
ד"ר הלה הדס (ד“ר למדעי החיים) מובילה כבר למעלה מעשור את אנוש, העמותה המובילה בישראל בתחום 
בריאות הנפש - המתמחה בשיקום וטיפול בקהילה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. 

שירותים  בפיתוח  וחלוצה  וההחלמה,  השיקום  בתחום  חדשני  לארגון  אנוש  עמותת  הפכה  בהנהגתה, 
למתמודדים עם מגבלה נפשית בכל מעגלי החיים, המקדמים את שילובם בקהילה. 

במהלך השנים, יזמה הלה שיתופי פעולה יצירתיים עם המגזר העסקי, מוסדות השכלה גבוהה ורשויות מקומיות, 
שהניבו מיזמים עסקיים וחברתיים מצליחים שהרחיבו את גבולות מסע ההחלמה של מתמודדי הנפש.  

ד"ר הדס מעצבת מדיניות ציבורית לרווחת מתמודדים ובני משפחותיהם ופעילה בקידום זכויות אנשים עם 
זו, הלה מכהנת כיו“ר השולחן העגול במשרד ראש הממשלה למגזר השלישי,  מוגבלות בישראל. במסגרת 
שמהווה מסגרת לניהול השיח הבין מגזרי בין ממשלת ישראל, המגזר השלישי והקהילה העסקית התורמת 

למטרות ציבוריות בישראל. 

בהנהגת ד"ר הדס, פרצה אנוש את גבולות מדינת ישראל, ומציגה את תכניות השיקום החדשניות ברחבי 
העולם (במסגרת האו"ם, פרויקט זירו וארגון הבריאות העולמי) ואל מול קובעי מדיניות בעולם בתחום זכויות 

לאנשים עם מוגבלויות. 

הכללית של  באסיפה  וכיום חברה   - אחוה  כמנכ"לית המכללה האקדמית  כיהנה הדס  בתפקידה הקודם, 
המכללה. בנוסף, הלה חברה בוועד המנהל של יספר"א האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי, חברה בחבר 
השותפויות  יחידת  של  בינלאומית  מייעצת  בוועדה  חברה  יפו,  אביב  תל  האקדמית  המכללה  של  הנאמנים 

בסוכנות היהודית PGC: 'שותפות ביחד' ופעילה בהתנדבות בשותפות המקומית מודיעין- רוצ'סטר, ניו יורק. 
ד"ר הדס בוגרת התכנית מובילים דיגיטליים, מטעם המשרד לשוויון חברתי. בשנת 2018 זכתה אנוש באות 
האפקטיביות היוקרתי מטעם ארגון מידות כהוקרה והכרה על האימפקט החברתי של אנוש לחברה הישראלית. 
ישראל  למדינת  יום העצמאות ה-71  לרגל  להשיא משואה בטקס הרשמי  ד"ר הדס  נבחרה  בשנת 2019 
בירושלים, לראשונה במעמד זה הובא תחום בריאות הנפש למרכז הבמה בפני הציבור בישראל, ואפשר קריאה 
של הלה להכרה בתחום, לביעור הסטיגמה כלפי מתמודדים והוקרה והערכה למתמודדים, בני המשפחות, 

מקימי אנוש ואנשי המקצוע בתחום השיקום והטיפול בבריאות הנפש.
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