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האישהתנועת

לאומיתהדתית
ישראלפרסזונת

פרידהשיר

עטוריםנזטנייותראחרי

מינקהליאורההובילהטבהם
היאאחונה,תנועתאת

וחסכמתמתפקידהפורטת

התנועהעטייתאתבסיפוק

חעחדהוביצורחיזוקלחען

הדתית־לאוחיתהאיטהטל

ליויבן־דודמירי//ביטראל

מילההיהמעקהליאורהשלשמהשנים22משך

לקראתהדתי־לאומי.בציבורנשיתלעשייהנרדפת
מעקהאמונה,תנועתכיו"רמתפקידהפרישתה
שרביטאתלהעבירלהחליטלהגרםמהמסבירה

שארגוןמאמינהבאמת"אניהבא.לדורהלאה,התנועההובלת

זושנה22אצלנו.גםיקרהשזההזמןוהגיעלהתחדש,צריך

תפקידיאתלהפסיקליונכוןבעשייה,ומלאהארוכהתקופה

אומרתהיאהמושכות",אתהלאהולהעבירהזאתבנקודה

ולאולערכיהלתנועהקשורהלהיותשאמשיך"ברורבכנות.

ובעמותותאמונהשלהמנהלבוועדאשארממנה,אתנתק

לעיסוקיםאתפנהגםבחייזהבשלבאבללנו,שישהשונות
שלי".האחרים

ביןאחת.בידלמנותאפשראיכמעטהאחריםעיסוקיהאת
הקאמריתיאטרוןשלהמנהלהוועדיו"רמשמשתהיאהשאר
אבלומשפט,מדעשערימכללתשלהמנהלבוועדומכהנת

נשואהמינקהמשפחה.אשתהיאמדגישה,היאהכול,לפני

13ל"גאהוסבתאילדיםלארבעהאםעסקים,אישלשמוליק,

ראשהיאמינקה־ברנד,הדסד"רתא"להבכורה,בתהנכדים.

שלכלעומר,וד"רקוביהבניםבצה"ל.ההתנהגותמדעימערך

שלבעסקלהשתלבבחרועצמו,בפנימפוארתהשכלהאחד

עיצובשלמדהעידית,הצעירה,והבתהמסחר,בתחוםאביהם

טכנולוגי.בתחוםעוסקתתעשייתי,

יותרמשתלבותנשים"היום

שכביכולובתחומיםבמקצועות
ukיותר.לגברייםבעברנחשבו

יותרהיומהמגזרנשיםפעם

ההורצנההחינוך,בתחוםבולטות

נרtg;נההיוםהםוציtg;1לית,והעבודה

משתלבותנשיםיותרהרבה
הסייבר,הכלכלה,בתחומי
המפהעלצוותנושםוזהההייטק,

הבחינות"מכל

1במקר1במיקרולהשפיעהיכולת
והיאהפסקה,ללאבעירשנה69לפנינולדהמינקהליאורה

גילי,בניאחרים"כמוהיום.עדבהומתגוררתבהולמדהגדלה
בצפוןסמאטסבשכונתבנעימיםעלייעברהשליהילדותגם
רקהמזרחי.הפועלממנהיגירביםבהשחיובשכונהאביב,תל

היוהילדיםשביניהןסוכותשמונהשנהמדינבנושלנובבניין

בשמחה".מדלגים

היו"הלימודיםעקיבא.בבניפעילההייתההנערהמינקה

צייטלין,הדתיבתיכוןלמדתיפחות.לישלי,להוריםחשובים
מהשכונותהחבר׳העםהצפונבונים,שלנואינטגרציההייתהשם

עושיםשאנחנוידענולאטבעי.היהזהמבחינתנוהעיר.ומדרום

עמרםעופרצילום:נ׳וינקהליאורהתהליכים".הובלתטליוםוסדראג׳נדהעםתנועההיא"אמונה

מחייכת.היאומחקרים",מאמריםעליולכתובשצריךמעשה

בבניבעיקרומדריכה,חברתיתפעילההייתהבצעירותהכבר

סניףמרכזתשימשהלימיםהירקון.גדותעלצפון,סניףעקיבא
הייתההסניףוהובלתהאחריות"לקיחתבירושלים.עקיבאבני

מבחינתי".משמעותיתומאודמעצבתחוויה

וחבראביבבתלהמזרחיממנהיגיהיהמגיד,דבמשהסביה,

אכפתיים"אנשיםהיווהוריההמפד"ל,מטעםהעירמועצת

הגולןבנח"לברמתשירתהמינקההכלל".למעןהתנדבושתמיד

השכלתהבירושלים.עקיבאבבנילקומונהיצאהזוובמסגרת

גםבעברהחינוך.במשרדכמפקחתועבדהבחינוךהאקדמית

תלהעירמועצתוחברתהדתיתבמועצההמפד"לנציגתהייתה

מקוםבהחלטשישמאמינהואניאביביתתל"אניאביב-יפו.
והציבורהקהילהשלגידולישאביב.בתלהדתיתלמשפחה

מבעבר,הממלכתי־דתיבחינוךילדיםיותרהרבהישבעיר,הדתי

בתיישנםהכנסת,בתישלבתפוסהעלייהישלדימוי,בניגוד

משפחה".לכלמעניםוישהגיליםולכלמגווניםספר
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צפוילאהיהאמונהתנועתראשיושבתלתפקידהמסלול

אבלאביב,תלאמונהבסניףחברתיתפעילה"הייתימבחינתה:

אמונהנשותשלי.התעסוקהתהיהשזופעםאיחשבתילא

ביקשוועוד,מלמדחנהגורן,הרבניתוביניהןאביב,תלסניף
לטפחשצריךהבינובחוכמתן,הן,הסניף.ראשיושבתשאהיה
היום.עדאצלישחקוקמסרוזהצעירות,נשיםשלהנהגה

שאפשרלישהוכיחוהתנדבותייםדבריםכמהבסניףעשיתי

לאאבלוחילוניםדתייםבקירובהשארביןולהשפיע,לעשות

עיקרלהיותהולךשזהלחשובבלילאמונהנשאבתיואזרק,

אותיהובילההמציאותכך.כלארוךלטווחשלאבטחעיסוקי,

נכנסההיאהיסטוריה".והשאראמונהבתוךאחריותלקחת

עומקלימודשלפלוסבשנהופתחה2001בשנתלתפקיד
עובדיםכ־000,3לושישארגוןשלוחותיו,כלעלהארגוןעל

בינוני,ממשלתימשרדשלמזהנופלאינוותקציבוועובדות

בתנועה".כוליכלאני"ומאז

זמן?הרבהכךכלבתפקידלהישארלךגרםמה
שינויים,ולעשותבמקרווגםבמיקרוגםלהשפיע"היכולת

כלולהיותשלנובחברהמשמעותייםשהםתהליכיםלהוביל

להיותהתמידהשאמונהבזהגאהאנילמען.בעשייההזמן
אג׳נדהעםתנועההיאאמונהמפלגתית.לאאבלפוליטית

תהליכים".הובלתשליוםוסדר
באופןבוגאהשאתשלכםבפעילותמסויםמשהויש

מיוחד?

ובעצביםוענייןחייםתחומיהרבהכךבכלנוגעת"אמונה

ספציפימשהועללהצביעקשהשמאודכךהמגזר,שלהדקים

שבהםמהתחומיםאחד"בכללבחור.מתקשההיאאחד",

עולם,לשנותבאהאמונהמיוחד.משהוישעוסקותאנחנו
לאמפריהנשיםמתנועתאמונהאתהפכנופרפרזה,לאוזאת

שינויים,חוללנוהציבוריות"בתחוםמדגישה.היאממש",של

מהעובדהמתרגשתהכי"tg;1ני
דתיותנשיםתנועתשנעסזרנו

נש^נרנומ™.ומ^נוחדתרלוונטית

הtg;1ישהתNשמייצגתתנועה

מצנודרצףעלהדתית־לצנומית

מצנליומובןלצולגמריתהרחב,
ימינו,שלהמפלגתיתבמציצנות
מצנמץלהשקיעשצריךוכמובן
זה"צנתלשמרכדי

צעדיםעשינונשים,כלפיבאלימותשקשורותסוגיותהצפנו

אלימות,נפגעותלנשיםמקלטהקמנווגםהטיפוליתברמה
"אנחנונרגשת.מציינתהיאלכן",קודםהיושלאדברים

עםכלה׳׳קולהמיזםכמוחברתייםמיזמיםבהקמתמובילים

כלהמדריכותוהכשרתבהדרכהשעוסקסלע,מיכלפורום

דפוסיםולימודבריאהלאבזוגיותאזהרהתמרורילזיהוי

עלהשפעהלנוישחשוב.סופרשזהלאלימות,מקדימים

פריצתשזוהכשרות,משגיחותפרויקטאתישחקיקה,

הכשרהבקורסיוכלהמבג"ץהחלהמהלךאתהובלנודרך.

בכלמובילותלנשיםשלנוהמנהיגותקורסיאתישמעשיים.

