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 הילדים שלנו 

ילדים ונוער בסיכון, בשלוש מסגרות שונות. בנוסף לבית הילדים "הרי ירושלים" ולמעון לנערים  200-מוסדות "הרי ירושלים" טיפלו ביותר מ 2019בשנת 

 "בית קמפר", אנחנו מטפלים בילדים ומשפחות בקהילה במרכז לטיפול ולהכשרה ע"ש גולדי קסל, במטרה למנוע את השמתם של הילדים במסגרות

 חוץ ביתיות כמו בית הילדים שלנו. 

 שם המסגרת מספר הילדים המטופלים

 בית הילדים "הרי ירושלים" 100

 מעון לנערים "בית קמפר" 25

 המרכז לטיפול ולהכשרה ע"ש גולדי קסל 80

 על פי מאגר הנתונים שלנו, רוב הילדים המטופלים אצלנו מגיעים ממשפחות לא מתפקדות:

 67%  הוריות.-מגיעים ממשפחות חדמהילדים 

 14% .מהורי הילדים מתמודדים עם התמכרויות לאלכוהול וסמים 

 12% .מהורי הילדים מתמודדים עם מחלות נפש 

 76% אקונומי נמוך.-מהילדים מגיעים מרקע סוציו 

 מהילדים המטופלים אצלנו אין משפחה מתפקדת ואינם יכולים לצאת הביתה לחופשות וחגים. 25% -ל 

 61% הילדים מופנים אלינו בצו בית משפט.מ 

 100% .מהילדים שלנו מקבלים טיפול פסיכיאטרי פרטני 

 2/3 הן בנות. 1/3-מהילדים שלנו הם בנים ו 

 96%  ישראל, אך רבים מהם הם ילדי מהגרים. במהילדים שלנו נולדו 
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 הבוגרים שלנו...

 רס"ן תומר בוהדנה

אות וי באצבעותיו לצלמים בדרכו לחדר ניתוח, במצב קריטי ועל סף איבוד הכרה, באופן מידי הפכה את תמונתו של רס"ן תומר בוהדנה שבו הוא מסמן 

 ., בוגר בית הילדים "הרי ירושלים", לאחד מהסמלים מעוררי ההשראה הגדולים ביותר של מלחמת לבנון השנייה ולדמות ידועה עד היום32 -הקצין בן ה

שעות.  36תומר הוכנס לחדר ניתוח ונשאר מחוסר הכרה במשך ורופא שחסם בידו החשופה את הווריד בצווארו של תומר השאיר אותו בחיים, 

-כשהתעורר מיד שאל לשלום חייליו. תומר השתקם ונטל חלק מנהיגותי בוויכוח הציבורי על מלחמת לבנון השנייה שהסעיר את דעת הקהל בארץ ב

 .הפכה מוכרת לישראלים רבים. דמותו 2006

, אחרי 14עד כי נחשב לאחד הילדים הקשים יותר. אבל, כשהיה בן  ,התנהגותו הייתה כה קיצונית והרסניתו, 9כשהיה בן  לבית הילדיםהגיע תומר 

אמו בתל אביב, שם החליט  חמש שנים בבית הילדים, תומר היה מוכן להשתלב בחברה הנורמטיבית. הוא החל ללמוד בבית ספר חקלאי ואז חזר לבית

ר ללמוד באחד מבתי הספר היותר יוקרתיים בעיר. תומר למד ספרות וביולוגיה, ובמקביל פיתח את כישוריו בהרמת משקולות, והצטרף לנבחרת הנוע

 .של ישראל בהרמת משקולות שם זכה במדליות בתחרויות בינלאומיות

"כל דלת, כל עץ, כל חדר וכל אדם פה, יש לו משמעות בשבילי. בר בחייו, וכך אמר על המקום: תומר מכיר בבית הילדים כמקור השינוי המשמעותי שע

 –חסך אני נזכר ומרחם על אלו שעבדו איתי. הייתי טראבל מייקר. אלה אנשים מאד יקרים שמאד חשובים לי ואני מאד מעריך אותם. כל מקום שהיה בו 

 הם מילאו אותו."

