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מהנעשה בבית הספר
טקס יום הזיכרון ליצחק רבין
טקס יום הזיכרון השנתי ליצחק רבין התקיים השנה בסימן שיח
מכבד ,אחד מהעקרונות שיצחק רבין האמין בהם .קבוצת שקד,
קבוצת הבוגרים ,הנחתה את הטקס .תחילה ילדי הקבוצה דיברו
על ההיסטוריה שקשורה ביצחק רבין ופועלו
ואז העלו הצגה שבה הם ממחישים את הנושא
של שיח מכבד .באותו היום ילדי בית הספר
התבקשו לצייר ציור בהשראת הפתגם אשר
מיוחס לוולטר "אינני מסכים עם דבריך אך
אלחם על זכותך לומר אותם".

טיולים שנתיים לפתיחת השנה 
בחודשים הראשונים של שנת הלימודים כל קבוצה יוצאת לטיול שנתי מגבש .קבוצת סהר בילתה את היום בפארק קרסו למדע
באדיבות בית יציב ,אשר נתנו לקבוצה הנחה משמעותית בדמי הכניסה שכללה גם ארוחת צהריים במסעדת הפארק .הטיול
התחיל בנסיעה נעימה לבאר שבע שבמהלכה אחת המדריכות חדה לילדים חידות מעניינות ומאתגרות .את פני הקבוצה קיבלה
מדריכה נחמדה .הילדים נהנו ממשחקים וממתקנים שבעזרתם למדו על כוחות פיזיקליים בכדור הארץ וביקום .למרות
שהביקור בפארק דרש מהם הרבה ריכוז ,הילדים היו מרותקים והשתתפו יפה בכל הפעילויות .הפעילות הייתה מאוד
אינטנסיבית וכתוצאה רוב הילדים והצוות ישנו בדרך חזרה לבית הילדים.



חדשות מהמעון לנערים "בית קמפר"
יחידת "נוער חשיפה" של משטרת ישראל 

במהלך השנה האחרונה התקיימה פעילות משותפת בין יחידת "נוער חשיפה" של משטרת ישראל לבין הנערים בבית קמפר .היה
זה פרויקט ראשון וייחודי מסוגו ,אשר שימש כמעין פיילוט בעיקר עבור המשטרה ,מתוך מטרה להציג לבני נוער בסיכון במסגרות
חוץ ביתיות שצפויים להזדקק לתמיכת המשטרה בעתיד ,שיש למשטרה פנים אחרות .במשך חצי שנה התקיימו מפגשים שבועיים
עם נציגי המשטרה ,אשר העבירו לנערים הרצאות בנושאי שימוש בסמים ,אלכוהול ,שימוש בטוח באינטרנט וכו'.

כל חודש התקיימה פעילות שיא שמטרתה להפיג את החששות של בני הנוער מפני שוטרים ולבנות גשרים כך שבעת הצורך,
ירגישו הנערים בטוחים לפנות למשטרה לעזרה .פעילויות השיא כללו משחקי כדורגל ופיינטבול נגד השוטרים ,ביקור במוזיאון
המשטרה בבית שמש ויציאה משותפת לטיול שנתי בן יומיים .במהלך הטיול עמדו למבחן יכולתם של המשתתפים לעמוד
בקשיים ,החוס ן שלהם ועבודת הצוות כאשר בסופו של יום מפרך הקימו ביחד מאהל ובישלו ארוחת ערב משותפת .בסוף
הפרויקט הנערים קיבלו תעודות על השלמת התוכנית .עד סוף הקורס הנערים פיתחו קשרי ידידות חמים עם השוטרים .הם כבר
לא הביטו בהם בחשדנות .במקום זאת ,הם ראו בהם מודל לחיקוי וחלקם אף הביעו רצון להיות שוטרים בעצמם.

דגש על המתנדבים שלנו
Love 153 International
זו השנה השלישית שבה חלק מהילדים שלנו נהנים מפעילות שמחוץ למערכת השעות הסדירה תודות לתמיכה הנדיבה של
מתנדבי ( Love 153 Internationalלאב  ,)153ארגון נוצרי-קוריאני המבוסס כאן בישראל.
הקבוצה נרתמה לעזור לאנשים עם צרכים מיוחדים במקומות שונים בעולם באמצעות פרויקטים מיוחדים
אשר מנוהלים על ידה ,כגון שיעורי תפירה ואימוני טאקוונדו .שתי התוכנות מתקיימות בבית הילדים
ומועברות על ידי נציגי לאב  .153ג'יימס לי ,המורה לטאקוונדו ,הוא מאסטר טאקוונדו בינלאומי מוסמך.
לאב  153גם מספקת לכל ילד שמשתתף בטאקוונדו מדים מתאימים .סוניה ,המדריכה לתפירה ,מלמדת
קבוצה של  7בנות לתפור במכונות תפירה שלאב  153השאילו להרי ירושלים.
השתתפות בפעילויות אלה נותנת לילדים תחושה של גאווה על ההישגים שלהם .טאיקוונדו בפרט משפר
את המשמעת והביטחון העצמי בכך שהילדים לומדים לתעל את האנרגיה שלהם לרכישת המיומנות
והאיפוק הנדרשים לצורך הצטיינות בספורט זה.
שוב תודה רבה לנציגים הישראלים של לאב  153על תמיכתם הנדיבה בפרויקטים אלו .הודות להם
הילדים שלנו מפתחים את כישרונותיהם ומרחיבים אופקים.