שבהחלטמהפריפריה,המכוניםבאזוריםכוללהארץ,רחבי

ובתפקידיםדתיותבמועצותלמשל,להשתלב,לנשיםתורם
מיזם.אחרמיזםבהתלהבותמונההיאבמשק",אחריםבכירים

המערכתבתוךשינוייםישהיום,במעונותהרך,הגיל"בתחום

פדגוגיהטכנולוגית,חדשנותהכנסתלמשלכמוהקיימת,

פיג׳מהספרייתשלהכנסההתפתחות,תואםלמצוותבחינוך

פרויקטשזהבריא׳אוכל'מעוןבוחרים,שאנחנוספריםעם
עליהם".שמחהשאנימיזמיםועודועודשלנו,מופלא

מובילותנשיםיותר
מעמדעשורים,משנייותרלפנילתפקיד,נכנסהכשמינקה

"אנימעידה.היאלגמרי,שונההיהלאומיהדתי־בציבורהאישה

בנושאהחלבמגזר,הנשיםבמעמדהגדולשהשינויחושבת

הציבורי",במרחבנשיםבהנכחתוהמשיךלנשיםהתורהלימוד

בחברהולנערות.לנשיםמדרשבתילאמונה"ישמדייקת.היא

שנשיםוברגעמרכזי,דברהםוהלמדנותהספראהבתהיהודית

הןאורייןוברותשיעוריםמוסרותומלמדות,לומדותדתיות

נשיםהיוםכלליבאופןיותר.רבהחברתיתהשפעהבעלות

לגברייםבעברשנחשבוובתחומיםבמקצועותיותרמשתלבות

החינוך,בתחוםבולטותיותרהיומהמגזרנשיםפעםאםיותר.
נשיםיותרהרבהנראההיוםהסוציאלית,והעבודהההוראה

שםוזהההייטק,הסייבר,הכלכלה,בתחומימשתלבותדתיות

השניםלאורךהבחינות.מכלאחרבמקוםהמפהעלאותנו

היאלעשות",מההמוןעודבהחלטישאבלדרךכברתעשינו

לציין.מבקשת
שללתחוםמודעותיותרהרבהשישבכךמאודגאה"אני

מין,עברייניכלפיסובלנותאפסוישמיניותופגיעותהטרדות
בעליפעםאםבמגזר.הציבוריבשיחהיהלאבכללשפעםמה
הישגוזהכךלאכברזההיוםמעמדם,בזכותמוגניםהיושררה

מבורך".ושינויעצום
לעצמךשהצבתהמטרותאתשהגשמתמרגישהאת

לתפקיד?כשנכנסת
ושנהיהרלוונטיתתמידתהיהשהתנועההייתה"המטרה

ולעשותלפעולביקשתיהדופק.עלהאצבעעםהזמןכל
בטיפולזהאםהמרבית,ובמקצועיותשאפשרטובהכיהכול

להסתכללטיפול.במרכזיםבהתנדבויות,בסיכון,בילדים
אתומטרידשמעסיקמהבכלולטפלבעינייםלמציאות

המוןשעשינומרגישהבהחלטאניזמן.נקודתבאותההציבור

אומרתהיאשאפתי",שאליהןוהמקצועיותהרלוונטיותלמען

הראשונההוועידהשלה.האתגריםעםתקופה"כלבגאווה.

מגושהגירושאחרימידנערכהבהנהגתישהייתההתנועהשל

לחלוטיןשוניםהיוכמובן,שם,בהםשעסקנוהנושאיםקטיף,
הנוכחית".בוועידהלמשלנעסוקשבהםמהנושאים

אמונהשתנועתלמטרהלעצמהשמההיאכימציינתמינקה

הייתה"אמונההדור.באתגריבעיסוקזמנהאתתמידתקדים

ופעלהבריאהלמיניותבחינוךשעסקהבמגזרהראשונה
חשובליהיהתמידועוד.גרושותדתיותנשיםכמובנושאים

איןבמגזרש׳אצלנושונותאנושיותתופעותעליגידושלא
אפשרמהויראובעינייםלמציאותיביטואלאכאלה׳דברים

נשותעםדרךפורצידבריםעשינוולשפר.לעזורלתקן,

כוללשונות,בדרכיםוסייענועודדנותמכנו,דתיות,עסקים

היאהדתיתהאישהאצלוהמשפחההקריירהסוגייתבחקיקה.

הכללי".בציבורמאשריותרומורכבתשונה
בעשייה?במיוחדאותךשריגשספציפימשהויש

כולןבניי,היוכולםכיספציפיאחדדברעללהצביע"קשה
ארציפרסעלולהתבשרהפירותאתלקצורנעיםבנותיי.היו

פינהלכלולהגיעהארץאתלחרוששלנו,ספרביתשמקבל

לחזותבסיכון,לילדיםלפנימיותקטנים,הכילפרטיםולדאוג

שלבוגרותלפגושוגידים,עורשקרמועצומיםבמפעלים

בתחומן.שםובעלותדרךפורצותכאמניותאמונהמכללת
היאישראל",פרסקבלתרגעוכמובןמדהימההיאהתחושה

ליומספרשלנולמשרדפרטיאדםכשמגיע"וגםמציינת.

נפלאים.הכירגעיםאלהשלנו,טיפולבמרכזחייואתשהצלנו
נשיםתנועתשנשארנומהעובדהמתרגשתהכיאניכן,אבל

שמייצגתתנועהנשארנומאוד.ומאוחדתרלוונטיתדתיות

לגמריוזההמגזרי,הרצףכלעלהדתית־לאומיתהאישהאת

וכמובןשלנו,המפלגתיתבמציאותבמיוחדמאליומובןלא

זה".אתלשמרכדימאמץלהשקיעשצריך

בתפקיד?אותךשתחליףלמיתיתניעצהאיזו
וגםולעובדתלעובדגםאומרזהאדם.לבנימכוונת"להיות

ואףענקית,במערכתגדול,במשרדיושביםאנחנובקצה.לילד
175ב־מדוברהארגון.גודלאתולעכללהביןיכוללאאחד

ועדבסיכוןמילדיםקשישים,ועדהרךמהגילקצהנקודות

למרכזועדהגאוגרפיתמהפריפריההאליטיסטית,לחברה

לכןבהם.נוגעתשאמונהתוכןתחומיהמוןעודוישהארץ,
חשוברבה.וערנותזהירותודרושהלפספסאפשרתמיד

הזמןכללראותמרחבית,ראייהולאמץבגדולהכולאתלראות
ומחייבמאתגרוזהבה,פרטכלגםאבלכולה,המערכתאת

למטרה".התמסרות
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האישהתנועת

לאומיתהדתית
ישראלפרסזונת

במספרים

ולהאמיןלראות
1935בטנתאמונהתנועתנוסדהמאז

ובתחומיבהיקפהצמחההיאהיוםועד

חייםתחומיבמגווןניכרתוהטפעתהעיסוקה

חירוםמרכזי

לילדים

בהוראהבוגרותאלפי

העיצובובתעשיית

בארץוהאומנויות
ובעולם

אמונהמכללת

האקדמיה
ואומנויותלעיצוב

פעילותשנות
התנועהשל

חינוךאנשימאות
שהוכשרווהורים

המאתגריםבנושאים

הדתיתהמשפחהאת

בימינו

j§) ;tg§;tl;tg§;tlj§1
5־7־53־7־53־7־53־7־3

ותיכוניםאולפנות

תלמידות2,000

30
מדרשובתיסניפים

מתנדבותחברותאלפי

הארץברחבי

הלאומיבשירותמתנדבות

עמיבתעמותת

אלומהאמונה

עוב3,000

ועובדים

מעונות110

הארץברחבי

6,000
ופעוטות

עובדות

תינוקות

מחנכות1,800

צוותונשותמטפלות

מכון
אמונהבאר

בשירותבוגרותמאות

בצבאמשמעותי

מכינת

אמונהלפידות

לנשיםמקלט

אלימותנפגעות

לילדיםפנימיות

בסיכוןולנוער

ילדים800
בסיכוןוילדות

טיפולמרכזי13

מטפלים150
מקצועייםומטפלות

שנהמדיפניותאלפי

הטיפוללמרכזי

חוקהצעותעשרות
העוסקיםובג"צים

נשיםבקידום

נשיםובהנכחת

הציבוריבמרחב
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המראות היכל
והיצירה? האומנות בתחום ובפרט דתית מכללה צריך בכלל מדוע

 אמונה ואשת גרוסמן, אפרת ד״ר
ועיצוב לאומנויות הדתית האקדמיה

הלימודים שנות
 משמעותיות באקדמיה

 תפיסת לעיצוב ביותר
הלומדים. של העולם

והמרצים המרצות
 לפיתוח רבות תורמים

הסטודנט, של החשיבה
 חשיבות יש כן ועל
 הם שממנו לרקע רבה

האחרונות, בשנים באים.
 בעייתיות התבטאויות

 לעורר הצליחו מרצים של
 הולמים בלתי ואירועים תכנים גם כמו הדתי, הציבור של כעסו את

 הביאו אלה כל דתיים. סטודנטים של ובדעות באמונות התחשבות וחוסר
הדתית. האקדמיה בסצנת לפריחה

 כיתות ייעודיים, לימוד מסלולי כלל בדרך כוללת דתית אקדמיה
 והסטודנטיות הסטודנטים רוב בקפידה. שנבחר אקדמי וסגל נפרדות

 משותפים, חינוכיים ערכים וחולקים דתיים מבתים באים בה הלומדים
 דברים יש כי יאמרו המתנגדים חיים. ואורח לבוש שפה, קוד גם כמו

 ישראל עם חלקי כל מצויים שבה החיים, של באקדמיה רק שלומדים
 אך ממנה, להתבדל בעת ובה החברה עיצוב על להשפיע אפשר אי וכי

 כגון ובנפש, בגוף ישירות העוסקים במקצועות כשמדובר הדבר שונה
והתיאטרון. העיצוב האמנויות, מקצועות
 והיחידה הראשונה היא ועיצוב׳ לאומנויות הדתית האקדמיה - 'אמונה
בא דתי לימודים כמוסד אפיונה שנה. ארבעים כבר בתחומה, בישראל

