מלחמה
תכירו

את

חברתית

"י

רחלי

פרץ,
תוך

רציפה

ונתינה

במכללת ארווה,
סטודנטית
שזכתה במלגת המל״ג טל
כדי
בסרטן
ההתנדבות  01ב^לימוגבלויות ,היא נלחמה

מחורבות

אותםבעתיד״ .באותו פרק זמן ,פנתה אליה
נציגת השיקום של הביטוחהלאומי וסיפרה
לה על הקמת פרויקט ארצי בשםקהילה נגי־
$TS1$נגישה$TS1$,
$DN2$נגישה $DN2$,גם בקריתמלאכי.
שה,
מטרת הפרויקט הוא

ה׳אן

יחלי פרץ  28מקריתמלאכי
*^₪
לאחרונה במלגה יוקרתית
^^
המועצה להשכלה גבוהה
(מל״ג),
בקטגוריית מעורבות חברתית.רחלי ,שחל־
$TS1$שחלתה$TS1$
זכתה

מטעם

תה
$DN2$שחלתה$DN2$

בסרטןלפני

כשבע שנים,

וניצחה

הקמת

קבוצות

לקידום זכויות

הקימה במקביל

ברחבי הערים בכדישיפעלו
מוגבלויותולמען
אנשיםבעלי

שילובםבקהילה.

לגילוי המחלה את פרויקט״קהילה
מוגבלויות בקריה.״כיום,
לטובת אנשיםבעלי

רוצהלעשותוקיבלתי על עצמי לקחת חלק

הקבוצה ולאחר שהתמו־
$TS1$שהתמודרתי$TS1$

האפשרותלעשות

נגישה״

שבע
דרתי
$DN2$שהתמודרתי$DN2$
רבות

שנים

מהקמת

״מהר מאוד הבנתי שזה בדיוק מה שהייתי

בהקמת הקבוצה,

בהצלחה עם המחלה הקשה ,למדתי
על קבלת האחרועלהיכולת להכיל

שמחה על

משהו משמעותי״,
כיום ,שבע

שנים

מוסיפה

פרץ

בהתרגשות.

מהקמת הקבוצהולאחר שה־
$TS1$שהתמודדה$TS1$

תמודדה
$DN2$שהתמודדה $DN2$עם המחלה הקשהבהצלחה ,לומדת
ופסיכולוגיה במכללה
ההתנהגות
רחלי מדעי

מוגבלות בלי
לתייג״ ,הסבירה השבוע.
שמונה
פרץנולדה למשפחה בת
בתיכון למדה בפנימייה צבאית של חיל
נחשפה לדבריהלמגוון רחב
האוויר ושם
של אנשים ,איתם למדהלחיות ,למרות
נפשות.

האקדמית אחוה (שנהשניה) .דיקאנית הםטו־
$TS1$הםטודנטים$TS1$,
דנטים,
$DN2$הםטודנטים$DN2$,ד׳׳רמיכל

רביבו שטיינר,

סטודנטית לוחמת ,בעלת
בלימודים ובמקביל

תורמת

מספרת על

הישגים

מצוינים

רבות

לקהילה

במסגרות שונות.

פרץהומלצה על ידי ד״ר שטיינר לקבל
פרס המל״ג ע״ש שושברלינםקילהצטיינות
את

"הסרטן

הבדלי

היה

נקודת

דת ומסורת,

רקעכלכליולעתים

שפה שונה .״בשירות

הצבאי

לקחתי

גם

את זה

במעורבות

חברתית.

$TS1$התבשרה$TS1$
התב־
בימים האחרונים

$DN2$התבשרה $DN2$על קבלת הפרס.
שרה
צעד אחד קדימה כאשר התנדבתי מטעם הצבא
מפנהבחיי׳ /נזכרה.
פרויקטיםקהילתיים נוספים ,שכולם
במעון מוריה לילדים עם פיגור שכלי ונכות
"לראשונה נאלצתי
על נגישות ומתן הזדמנות לאנשים שהחיים
פיזית״ ,תיארה.״בהתחלה נרתעתי ,כי היו שם
לא היטיבו עימם מסיבות שונות .בכל אחד
מקרים קשים מאוד ,אבל בהמשך התמלאתי
הנסיבות לעצור
מכורח
סיפוק מכל חיוךשלהם״.
מחפשת אתהפוטנציאל,
מהפרויקטים אני
ולחשוב על איך חיי
זמן קצר לאחר שחרורהמצה״ל ,לקתה בסוג
הערך,המסוגלות של הפרט ושואפתלסייע
נדיר של סרטן קשרי
להביאהלידי מימוש״ .נשיא המכללה פרופ׳
הלימפה.״זו הייתה נקו־
$TS1$נקודת$TS1$
התנהלו עד כה ,ואיך
אלקרינאווי ,הדגיש כי הוא ״גאה מאוד
דת
$DN2$נקודת $DN2$מפנה בחיי״ ,נזכרה.״לראשונה נאלצתי עליאן
בעצם רוצה
הייתי
מכורח הנסיבותלעצורולחשוב על איך חיי ברחלי על תרומתה המשמעותית לחברהול־
התנהלו עד כה ,ואיך הייתי בעצם רוצה לנהל קהילה״.
לנהל אותם בעתיד״

״חברתילעוד

מספר
בדגש