 

 מיכל )שם בדוי(

שנים. למיכל היו בעיות אמון במבוגרים וכן בעיות ויסות עצמי, וזאת  4והייתה חלק מקבוצת גפן במשך  8מיכל הושמה בבית הילדים שלנו כשהייתה בת 

רחה ימאחר ואביה נהג באלימות כלפי משפחתו ואמה א , בפרטלא התאים לילדיםכלל בשל רקע האלימות המשפחתית ממנו הגיע. הבית בו גדלה 

אשר אפשרה לה לפתח אמון ומערכות יחסים עם  ,לה הייתה זקוקה רים זרים בביתם. בבית הילדים מיכל קיבלה את הסביבה היציבה והבטוחהגב
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, סיימה תיכון עם תעודת בגרות ושרתה בצה"ל. מבוגרים, וכן כלים וכישורים על מנת לחיות באופן עצמאי ובעיניים מפוקחות. מיכל עשתה כברת דרך

 יא לומדת פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. כיום ה

 רון )שם בדוי(

הגיע לבית הילדים מרקע של הזנחה מצד הוריו; אביו נטש את משפחתו כשהיה קטן ואמו מעולם לא הייתה מחויבת לחלוטין לתהליך השיקום שלו  רון

קשה ולא הקפידה על הביקורים השבועיים בבית הילדים. לצערנו רון לא סיים את שנתו הרביעית והאחרונה בבית הילדים וזאת מאחר ושנה זו הייתה 

, רון 16יוחד עבורו והוא אושפז בבית חולים פסיכיאטרי לילדים לאחר שפגע בעצמו, ולאחר האשפוז הושם במסגרות אחרות. אולם עם הגיעו לגיל במ

לרון בר. החליט שהוא לוקח את החיים בידיים שלו והוא מתמודד עם הקשיים. רון מעריך ומכיר בחוויות ילדותו בבית הילדים כמקור לשינוי ולשיקום שע

 ינגייט.ובויש מודעות גדולה לבריאות הגוף ולומד להיות מאמן כושר במכללה האקדמית 

 רותם )שם בדוי(

לא באו לידי ביטוי כלפי רותם היה ילד מאד מופנם והיה לו מאד קשה להיפתח, לדבר על עצמו ולפתח קשרים ואמון עם מבוגרים. הבעיות הרגשיות שלו 

שנים בבית הילדים, מצבו  5חסר מוטיבציה, אולם לאחר היה דיכאון עמוק וסבל מהוא כשהגיע לבית הילדים כלפי עצמו. אלא , םכלפי אחרי חוץ, 

השתפר והוא הושם במסגרת פחות אינטנסיבית, שם קיבל תעודת בגרות מלאה. הוא התגייס לצבא והוכשר כחובש צבאי. היום, אחרי שלמד לתואר 

 תכנה בחברת הייטק.  בהנדסת תוכנה, הוא עובד כמפתח

 נויה )שם בדוי(

ובעיות נויה הגיע לבית הילדים אחרי שסבלה קשות בעקבות פרידת הוריה כילדה קטנה. חייה לפני הגעתה לבית הילדים היו מאופיינים בעיקר במריבות 

פידה להגיע למפגשים השבועיים. היו מספר בין הוריה. אמה התנגדה מאד להשמתה בבית הילדים, אך למרות התנגדותה, לקחה חלק פעיל בטיפול והק

והיא נשארה בבית הילדים כחלק מקבוצת  ,במהלך חופשות וחגים ביתהאירועים בבית במהלך שהותה בבית הילדים אשר לא אפשרו את חזרתה ל

 ילדים, נשואה באושר ואם לשניים.  חופשה. ביחד עם הצוות הטיפולי, נויה הצליחה להתגבר על הקשיים איתם התמודדה וכיום היא עובדת כסייעת בגן
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 עדכונים כלליים

 על מנת לענות על דרישות מכרז משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובו נאמר כי לא  – פתיחת יחידת בנות נוספת בבית הילדים

קבוצת ניצן, בחטיבה הצעירה. מאחר ומעט בנות בסיכון מושמות  –ניתן לפתוח קבוצות מעורבות של בנים ובנות, פתחנו קבוצת בנות נוספת 

הבנות מתחילות  -טיפול אישי סיכון מאשר בנים בסיכון(, מבנה הקבוצה מבוסס על בבית הילדים שלנו כל שנה )באופן כללי, יש פחות בנות ב

 של כל אחת והן לא בהכרח מתחילות ומסיימות אותו ביחד עם שאר הקבוצה, כמו יםהאישיוהקצב ומסיימות את תהליך השיקום לפי המצב 

 בקבוצות הבנים. 