 שבהם ובתכנים והפרדה, צניעות של ההלכתית בהנחיה ביטוי לידי
 למקורות אישי חיבור תוך ביצירתן, להעמיק הסטודנטיות בוחרות
 הוא ב׳אמונה׳ היתרון שיפוטיות. ללא פתוח, שיח על והקפדה היצירה

 לעמוד מהסטודנטיות הדורשת והאמנותית, האחראית ההתנהלות
 מגבלה אינה הדתית המסגרת כאשר ביותר, הגבוהים בקריטריונים

 והענקת האחרונה בשנה המל״ג של ההכרה היא לכך הוכחה מנוע. אלא
. .B.ed.F.A-1 .B.ecLDes לבוגרות היוקרתיים התארים

 מלימודי עוונה המנויות "לימוד
 רור.1> מקצוע כל in חינוך, מעופטים,
 דם1ה> עול צלילה דורעוות התמנויות
 לK ^יעוי עולמו תNוהב לפנימיותו

11N .דווק הזרקוריםK בטיט^ציות 
 בחברה Nלהתבט יותר נוח ^לה

^תה" עוופטת nrxi המורכבות nx עומבינה
 פופולרי מקצוע כל או חינוך, משפטים, מלימודי שונה אמנויות לימוד

 לפנימיותו האדם של צלילה דורשות האמנויות הדתי. במגזר אחר
 נוח אלה בסיטואציות דווקא הזרקורים. אור אל האישי עולמו והבאת

 את שמבינה שהיא, כמו היוצרת את שמקבלת בחברה להתבטא יותר
 ואינה שלה, החזותי והקוד הלבוש החיים, אורח המורכבות, ההתלבטות,

 בחירת אלא מהתמודדות, התרחקות כאן אין צורה בשום אותה. שופטת
 רקע רעשי לצמצם רצון עומק. בה שיש ליצירה ביותר הנוחים התנאים

ומיקוד. לדיוק שאיפה מתוך
 הכללית, האמנותית העשייה בלב שלמד מי כי לומר היה אפשר פעם

נכון. לא כבר זה גם בימינו יותר, מאוחר לו שיעזרו קשרים גם בה ימצא

 ובעולם החזותי בעולם ביותר בכירים בתפקידים מצויות ׳אמונה׳ בוגרות
לאמנויות. החינוך
 את לראות יכולתי דתיים, שאינם במוסדות שנים שלימדה כמי

 שלהם ה״אחרות" חוויית את הדתיים, הסטודנטים של הקשיים
 באירועים בהשתתפות הקושי את ראשון, בימי גדולות הגשות לפני

 יהודית יצירה להצמיח כדי ועוד. רישום פיסול, מרתוני מחלקתיים,
 מרצים וסגל הנהלה לצד משותף רוחני בסיס לאפשר יש אותנטית,

 של הפנימי עולמם את המבינים תנאים ולאפשר השראה, מעוררי
 היום האמונית שהיצירה היא התוצאה והסטודנטים. הסטודנטיות

 אל השוליים מן נכנס הסוגים מכל יהודי ופולקלור מבעבר, יותר נוכחת
 סוג מהווה ב׳אמונה', המתקיים הייחודי המראות׳ ׳היכל המיינסטרים.

 לפרוץ ניתן וממנו היצירה, של המדרש לבית ההכרחי אינקובציה של
שיש. גבוה הכי יותר, מאוחר

הידעת?
 על שנה 40כ- לפני הוקמה minx מכללת

 מסלולי לפתח בכדי n!7^N ™נה נשות ידי
 עבור קיימות היו xשל ותעסוקה יזמות מוד,

 לפתוח mmx^ היתה ™נה הדתית. ישהxה —
xה^ות העיצוב תחומי ת ymxTim הדתי. לציבור 

 הגלריה ובמרכזה בקעה, שכונת בלב שוכנת המכללה
 שxעכשווית.בר יהודית ל^ות - "הוילה" הציורית
 בוגרת גרוסמן, פרתx ד״ר כיום עומדת המכללה
 שמשתלבות בוגרות ^x למכללה בעצמה. המכללה
 להכרה וזוכות ymxTim העיצוב האמנות, בתחומי

בינל^מיים. ולפרסים
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בחיננך

שינוייוצרות
עםלאנשיםלהנגיששדואגמיוחדאינטרנטאתראואנטי־שיונזינגתוכנת

יותרטובלעולםששואפותתלמידותמתאימיםכושרמאמנימוגבלויות

מדיאליהיעל//קדימהאחדצעדשלהןהיצירתיותאתמביאות

תלמידותהןשאזוויעלמנחםבןהדס

מעוררתיצירהאמונהב׳עלמאח׳כיתה

שש־שנתיספרביתבירושלים,השראה׳

13בנותרקהןוהייטק.מדעיםלאומנויות,

במסגרתחברתיות.ופעילותיזמיותוכבר

לחשובנתבקשוהןויזמותאקטואליהשיעור

משותףמוחותסיעורשינוי.שיחוללחברתימיזםעל
מדוברחברתי.אנטי־שיימינגשלתוכנהלפתחלרעיוןאותןהוביל

שבכלהואהרעיוןהדיגיטליות.החברתיותברשתותשיותקןבתוסף

תופיעהחברתיותברשתותשתישלחפוגעניותמיליםעםהודעה

זכורזו?הודעהלשלוחרוצהשאת/הבטוח/האת/ה"האםההתרעה:

למשךתוקפאהמקוריתההודעהשליחתלהרוג".יכולותשמילים
ופגיעה.נזקלמנועובכךאותהלמחוקיהיהניתןהזהובזמןדקות,שלוש

לנועלולהשפיע,ויכולותרוצותאנחנותחוםבאיזה"כשחשבנו

משחזרתחברתיות",השפלותשחוויםונעריםילדיםעלמחשבות

אנחנוברשת.שיימינגשלתופעהעל"שמענושאזו.יעלהתלמידה

ברשתותזמןהרבהנמצאיםשלנובגילנוערבנישהיוםיודעות

יכוליםבקלותוילדיםבאינסטגרם,בווטסאפ,בטיק־טוק,החברתיות,

אחתמילההרבה.לחשובבליפוגעניותמיליםשלהםלחבריםלשלוח

שלנוהרעיוןזמן.לאורךצלקתבוולהותיראחרבמישהולפגועיכולה

ההתרעהשוב.ולחשובלרגעלעצורלשולחתאולשולחלגרוםהוא

ההודעהאתלשלוחנכוןהאםלמחשבההזדמנותעודלהםמעניקהזאת

לתוכנה"הכנסנויעל.מסבירהאפשריות",פגיעותלמנועויכולההזאת,

האזהרהאותןיכתבושכאשרוקללות,פוגעניותמיליםשלגדולמבחר

ההודעה?".אתלשלוחרוצהשאתהבטוחאתההאםאוטומטית:תקפוץ

לחוללרוצותשהיינונושאעל"כשחשבנולהוסיף:מבקשתהדס

שיימינגשללהפחתהלפעולהרעיוןעלהלטובה,ולהשפיעשינויבו

אתלהפחיתהייתההמיזםשלהמטרההחברתיות.ברשתותוחרמות

הזההמיזםשבזכותמאמינותאנחנוהחברתיות.ברשתותהפגיעה

לנושא".החברתיתהמודעותאתולהגבירהתופעהאתלצמצםנצליח
להןשעזרומדריךמייעץצוותעםהמיזםעלעובדותהתלמידות
פיילוט,פיתחוהןמחשביםמתכנתבעזרתלביצוע.ועדהמחשבהמשלב
שמלווהמיהסופי.המוצרעלועובדותתקלותמחפשותעדייןהןוכעת

ביתמנהלתהיאבהן,ומאמינהותומכתמעודדתמחזקת,ביד,ידאותן

ויזמות.אקטואליההשיעוראתמעבירהשגםגודמן,הדסהספר,

בהאקתוןחלקנטלווהדסיעלגםהתלמידות,שלהמיזמיםמבחרבין
שלהןהמיזםאבלבפרס,זכולאהןאומנםהמנצח.המיזםלבחירת
חברתהיוצאת,החינוךשרתאצלביקרוהןרחבה.לחשיפהשםזכה

ועלהרעיוןעלהוקרהתעודתממנהוקיבלושאשא־ביטון,יפעתהכנסת
איתוודנוירושלים,עירייתראשליאון,משהעםגםנפגשוהןהביצוע.

והשיימינגהחרמותתופעתאתלמנועכדילעשותניתןמהבשאלה

ברשתות.

גםהמצאנולרשתות.בתוסףרקהסתכםלאשלנו"המיזםהדס:

למודעותהנושאאתשמעליםשיתוףקלפישלרביעיותמשחק
איתיהשחקןשלההרצאהאתהשכבהלבנותהבאנודיבור.ומאפשרים

לנוסיפרוהואויטליגו,העורממחלתסובלאיתיזיגי.בשםהמוכרהרמן

אנשיםשלהערותועםילדיםשלהצקותעםלהתמודדבחרהואאיך

לכתבההצטלמנויסודי.ספרבביתשיעורגם"העברנויעל:ברחוב.

מהחושבותהזמןכלואנחנוהצעירה,במהדורהזוםערוץעם12בערוץ

המסר".אתלהעבירכדילעשותאפשרעוד

שעסוקותהצעירות,הבנותשלמהיוזמהלהתפעלשלאאפשראי
מהפכהלעשותמנסותזאתעםויחדובחוגים,בתחביביםבלימודים,

נם:׳«ת1ו

ומנוד•׳הסריס
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שזהשחשבוחברותכמההיוהעבודהשבמהלךמספרותהןחברתית.

