אנו פה בכדי לתת מענה ולצבוע את ההווה בוורוד
גאל קימרשלק
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#חזון
עמותת משקפיים ורודות הוקמה למען שיפור איכות
חייהם של ניצולי השואה בישראל ע"י טיפול רפואי
איכותי וסיוע וליווי אישי ,ללא תשלום.

שמי גאל(Gaelle) ,אחות בהכשרתי ,בעלת
תואר ראשון במנהל מערכות בריאות ונסיון
בתחום הרפואי של למעלה מעשור.
לכל מפגש שנקרה בדרכי עם ניצול שואה
היתה השפעה רבה עלי ,על אחת כמה וכמה-
אמו של בעלי ,אשר היתה אשה מרשימה,
אהובה ומנצחת שסיפורה המטלטל על
בריחתה מהנאצים נחרט בליבי.
בכל שנה ,סביב יום השואה ,קמות יוזמות
מבורכות לעזרה לניצולי השואה והמודעות
למצבם עולה לתודעה ,אבל באחת זה
מתפוגג ואלו שאנו חייבים להם כל כך הרבה,
שבים לבדידותם ,לתחושת חוסר האונים מול
מצב גופני ונפשי ירוד ,ומתחת לתודעה
הקולקטיבית.
לאור כל זאת החלטתי לעשות מעשה ,לשלב
בין שני התחומים הכי קרובים לליבי -ניצולי
שואה ורפואה ולהקים עמותה שתתן מענה
ארוך טווח ,ללא בירוקרטיה וללא עלות.
ליוזמה זו ,חברו קבוצת אנשים מהמובילים
במשק ,השותפים לרצון שלי לממש את
החזון החברתי החשוב הזה.
בכוחות משותפים הקמנו מערך של תמיכה
וליווי רפואי המורכב מרופאים ומתנדבים.

#הערכים שלנו
העמותה מספקת מעטפת במגוון רב של מצבים
רפואיים במקצועיות מירבית ללא עיכובים וללא
בירוקרטיה ,מתוך מסירות לדורשי השירות ושמחים
לקחת חלק בתרומה משמעותית לקהילה.

#נותני השירות
הרופאים הלוקחים חלק בפעילות העמותה הינם
רופאים מומחים בתחומם אשר נרתמים לצורך
המובהק של ניצולי השואה בביקורי בית ,צורך
הקיים בימי שגרה ,ובתקופת חירום בפרט.
מתנדבי העמותה הינם אנשים איכותיים ,אשר
עוברים תהליך גיוס והדרכה קפדני ,הן ברמה
האישית והן ברמה המקצועית.

#דרכי פעולה
מתן מענה רפואי לניצולי שואה בעזרת:
ביקורי בית ע"י רופאים בכירים.
סיוע בירוקרטי מול קופות החולים.
סיוע בהגעה לבדיקות רפואיות ברחבי הארץ.

משקפיים ורודות
נתן אלתרמן
יש פה תחת השמיים-
כלל ידוע בספרים
כצבעי המשקפיים
כן הוא צבע הדברים
בשחורות רק רע רואים פה
בוורודות הכל תמים
בשחורות על שטר חותמים פה
בוורודות אין משלמים
בשחורות רואים כזית
בוורודות רואים עולם
בשחורות זה בעל בית
בוורודות זה בן אדם
הזכוכית את הצבע נותנת
והלב מצטרף אחר כך
בשחורות החותנת  -חותנת
בוורודות החותנת מלאך
המצאה יקרה ,משקפיים
הסתכל נא וראה ,למשל -
בשחורות עד צוואר באו מיים
בוורודות  -על המים נמל!
בשחורות הכל פרובלמה
רעש ובילבול וריב
בוורודות אומרים בדמע:
אבל זוהי תל אביב...
הזכוכית את הצבע נותנת
והלב מצטרף אחר כך
בשחורות התקופה מעוננת
בוורודות עוד השמש תזרח
המצאה יקרה ,משקפיים
הסתכל נא וראה ,למשל -
בשחורות עד צוואר באו מים
בוורודות  -על המים נמל!

אנו הגוף היחיד המעניק ליווי רפואי מקיף לניצולי השואה וכל זאת ללא תשלום.