 

  !דרישה נוספת של מכרז משרד העבודה, הרווחה והשירותים  –מספר הילדים בכל קבוצה קטן ומאפשר טיפול פרטני ואישי אף יותר

לשם כך, נצטרך לפתוח שתי ילדים בכל שנה.  100-החברתיים הינה הפחתת מספר הילדים בכל קבוצה, בזמן שנמשיך לטפל ולשקם בכ

 ילדים בכל קבוצה. 10-קבוצות של כ 10ובסוף התהליך תהיינה  יניתפתחנו קבוצה שמ 2019ת קבוצות נוספות בשנתיים הבאות. בשנ

 

  עמותת "הרי ירושלים" 2019בנובמבר   -הקמת עמותת "ידידי הרי ירושלים" בישראל ,

"עמותת ידידי הרי ירושלים", במטרה שזו  –החלה בתהליך הקמה של עמותת ידידים 

אורחים התכנסו בביתה של אחת  50-תתמוך בעבודה החשובה אותה אנחנו עושים. כ

מחברות הועד המנהל וקיבלו מידע על "הרי ירושלים" ועל אפשרויות התמיכה השונות. 

והיה מנכ"ל  טיפול במרחב החייםח את שיטת הטיפול המצליחה שלנו ד"ר חזי כהן, שפית

העמותה במשך שנים רבות, דיבר על "הרי ירושלים" ועל הילדים המטופלים אצלנו. בוגרת 

"הרי ירושלים" ואחד מהמדריכים שלה, סיפרו את הסיפור האישי שלהם וסיפקו הוכחה 

 שלנו. חיה לעבודה 
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  כחלק מתהליך אחראית על הוצאה לפועל של פרויקט סיום ,הקבוצה שזו שנתה האחרונה בבית הילדים – קבוצת סהרפרויקט הסיום של ,

, קבוצת סהר, לקחה על עצמה לשדרג את כל פחי האשפה ברחבי בית הילדים, והם צבעו וציירו עליהם דמויות מצוירות 2019הפרידה. בשנת 

 וחבר צוות של הקבוצה יצר לוחיות עם שמותיהם ואלו נתלו בבית העץ שליד המגורים. . כמו כן,  כל ילדבצבעים בוהקים ושמחים

 

 

 

 

 

 תכניות מתמשכות 

 תכנית הטיפול במרחב החיים –תהליך השיקום של הילדים מבוסס על התכנית הטיפולית הייחודית שפותחה אצלנו  – טיפול במרחב החיים .

ומורכבת מארבעה עקרונות שכל אחד מהם הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול: תכנית טיפול לטווח מערכות יחסים ארוכות טווח מבוססת על זו 

ארוך, יחס של אחד על אחד בין מטפל לילד, מעורבות המשפחה והכשרת הצוות. שיטת הטיפול הייחודית הזו מבדילה בין "הרי ירושלים" ובין 

 !(.70%-א המפתח לאחוזי השיקום הגבוהים שלנו )כמסגרות השמה חוץ ביתיות אחרות לילדים ונוער בסיכון והי

  ומציעה מגוון של פעילויות טיפוליות כגון אילוף כלבים, שחייה, צילום,  12-18תכנית זו מיועדת עבור נוער בגילאים  –חוגי העשרה טיפוליים

לולית ומשלימים את הטיפולים המסורתיים כמו בישול, אומנויות לחימה, ועוד. חוגים טיפוליים אלו מאפשרים שיקום והחלמה בצורה שאינה מי

 הטיפולים הפסיכולוגיים. 
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  וכוללת מגוון טיפולים עבור ילדים שהטיפול הפסיכולוגי המסורתי איננו מספיק.  7-15לילדים בגילאים תכנית זו מיועדת  –טיפולים מיוחדים

כוללים טיפול באומנות, טיפול במוסיקה, טיפול ביצירה, ביבליותרפיה, טיפול באמצעות בעלי חיים, ועוד. טיפולים מיוחדים אלו טיפולים אלו 

 מאפשרים לילדים לחקור ולהתמודד עם רגשותיהם באופן שאיננו מילולי. 