להחלישלאתגרנתנולאהןאבלמהרעיון.אותןלהורידוניסויעבודלא

פרגוןמאודלהרבהזכוהמיזם,שלבשלביםהתקדמולאטולאטאותן
והרגישוומהמשפחה,מהחברותהספר,בביתמהמורותותמיכה

אותןלשמועבאההייטקחברתמנכ"ליתגםטוב.משהועושותשהן
הןהתהליךכללאורךמאוד.אותןריגשכמובןזהמהרעיון.והתלהבה
חולמותהןועכשיובנושא,שלהןהתחושותעלדיאלוגביניהןגםניהלו

והשיימינגשהחרמותשלהן,בתוכנהמשתמשיםשיותרכמהשיהיו

ולמעשיםלמיליםשישהכוחאתיבינונוערובניוילדיםיפחתו,החברתי
חבריהם.עלהשפעתםואתשלהם

י"בכתהתלמידתברטלר,אוריה

חנה,בפרדסאלישבעאמונהמאולפנית

כמההמחשב.מדעיבמגמתלומדת

שמחשביםחשבהלאהיאכןלפנישנים

ללמודכשהתחילהאבלשלה,התחוםזה

במסגרתהשנהשלם.עולםגילתהבמגמה

חברתיאינטרנטאתרמפתחתהיאהמגמה

מתאימים.כושרמאמנימוגבלויותעםלאנשיםלהנגיששמטרתו

ביןוזמיןפשוטמפגשליצורהואהאתרמאחורישעומדהרעיון
מאמןלמצואשיוכלוכדימוגבלות,עםלאנשיםמקצועייםכושרמאמני
להתמידאותםשיעודדדברשלהם,הספציפייםלצרכיםבדיוקשמתאים
כושר.באימוני

מוגבלותאונכותעםלאנשיםמאפשרשכזהנגישאתרדאוריהאליבא

להתאמן.יותרגבוההמוטיבציהאצלםויוצרבקלותשירותלקבל
חברתי",ערךלושיהיהידעתישאבנה,לאתררעיונותעל"כשחשבתי

מסביבהחברהעלתמידלהסתכלהואשלנו"החינוךמספרת.היא

ולתרום".לעזוריכולהאניאיפהולראות

משפחהקרובעםכשנפגשההשנה,ראשבארוחתועלהצץהרעיון

גלשההשיחה"איכשהומספרת:אוריהבמקצועו.כושרמאמןשהוא
שאיןלעצמיוחשבתימוגבלות,בעליאנשיםעםעושהשהואלאימונים
שיחברמיואיןבתחום,שמתמחיםהכושרמאמניאתשמנגישכזהאתר

במסגרתעליולעבודוהתחלתיהרעיוןעלנדלקתיישרלזה.זהאותם

במגמה".השיעורים

הכושרמאמנילמשתמש.עלותללאחברתיאתרהואאוריהשלהאתר

שתבחןסינוןמערכתותהיההתמחותו,בתחוםאחדכלבולהירשםיוכלו

התאמהוגםמקצועיתמבחינהגםמתאימההכשרהבידיהםיששאכן

ולחפשלהירשםיוכלמאמןשמחפשאדםמנגד,מוגבלויות.עםלאנשים

לסייעכדילהירשםיוכלומתנדביםגםלו.המתאיםהכושרמאמןאת
אחרת.עזרהובכלבהסעותלמתאמנים

תחוםזהאבלמוגבלויות,עםאנשיםמכירהכךכללאאומנם"אני

קשבמבעייתסובלתבעצמי"אנילב.בגילוימשתפתהיאלי",זרשלא
דיתלמידההייתימחשביםלמגמתשהגעתיעדגבוהה.ברמהוריכוז

תמידהמוריםבחוץ.הייתיכברהתחילשהשיעורלפניועודמופרעת

הגעתיואזמסודרת.יותרלהיותצריכהאניאבלפוטנציאללישישאמרו

חשבתיתוכיבתוךיכולה.שאנילעצמילהוכיחכדימחשבים,למגמת

אותי..."שיעיפואולפרושליייקחזמןכמהמענייןלעצמי:

לעשייהנשאבהואוריהההפך,בדיוקהתרחשהפלאלמרבה
אתליפתחההמגמהלגמרי.הפוךדברלי"קרהבמגמה.היצירתית

דבריםליצורשמאפשרמענייןתחוםזהשמחשביםלהביןהראש

להאמיןליגרמולמחשביםהמורותתכנות.בעזרתויצירתייםמופלאים
שליוהיצירתיותלקופסהמחוץהחשיבההמקצוע.אתולאהובבעצמי

הקשבשבעייתרואהאניהיוםהמחשביםמגמתבזכותביטוי.לידיבאו
לפעמים,איתיקשהקצתהיהלמוריםאוליאותי.מייחדתשליוריכוז
במיוחדבונהשאניוהאתרהקושי,אתלנצחהצלחתיבמחשביםאבל

שלשלי,להצלחהמושלםביטויהואמוגבלויותעםלאנשיםלסייעכדי

"בכלל,ומוסיפה:בהתרגשותאומרתהיאוהצליחה",שמתקשהמישהי
מתעוררתאנילפעמיםבשבילי.השראההיותמידמוגבלויותעםאנשים

סיפוריעלחושבתואניהיוםאתלהתחילליבאשלאבתחושהבבוקר

לינותןוזהמוגבלותעםאנשיםשלומוטיבציהרצוןכוחעלהשראה,

תחוםשהואהכושר,בתחוםעליהםיקלשלישהאתריודעתוכשאניכוח.

לחברה".תורמתאנישגםאותימרגשוכוחותאנרגיותומעניקחשוב
מחנכים"אנחנוכימציינתהאולפניתמנהלתדוקוב,רויטמןיעלדר׳

שלנוהאמירהובאומנויות.במדעיםבתורההתחומים,בכללמצויינות

נובלפרסכלתולהיותהזכוכיתתקרתאתלפרוץיכולהאחתשכלהיא

התפקידה׳.מאתשקיבלהוכשרונותכישוריםישאחתלכלהבאה.
כלשלהכישוריםאתהפועל,אלמהכוחלהוציאהואשלנוהחינוכי

עשרמחשבים"במגמתדוקוב:רויטמןדר׳מוסיפהעודתלמידה".

עלוהרגשייםהלימודייםהכישוריםכלאתמקבלותהתלמידותיחידות
עולם".ותיקוןהכללראייתמתוךמעלה.מעלהלהמריאמנת

הידעת?
השנהשזכתהחנה,בפרדםאלישבעאמונהאולפניתמוסדות.בארבעהתלמידותכ-סס02לאמונה

ע"שטכנולוגיתאולפניתאמונההירושלמי,אמונהעלמאתיכוןהחמ"ד,שלארציחינוךבפרס

ברק.בבניהרצוגשרהנוהואמונהויינשטיין

עמוד 6



האישהתנועת

לאומיתהדתית
ישראלפרסזוכת

בא!:איתימישהו
כיצדבאומץמשתפותובר17D1/׳
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הןהזאתהשפלבנקודתדווקא
ונגדאמונהשלהילדלבתיהגיעו
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מושטתיד
בעולםאנזוןנזנזטברכפסעוהיוונזאתגרתקטהילדותחווהן

לראטונהוזכואנזונהטלהילדלבתיהגיעואזאבלהמבוגרים,

ולהזדמנותתנאיללאלאהבהבעולם,חמהלפינהבחייהן
ארנפלדיוסף//בחייהןואופטימיחדטפרקלפתוח

ברשלובסדנאותיהבהרצאותיההרביםמשתתפים

מסעהתחילהיכןבדעתםמעליםלאה־52בתמטטוב

רבותלנשיםשמהווההרהוטההצעירההמפותל.חייה

דרכהאתהחלהעצמיוחיבורמודעותשלמנטורית

וקשה.הרוסבביתכילדהבעולם
בדרוםהגרושיםהוריהאצלהעבירהילדותהראשיתאת

אומנםהשנייםבשדרות.ואביהבאופקיםהתגוררהאמההארץ.

ילדים,שנילהםנולדוקצרזמןותוךעשרהשמונהבגילהתחתנו

אבישלאלימותהתפרצויותבשלצלחהלאביניהםהזוגיותאך

מציינתהיאאבא",ידיעלמוכהאישההייתה"אמאהמשפחה.

אלימות.צעקות,כעס,בביתהיוזעם.התקפיהרבהלו"היובכאב.

פעם".מדיבכלאשלוביקורכללושליהילדותמחוויותחלק

נתפסהבלתיבתיאורברממשיכהיציבים",חייםליהיו"לא

ההוריםשביןאלאקבוע,בביתגרתישלארק"לאילדותה.של

איפההזאתמהמלחמהחלקהיינוואנחנומלחמות,היושלי

זהופעםאבא,אצלפעםאמא,אצלפעםעלינו.ישמורומינישן

הכולמסודרים.חייםליהיולאילדהבתורשלו.החברותאצל

הזמן.כלהשתנה
רקאותם,תיקחלאבא:אמרהשליאמאמסויםבשלב

בעולםמתעסקהיהשהואובגללאצלו,היינואזאותי.תשחרר
פעםובכלתכופות,לעיתיםבביתביקרההמשטרהעבריינותשל

וטלטל".הבהילזהמחדש
שלה.החייםמשגרתחלקהיולאמסודרותארוחותאפילו

אבאכיסנדוויץ',איתישלחולאפעםאףכמעטהספר"בבית

אהבמאודהואחווה.לארגילשילדדבריםואלושוכח.היהשלי

שלבית,שלתחושהלנוהייתהלאשונה.היהזהאבלאותנו,

האש".עלשמתבשלחםסירשלסדר,

יציבהלקרקעסוףסוףזוכה
איחרההימיםבאחדכאשרתשע,בגילהתרחשהמפנה

והייתההענייןאתאהבלא"הואלביתה.לחזורהילדהבר

סימניםליהיומכך"כתוצאהבכאב.משחזרתהיאיד",הרמת

לגיטימיזהבסדרלאאנישאםחשבתיעודילדהבתורבגוף.

