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ערב ההתרמה הראשון של "הרי ירושלים"
צלחנו את ערב ההתרמה הראשון של "הרי ירושלים" במלון סי הוטל נווה אילן! הערב החל בקבלת פנים וקוקטייל בטרסה של המלון
כשברקע שמיים כתומים של שקיעה מעל הרי יהודה .האורחים נהנו מאוכל טעים בניצוחו של שף המלון ,ומיין משובח תרומת יקב פלטר.
הוצגו לאורחים פלקטים המבטאים את משאלותיהם של הילדים ומצגת של תמונות מחיי הפנימייה .ניתן היה לרכוש יצירות מבית המלאכה
של בית הילדים ,כולם מעשה ידיהם של הילדים.
באותו הזמן ,בתוך האולם גיא ויהל עשו בדיקות סאונד אחרונות לקראת המופע .ילדי המקהלה הוזמנו להיכנס לאולם ולצפות בהם .בסוף
ישבו כולם לשיח אמנים עם גיא ויהל והילדים שאלו שאלות .בענווה רבה ענו הצמד לשאלות הילדים ,גם אם היו אלו שאלות אישיות מאוד.
החוויה הייתה מעוררת השראה עבור הילדים והם שאלו גם שאלות משעשעות וגם שאלות עמוקות על דברים שמטרידים אותם בהיותם
ילדי פנימייה ,כמו השאלה האחרונה" :האם אתם מתביישים בכך שהייתם בפנימייה?" בסוף הערב אף חתמו גיא ויהל על ברכה אישית
שכתבו לכל אחד מילדי המקהלה.

החלק האמנותי של הערב נפתח בהופעה של ילדי המקהלה .בביטחון מלא ובגאווה גדולה עמדו ילדי המקהלה מול קהל של מעל  250איש
ושרו שני שירים .הביצועים שלהם היו מושלמים! יו"ר הוועד המנהל של העמותה ברך את הקהל והזמין את ד"ר חזי כהן ,מנכ"ל העמותה
לשעבר ונשיא הכבוד לשאת דברים .ד"ר חזי כהן הסביר לקהל על "הרי ירושלים" ועל המטרה החשובה של "הרי ירושלים"; להציל את
חייהם של הילדים שמגיעים אלינו .אחריו עלתה לבמה בוגרת הפנימייה שלא השאירה עין יבשה בקהל .בלי בושה ועם המון אומץ היא
סיפרה מה הפנימייה עבורה .במילותיה העוצמתיות היא העבירה מסר חד וחלק :המקום הזה מציל את הילדים" ,ילדים של אף אחד".
המופע של גיא ויהל נעל את הערב .גיא ויהל הם מוזיקאים נפלאים ששרים בהרמוניה מרגשת והמוזיקה שלהם נהדרת .הם עלו לבמה
בצניעות רבה והדהדו ושיקפו את כל המהות של ערב ההתרמה בחיים של עצמם ומה שהם עברו כילדי פנימייה בפנימיית הדסים .בקטעי
המעבר בין השירים הסבירו השניים מה עומד מאחורי השירים וכך כל המילים של השירים שלהם קיבלו משמעות חדשה ואחרת .המופע
שלהם היה צנוע ,מכבד ,ומכיל והם נשאו תקווה והמון אור .הם היו מרגשים מאוד ,פעם אחת במי שהם ומה שהם עברו ופעם שנייה
בתרומתם לערב הזה.
ערב ההתרמה לא היה קורה ולא היה מצליח כל כך ללא התמיכה של ידידי "הרי ירושלים"; כל מי שקנה כרטיס והגיע לאירוע ,כל מי שקנה
כרטיס וירטואלי ובכך אפשר לאנשי הצוות של "הרי ירושלים" לבוא לאירוע וכל מי שתרם כסף .תודה רבה על התגייסותכם ותמיכתכם
בפנימיית "הרי ירושלים" ובילדי קבוצת חופשה .תודה רבה לארמין ,דקלה ,חגי וכל הצוות המדהים של מלון סי הוטל נווה אילן על האירוח
וההשקעה באירוע .בנוסף למתן חסות לערב הזה ,מלון סי הוטל תומך ב"הרי ירושלים" באינספור דרכים ,ביניהם ימי כיף במלון לקבוצת
החופשה בכל החופשות והחגים ,עליות לתורה לבני המצווה שלנו ,חגיגות בר מצווה ,ובעיקר ארמין וצוותו בעלי לב כל כך רחב ,שלא
שמענו מהם אף פעם את המילה לא ,או אי אפשר ...והכל כדי לשפר את איכות חיי הילדים .תודה מיוחדת ליקב פֶּ ְלטֶ ר על מתן חסות
לאירוע ותרומתם הנדיבה של היינות המובחרים שהוגשו בקבלת הפנים .תודה רבה לשכנים היקרים שלנו ממושב נווה אילן על התמיכה
המתמשכת והאינסופית ב"הרי ירושלים" ותודה רבה לוועדה המתכננת של האירוע שמורכבת מקבוצת נשים יקרות מהמושב ,שבלעדיהן
האירוע הזה לא היה מגיע משלב הרעיון לשלב הביצוע .כל אחת מהן פעלה במאמץ בלתי נלאה להצלחת האירוע .תודה רבה למפיקה של
גיא ויהל ,בת אל ִפּיפָּ נוֹ .תודה רבה לגיא ויהל אשר בזכות תרומתם יכולנו לקיים ערב זה וליהנות מהיצירה המרגשת שלהם תוך איסוף
התרומה המשמעותית הזו לילדי קבוצת חופשה.