  כדי לפקח ולהתמודד עם כל הבעיות שעלולות  ,להתפקידם של המדריכים שערים כל הלילה להיות נוכחים כל הלי -מדריכים ערים כל הלילה

להתעורר. כמו רוב הילדים, הילדים שלנו מתקשים לפעמים לישון או שהם מתעוררים באמצע הלילה. אך בעקבות הטראומה שחוו ומצבם 

ומדריכי הלילה עוברים הכשרה הפסיכולוגי השברירי, יש להם יותר נטייה לסיוטים, הרטבת לילה, והפרעות שינה מאשר ילדים אחרים בני גילם 

מיוחדת כדי להגיב בצורה הטובה ביותר במצבים אלה. לאחרונה אנו עדים לעלייה מדאיגה וחדה במספר הילדים המופנים אלינו שהם קורבנות 

ך לא רק, בקרב של התעללות מינית טראומטית, ויחד עם זאת אנו עדים לגידול במספר האירועים המיניים הקורים במהלך הלילה, במיוחד, א

הילדים שעבורם זו השנה הראשונה או השנייה בטיפולנו. אלו הם ילדים אשר ההתעללות שעברו )במיוחד התעללות מינית( התקיימה לעתים 

קרובות בשעות הלילה והם מקשרים אותה עם הלילה. מתוך הפחד והבלבול שהם חווים מההתעוררות באמצע הלילה, הם מחקים את 

פנו כלפיהם ופוגעים בילדים בסביבתם. לנוכח התופעות הליליות החמורות הרגשנו שמחובתנו לדאוג לכך שתהיה נוכחות ההתנהגויות שהו

לכל הילדים  ,קבועה של מבוגר, שבלעדיה הפוטנציאל להסלמת התרחשויות חמורות לפני שניתן לעצור אותן ולפני שיגרמו נזק פיזי ונפשי

מתמדת פירושה פחות אירועי לילה והילדים רגועים יותר בידיעה שמבוגר נמצא בקרבת מקום בכל עת. הוא גדול מאוד. נוכחות  ,המעורבים

בנוסף, צמצום הזמן שנדרש להגיב לאירועים המיניים הליליים והקטנת מספר האירועים עצמם משפרים את הבריאות הגופנית והפסיכולוגית 

 של כל הילדים ואת סיכוייהם לשיקום.

  בסוכות, חנוכה ופסח. בנוסף, כל שלושה שבועות  –הילדים השוהים בפנימייה יוצאים לחופשת חגים שלוש פעמים בשנה  -קבוצת חופשה

הם יוצאים לסוף שבוע בבית )מיום ה' אחה"צ עד יום א' בבוקר(. כמו כן, בית הספר פועל עד סוף חודש יולי, עם קייטנה הממשיכה את 

למסגרות  יום בשנה 100-יר כשלושה שבועות של חופשת קיץ. בסך הכל, הילדים יוצאים לכהפעילויות גם בחודש אוגוסט, אשר משא

יום בשנה ובכך נותן מענה גם לאותם ילדים  365משפחתיות )הורים, קרובי משפחה, משפחות מארחות(. עם זאת, בית הילדים פועל במשך 

אשר אין להם משפחה או בית לחזור אליו בזמן חופשות וחגים. מצב זה יכול להיות כתוצאה מתא משפחתי מפורק או מצב משפחתי המאיים 

אשר נמצאים ללא בית חם ומשפחה מחבקת, נאלצים להישאר בפנימייה בשעה שכל חבריהם נוסעים הביתה  ,ילדים אלה. דעל שלום היל