ממהאותיושאלוהתעניינוכשחברותאבלמכות.לחטוף

בגללמכותשחטפתיבתמימותלהןוסיפרתיהאלההסימנים
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ברחחה

למנהלת,דיווחוהןבשתיקה.עברלאזההביתהשאיחרתי
שליאבאתהליךשלבסופוהלאה.המידעאתהעבירהוהיא

אשמהלהרגישליגרםלאשהואלזכותוייאמרלכלא.נכנס

חוסרעםלהתמודדכליםלוהיושלאמבינהאניהיוםבמצב.

משמעת".

אומנהלמשפחתברהועברהלכלאהאבשלהיכנסועם

גבולות.חוסרעםומרדניתאלימהילדההייתי"שםבנתיבות.
הייתילי.התאיםשלאמשהושעשהמילכלמרביצההייתי

הגיעההעו"סיתבזה.לעמודהצליחולאהםכיחודשרקשם

בתוךלאמא.לחזורוביקשתיעכשיו,רוצהאנימהושאלה

במשךאצלהגרתיבאופקים.אמאאצללגורעברתיקצרזמן
מאודהייתיאבלחדש,ספרלביתנכנסתיחודשים.ארבעה

שאעבורהציעההיאלבקר,שובהגיעהכשהעו"סיתבעייתית.

החבר׳העםכיףיהיה׳בטחואמרתי:התלהבתיישרלפנימייה.

צחוקים"׳.ויהיו
הילדיםלביתברהגיעהמוסדותכמהשלבדיקהלאחר

זהמהידעתי"לאברק.בניהעירבפאתישרהאחוזתאמונה

בפנימייה.לגורמוזרהיהלאזהמבחינתיאזרגילה,משפחה

יהיהשבוובטוחיציבלמקוםסוףסוףמגיעהשאנירקידעתי

ממקוםנודדתהייתיפעםכלאז,עדמשלי.פינהעםביתלי

יציבות".חוסרשלעמוקהבתחושהלמקום

לכבדוללמודהחדשההמסגרתעםלהתמודדברנאלצהשם

לאוהמדריכהלפסטיגלללכת"רציתיוהכללים.הגבולותאת

לקחיד.עליהוהרמתירגישהבנקודהלינגעזהלי.הרשתה
שלי.ההתפתחותהתחילהואזגבול,זהשגבוללהביןזמןלי
להתפתחהמשכתישאפסיד.זואניידאריםשאםהבנתי

אהבההרבהשםקיבלתיבגרויות.ועשיתילמדתיולהתקדם,

והרגשי.הנפשיבפןאהבהסוףסוףקיבלתישםהמובנים.בכל

אתלשמועזהאםכילדה,צריכהשהייתימהכלקיבלתי

הכול".ומזין,חםאוכלעוטף,מגעהנכונות,המילים

להשהעניקה׳למרחב׳לתכניתעברהי"בכיתהסיוםעם

המדריכותבית,שלסוגהייתהשהפנימייה"בגללנוסף.ליווי

לאומי,שירותשעשודתיותהיוהןלחיקוי.מודלמבחינתיהיו
כמוהן.לעשותצריכהאנילהצליחשכדילעצמיואמרתי
ללכתצריכהאנילהצליחרוצהאנישאםבתת־מודעהבנתי

הזאת".בדרך

ושיפורפיתוחלאימון,עצמאיעסקובעלת25בתברכיום

לגמריזהכמאמנתהיוםעושהשאני"מהעצמי.הביטחון

אתשלי.בנפששטיפלובפנימייה,החינוכיהצוותבזכות

הטובותהמיליםעםיחדשנים,באותןליהעניקושהםהכלים

להעבירמנסהאניבפנימייה,שקיבלתיהנפשותעצומות
כמאמנת".הלאה

במיטתאהבהמוקפת
החוליםבית

הריפה,פעוריאתכםהותירברשלחייהסיפורואם

כיוםשבעתיים.מסעירבדוי()שםליטלשלחייהשסיפור

בחייומעורהלתפארתומשפחהאיתנהזוגיותמתחזקתהיא

ומכריהמשכניהאחדאףשכמעטכךביישובה,הקהילה

עדשעשתההמהמורותמלאתהדרךכברתאתמדמייןלא

הנחלה.ואלהמנוחהאלשהגיעה
דרום־ואםישראלילאבהבריתבארצותנולדהליטל

אמריקאית.

$TS1$.דרוםאמריקאית$TS1$

$DN2$.דרוםאמריקאית$DN2$שרטון,עלעלתההשנייםביןהזוגיותכאשר
הקטנהאחותהואתהחמשבתליטלאתלשלוחהחליטהאב
שתיעלואחדבהירביוםכךסבתא".אתלבקר"כדילישראל,

אךמשפחתי,לביקורכביכוללישראלמטוסעללבדןהילדות
שליאבאבריא,ביתהיהלא"זההיום.עדבארץנשארובפועל

הגעתיכילדה,שלי"בעינייםמתארת.היאבבית",היהלא

זהאבלשליאמאאתשובשאראהוקיוויתיסבתאשללבית

מסויםבשלבאבלמגעגועים,בכיתיעודבהתחלהקרה.לא

מספרת.היאלבכות",הפסקתיפשוט

נחשפוהדודות,אחתגםהתגוררהשבובחולון,סבתןבבית

א׳בכיתה"המורהשונים.מסוגיםלאלימותואחותהליטל

מאודאנישנימצדאךכשרונית,מאודאניאחדשמצדראתה

וחסר,קרועוציודנקייםלאבגדיםעםלכיתהמגיעהמוזנחת,

מבחוץמישהיהגיעהלדווח.צריךשהיהלמידיווחהוהיא
אמרתיילדהשלתמימותמתוךואנישאלות,לשאולוהתחילה

אותיהוציאומשפטביתשבצועדהפשוטההאמתאתלה

הקטנה".אחותיעםלפנימייהוהגעתימהבית

ע"שצבעאמונההילדלביתליטלהגיעהשבעבגיל

בחוויהרגיל.ביתזהמהידעתילאכן"לפניבנתניה.אלעזרקי

מתארתהיאאחרת",שיוכחעדחשודיםהיוכולםכילדהשלי

ימים.באותםשחוותההמבוגריםבעולםהאמוןחוסראת

הילדיםביתבוגרתמטטוב,בר
"מהברק:בבנישרהאחוזתאמונה
זהכמtg;1מנתהיוםעושהשאני

החינוכיהצוותבזכותלגמרי

אתשלי.בנפששטיפלובפנימייה,

באותןליהעניקושהםהכלים
הטובותהמיליםעםיחדשנים,

שקיבלתיהנפשותעצומות
להעבירמנסהאניבפנימייה,
כמאמנת"הלאה

הילדביתבוגרתבדוי(,)שםליטל
אלעזרקי()ע"שDN2$$צבעTS1$$DN2$$צבעTS1$$צבעאמונה
הייתילאהשנים"כלבנתניה:

זהשלי.העברעללדברמסוגלת

כשאניהיום,אבלמדי.כואבהיה

אניבעצמי,ואמאנשואהכבר

מילדותעברתידרךאיזוקולטת
התהומותבכלואיךקשה,כךכל

המדהימיםהאנשיםבהןשהייתי

ופתחועלייויתרולאמהפנימייה

וללאבטבעיותבשביליהלבאת
תמורה"

הייתיהקטנה.אחותיועלעצמיעללשמורחייבת"הייתי

עצמי".מלבדאחדאףעלסמכתיולאקרירהממש

דווקאהיהימיםבאותםבנוחהרגישהשבוהיחידהמקום
המוןליהיובלימודים,"הצלחתילמדה.שבוהספרבית
ילדההייתהליטלשלי".החוזקותאתהרגשתישםחברות.

תרגילבאמצעאחדשיוםעדבספורט,ומוכשרתמרץמלאת

וכאביאיומהסחרחורתלי"היוקרסה.היאידייםעמידת

אולאכולמצליחהלאשאניבפנימייהכשהתלוננתיראש.

שזאתחשבוויטמינים.לינתןוהואלרופאאותילקחולישון

חולשהחשתיאחדשיוםעדלב.תשומתלהשיגשליהדרך

ארוך,תורהיההשירות.מבנותאחתעםלרופאוהלכתיגדולה
למיון".בדחיפותאותיהפנתהבינתייםאותישבדקהוהאחות

לביתבמהירותאותההסיעהילדבביתהמתנדביםאחד

שיזוזואנשיםעלצרחבאדום,נסע"הואהסמוך.החולים

על"השתטחתימשחזרת.היאנפשו",אתחירףממשמהדרך.