שנה חדשה בבית הילדים

כמדי שנה ,פתחנו את שנת הלימודים בהוספת משאלות הילדים לעץ המשאלות שתלוי במסדרון בית הספר ובטקס המסורתי של הפרחת
הבלונים .עץ המשאלות התמלא בעלים; משאלה שכל ילד מבקש לעצמו לקראת השנה החדשה .קבוצת איתן ,הקבוצה הבוגרת של
החטיבה הצעירה ,הנחתה את הטקס והמקהלה שרה את השיר "משהו חדש מתחיל" של דני רובס .ילדי קבוצת איתן בחרו לברך כל
יחידה בברכה מיוחדת ברוח סימני החג וחילקו לכל אחת תפוחים וצנצנת דבש .הם הקדישו מחשבה רבה לסימן שיברך כל קבוצה וניסחו
ברכה מרגשת לכל אחד.
במהלך שנת הלימודים מקיימת המורה כרמית סדנת זילוף למספר ילדים מהחטיבה הבוגרת .הם נפגשים פעם בשבוע ובמהלך הסדנא
לומדים לקשט עוגות ,מפינס ועוגיות באמצעות זילוף .השנה לכבוד ראש השנה הכינו ילדי הסדנה אגרות שנה טובה משוקולד על
ביסקוויט .את הברכות המיוחדות מכרו בערב ההתרמה.

דגש על עבודה בקיץ  -מעון לנערים בית קמפר
לאחר סיום שנת הלימודים ,אך לפני שהנערים יוצאים הביתה לחופשת הקיץ ,הצוות ב"בית קמפר" מוצא
מקומות עבודה לנערים המסוגלים לעמוד בכך .הם נבחרים בקפידה ומלווים מקרוב על ידי עובדי המעון.
מקומות עבודה אלה מאפשרים לנערים לרכוש מיומנויות ,ללמוד על יחסים עם לקוחות ועם עמיתים לעבודה
ולקבל טעימה מהסיפוק שבלהרוויח שכר משלהם .שלושה נערים מהמעון ,חלקם בוגרים של בית הילדים,
חזרו לבית הילדים לעבוד בבית ספר קיץ .הנערים התלוו לקבוצות השונות כמדריכים .הנערים השתלבו
מצוין ואין דבר יותר מרגש מאשר לראות בוגרים של בית הילדים חוזרים לעבוד בפנימייה בתור מדריכים.
נער נוסף מהמעון עבד במהלך הקיץ אצל אורית במכבסה של הפנימייה .כל קיץ אורית מקבלת אליה את
אחד הנערים שבמצב קשה במיוחד ומאפשרת לו לעבוד איתה ולהצליח והכל עם המון סבלנות והבנה.