לחופש או לחג. זהו כאב שלא קל לשאת אותו. ילד שנשאר בערב חג בפנימייה, כי אין איש אשר מוכן לקבלו באהבה ובבטחה, הינו ילד שהעצב 
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ר אותם הילדים אוירה בטוחה, חמה ותומכת בימים הקשים האלה שיתר ילדי הפנימייה אינם נמצאים.  אנו לא מש מפניו. חשוב לנו ליצור עבו

עושים הכל ומשקיעים מחשבה ומאמצים רבים ליצור חוויה מחבקת עבור כל ילדי "קבוצת החופשה" שנשארים מאחור בזמן שבני קבוצתם 

 לך של ילדים אשר אין באפשרותם לצאת הביתה בחופשות.נוסעים הביתה. בעשור האחרון אנו רואים מספר גדל והו

 וכולם מצפים בשקיקה על בנים ובנות את עלייתם למצוות  15-כל שנה חוגגים כ – בר/ בת מצווה

הפרויקט הינו פרויקט שנתי וכולל לימודי הטעמים והפרשה, עלייה מנת לחגוג עם כל החברים. 

עם בני המשפחה )במידת האפשר( ואורחים, ביחד  ארוחה חגיגיתמתנות ולתורה, בגדים חדשים, 

 . כמו כן, כל הקבוצה יוצאת ליום כיף ביחד עם הצוות.עם הילדים והצוות

 

 

 

 ולספק להם את הכלים הבסיסיים הנדרשים לחיים עצמאיים, וזאת בני הנוער מטרת תכנית כישורי החיים שלנו היא ללמד את  -  כישורי חיים

שהותם אצלנו, הם יוכלו להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית ללא קשיים. בתכנית זו אנחנו מתחילים ללמד את על מנת שכשיסיימו את 

כישורים אלו כוללים  ( את הכישורים שיעזרו להם בחיים שאחרי המסגרת והם נלמדים בהתאם לגילם וליכולתם ללמוד.12הילדים בגיל צעיר )

היגיינה בסיסית, הגנה עצמית, יכולות בישול בסיסיות ולבני הנוער תכנית זו כוללת גם ניהול תקציב וחשבון בנק, תשלום חשבונות, קניות 

 בסופר והכנה לשירות צבאי. 

 לשנות ים את הבנות ולעודד אותן באמצעות תכנית זאת, אשר פותחה במיוחד לנערות שלנו, אנחנו מבקשים להעצ – תכנית העצמה לנערות

אופן בו הן רואות את עצמן ואת חוויותיהן במטרה לאפשר החלמה וריפוי. אנחנו מצפים לראות שינוי בשלושה תחומים עיקריים: שליטה, האת 

לדותן ועל כל מערכות יחסים ומשמעות. כל מרכיב בתכנית נועד להעצים את הבנות ולאפשר להן להתגבר על החוויות הטראומטיות של י

 . יםבריאעצמי גופני ותכנית זו כוללת טיפולים פסיכולוגיים ופעילות גופנית עם דגש על דימוי הקשיים והבעיות שהתלוו להם. 
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 כל שנה בסוף חודש יולי, כאשר שנת הלימודים בבית הספר לחינוך מיוחד "הרי ירושלים"  -  ץקייטנת קי

מסתיימת, אנחנו מקיימים בבית הילדים קייטנת קיץ בת כשבועיים. מטרת תכנית זו היא לתת מענה למצב 

הם מבלים עם בני חופשות אלו את של רבים מילדנו, עבורם חופשה מבית הספר איננה זמן משמח. 

שפחתם ונחשפים למצבים פוגעניים, העלולים לפגוע בתהליך השיקום שלהם. בקייטנת הקיץ אנחנו מ

 מספקים לילדים מגוון פעילויות, בקמפוס ומחוצה לו. 

