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לכבוד
הגב' צילי דורון צ'רני

ג.נ.,

במינו שנרקם בין הגב' שלומית שביט לבייני.שלום רב ונעים להכיר, אני כותבת לך הודות לקשר מיוחד

אומנה תזכה להדרכה ולליווי. שבעכל משפחה ישראלית בארץ ובעולם שאימצה/אשתף אותך בחלומי:
וידאו אישי.בבקשה שתהיי לי שותפה.אני פונה אליךשנים אני מגשימה את החלום באופן חלקי.

וחצי. בחלוף שבועיים מתוקים מדבש, נוכחתיכהורה יחידני כשהיה בן ששאת אושר, ילדי היקר, אימצתי
ההדרכות שקיבלנו לא תאמו את צרכינועד כמה ההורות מרגשת, אך גם משקמת ומתישה. פניתי לעזרה.

ליוטיוב.קישורSTVבערוץראיוןלפייסבוקקישורבהרצליההקהילתיתבטלוויזיהבראיוןלצפיההייחודיים.

קשרים עם מומחים. לאט ובעקביות התפתחמתוך אמונה בדרך, התחלתי לכתוב, לאצור חומרים וליצור
עדכני, מפגשי שיתוף, ליווי משפחות, המעניק שייכות, ידעמיזם האימוץ והאומנהעסק חברתי:
עםבשת"פפועלהמיזםשעות.150כ-בןדיגיטליקמפוסו'הולידה'מקוונתברובההפעילותוהשתלמויות.

.2חלקו1חלק2019סיכומימקצועיים.וארגוניםהאקדמיההערבית,בחברהאימוץתקווה,ניצניעמותת

למשפחות שלנו מגיעים ילדים שחוו.פיתחנו תפישה מקצועית רב-תחומית שבמרכזה עומד: הקשר
מובילות להתנהגויות הישרדותיות ומצביפגיעת היקשרות שאינה נעלמת עם הגעתם הביתה. חוויות העבר

שלנו מנרמלת את הקושי,שנים. העבודהקיצון וסיכון ומכאן שההורים חווים אתגרים מורכבים לאורך
את רווחתו הפנימית ולחולל שינוימפחיתה את תחושות האשמה והבושה וממקדת את ההורה לטפח

"הדלקתם אורמשובים:משפחתית. קיבלנובעצמו. שילוב של ידע, שותפות ואיזון מוביל לפריצת דרך
.בהמשךמשובים,קישור לוידאוהפעילות לפני שנים"בבית", "הצלתם חיים", "כמה עצוב שלא זכינו להכיר את

עסקים).ומנהלבכלכלהBAה-(למרותבמכירותולאובפיתוחבאסטרטגיההיאשליהחוזקה:כספים
ההכנסות אינן מאפשרות למשפחתי להתקייםהשליחות מסבה לי סיפוק וההצלחות מניעות אותי קדימה.

גדולים וכוללים להמשיך התכנית והליווי להורים,כלכלית. נטלתי הלוואות ואין לי חסכונות. החלומות שלי
הוצאת ספרים ועוד. מימון יסייע בהגשמתם.לקיים הכשרות למטפלים, קרן מילגות, סרטוני אנימציה,

החברתיים החדשניים בראשות ג'וינטהתקבלנו לתכנית ההאצה, בכוורת, חממת המיזמיםההזדמנות:
המענקיםועדתתיערך18/10ב-המיזם.שלהאימפקטאתלהגדילבמטרההלאומיהביטוחוקרנותישראל

.פירוט בהמשך.לוידאושלי באירוע הפתיחהשתבחן בין היתר את ההיתכנות הכלכלית של המיזם. פיצ'

למשפחות רבות יותר ולאורך שנים.- אני פונה אליך בבקשה לסייע לי בהנגשת הפעילויותשנה חדשה
.מפורטים בהמשךמהמשפחה אל פנימיה.תמיכה בפרויקטים תקל על המשפחות ואף תמנע הוצאת ילדים