יסדירוכךואחרטיפוללישייתנוהתחננההשירותובתהדלפק

שזהחשבתילאאבלמקיפות,בדיקותעברתישצריך.מהאת

כלוםשזהלהןאמרתילבקרבאוכשהחברותרציני.משהו

הספר".לביתאחזורושלמחרת

ימיםכמהשכעבורגרועיםהכיבחלומותדמיינהלאליטל

וגילוסי.טי.בדיקתליעשולמחרת"יוםבאחת.יעצרוחייה

אותי"העבירוהפצצה.אתמטילההיאבמוח",גידוללישיש

אשארשלאכדיאושפזתי.שםשניידר,לילדיםהחוליםלבית

ביתמנהלתשלאחללכת,נאלצההשירותשבתאחרילבד

הרגשתיהלב.אתליחימםממשוזהאיתילשהותהגיעהילד

שטמונההחמורההסכנהאתהבנתילאעודאותי.שרואים

שלי".במצב

הוסרשםהניתוח,לחדרליטלהוכנסהקצרזמןבתוך

בביתשהיתיחודש"במשךרבה.בהצלחהמהמוחהגידול

לעצמיויתרתילאלחיות,עזרצוןביהיהלשיקום.החולים
לעזורהתעקשתימהר.שיותרכמהלשגרהלחזורונלחמתי
הנוראהחודשכלבמשךלצידישהיהמילהשתקם.לעצמי

אשתו,הוא,הילד.ביתמנהלכהן,יהודהשלהמשפחהזוהזה

איתילהיותהשעוןסביבתורנותעשושלווהכלותהילדים

בהתרגשות.מתארתהיאתיאמן",שלאבצורהאותיועטפו

יכלהלאאבלהחוליםמביתהשתחררהחודשלאחר

הייתהשלההחיסוניתשהמערכתבגלללפנימייהלחזור

שתוכללדירהבמיוחדלהדאגומחו"לתורמיםחלשה.עדיין

בהלםהייתילדירה"כשנכנסתיובבטחה.בנחתבהלהשתקם

לעכלהצליחלאשליהמוחשם.לישחיכוהמתנותמכמות
כלעםליהסתדרלאזהלי.ודואגיםאותירואיםשהנהזהאת

העולם".עלאזעדלישהיוהעגומותהמחשבות

אצלהגידולחזרתלמניעתהקרנותלעבורהחלהבמקביל

ה׳ברוךהייתה"ההחלמהבתחום.הגדוליםהמומחיםאחד

בכלהספר.לביתחזרתיללימודיםהאחרוןובחודשמהירה,

הבנתיפתאוםחדשה.רוחבישנכנסההרגשתיהזאתהתקופה

בביתשקורהומהבחיי,הטובוהדברשליהנסזהשהפנימייה

כהן,וריקישיהודההרגשתיבריא.לאהואשליסבתאשל
הםחזרה,לקבלכוונהשוםבלילימעניקיםהילד,ביתמנהלי

נורא".אותיריגשוזהבאהבה,הלב,מכלליודואגיםנותנים

שלבביתלאומישירותלעשותבחרהעשרהשמונהבגיל

וביןביניההבדלאתהבנתיפתאום"שםמיוחדים.ילדים
נחשבותממשפחותהגיעוהשירותבנותשאראחרים.אנשים

למדתיבנתניהפנימייה.בוגרתהייתיאניורקהמרכזבאזור

חברותליוהיועקיבאבבניחניכההייתירגיל,ספרבבית

הראשונהבפעםעניין.היהלאזהאותי.לבקרשהגיעו

שונה".הרגשתי

ליטלחיפשהמדרשהושנתהלאומיהשירותסיוםלאחר

"הייתירב.לאזמןלאחראותוומצאהשלההשניהחציאת

עםנפגשכהןיהודהמתחתנת.שאנימזהבאורותכךכל

מימנווריקייהודהשצריך.מהלכלודאגבעלישלהמשפחה

היום,עדואכפתיות.רגישותבהמוןאותיוליווהחתונהאת

הילדיםבקשר.עדייןאנחנולילדים,ואמאנשואהכברכשאני

ושגדלתירחוקהבארץגריםשלישההוריםיודעיםכברשלי

והפכתישהתחתנתיעדהשנים,"כלמוסיפה.היאבפנימייה",

זהשלי.העברעללדברמסוגלתהייתילאבעצמי,לאמא

היום,אבלשלי.העתידבבנייתעסוקהוהייתימדיכואבהיה

עברתידרךאיזוקולטתאניבעצמי,ואמאנשואהכברכשאני

האנשיםבהןשהייתיהתהומותבכלואיךקשה,כךכלמילדות

בשביליהלבאתופתחועלייויתרולאמהפנימייההמדהימים

למקוםשהגעתילקב"המודהאניתמורה.וללאבטבעיות
הזה".

הידעת?
(Sעפולה,אמונהילדים.בתיחמישהלאמונה

צבעאמונהחנה,בפרדםמיכאלנוהאמונה

שרהאחוזתאמונהבנתניה,אלעזרקיע"ש

שמואל.שבאבןלנרינוהואמונהברקבבני

ילדיםכ-008מתגורריםאמונהשלהילדיםבבתי

המשפט.ובתיהרווחהמגורמיברובםהמופנים

דברלכלובמשפחהכביתלהםמשמשותהפנימיות

בחברהלשילובםהחזוןמתוךצרכיהם,לכלודואגים

לנותן.ממקבלילדכלולהפוךהישראלית
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לחייםטיפ

האישהתנועת

לאומיתהדתית
ישראלפרסזונת

במשפחה

עשייתםכדיתוךופוגשיםה^נרץ,ברחביומשפחתיזוגי:אנישי,לטיפולמרכזיםמנהליםהם

11קבלוהמטופלים.מתמודדיםשעימםובקשייםבקונפליקטיםבקהילה riKהזהבעצות

במשפחהלטיפול™נהמרכזיממנהלי

ת1

צברי,שיפעת
בנתיבות:המרכזמנהלת

מזמניםבמשפחההחיים

רגעיירידות.לצדעליות

מאתגרים.רגעיםלצדשמחה

תקיעות,שלתחושהעולהכאשר
לתנועה,כהזדמנותאותהגםראו
’'׳#ז®.ולשינוי.להתבוננות

מנהלתטשרננפסקי,ננסי

שמש:בביתהמרכז

עצמית.למודעותבמסעפתחי

כךיותרטובעצמךאתשתכיריככל
קשובהיותר,טובהואמאזוגבתתהיי
יותר.ומוצלחתיותר

המרכזמנהלתבק,תמי

בשדרות:

אתמגבירהעצמיתמודעות

יכולתאתומעצימהלעצמיההקשבה

לעצמכםפנולכןלאחר.ההקשבה

לאחרים,מחויבותבליפרטי,זמן
לצרכיםעריםוהיובנפרדילדכלראו

שלו.הייחודיים

המרכזמנהלתגבאי,נעמה

במודיעין:
כאב.אוקושיעםלבדתישארואל

יבינוהילדיםגםוכךהזוג,בןאתשתפו

מצוקהבעתלשתףוחשובשאפשר
במשהואתכםכשמשתפיםקושי.או

עמוקנשמובעיניכם,חןמוצאשפחות
תמידהצורךובמידתתגיבו,בטרם

מקצועי.לייעוץלפנותאפשר

המרכזמנהלוייץ,אברהם

בירושלים:

ומשפחותזוגותללוותביכולתנו

משפחההמשותפים.החייםבמסע

לזכורצריךלכןשוחק,עסקהיא

לזוגיות.גםזמןלהקדיש

מנהלתאביבי,ליאורה

בנהריה־מעלות:המרכז
לבד,לךמהרללכתתרצהאם
לךרחוקללכתתרצהאםאבל
שלבתהליךמאמיניםאנחנוביחד.

להגיעמוזמניםאתםמשותף.מפגש
ולעשותהמקצוע,אנשיאלאלינו,
יחד.המסעאת

מנהלתאלבנים,אמתי

בטבריה:המרכז

לתקשורתחשיבותישבזוגיות
ולכןטובה,אישיתותוךאישיתבין־
דוגמהבכךוהעניקוביניכםדברו

אחרות,ובמיליםלילדים.גםאישית

לחוד.אחדוכלביחדשנינו

מנהלתבן־יצחק,מיכל

אביב-יפו:בתלהמרכז

ישכהוריםולשייך.לשקףלשתף,

להכירילדינואתללמדהזדמנותלנו

באמצעותשלהםהרגשותעולםאת

בואושלנו.מעולמנורגשישיתוף

משמעותשייכות,ונעניקנשתף

לילדינו.בריארגשיועולם

מנהלתגריוחלד,שנשיד"ר

במשפחהלטיפולאמונהמרכזי

אגףרכזתדומברוביץ',ורד
המשפחה:

אליוהבטוחהמקוםלהיותצריך"הבית

העולם".אללצאתנוכלוממנולחזור,נוכל
שלכם,הביתבנויעליהםהערכיםאתזכרו
והקשבה.לילדיכםבנועםלהעבירםוהתמידו

חשובלשמוועלגבולותבתוךהבית.הגבולות
הילדים.ולצרכילצרכינובהתאםמשתנים
שיחצרוזה.עםזהלשוחחוזמןמקוםפנו

ילדיכם.וביןבינכםומכבד,כנהפתוח,

לציון:בראשוןהמרכזמנהלתאהרוני,גיטל
הזמןאלהתייחסוחוזרות.בלתיהזדמנויותמזמןהזמן

המשפחהבןערך.יקרכדברמשפחתכםבניעםהמשותף

כאילואותוחבקואזכרגע,לכםחשובהכיהאדםהואשלכם

כאילולוהקשיבובשבילו,רקשבעולםהזמןכלאתלכםיש

ובעכשיו.בכאןנוכחיםוהיורקערעשיכללאין

תקווהבפתחהמרכזמנהלתמאירי,רותי
העין־אלעד:ראש

אתטפחולכןהדורות,שרשרתאתמשקפתהמשפחה

טובהתקשורתוהסבתות.הסביםוביןהנכדיםביןהקשר

ביותרהטובההדוגמההםבהםמסורוטיפולהוריכםעם

הדוראתלשתףהמבוגרהדוראתעודדוהורים.לכיבוד

חיזוקשלטובהאווירהתיצרווכךחייהם,בסיפורהצעיר

הבין־דורי.הקשר

הידעת?
בכיריםמקצועאנשיידיעלטיפוליםניתניםבמשפחהלטיפולאמונהמרכזיב-31

טיפולמיניות,בפגיעותטיפולומשפחתי,זוגיטיפולפסיכותרפיה,מגוונות,בשיטות

emdrבשיטתטיפוליםושכול,באובדן ,cbtועוד.מוזיקהבאומנות,טיפול

עמוד 9



הזינוק:קועל
שנכנסתסלע,יפעת

לתפקידהאלובימים
!,אמונוכיו"! 1111!