 

 

 

 תכניות טיפוליות חדשות 

  טיפולית חדשה למניעת התעללות מינית, המתמקדת בילד  צוות הפסיכולוגיים של בית הילדים פיתח גישה –תכנית למניעת התעללות מינית

תיהם )רבים מהם אושפזו במחלקות הוצאו מבש ,כמכלול ולא בבעיית הפגיעות המיניות. ניסיוננו עם ילדים הסובלים מבעיות התפתחות קשות

פסיכיאטריות טרם השמתם בבית הילדים(, הוביל אותנו למציאת קשר בין עיכובים התפתחותיים בילדות המוקדמת והתעללות מינית. ילדים 

כל אנשי הצוות; אלו נוטים להיות בסיכון להיות מעורבים בהתעללות מינית, בין אם כקורבנות או כתוקפים. בתכנית שפיתחנו לוקחים חלק 

תחומי זה -מדריכים, מורים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים, אשר עובדים כצוות אחד עם הילדים ומשתמשים בשלל גישות ותכניות. צוות בין

 מצבו הרגשי וההתפתחותי של הילד. את מתייחס לבעיית ההתעללות המינית של הילדים כחלק מהקשר רחב יותר הלוקח בחשבון 
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 תכניות מיוחדות בבית הספר לחינוך מיוחד "הרי ירושלים"

 בית הספר לחינוך מיוחד "הרי ירושלים" זכה בפרס יד ושם על התכניות שפיתח בנושא לימודי השואה.  -  פרס יד ושם למפעלים חינוכיים

 . 2019ליוני,  12-שהתקיים ביד ושם בחגיגי ידי קרן חונו ובלימה ניימן, בטקס -הפרס הוענק על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  התכנית לקידום חינוך אומנויות ותרבות משרישה בילדינו תחושת גאווה ומעוררת בהם השראה  –תכנית לקידום חינוך אומנויות ותרבות

בצילום, ציור,  –לביטוי וייצוג עצמיים באמצעות תחומי האומנויות השונים. מדי פעם אנחנו מגלים כישרונות חבויים; ילדים עם קול מרשים 

לספק להם את התנאים המיטביים על מנת שיוכלו לבטא את כישרונותיהם, כגון שיעורי ציור משקיעים מאמצים רבים כתיבה ושירה. אנחנו 

 במוזיאון ישראל ומתן מלגות הצטיינות. 
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 "בית הספר לחינוך מיוחד "הרי ירושלים" מוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה כ"בית ספר ירוק". בבית הספר אנחנו מבינים  -בית ספר "ירוק

את החשיבות בלהיות ידידותי לסביבה והקניית ערכים והרגליים אלו מגיל צעיר, ולכן חינוך סביבתי תמיד היה חלק מאד משמעותי מתכנית 

 ה אנחנו מעודדים קיימות ופיתוח מערכות יחסים עם הטבע והסביבה. הלימודים הבית ספרית, באמצעות

 

  הבנות של קבוצת הנערות מעולם לא נחשפו למודלים נשיים חזקים לחיקוי, וכתוצאה מכך, גם שאיפותיהן האישיות  –ניפוץ תקרת הזכוכית

מוגבלות ואינן מאפשרות לפוטנציאל שלהן להתממש. אנחנו מאמינים שבאמצעות חשיפת הבנות למודלים נשיים לחיקוי מתחומים שונים 

ו להעז ולחלום. תכנית זו כוללת שיעורים שבועיים המתמקדים בדמויות נשיות חזקות, מטלות באמצעים שונים, יעודד וייתן השראה לבנות שלנ

 יצירתיות, טיולים בעקבות הדמויות, עבודת התנדבות ועבודות חקר. 
 

 שיתוף פעולה עם חברות ישראליות: תכניות מיוחדות ואחריות חברתית

ת וארוכות טווח עם מספר בתי עסק וחברות מקומיים וארציים כאחד. אנחנו ברי מזל על במהלך השנים, "הרי ירושלים" פיתחו מערכות יחסים חשובו

 שיתופי פעולה אלה ומעריכים מאד את מערכות היחסים שנוצרו עמם.

 

 קיידנס ישראל 

עובדי הסניף הישראלי של חברת ההייטק הבינלאומית מתנדבים בבית הילדים מזה שנתיים; הם שיפצו שני ביתנים והובילו פעילויות עם קבוצת 

חנוכה והם התפצלו לשתי קבוצות: קבוצה ה, קבוצה גדולה של מתנדבים הגיעה להתנדב במהלך חופשת 2019חופשה בחג החנוכה. בדצמבר 

ן קבוצת לביא והקבוצה השנייה הובילה פעילויות עם קבוצת החופשה. השיפוץ כלל צביעה וריהוט מחדש של הביתן, אחת שיפצה את בית