בתודה מראש בברכת שנה טובה,
, מייסדת ומנהלת מיזם האימוץ והאומנהשרונה דוכנה

https://vimeo.com/588993769/ca2c5c4c25
https://www.facebook.com/watch/?v=1920874218207196
https://youtu.be/dznZfoP2h7w
https://youtu.be/csN1Be-2t7w
https://youtu.be/Ef9RdcXIbEo
https://youtu.be/8qFJJLVcX_Y
http://adoptionwisdom.com/media
https://youtu.be/QRcUMFh8MXA


חדשיםפרויקטים

הזמנה להשתתף בפרויקטים לבחירתך:

תקציב בש"חפירוטשם הפרויקט

כל סכום יבורךשכר לשרונה, חד פעמי/ חודשי קבועמעיינות

לחודש10,000שירות לקוחותפרילנסרים: ניהול פרויקטים, קידום ברשת, שיפור האתר,

כולל בחברה הערביתליווי משפחותקרן מרים
ש"ח450שעהלפימימוןאוהמקצוע)אנשיעםקשרהוליסטי,(מודל

למשפחהלחודש4,500

72,000הערביתבחברהכולל9-12.2021לתקופהמשפחות4ל-ליווי

13,000לפודקאסטמחשבים: נייד ונייח לעריכת סרטים, מצלמת רשת, מיקרופוןציוד

אחתלהדרכה6,000עריכה, תימלול, הנגשה, שיווקחסות להדרכה מוקלטת:רימונים

הדרכות10ל-60,000עריכה, תימלולפיתוח מערכי ידע -

ויונגשיוקלט15,000בזוםLIVEבעובר,האלכוהולנזקיספקטרום9.9FASDב-בעולםנערךסמינר

ויונגשיוקלט30,000בזוםמאומצים,באירוחמפגשיםומגווןמנחיםLIVEכנסהעולמי,האימוץיום9.11כנס אימוץ

שאימצה ילד גדולהסיפור שלנו, אם יחידניתהרצאה לשינוי תודעה וגיוס כספים:'רוח גבית'
שהפכה טראומה לצמיחה ומשבר למפעל חיים

להרצאה3,000
בזום עברית/ אנגלית.

חנות
דיגיטלית

הקמה, עיצוב, תחזוקה וקידום בגוגל
חנות תעלה את(מכירת המוצרים הדיגיטליים היא באתר, אך לא בחנות. הקמת

המודעות ואת מספר הרוכשים).

10,000
הערכה לשנה ראשונה

מלגות
הכשרה

מנוי לקמפוססדנאות, השתלמויות למשפחות ולאנשי טיפול וחינוך. כולל
כולל בחברה הערביתדיגיטלי.

בשנה100,000

משולש
עולמי

הרצאות,אמנות של משולש האימוץ אימהות ביולוגיות, מאמצות ומאומצות:
בדיגיטלציורים, סרטים וספרים, ליווי הדרכה, תרפיה והפצה עולמית

כולל בחברה הערבית. טרם תוקצב

. ניתן לתרום:המיזם - הינו עסק פטור ממס (אינו עמותה)

7091687חשבוןמס'הרצליה)גוריון,(בן948סניף),10(לאומיהבנק:לחשבון●
אעביר קישורים.בסליקת אשראי בתשלום אחד/ מספר תשלומים או הוראת קבע.●
מס בגין תרומות מהארץ ומחו"ל.ניתן לתרום לעמותה (בשת"פ עימנו) לקבלת הטפסים לזיכוי●



פירוט - נספחים

בוגרים13,000כ-עודבנוסף.18עדלידהגילבנישאומצוילדים3,300וכ-באומנהילדים4,000כ-בישראל:
היקשרות, הזנחה, אלימות ונטישה. סביב כל ילדשאומצו בילדותם. כל ילד שהגיע לאימוץ/ לאומנה חווה פגיעת
טיפול, חינוך ואף רווחה. התפישה והכלים שלנוובוגר מתקיים מעגל משפחתי הכולל צוות רב תחומי: בריאות,