הראשוןבמפגשנזכרת
בסניףכילדהשלה
אביבבתלהתנועה

להגשמהיעדיםומציבה

מנהליםחדר
טלההחיבוראתהנכנסת,אנזונהתנועתיו"רסלע,יפעתמתארתלתפקידכניסתהעם

הטעהאתגרילנוכחיעדיהאתוסטרטסתמילדותה,עודהתנועהלערכי

תה/171עיקרון
התורזהשלנו,הדורזה

לפעולוחובהזכותוזושלנו,

ולביסוסחוסנהלחיזוק

ישראלמדינתשלאיתנותה

ודמוקרטית.יהודיתכמדינה

ילדות/זיכרון
אביב.בתלהקסטלבית

שלסבתא-נכדהפעילות

אביבתלאמונהסניף

לאחריה.אופנהותצוגת

משאלה/
בריאים,שנהיה

וראויים.שמחים

שנעשהובכלל,

פחותונדבריותר

שכלשואפת/

בכלדתית,ציוניתאישה

תראהובעולםבארץגיל,

ביתאמונהבתנועת

בתחומיוצמיחהלמפגש

לה.הייחודייםהחיים

מופת/דמות
בעלמהפכניתאהרונסון.שרה
אגרונומיהלימודילצדכורחה.

בצרפתית,שלטההיאובוטניקה

וערבית,טורקיתיידיש,גרמנית,

מלאיחייםחיההכולומעל

האמונהעיניהכשלנגדמשמעות

ישראל.בנצח

משתנהבעולםהאתגר/

עסקייםארגוניםמהירבקצב
להתאיםנדרשיםוחברתיים

לצרכיםיעד,לקהליעצמםאת

אמונהמגוונות.ולמשימות

עשיר,אתוסבעלתתנועההיא

והשפעהמקצועיתורסטיליות

היאאףשנדרשתציבורית

וחדשנותס.חידושיםלהטמעת

הדתיתהאישה
ושותפהמובילהלאומית/

השפעהובעלתולהנהגה,לעשייה

ועלבפרטהדתיתהציונותעל
וכדיבכלל.הישראליתהחברה

יוםמג׳נגלתבמשימהלהצליח

משימותיה.כלביןולילה

בשנתמכתן/רגע

בצעדתמשתתפתאני1987

בשדרהישראללמדינתהצדעה

קהלומסביבבניו־יורקהחמישית
הלבומריע.ישראלדגלימניףרב

שישההבנהגםואיתומתרחב

הנס.עללשמוראחריותלנו

והמחויבותהמסירותמרגש/

אמונהועובדיעובדותאלפישל

נוערובניהילדיםשלהעתידלתמונת

כפשוטו.בית,היאאמונהשבשבילם

במגדרשנייםתאריםבעלתאילןברואוניברסיטתאביבתלאולפניתבוגרתמודיעיןתושבתלארבעה.ואםנשואה,49בתזה1ת:תנמדת

ובמועצהמודיעין־רוציסטרההיגויבוועדתאמונה,שלהמנהלבוועדחברהלשעברשינויילשםצעירים'אלומהעמותתמנכ"ליתובמשפטים

האוצר.משרדהממשלתיות,החברותברשותבכירהכסגניתכיהנההאחרונותבשנתייםמעוזהעמיתיםברשתחברה"2020ישראל"מגןהציבורית
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צילום:
איציק
הוזרי

האישהתנועת

לאומיתהדתית
ישראלפרסזונת

ציונימפעל
נשים,שלהעצמתםלמעןוהכולממשלתימשרדשלגודלבסדרtg;1יתנהמערכתמנהלתminxתנועת
בישרtg;1לנוערובניילדיםמשפחות,

אמונהמנכ"להדרי,דוד

היאאמונהתנועת

וחזקהגדולהתנועה
עשרותזההפועלת

זכתהשבמהלכןשנים,

ובראשםרביםבפרסים

עלישראלפרס
האישהבקידוםפועלה

בישראלוהמשפחה

לחינוכםתרומתהועל

שלנפשותיהםולהצלת

ילדיםאלפיעשרות

מתוכםאלפיםבסיכון.

בוגריםכולםנכדיםואפילוילדיםעםבעצמםמשפחותבעליכבר

במדינתוהעסקיתהחברתיתהציבורית,העשייהבמרחביהמעורבים

ישראל.
האנושיבהוןטמוןועוצמתה,חוסנהמקוראמונה,שלההצלחהמפתח

המערכת.בקצהשניצביםהנאמניםוהעובדתהעובדבזכותהכולשלה.

השינה.לפניבפנימייהלילדסיפורשהקריאבפנימייההמדריךבזכות

הרגלילווהקנתהשנהבגילהילדאתשחינכהבמעון,המטפלתבזכות

שלבתיכוןאובאולפנההמורהבזכותותפילה.ברכותהליכה,אכילה,

ביולוגיהאומתמטיקהתנ"ך,ללמודהתלמידהאתשעודדהאמונה,

בפנימיותהסוציאליתהעובדתבזכותיכולותיה.אתולממשמוגברים

שלהנפשנבכילשורשלרדתשהצליחהאמונה,שלהטיפולבמרכזיאו

נשמתם.אתולרפאטראומותלמוריוילדיםנשים

ומחדל,מהארץהכספיםמגייסיבזכותגםהיאההצלחהוכמובן
ומסורות.נאמנותומתנדבותעובדותעובדים,אלפיעודשלובזכותם

למערכתחמצןשמזריםהאנושי,ההוןספקללאהואאמונהשלהנרטיב
הזאת.המיוחדת

ממשלתימשרדשלגודלבסדרמערכתמנהלתאמונהתנועת

להאכילאחראיתאמונהלהמחשה:מספריותדוגמאותכמהבישראל.
כלומרארוחות,לשתילפחותלהםולדאוגפיות,אלפיםכעשרתיוםמדי

שנה.מדיארוחותמיליוןכשישהמספקתהתנועה

מתחנכיםבסיכוןכילדיםהמוגדריםאמונהילדינוספת:דוגמה

בפנימיותמספקתאמונהלכך,בתוספתהארץ.בכלספרבתיבמגוון

וילדילדהכללתגברמנתעלהצהריים,אחרבשעותעזרשיעורישלה

שבמסגרתוחינוכימפעלמעיןהקימההתנועהוחיזוק.לתמיכההזקוקים

דהיינוילד,לכלעזרשיעורישלושהלפחותשבועמדימעניקההיא

בשנה.עזרשיעוריאלףכ־051

אורתודנטילטיפולשנהמדיזוכיםבסיכוןילדיםעשרותועוד,זאת

בלאבשנה.שקליםכמיליוןשלבעלותנהיגהשיעורישלמלאולמימון

אלמנטריות,כהוצאותמשפחהלכלשנראותהללו,ההוצאותשתימימון
שלמזונמוכהפתיחהבנקודתעומדיםהיואמונהשלוהבוגרותהבוגרים

גילם.בנישאר
אלפיומפעילהבשכר,ועובדיםעובדותכ־000,3כיוםמעסיקהאמונה

כ־573שלשנתיבתקציבזאתכלהארץ.ברחביומתנדבותמתנדבים

ישראל,מדינתמעניקהשקליםמיליוןכ־091מתוכםשקלים,מיליון
מהפעילויותומהנהניםמהמשתתפיםמגיעיםשקליםמיליוןוכ־051
השונות.

מיליוןכ־53שלמחסורישעדייןהתקציב,שלהמרשיםגודלואףעל
בעזרתתבלוברחביבישראלאמונהמשיגההזהההפרשאתשקלים.

מקרנותתרומותלגיוסיומיומימרדףמנהלותאשרומתנדבותיה,עובדיה
הציוניבמפעלחלקליטולהמעונייניםהעולםמכלפרטייםומאנשים

הזה.החשוב

משמעותילשינויאמונהשלסיועהאתהממחישקטןסיפורולסיום,

שניםכמהלפניהתקייםאמונהמפנימיותבאחתאחת.ילדהשלבחייה

לילדהלבשםהתורמיםאחדהערבבמהלךתורמים.בנוכחותערב

למנהלניגשהואמחייכת.כשאינהגילהבנותעםהבמהעלשהופיעה
לפנימייההגיעהשהילדההתבררלילדה.קרהמהלבררוניסההפנימייה

ביןשהביאהמהזנחהסבלהשבוהוריה,מביתשהוצאהלאחרעתה,זה
מבושה.פיהאתסוגרתפשוטהיאכךובשלנרקבושיניהשכללכךהשאר

שלבסכוםהילדהשלפיהשיקוםאתלממןברגעבוהחליטהתורם

נורמטיביתכנערההפנימייהאתסיימהילדהאותהשקלים.אלפיעשרות

הדלתותכלאתפותחכשחיוכהבהצלחה,הישראליתבחברהוהשתלבה

בפניה.