לראות את המגורים המשודרגים וילדי קבוצת  הואילו פעילויות קבוצת החופשה כללו משחקים והפעלות ברוח החג. קבוצת לביא מאד התרגש

 ם וההפתעות השונות שקיבלו מהמתנדבים במהלך היום. החופשה נהנו מתשומת הלב, המשחקים המהני

 

 'רוזנברג הכהן ושות'  אגמון ושות 

הגיעו ליום התנדבות בבית הילדים. הם בילו את כל היום עם הילדים, שיפצו ושדרגו  העורכי דין ז משרדעובדים משני סניפי  2019באפריל 

 אזורים שונים בבית הספר. כמו כן, הם העבירו פעילויות לילדים, שכללו פעילות קרקס, משאיות אוכל, מתופפים ועמדות יצירה.
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  היקבוצת הקובי –בנק מזרחי טפחות 

. קבוצה זו מכונה "הקובייה" והיא עובדת עם ילדי קבוצת ארבל 2015החלה להתנדב בבית הילדים בשנת קבוצת עובדים מבנק מזרחי טפחות 

(.  מדי כמה חודשים עובדי הבנק נפגשים עם הבנים וביחד הם נהנים ממגוון פעילויות, חלקן בקמפוס וחלקן מחוצה לו. 11-14)בנים בגילאים 

משקיעים בהם זמן , העובדה שאנשים זרים, מחוץ למוסד עבור הבנים, . ן במתנדביםעקביות המפגשים אפשרה לבני הקבוצה לפתח אמו

 .להם להרגיש שיש גם מישהו בחוץ שרוצה בקרבתם ודואג להם מתומאמץ, גור
 

 

 הוטל נווה אילן -מלון סי 

אירח , ת לקבוצת חופשה של חג הפסחהמלון תרם ארוחו 2019שנים. בשנת  8-מלון נווה אילן תומך בבית הילדים במגוון דרכים כבר למעלה מ

 וכן אירח את ילדי קבוצת חופשה מספר פעמים לפעילויות מהנות.  מספר חגיגות בר/בת מצווה

 

 מלון ישרוטל כרמים קריית ענבים  

אנשי צוות בית , המלון מימן את שיפוץ ביתן קבוצת כרמל. על מנת לעודד את 2019מלון כרמים תומך בבית הילדים מזה מספר שנים. בשנת 

ימי כיף והנאה. כמו כן, הם שלחו קינוחים, מתוקים ושלל מנחות אחרות לילדי קבוצת חופשה  ההילדים, המלון אירח מספר קבוצות לארבע

 מהלך חופשות החג השונות. שנשארו בבית הילדים ב

 

 

  קבוצת הכדורגל של בית הילדים הצטרפה למשפחת הפועל ירושלים 
, 2019הנוער של הפועל ירושלים הציעה להפעיל קבוצות כדורסל בבית הילדים, אשר יתאמנו פעם בשבוע. בשנת מחלקת , 2017בשנת 

בשבוע לאימון. בתחילת שנת הלימודים הקבוצות קיבלו מדים רשמיים  נפתחו שתי קבוצות, המקבלות חסות מבנק ירושלים, ונפגשות פעם

שמית למשפחת הפועל ירושלים. במהלך השנה הקבוצות משחקות נגד קבוצות אחרות ממחלקת הנוער של הפועל ירושלים ובכך התקבלו ר

 ממחלקת הנוער והם מוזמנים מפעם לפעם למשחקי הבית של הקבוצה הבוגרת. 
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 שיפוץ ושדרוג מבנים 

 בית קמפר – ( הודות למתנדבי השגרירות הנוצריתICEJמגורי שתי הקבוצות במעון לנערים בית קמפר ,) .נצבעו ושודרגו 

 

 

 

 

 

  

 

 

 "עורכי הדין אגמון ושות'משרד , בית הספר נצבע, שודרג וקושט תודות לתרומה הנדיבה ולמתנדבי 2019באפריל  – בית הספר "הרי ירושלים 

 רוזנברג הכהן ושות'. השדרוג כלל צביעה, ריהוט חדש וקישוט קירות בית הספר, וכן שתילת צמחים חדשים ברחבי הקמפוס. 

