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The Israeli Mental Health Association

Dr. Hilla Hadas (Ph.D. in life sciences) has held the role of CEO of Enosh for over a decade. Enosh is 
the leading mental health organization in Israel, specializing in community-based rehabilitation 
services for individuals with psychosocial disabilities. 

Under Dr. Hadas’ leadership, Enosh has become a cutting-edge organization in the field of 
rehabilitation and recovery for those coping with mental illness. Enosh is a leader in the development 
of services for this population, allowing integration into the community. 

Over the years, Dr. Hadas has initiated innovative collaborations with the business sector, higher 
education institutions as well as local municipalities. These collaborations have resulted in successful 
business and social ventures, and have broadened the reach of mental health recovery services.

Dr. Hadas actively promotes the rights of people with psychosocial disabilities, and plays a leading 
role in shaping Israel’s public policy, which benefits them and their families. Dr. Hadas is the chairman 
of the NGO sector, in the Israeli Prime Minister’s Office. They manage the discourse on social issues 
in the Israeli government, the NGO sector, and the business sector, in order to achieve multisector, 
multilevel changes in Israel on a national scale. 

In 2018, Enosh received a prestigious national award that recognized the organization as being the 
most effective non-profit organization in terms of its social impact on Israeli society.

Dr. Hadas’ efforts have led Enosh to gain international recognition. Enosh’s innovative best practices 
have been shared with organizations around the world including the United Nations, Zero Project, and 
the World Health Organization, and with policy-makers worldwide in the field of rights for people with 
disabilities. 

Previously, Dr. Hadas served as the CEO of the Achva Academic College and she is currently a member 
of the board of trustees. In addition, Dr. Hadas is a member of the board of directors of The Israeli 
Psychiatric Rehabilitation Association (ISPRA), a member of the board of trustees of The Academic 
College of Tel Aviv-Yaffo, a member of the international advisory committee of the Jewish Agency's 
Partnership2Gether (P2G) program, as well as a local volunteer in the Jewish Agency’s partnership 
between the communities of Modiin in Israel, and Rochester, New York. Furthermore, Dr. Hadas is a 
graduate of the Israel Digital Leaders Program supported by the Israeli Ministry for Social Equality. 

In 2019, Dr. Hadas was chosen to light a torch at the official 71st Israeli Independence Day Ceremony 
in Jerusalem, an honor given to inspirational individuals. For the first time in the history of this 
high-profile event, mental health was elevated to center stage. Dr. Hadas called upon the Israeli public 
to recognize the importance of mental health, to eradicate the stigma towards people with 
psychosocial disabilities, and to respect and appreciate them, their families as well as those providing 
mental health care.
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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.

העמותה הישראלית לבריאות הנפש

ד"ר הלה הדס
מנכ"לית אנוש
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