דגש על הטיפול הסוציאלי
צוות בית הילדים "הרי ירושלים" שם לו למטרה לשלב את משפחתו של כל ילד בתוכנית הטיפולית שלו ורואה בתהליך זה חלק בלתי נפרד
מהשיטה הטיפולית .במהלך שהותם של הילדים בבית הילדים הקשר בין ההורים לילדים הינו קריטי ובעל ערך ,הן עבור הילדים והן עבור

הצוות המטפל בהם .יחד עם זאת ,מדובר בקשר מורכב בו ההורים נדרשים לאפשר לאנשים אחרים )תחילה זרים בעיניהם( לטפל
בילדיהם .יותר מכך ,אנשים אלה נכנסים אל הטיפול בילד במקום בו בעיני ההורה הוא עצמו "נכשל".
הורים שילדיהם שוהים במוסד נושאים עמם חוויות של כישלון הורי ופעמים רבות של אובדן זהות הורית .לכל משפחה מוצמד עובד
סוציאלי העובד ב"הרי ירושלים" .תפקידו של העובד הסוציאלי ביחידה הוא לעזור להורים לשאת את הכאב שבמשבר סביב הוצאתו של
ילדם מהבית ובנוסף לערב את ההורה בטיפול בילדו בכלל המרחבים )פיזי ורגשי( .כאשר עבודה זו נעשית תחילה בשדה מורכב ובעבודה
מרובה עד הרגע בו ההורה נותן אמון .וכך נוצרת מערכת יחסים משולשת.

ההורים/משפחה מוזמנים לטיפול משפחתי אחת לשבוע בממוצע .בנוסף מוזמנים ההורים ליום שיא שמתרחש פעמיים בשנה לכל ההורים
ביחידה .ביום ההורים כל הורי היחידה יחד עם הילדים מוזמנים לעבודה משותפת ולהיכרות מעמיקה עם הילד ועם התהליך שהוא עובר.
זאת ,יחד עם כלל הצוות המטפל בילדם במהלך השנה.
לקראת כל יום הורים בוחר הצוות נושא העוסק בקשר הורה-ילד מתוך התבוננות על שלבי ההתפתחות של היחידה .כך ,בשנה ראשונה
יהיו הנושאים קשורים יותר בהיכרות עם הצוות והילדים ובפעילות של יצירה ומשחק ובשנה השנייה והשלישית ישנו מקום לעבודה עם
ההורים והילדים בקבוצות ובמקום של שיח משותף .נוסף לכך ,במחשבה על תוכן היום מושם דגש על תוכן העוסק בהעצמת ההורים
והילדים והנכחת החלקים בהם חשים ההורים כדמויות חשובות ומשמעותיות עבור הילדים וכן העצמת הכוחות והחזקות של הילדים.
באפשרותנו לקיים את ימי ההורים פעמיים בשנה לכל אחת משבע היחידות תודות לתרומתם הנדיבה של קרן פי.אי.אף.

ניכר מעבודתנו עם ילדים בסיכון הנמצאים תחת חסותנו נשען על עזרה ותמיכה של ידידים .אנו מסורים למטרה להחזיר לכל
חלק
וילדה את האמונה בעצמם ואת אמונתם שהעולם נועד גם להם .כל מחווה ונתינה מחזקת את אמונתם בעולם הסובב
ילד
ואמונה זו דרושה כבסיס שעליו אנו בונים מחדש את עולמם ומאפשרים את תהליך השיקום .אנו מזמינים אותך להשתתף
אותם,
בעשייה על ידי תרומתך ותמיכתך בעמותה.

לתרומה דרך האתר לחצו כאן