אנשי מקצוע מכל הארץ השתתפו בסמינר הסתיו השנתי
סמינר הסתיו השנתי ה 18-במוסדות טיפוליים הרי ירושלים בנושא
"פסיכותרפיה פסיכואנליטית לילד ולנוער" נערך בנובמבר האחרון בבית
הילדים ובו השתתפו  160פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ומטפלים .מסורת
ארוכה זו החלה ב 1997-לציון פרישתו של ד"ר יחזקאל כהן ,בהוקרה על
 35שנותיו כמנכ"ל בית הילדים ועל הישגיו המקצועיים הרבים לאורך
השנים כולל פיתוח ויישום תוכנית טיפול ייחודית ויעילה עבור ילדים
הסובלים מהפרעות רגשיות קשות תחת חסותנו ,תכנית שהפכה מודל
לחיקוי במתקנים דומים בארץ ,באירופה ובארה"ב.
הסמינר בן היומיים הפך למסורת מבוססת ,שלו מצפים אנשי מקצוע רבים
שנה אחר שנה .זוהי הזדמנות עבור עובדים סוציאליים ופסיכולוגים מכל רחבי הארץ להיות חלק מחוויית למידה אינטנסיבית
וייחודית .שנים-עשר מהפסיכותרפיסטים הבכירים בישראל ,ביניהם ד"ר יחזקאל כהן ,מנחים קבוצות לימוד קטנות שנערכות בכל
יום  -חמישה מפגשים של  90דקות בשש קבוצות שונות ,בסה"כ של  30סדנאות על פני תקופה של יומיים .זה מספק למשתתפים
חשיפה למגוון עשיר של גישות טיפוליות .בכל סדנה משתתף אחד מציג מקרה קליני שמאתגר אותו; דנים במקרה ומנתחים אותו
ותובנות חדשניות ויצירתיות מוצעות.
תהליך ההפריה ההדדית שמתפתח בכל אחת מהסדנאות הוא לב ליבה של הסמינר הייחודי שהרי ירושלים מציע;
גילוי של תפיסות וגישות מקוריות הן שמושכות בעלי מקצוע לחלוק את החוויות הקליניות האישיות שלהם ,להעלות ספקות
ושאלות עם עמיתיהם (שבהרבה מהמקרים לא פגשו קודם כן) .במהלך הסמינר בן היומיים ,כל משתתף עובר מסדנה אחת
לשנייה בכל חמשת המפגשים .בכך כל משתתף נחשף לתובנות האישיות ולמתודולוגיה המקצועית של כל אחד
מהפסיכותרפיסטים בעלי המוניטין שמנחים את המפגש .הקבוצה הקטנה משרה אווירה מיוחדת שמאפשרת פתיחות ושיתוף ,מה
שמאפשר למשתתפים ולמנחה להגיע לרמה של עומק ויצירתיות שרק לעיתים רחוקות ניתן להגיע בהדרכה קבוצתית.
סמינר הסתיו ידוע בשמו הטוב בשל הסטנדרטים הגבוהים בארגון ובמקצועיות ,וגם בגלל תחושת ההעשרה המקצועית
האינטנסיבית שהמשתתפים לוקחים איתם הביתה .עבור רבים ,הסמינר הזה נחשב גולת הכותרת השנתית של הכשרתם
המקצועית.
חלק ניכר מעבודתנו עם ילדים בסיכון הנמצאים תחת חסותנו נשען על עזרה ותמיכה של ידידים .אנו מסורים למטרה
להחזיר לכל ילד וילדה את האמונה בעצמם ואת אמונתם שהעולם נועד גם להם .כל מחווה ונתינה מחזקת את אמונתם
בעולם הסובב אותם ,ואמונה זו דרושה כבסיס שעליו אנו בונים מחדש את עולמם ומאפשרים את תהליך השיקום .אנו
מזמינים אותך להשתתף בעשייה על ידי תרומתך ותמיכתך בעמותה.

לתרומה דרך האתר לחצו כאן