 

 לפני
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 אחרי

 

 

 

 הודות לתרומתה הנדיבה של קבוצת רד תקשורת, שדרגנו את מעבדת המחשבים של בית הספר והתחדשנו  – שדרוג מעבדות המחשבים

 במחשבים חדשים עם חומרה חדשה וחזקה, וזאת לאחר עשר שנים ללא שדרוג המחשבים שבמעבדה. 
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  השיפוץ בוצע בפועל 2019מלון ישרוטל כרמים שיפצנו ושדרגנו את מגורי קבוצת כרמל, באוגוסט בעזרתו הנדיבה של  –שיפוץ ביתן כרמל .

על ידי מתנדבים מהמשטרה ומצה"ל וכלל צביעה, החלפת כלל הריהוט וקישוט קירות החדרים בביתן. כשהקבוצה חזרה מחופשת הקיץ הם 

 מאד התרגשו לראות את המגורים החדשים והמשודרגים שלהם!

 

 

 

 

 

 

  הגיעו ליומיים מלאים של התנדבות בבית הילדים, שיפצנו  2019הודות לחברינו בחברת קיידנס ישראל, אשר בחודש דצמבר  –שיפוץ ביתן לביא

 ושדרגנו את מגורי קבוצת לביא. השיפוץ כלל צביעה, החלפת כלל הריהוט וקישוט קירות החדרים בביתן. 
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 2020-בעדכונים על "הרי ירושלים" 

זמנים אלו קשים עבור רבים מאתנו. בזמן שהחיים בישראל  .לוותה במגיפת נגיף הקורונה, אשר למעשה עצרה את העולם לחלוטין 2020תחילת שנת 

בור ילדי חוזרים בהדרגה לשגרה, אנחנו עדיין באמצע מצב חירום, והסוף איננו נראה לעין, והתפרצויות נוספות עלולות לשלוח אותנו בחזרה לסגר. ע

נים אלו המאופיינים בחוסר יציבות, קשים במיוחד, שכן יציבות היא אחד הגורמים החשובים ביותר בתהליך השיקום שלהם. השפעות זמ"הרי ירושלים", 

על מנת מאד  משבר הקורונה על ילדינו הן מתמשכות ונסיגות במצב הנפשי של הילדים כבר נצפו וזוהו על ידי הצוות הטיפולי. אנחנו עובדים קשה

גר להחזיר את הילדים למצבם הנפשי והרגשי של לפני המגיפה, אך אנחנו מודעים לעובדה שכל עוד משך המשבר אינו ידוע או שמא נצטרך להיכנס לס

 הילדים שלנו.המשבר יפסיק להשפיע על שנוסף, נצפה לראות נסיגות נוספות. לצערנו, אנחנו צופים כי חודשים רבים יעברו לפני 

 

וודא לרוב הילדים השוהים בבית הילדים אין רקע משפחתי בריא אשר יכול לתמוך בהם והם מושמים אצלנו בצו בית משפט. היום יותר מתמיד, עלינו ל

ם, וכי הם שומרים על שגרת יומם )בהתאם להנחיות הממשלה(, לספק להם יציבות עד כמה שניתן, ולהרגיע אותם מדי יום ביומו שהכל יהיה בסדר. הי

 יותר מתמיד, אנו זקוקים לתמיכתכם וזאת על מנת שנוכל לדאוג לעתיד ילדינו. 
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 "הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי

 עמותה רשומה: 580282085

9083800, קריית יערים )טלז סטון(, ד.נ. הרי יהודה 676ת.ד.   

2023404-077טלפון:   

5591540-077פקס:   

  info@childrenshome.org.ilאימייל: 

 

 כרטיס אשראי, שם תוכלו לתרום באמצעות childrenshome.org.ilאנא בקרו באתר שלנו שכתובתו 

 

קרנות וחברות עסקיות מכל רחבי העולם ותשמח "הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי עובדת עם תורמים פרטיים, 

 למצוא את אפשרות התמיכה המתאימה עבורכם

 

 

 

mailto:info@childrenshome.org.il
https://www.childrenshome.org.il/en/index.html
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