמידות בקרב ילדים וצעירים. פרופ' 
אונגר סיכם את הרצאתו בהגדרת הנושאים החיוניים לכל אדם צעיר 
לצורך פיתוח עמידות, ביניהם: גבולות ברורים, יחסי הורה-ילד, מערכות 
יחסים משמעותיות, תחושת זהות, תחושת שליטה, תחושה של שייכות 
ומטרה בחיים, זכויות לצד תחומי אחריות, ומעל לכול - תמיכה וביטחון.
יום העיון, שנע בין עולמות עסקיים, חברתיים, חינוכיים ומוזיקליים, 
הסתיים בנגיעה בעולם הספרות באמצעות הסופרת אמונה אלון, 

שתיארה את הכתיבה הספרותית כ"מסע אל הלא נודע".
היום זכה לתהודה גדולה ונגע באנשים רבים בזכות המסר המורכב 
שנשא: יש אופנים רבים לעשות את מה שנראה בלתי אפשרי לעשייה.
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