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 הוקרה מכתבהנדון: 

 

 שמבוססת בחברה לחיות קשה כמה להסביר צורך אין, שמיעהה וכבדי לחירשים, לנו

 בעולם, והמילים הצלילים בעולם חיים האנשים רוב. התקשורת המילולית על בעיקר

 מתמודדים שאנחנו והקשיים האתגרים לגבי מושג להם אין וכמעט ,החי האנושי דיבורה

בעיות  לפתורבכדי  ניכרים מאמצים לעשות צריכים אנו קרובות לעתים. יום מדי איתם

 חמורותה בעיותעל אחת כמה וכמה כאשר מדובר ב. ביותר ותבסיסייומיומיות 

, המדינה לעזרת זקוקים בהחלט שמיעה ליקויי עם אנשים אשר לפתרונם, והמורכבות

 .החברה של תמיכהבו הטוב ברצון ותלויים

 מערכת ניהול שלחקיקה וב המדינה של תפקידה את ומעריכים תודהמוקירים  אנו, כמובן

, זאת עם. שירותיהם ובסבסוד מוסמכים מתרגמים בהכשרת, הסימנים לשפת התרגום

 ועצם, שלנו המינימליים צרכיםה את מכסה ונאינ הללו השירותים היקף, הצער למרבה

 םוביורוקרטי כיםמסוב תהליכיםהינם, בפני עצמם,  אספקתםאות להם וקבלת הזכ הליך

 .שקשה לעבור ללא עזרה

של  מנטליות את להבין הרצון, הזדהות יכולת כגון של תכונות אנושיות בסיסיי הוהביט

 מה זה - וסולידריות ובבעיותינ כנה ענייןהבעת , ופסיכולוגית רגשית תמיכה, החירשים

. בעלי יכולת לתקשר מילולית מאנשים מצפים וחנאנש ומה בדחיפות צריכים שאנחנו

 הדדיים מאמצים דורשהמדברת,  חברהובין ה" החירשים עולם" בין המתמיד הדיאלוג

, חברתי צדק, שוויון כגון, לכולנו המשותפים אנושיים ערכים בסיס על רק אפשרי והוא

 .אפליה של סוג כל של ודחייה אדםל כבוד

 כאן". אותי שמעת" העמותה פתיחת עם לבוא לידי ביטוי החלו ציפיותינו רבה במידה

 את הקשיים שלנו שמבינים אנשים ,שלנו לבעיות אדישים שאינם אנשים עם נפגשנו

 אוליכאן, . להתקיים נאלצים אנו בהן המאתגרים ביותר החיים נסיבות את ללב ולוקחים

 פניותינו. ללא תמיכה בעצמנופחות עזובים לטיפול ו לבד פחות הרגשנו, הראשונה בפעם

 לשיתוף מרבית פתיחותבאמת ו לעזור וכוונה עניין, הבנה מתוך כאן מתקבלות ובקשותינו

 .פעולהה



 . "תשמע אותי"שאנו מקבלים כיום מעמותת את התמיכה  יתרהערכת  להעריך קשה

לקבלת  סגרונ והפרטיים הציבוריים הארגונים מרבית ,המגפהשנוצר בגלל קריטי ה מצבב

שלהם לשיחות טלפון שאנו לא יכולים  התקשורת ערוצי את משמעותית הגבילו אוקהל 

. להשתמש בהמתקשים שביננו, מבוגרים ה לתקשורת באינטרנט שרובנו, ובמיוחדלבצע ו

 אותנו ומלווה קשרים יוצר, חיוני מידע לנו שמספק למרכז הפכה העמותה ,למעשה

לשכת , ביטוח לאומי, רווחה שירותי ,מעסיקים, ביטוח חברות, בנקים עם ביחסים

מגוונים אחרים  ארגונים עם גם כמו, דין עורכיו  רופאים, חולים קופות תעסוקה,ה

 שונות. תשתיות על אחראיםה

 מקצועיותם עלשל העמותה  ולמתנדבים לעובדים, למייסדים להודות רוצים אנו

לתמוך בנו הצורך בעת ו יוםה ותשע בכל עמנו ולתקשר לעבוד נכונותם על, ואחריותם

 ם. עזרתכם יקרה לנו מאוד. חיחסם הו רגישותם על, מסביב לשעון

 

 , חדרהשצ'לקוב ויקטוריה

 , חדרהאלכסנדרשצ'לקוב 

 לציון , ראשוןז'רקוב אלכסיי

 לציון , ראשוןקרוטוב אירינה

 נוף הגליל,  סלב'ויאצברויטמן 

 , בת יםאוקינקה אולגה

 , בת יםרימרצ'וק אלכסנדר

 לציון , ראשוןסמניוק ודים

 לציון , ראשוןסמניוק נטליה

 לציון , ראשוןסמניוק ארטיום

 , אשדודגרינשטיין גיינה

 , אשדודאלברטגרינשטיין 

 לציון , ראשוןמיקלמן רימה

 לציון , ראשוןמיקלמן ארנולד

 יפו – אביב-תל, טפליצקי לידיה

 באר שבע, מייסטרנקו אולגה

 , לודגסנוב אולג

 , ערדחריטונוב סבטלנה

 , ערדפרפלוקוב אנדרי

 יפו – אביב-תל, אבייב לזר



 יפו – אביב-תל, אבייב אלנה

 , בני ברקנטליה מטיוכינה

 , בני ברקאלכס גימפל

 , אופקיםקולסניצ'נקו סבטלנה

 , אופקיםאבדו לישה

 יפו – אביב-תל, שפורסטובה מרינה

 בת ים, צ'רניאק גלינה

 בת ים, מיכאל צ'רניאק

 , בת יםאלכסנדרצ'רניאק 

 בת ים, צ'רניאק מרינה 

 , בת יםפרידריך וסילי

 , בת יםפרסיפקו נטליה

 , בת יםלידרשניידר נחום

 , בת יםנטליהלידרשניידר 

 בת ים, סבטלנהסטרלקובה 

 , בת יםסטרלקוב אולג

 , לודשנפר לודמילה

 , לודשנפר נחום

 , לודשנפר יעקב

 , לודשנפר ליאם

 יפו – אביב-תל, טימושנקו לריסה

 יפו – אביב-תל, גיל אדם

 לציון ראשון, רוזנברג טטיאנה

 לציון , ראשוןצ'יליאדה אנה

 לציון , ראשוןצ'יליאדה אילונה

 , בת יםדורז'ינסקי אירינה

 לציון , ראשוןמטושנקו ניקולאי

 לציון , ראשוןז'רקוב ילנה

 לציון , ראשוןאקופיאן אשוט

 לציון , ראשוןקוגן אולג

 , בת יםלביצקי מריה


