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 פורים בבית הילדים

) פתחו את חודש אדר ברחבי המוסד בשירה ביותר ילדי יחידת עופר (הקבוצה הצעירה -"משנכנס אדר מרבין בשמחה" 
במסדרונות בית הספר ובשטחי המוסד. השבוע שלפני  פוריםובריקודים, כשהם מחופשים והמוסד לבש חג עם קישוטים ברוח 

פורים היה רווי בחגיגות ופעילויות. ביום ראשון היה הפנינג 
בית ספרי שבו התאפרו הילדים. ביום שלישי אחרי הלימודים 
הייתה תהלוכת תחפושות צבעונית ונוצצת ואחריה הציגו 
הילדים הצגות פורים לפני כולם. להמשך החגיגות עברו 

דים בין ביתני המגורים המחופשים למשחקים, תחרויות היל
והפעלות. כבכל שנה, גם השנה כל יחידה בחרה נושא לביתן 
ובמשך שבועות עמלו המדריכים, המורים והילדים על 
האביזרים, התפאורה והפרסים והפכו את הביתנים לעולמות 
קסומים ומופלאים. הביתן של יחידת איתן הפך למסעדה 

ים בישלו, מלצרו והגישו לשאר הילדים ארוחת סינית והילד
ערב. ביום רביעי כולם אכלו ארוחת בוקר משותפת בחדר 
האוכל באווירת החג. החטיבה הקימה והפעילה לונה פארק 
מהנה, מתנדבי שנת השירות הכינו הפעלה לילדים ונערי 
החטיבה ארגנו ארוחת צהריים "על האש" לכל הילדים 

נחתמו במסיבת דיסקו בחדר במדשאה. אירועי פורים 
האוכל. ומה זה פורים בלי משלוחי מנות? הילדים קיבלו משלוחי מנות מכמה בתי ספר ומכמה ארגונים כולל הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה.

  פורים במעון לנערים "בית קמפר"

ברוח החג  – !ִמְ$(ַח ָמנ&ת ִאי$ ְלֵרֵעה!
החליטו הנערים במעון להכין משלוחי מנות 
לילדים בבית הילדים מממתקים שהם 
עצמם קיבלו כתרומה. הנערים הם האלו 
שהחליטו להכין את משלוחי המנות, בעוד 
חלקם זוכרים את תקופת שהותם בבית 
הילדים ועדין מרגישים תחושת שייכות 
לשם. הנערים הגיעו לבית הילדים וחילקו 

. בנוסף, שלוחי המנות שהכינו לילדיםאת מ
כחלק מפיתוח הקשרים והשתלבות 

הביאו הנערים משלוחי בסביבה, גם השנה 
  שהתרגשו מאוד. מנות לשכנים של המעון

חגיגות החג כללו מסיבת פורים גדולה ושמחה בנושא ארצות מסביב לעולם וסיכום שבוע הפעילות של "גמד ענק", תחרות 
 דגש על התכנון וההכנה של התחפושת על ידי הנערים ותחרות "המרוץ למיליון" בין תחנות שונות.תחפושות שבה הושם 

  חגיגות בר מצווה

 -משפחות הילדים באו לאירוע המרגש וכולם קרנו מאושר. בנים מהחטיבה חגגו את מסיבת בר המצווה שלהם 8בחודש שעבר 
לחגוג עם הנערים כל אנשי הצוות שליוו את הילדים מאז כניסתם לבית ההורים, הילדים והאחים. בנוסף למשפחות, הגיעו 

חדר האוכל הפך לאולם אירועים עם שולחנות מעוצבים, בלונים שקישטו את התקרה, תמונה   .הילדים. ההתרגשות הייתה רבה
חגיגי במיוחד תודות לטוב  האירוע היה  .של כל ילד על בריסטול לברכות של האורחים ועוגת בר מצווה לכל ילד בהזמנה אישית

ו את מלון סי הוטל נווה אילן תרמ: לבם של אנשים שתרמו ברוחב לב את כל האוכל, הקינוחים, העוגות המעוצבות והממתקים
מו קינוחים, עוגות ועוגיות. קבוצה של נשים מראש העין אפתה תר מאפיית שיפון שער בנימיןו אספרגוס קייטרינג, וארוחת הערב
 נער את עוגת בר המצווה שלו לפי בחירתו האישית ותרמה ממתקים ועוגות. וקישטה לכל



  

  

 –בית הילדים מהווה לכל הילדים שלנו תחליף לבית ולמשפחה וככזה עליו לתת מענה גם לאירוע חשוב זה בחייו של כל ילד 
דים אין אפשרות לחגוג ולחלק הגיעו לגיל מצוות. לרוב הילדים זו חגיגת בר המצווה היחידה, שכן לרוב המשפחות של היל

מהילדים אין עורף משפחתי כלל ואין מי שיחגוג להם. אנו רואים חשיבות רבה בקיום פרויקט שמאפשר לילדים 'שלנו' לחגוג את 
 .הגיעם למצוות באופן מכובד וכחוויה חיובית שתעצב אותם ותלווה אותם כל ימי חייהם