ואלפימאותמתוךאחדסיפוררקרבות,מניאחתדוגמהרקוזוהי

ומלואועולםהםכאלהוילדהילדכלאמונה.דפיאתשממלאיםסיפורים

והמשפחה.הביתהיאבשבילםואמונהאמונה,בשביל
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בטיפול

שללשאלותמשיבהאמונה,בארמכוןמנהלתסמט,תמיהפסיכולוגית

הדתי־לאומימהציבורנוערובנימחנכיםהורים,

לאהדיבורעצםהאםבריאה"."מידותעלעכשיומדבריםכולם

ולמההתלמידים?אצלהנושאאתפרדוקסלי,באופןיותר,מעורר

ובישיבות?באולפנותזהעללדברחשובבכלל

מצביעההנושאאתנעוררכךעלנדבראנחנושאםהמחשבה

בעברהנוער.בניוביןוהמחנכיםהמבוגריםביןשקייםהפערעל

ונחשפומידעקיבלונוערובניילדיםשדרכוהצינורהיוהמבוגרים

נעזריםהמבוגריםפעמיםהרבההפוך.הואהמצבהיוםלעולם.

שנדמהבחברותגםונערה,נערכלמידע.אחרבחיפושהנוערבבני

חייםאנחנולמיניות.וחשוףמידעשלליםחשוףמוגנות,שהןלהן

הילדיםאתולהפקירמהנושאלהתעלםבידינומיניות.רווייתבחברה

כליםונותןגישהשמעצבחינוכיכגורםשםלהיותאוגוגל,לחסדי

כך.כלמסובךבעולםלהתנהלות

הידעהקנייתונושאורב־ממדימאודמאתגרהמחנךתפקידנכון,

הכול,יודעיםשהםומרגישיםנחשפוהנוערבניאםגםמתעתע.
ובמקריםמדויקאינוהטובבמקרהמזדמןבאופןשנרכשהידע
שיחהואבריאהמיניותעלהשיחלידע,פרטומעוות.מוטעהאחרים

שלמבורכתסערהזוההתבגרות.בגילהנוערבנישלהסערהלבעל

וחששות.בהתמודדויותגםמלווההיאאךבריאה,התפתחות

מבוגרקריטי.הואזהבשלבשיחומאפשרשמביןהמבוגרתפקיד

שהואמבוגרומלווה.מביןזאתעםיחדאבלעוגןלהיותשיכול

מיניות.שלעמוקהתפיסהלבנייתמפתחלהיותיכוללשיחכתובת

תפקידוההתמודדויות.כלאתיפתורלאבריאהמיניותעלהשיח

שעובריםהתהליכיםעםיותרעמוקההיכרותולנערהלנערלהעניק

בהתמודדויותיהם.אותםשילווותפיסהשפהאצלםולבנותעליהם,

כמחנכיםתפקידנואליו.שייקלעומצבבכלאיתםלהיותנוכללא

אתלשקולהרגשיים־השקפתייםוהכליםהידעאתלהםלתתהוא

אמת.בזמןבחירותיהם

הבריאההמיניותנושאששאלת.לשאלהבסיסישזה,כלעם

מביאעצמואתשמכבדמוסדכלפופולרית.לסיסמההפך

עלהשיחרבותשפעמיםהיאהבעיהנפלא.וזהבתחוםהשתלמות
במספרנמדדאינואמיתיחינוךממכלול.חלקאינובריאהמיניות

שיחעלמבוססתאמיתיתבנייהבנושא.עוסקיםשבהןהשעות

רואהאלאמורכביםבנושאיםמלעסוקנמנעשלאשיחמתמשך,

ערכישלמלאממכלולכחלקבמיניותשעוסקשיחהזדמנות.בהם

בריאה.מיניותעלאמיתישיההואחיים

בבגדיםללכתמתעקשתה־51בתבתנותורנית.משפחהאנחנו

הצדדים.משניוטעונותכועסותתגובותשגוררמחצנועים,לא

עושים?מהושואלים:אוניםחסריכברההורים,אנחנו,

ישבאמת.לאאבלהצניעית,בנושאלכאורהעוסקתהשאלה

השאלהאבלובנפש,בלבושבגוף,צניעותמהיולהביןלהרחיבמה

לילדים.הוריםשביןבקשרעוסקתהיאבזה.עוסקתלא

רקהואוהלבושלילדיםהוריםביןתקשייתצורותמיניכליש
וסביבןהוריהם,שלהרגישותהנקודותמהמזהיםילדיםמהן.אחת
הואוהצניעותהבגדיםנושארבות,במשפחותשיח.מעיןמתנהל

לאהואששאלתםבשאלההעיקרלכן,הזה.מהסוגרגישהנקודה

והכעס.ההתעקשותאלאהצניעות

בחינוךרבמאמץמשקיעיםאתםמובנת.ההורים,תחושתכם,
סתםלאמזה.חלקבוודאיהואצנועולבושומצוות,לתורהילדיכם

אליה.יתייחסוזהפיועלמתלבשתבתכםאיךרואיםכולםחלק,
והתנסוייתנוספותהתנהגויותבעקבותיולהביאעלולגםכזהלבוש

התנהגותהאמיתית.לבתכםשלכםשהדאגהבוודאירצויות.לא

קיימותאלולצדאךאמיתי,וקושיכעסמעוררתהמתריסה
בקהילהיגידומהלהן:מודעיםאינכםשאולינוספותתחושות
העילםנכשלנו?האםוכמחנכים?כהוריםעלינואומרזהמהשלנו?
ועוד.ועודעליה?ונגונןנשמוראיךומפחיד,זרבומסתובבתשהיא

עםובוטהצעקניגםלעיתיםשיחמנהלתבלבושההבת

כמהעדבבית.אצלכםמדובריםוהפחותגלוייםהפחותהרבדים

הקשייםעםומהחאים,אתםזהאתבאמת?ממנילכםאכפת
לראותמוכניםאתםיגידו?מהלכםחשוביותרשלי?האחרים

אבלפנימיותעלמדבריםאתםתמידלחיצוניות?מעבראותי

בחיצוניות...נתקעים

הסתםמןהוריה.בעיניהנכונההלבושדרךמהייודעתהבת

ההוריםשלחייהםדרךהכולומעלרבות,פעמיםנאמרוהדברים

צריךמהונשניתחוזרתאמירהבעיניהם.נכוןמהמראיםולבושם
הדלת.ידעלמתרחשתכשהיאבוודאימזיקה,רקנכוןמהאו

לפגושבנפשומקוםזמןפנוללבוש.מעטהניחויקרים,הורים

שבומרחבליצורעליה,עוברמהלשמועבאמת.שלכםהבתאת

לאזהומשבריה.התלבטויותיהמחשבותיה,אתלהניחתוכלהיא

מגדליםשאתםתיווכחובאמתאיתהלהיפגשתצליחואםאבלקל,

אוצר.

אחדאלייהגיעאחדיוםתיכונית.בישיבהמחנךאני

שהואחושבשהואבכךאותיושיתףנסער,כשהואהתלמידים

לעשות?נדרשאניומהלהגיבעלייכיצדלגברים.נמשך

בהתמודדותלשיתוףכתובתבךראהשהתלמידאשריך

כבדההמחנךכתפיעלהמוטלתהאחריותהזאת.המסעירה

מוצףבעולםזו.מעיןרגישותבסוגיותובמיוחדתמיד,
לאורתיבחןשלךתגובהכלרגשית,טעוןושיחאג׳נדות

הזאת.הרגישות

תיבהל.שלאהיאלולהעניקיכולשאתההראשונההמתנה
לולהיותתוכלומבוהל,נסעררבותפעמיםבעצמוהוא

מחווהאומילהלכלמאודרגישיהיההתלמידמייצב.לעוגן

ופשוטאלומכללהימנענסהכלפיו.שיפוטיותשמבטאת

צריךעליו.עוברמהולהביןסיפורואתלשמועאיתו,להיות
כללית.תופעהעםולאאיתו,מדברשאתהלזכור

הואכזהבמצבתלמידיםשלהעיקרייםהקשייםאחד

ישאםלהםברורשלאהרגשהעולמם,ערעורשלההרגשה

לאיותרועודבפרטהדתיבעולםבכלל,בעולםמקוםלהם

לולתתשלךהתפקידזההישיבה.שלבעולמהמקומםברור

הדתי.בעולםגםואהוברצוישהואוהבנהבליבךמקוםמקום.

מסעשלתחילתוהואמבטאשהואבמחשבההשיתוף

הןשמחשבותיוייתכןיסתיים.איךברורשלאמסעמשותף,
הןבירורואחריההתבגרות,גילשלהגיבושבתהליךתחנה
וייתכןהמינית,נטייתואתמשקפותולאמרכזיותכלאיתגלו

ההפך.
בשבילווהמתאימההנכונההדרךמהביחדלחשובכדאי

ההפניהלסוגייתזהבהקשראתייחסהמסע.אתלעשות

טיפול,"חייב"או"צריך"שהואאומריםרבותפעמיםלטיפול.
הנכונה,הגישהקשה.ותחושהלחץיוצרתשלעיתיםאמירה

תהליךשעוברמיכלמקצועי.ליווילושמגיעהיאלדעתי,
מגיעמורכב.בתהליךנמצאמיניתנטייהאוזהותבירורשל

מיטיבלמטפללהיותחייבתההפניהלבד!בולהיותלאלו

המטופלטובתושרקאחרתאוכזולאג׳נדהמגויסשאינו

הסביבהואתהמחנךאתפוטראינוהטיפולעיניו.לנגדעומדת

מקוםולהיותאותוללוותבנער,להתענייןלהמשיךהקרובה
בשבילו.

הידעת?
המשפחהבתחוםמתחדשיםבאתגריםלעסוקלמערהלושםאמונהתנועתשלאמונהבארמכון

ייעוץהדתית,בחברהנפשמתמודדיהדתית,בחברההלהט"בבריאה,מיניותכמווהחברה,
אלו.בתחומיםורחבאחראימקצועי,שיחהמוביליםבוגריםמאותלמכוןועוד,גרונטולוגי
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