
 

 

 

 

 

 2021מאי   19

 ' סיון תשפ"אח

 

הורים ומתנדבים, הפועלים לתמיכה באנשים עם   –   בדיורועדי משפחות והנהגות  אנו, הנהגות סניפי אקים ישראל

חילונים ודתיים,  דרוזים, מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם בכל חלקי החברה ובכל רחבי הארץ, יהודים, ערבים, 

 מביטים בכאב עצום במה שקורה בחברה שלנו בשבוע האחרון. 

 יים של כבוד הדדי, מתוך הכרה בשונות. ויחד לקדם ח ,אנו קוראים לכולם לחזק את המשתף והמאחד בין כולנו

 לא ניתן לאיש לפורר את המרקם האנושי היפה שבנינו כאן בעמל במשך שנים. 

 כל אדם באשר הוא אדם.   –לא ניתן לאף אירוע, קשה ככל שיהיה, להפריע לנו במלאכת אהבת האדם 

 האור והטוב.  יחד כולנו נמשיך לפעול בשיתוף ובאחווה, בחברות ובסולידריות להגדיל את

 

نحن، رؤساء فروع  أكيم إسرائيل، اآلباء والمتطوعين، الذين نعمل لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية وأسرهم في جميع أنحاء البالد،  

 يهود والعرب ودروز ،ننظر إلى بألم كبير لالحداث  التي المت بمجتمعنا في األسبوع الماضي. 

 وندعو الجميع إلى تعزيز المشاركة واالتحاد فيما بيننا، وإلى تعزيز االحترام المتبادل  

 لن ندع أي أحد يفكك هذا  النسيج الجميل الذي بنيناه معاً من العمل لسنوات 

 أن يشكل عقبة لنا في احترام المتبادل واحترام االنسان   لن ندع أي حدث، مهما كانت صعوبته

 لزيادة النور والخير.. ل معا في المشاركة ،اإلخوة،والتضامن سنواصل جميعا العم

 

 בברכה, 

     באר שבעיו"ר סניף  -חיים אטדגי     יו"ר אקים  -עמי אילון 

 יפו - אביב-סניף תליו"ר  -דניה סגל   תומך  יו"ר ועד הורים ארצי לדיור -גלי ברמי 

 מג'אר יו"ר סניף  -דיאנה סאלח    יו"ר סניף רמלה -בני פרגון 

 יו"ר סניף נצרת -כרים יזבק                                   חיפה אקים יו"ר  - רוני צביק

 סניף קריות יו"ר  -איציק לוי               יו"ר סניף שפרעם  -יוסף ראשד 

 יו"ר סניף נהריה -אתי גבאי    יו"ר סניף לוד שוהם -בני שפר 

 הרצליהיו"ר סניף  - זיו-מירה בר  עין מכבים רעות מודיסניף ר "יו -חיים דואק 

  ןסביו יהודיו"ר סניף  -איציק אזרק    בת ים סניף יו״ר  -ג׳ר אילנה נ



 

 

                                רמת השרוןיו"ר סניף  -פנינה נחום   ר סניף רחובות"יו  -אודי בבז׳אנוב 

 יו"ר סניף רעננה   – יו"ר סניף אשדוד        דורית עמידרור   -קריסטינה גולדבלום

 יו"ר סניף נס ציונה  -יו"ר סניף ראשל"צ                      רונית אברהם -צדוק לוי

 וה ית אונו גני תקויקריו"ר סניף  -מיכל צוריאל  נוף הגליליו"ר סניף  -מיכל מישור 

 נתיבות שדות נגב יו"ר סניף  -דהן יצחק   אור יהודהיו"ר סניף  -רונית ברזילי 

 נס ציונהיו"ר סניף  -רונית אברהם   אשקלוןיו"ר סניף  -מגי מדינה 

   גדרה  יו"ר סניף  -עדנה שחם             דיסיירויו"ר סניף פ -אמנה חסאדיה 

  רמת גן גבעתייםיו"ר סניף  -און רחל    קיסריה  יו"ר סניף אור עקיבא -אווה אזולאי 

 יו"ר סניף אום אל פחם   -חנין גבראן   אילת יו"ר סניף  -סיגל רחמים 

 יו"ר סניף כפר יאסיף  -סיהאם שאמי   יו"ר סניף אעבלין  -רודינה יעקב 

 יו"ר סניף סכנין  -ווליד אבו יונס  יו"ר סניף ואדי סלאמה -אחמד אבו דיאב 

 יו"ר מעון אביב לוד  -חנה עוד   מעון רמים  -י דליה טרנו

 כפר לי מעון  -ארי דוד   אילנית עון מ - איריס ברלה

 מעון נווה כנרת  -דבורה מנדל  הוסטל דולב אשקלון - שמחה קניזו בלולו

 מעון רוחמה -נאוה אירגה    עין השלושה  -תפרח עזר 

 הוסטל דימונה  - חיה לוי  נתניה ,מעון אור  -משה קורן 

 מעון נווה רם  - לאה ויעקב דבורי  ירושלים ין ואלומעון  -בילי קריב 

 סנט וינסנט עין כרם ירושלים  מעון - פנינה פינקס  מעון נווה צדק  -צביקה הרנר 

 מעון הלב הקדוש, חיפה -איריס דלל   בנימינה מעון סביון, - אבירם צבן

 פאל ר כפר -נילי ברקאי  רעננה  ,בית חלומיהוסטל   – מלכה יצחק  

 מנכ"לית אקים   -סיגל פרץ יהלומי            , רעננה הוסטל בית חלומי -איילת לוי 

 


