כפ"ס הלמן 018..80.12
חברים ושותפים לדרך
אפתח בתודה ללימור ואופיר הלמן על האירוח הנפלא בצל קורתם
בעולם קיימים שני סוגים של אנשים
סוג אחד אלו האנשים שקמים בבוקר מחזיקים לעצמם אצבעות ומקווים שיהיה להם יום טוב ומקווים שהיום
איכשהו יעשה עבורם מעשים 8
וסוג אחר הם המנצחים האמתיים אשר לוקחים אחריות על עצמם ,על מה שהם עושים גם על המשפחה גם על
החברים וגם על הקהילה 8
אני שמח שבתנועה שלנו חברים אנשים מהסוג של המנצחים 8
נפגשנו היום קבוצה נפלאה של שותפים להמשך הדרך 8
דרך עם חברים ותיקים ולצדם חברים חדשים,
דרך שמוכחת כבר למעלה מ  11שנים8
אין ספק שהקמת גוף של מתנדבים בלבד ,דורשת הרבה מאד תעצומות נפש8
אין ספק שלהתנדב זאת משימה קשה ביותר ,
לגיטימי בהתנדבות  ,כי כולנו שווים בני שווים  ,אבל יש את אלה שעומדים בחזית והם נוטלים על עצמם את
האחריות בקבלת החלטות8
אני בטוח כי מה שלמדנו במהלך  11שנים זה נכס צאן ברזל אישי שלנו בלבד8
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אני בטוח שההצלחה שלנו נובעת רק מכך שאנו משפחה מאוחדת ,אשר הייתה ותמשיך להיות ביחד באמונה של
הצלחה8
רק ביחד ניתן להצליח במשימה הכה מיוחדת שכולנו יחדיו לקחנו לעצמנו והיא
"גיבורים קטנים"
" גיבורים קטנים תנועה חברתית לקירוב האדם הרגיל לעולמו של הילד והאדם המוגבל בשכלו"
אני חייב להודות כי מרגש אותי עד מאד לראות עד כמה קבוצה אשר מאמינה בעתיד משותף ,עתיד של אחווה
ורעות מאמינה בדרך שנקראת
"גיבורים קטנים"
מבחינתי
לדעת ליישר קו עם קבוצה גדולה זאת גדולה 8
לדעת כי חשיבה חיובית מובילה להרגשה חיובית זאת גדולה8
לדעת ,כאשר אנחנו שמחים אנחנו נוטים לראות את הטוב ואת השמח בכולנו8
ועל כך ביחד נאמר באמונה שלמה
"הזורעים בדמעה – ברינה יקצרו"
שלכם בכבוד ובגאווה
ד"ר ,עו"ד יריב וינצר
נשיא התנועה החברתית "גיבורים קטנים"
תנועה התנדבותית המאפשרת נתינה של האדם הרגיל ליצירת הזדמנויות לילד ולבוגר בעלי הנכות השכלית ,להשתלב בחיי הקהילה
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