אימוץ, אלא לפנימיות או נשארו בביתם.רלוונטיים לילדים רבים שעברו פגיעה אך לא הגיעו לאומנה/

שלנוהאתרמיילים.1,200למעלניוזלטרשולחיםאנובחודשפעמיםמס'המדיה.ערוציבכלפעילותמקייםהמיזם
60מעלמבקריםבאתרהקורסים.למשתתפיזמיניםוהאחריםלציבורבחינםפתוחיםחלקםתכנים200מעלכולל

גולשים מדי יום. אנו מנהלים מספר קבוצות ווטסאפ.

אימפקט משפחות אומנה ואימוץ.-אמאאהתקבלנו לכוורת ובמהלך אוגוסט ספטמבר נגבש את
לכלש"ח200,000עדלהגיעשיכולבמענקיזכובתכניתמהמיזמיםחלקהמענקים.וועדתבפניאציגו18.10ב-

את ההיתכנות הכלכלית של המיזם ויכולת לגייס כספים.פרויקט (אם יאושר ויצא לדרך). הוועדה תבחן בין היתר

לדף משובים ופירסומים במדיהקישורוכןמסמך משוביםבנוסף מצ"בלהלן ארבעה משובים,

שרונה יקרה,
של ידע,מיזם האימוץ שהקמת מדליק אור גדול

עבורנו בהתמודדות עםהבנה וכלים מעשיים
מורכבות עולם האימוץ. עד היום חיפשנו ללא

לאות חומר הכוונה והדרכה שלצערנו לא מצאנו
בארץ.

בזכות המיזם אנחנו מרגישים בטוחים יותר
בהתמודדות הן בתוךבבחירת הדרך הנכונה לנו

המשפחה והן מול מערכות חינוך שמתקשות עד
מאד במתן פתרונות הולמים לסוגיות איתן אנו

מתמודדים. תודה לך,
. הורים שאימצו.רקפת (תרפיסטית) וחגי אדר

בנוסף לילדה ביולוגית
rakefet.ed@gmail.com 

אני אמא מאמצת לשני ילדים בוגרים.  הידע שמובא במיזם
האימוץ לרבות בקורס שלך, ד"ר מקרייט הוא מקיף, רחב ומעמיק

והוא בעל חשיבות  מכרעת  להבנת התהליכים שאנו כמשפחה
מאמצת עוברים.

דברלצערי ידע זה לא היה ברשותי כשהילדים היו צעירים יותר
שבהכרח היה מוביל אותנו להיות הורים טובים יותר. ממליצה
זה!בחום לכל מי ששייך למשפחת האימוץ להעשיר עצמו בקורס

 ומרצהמטפלתמתמחה,),MA(סוציאליתעובדתמטרני,גבי
FASDו-האימוץבתחום gabym@maman.co.il

לו היה ברשותנו הקורס הזה עוד טרום האימוץ יכולנו להיות
והיו נחסכיםממוקדים יותר בהבנת הגישה והטיפול הנדרשים

מאתנו הרבה מאוד קשיים, מאמצים, תסכולים והוצאות כספיות
מיותרות.

סבתא מ., אמא של חד הורית שאימצה (הפרטים יימסרו עפ
בקשה).

:קישורים אלינו
http://adoptionwisdom.comאתר

http://adoptionwisdom.com/freeפוסטים
http://adoptionwisdom.com/sign-upניוזלטר

https://youtube.com/c/AdoptionWisdomיוטיוב
ווטאספ שקטה להעשרהקבוצת

http://adoptionwisdom.com/media
mailto:gabym@maman.co.il
http://adoptionwisdom.com
http://adoptionwisdom.com/free
http://adoptionwisdom.com/sign-up
https://youtube.com/c/AdoptionWisdom
https://chat.whatsapp.com/EVEIn8CTNQm60pvDsGbipV