  לזכרה של טל פוקס הרסקו                

הלכה לעולמה טל פוקס הרסקו ז"ל שעבדה כפסיכולוגית קלינית במוסדות "הרי  2016ביולי 
ירושלים". משפחתה בחרה להנציח את פועלה ב"הרי ירושלים" על ידי הקדשת חדר טיפולים 

הוסר הלוט מעל שלט בטקס מרגש מאוד עם בני משפחה, חברים ועמיתים לעבודה, לזכרה. 
ירושלים" בתקופה שהמוסד ישב בבית וגן בירושלים. לאחר שסיימה טל עבדה ב"הרי  .ההנצחה

את תפקידה היא המשיכה להדריך קבוצות של מטפלים ב"הרי ירושלים". טל הייתה אישה שיצרה 
קשרים מיוחדים עם כל הסובבים אותה והקרינה מאישיותה ומסמכותה על סביבתה. אנו ב"הרי 

 ת זכרה באמצעות חדר טיפולים על שמה.ירושלים" שמחים מאוד על האפשרות לכבד א

  חושית "סנוזלן"-סביבה רב

ים" לספק כחלק מהמאמץ הבלתי פוסק ב"הרי ירושל
- יותר, נפתחה סביבה רבלילדים את הטיפול הטוב ב

חושית בחלל ייעודי תודות לתרומה הנדיבה לזכרו של 
. החלל מחולק לשני חדרים שבהם מבחר ז"ל יוסף דאובר

של חומרים וציוד חושני שמטרתם לספק לילדים דרכי 
התמודדות עם גירויים חושניים ובכך לקדמם לימודית 

אור, מוזיקה, מגע, תנועה ואפילו וטיפולית. השילוב של 
ניתנים מגרים את מערכות החושים העיקריות  ריח

של  והעדפותיותיו ולוויסות ע"י המטופל בהתאם לתחוש
  הילד. 

  

חדר סנוזלן יכול   ההתנסות בחדר מקדמת פעילות מוטורית ועיבוד חושי.ו העבודה בחדר סנוזלן נמצאה כמפחיתה מתח נפשי
להיות  עבור הילדים מקום מפלט, אי של שקט, בהתמודדות עם רגעים קשים. הפעילות בחדר סנוזלן מסייעת להפחתת תחושת 

 להתמודדות עם מצבי לחץ.חרדה, מסייעת להרגעות ו

  מלון ישרוטל כרמים וצוות "הרי ירושלים"

בעקבות ביקור של צוות מלון ישרוטל כרמים בשנה שעברה, רצו העובדים לעשות משהו מיוחד עבור "הרי 
ירושלים". מכיוון שהמלון הנמצא בקריית ענבים הסמוכה אינו משרת 
ילדים, החליטו שבמקום שיעשו "יום כיף" לילדים, הם יספקו לצוות של 

ון כרמים בחר "הרי ירושלים" אתנחתא ואפשרות לחדש כוחות. מל
  מדרכים יום מיוחד. מורים ו- הישיר  להעניק לצוות 

"הרי ירושלים". לצוות המורים הוא תרם בות שלושה ימים מיוחדים לעובדי המלון העניק בנדי
הצוות שבמהלכו עברו המורים סדנאות לחיזוק הצוות כמוביל, משפיע  של גיבוש שני ימי עיון 

ומקדם את מטרות בית הספר, בהנחיית חברת ד.ש אופק שהיא היועצת הארגונית של רשת 
  ישרוטל. במהלך יום העיון המורים התכבדו בארוחת בוקר וצהריים באדיבות המלון. 

  

  

  



 

  

הצהריים מפנק בבית המלון. יום הפינוק כלל ארוחת -של הפנימייה לאחר ביום המיוחד השלישי הגיע צוות המדריכים והרכזים
חמאם טורקי, חדרי כושר, סאונות יבשות, בריכה פנימית מחוממת, צהריים במסעדת המלון, סדנת יין ושימוש במתקני המלון כולל 

  . ג'קוזיובריכה חיצונית 

  

לילדי בית הילדים, בחג הפורים, בעוד שכנים וחברים נפלאים שלחו משלוחי מנות 
מלון כרמים זכר את צוות העובדים ושלח סלסלה ענקית מלאה בכל טוב למבוגרים. 
הסלסלה הגיעה ל"הרי ירושלים" ביום עמוס בישיבות ודיונים כך שכמעט כל אנשי 

  הצוות של בית הילדים זכו ליהנות ממשלוח המנות המיוחד.

  

ההכרה בעבודה הקשה ובמסירות תודה רבה למלון כרמים על התרומה הנדיבה ועל 
  של העובדים שלנו.

 

.אנו מסורים למטרה  חלק ניכר מעבודתנו עם ילדים בסיכון הנמצאים תחת חסותנו נשען על עזרה ותמיכה של ידידים
ונתינה מחזקת את אמונתם   כל מחווה ואת אמונתם שהעולם נועד גם להם.   להחזיר לכל ילד וילדה את האמונה בעצמם

.אנו  הסובב אותם, ואמונה זו דרושה כבסיס שעליו אנו בונים מחדש את עולמם ומאפשרים את תהליך השיקום בעולם
  מזמינים אותך להשתתף בעשייה על ידי תרומתך ותמיכתך בעמותה.

 לתרומה דרך האתר לחצו כאן


