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תיבת החיות
מרפאה וטרינרית מושב חוסן

חדשות

ענת יתח 

מבריטניה  צעירים  שבעה 
ורדים  בכפר  להתגורר  עברו 
ויעסקו בפעילויות התנדבותיות 
נעשה  הדבר  בקהילה.  שונות 
התנדבותי  פרויקט  במסגרת 
בשבוע  שהחל  מסוגו,  ראשון 
בכפר  ישהו  הצעירים  שעבר. 
שלושה חודשים, הם מתגוררים 

יבקומונה כאורחי המניין המש
פחתי והמועצה המקומית, וכבר 

החלו בעבודתם.
הפרויקט ממומן על ידי מגבית 
לפיי הפועלת   ,UJIA  בריטניה,
תוח הגליל. השבעה, שש בנות 
ספר  בתי  בוגרי  הם  אחד,  ובן 

תחי לפני  הנמצאים  יתיכוניים 
לת לימודיהם האקדמיים. כולם 
"נועם",  הנוער  תנועת  חניכי 
נוער  של  בינלאומית  תנועה 
הגיעו  לישראל  מסורתי.  מזרם 
לפני כשבעה חודשים במהלכם 

במס והתנדבו  בירושלים  ישהו 
גרות שונות כגון מד"א, פליטי 

סודן וצה"ל.
שהו הקומונה  לדירת  יבנוסף 

לכל  הוצמדה  לרשותם  עמדה 
אומנת,  משפחה  מהם  אחד 
בזמנם  לבלות  יוכלו  שאיתה 
הפנוי ולהתארח בביתה במהלך 
סופי השבוע. הצעירים דוברים 

יעברית, לא תמיד רהוטה, ומש
תתפים בכיתות אולפן לשיפור 

השפה.
הפרויקט  מלוות  חיים,  גלית 

ימטעם המניין המשפחתי: "במה
התנדבו  הם  האחרון  השבוע  לך 

יבמסגרות החינוכיות בכפר וסיי

עמותת "כתף חמה" שמרכזה 
בגליל המערבי תפתח בתקופה 
הקרובה מרכזי תמיכה נוספים 
של  משפחה  לבני  המיועדים 

חולים כרוניים.
הע פתחה  שעברה  יבשנה 

העצמה  תמיכה,  מרכזי  מותה 
יופנאי במשגב ובג'וליס. המר

לקום  עומדים  הנוספים  כזים 
בחיפה, בעמקים ובשרון.

להורים,  מיועדת  העמותה 
של  ואחים  ילדים  זוג,  בני 
ונפש  גוף  במחלות  חולים 
המרכזים  במסגרת  מגוונות. 
מגוון  העמותה  מפעילה  שלה 
בני  עבור  וסדנאות  תוכניות 
הנושא  בפרויקט  המשפחות 

את השם "טעם החיים". 
כאמצעי לגיוס כספים מציעה 
מרתקות  פעילויות  העמותה 
ניתן  אותם  וארגונים,  לגופים 

השתלמו בכנסים,  ילשלב 
אחת  כיף.  וימי  אירועים  יות, 
ההרצאה  היא  הפעילויות 
"אמנות השינוי", על משברים 
להתעצם  ניתן  מהם  ומעברים 

פעי אותם.  לשרוד  רק  יולא 
העש סדנת  היא  נוספת  ילות 

על  "סיפור הצלחה"  רה בשם 
מסורתיים  באמצעים  שימוש 
להעברת מסרים מקדמי שינוי 

במשפחה.
ניתן  העמותה  באתר 

פעי על  נוסף  מידע  ילקבל 
להצט העמותה,  ילויות 

לתרום: וכן  לפעילויות   רף 
.www.katef.org

יאפשר גם להשאיר פרטים בכ
 katefchama@gmail.com  תובת
זיו אל  להתקשר   או 

.054-2036363

עו בלימוד אנגלית, בחוגי יצירה 
בכיתות  החי,  בפינת  ואומנות, 
המחשבים וכן בכיתה המותאמת 
מיוחדים.  צרכים  בעלי  לילדים 

יבשני ימים נוספים בשבוע, בש
יתנדבו  הם  הצהריים,  אחר  עות 
חוות  'כוכב',  מרכז  במסגרת  גם 
הרכיבה 'עץ הזית' וחוגים שונים 
אחת  המסורתית.  הקהילה  של 

ילשבוע הם גם נפגשים עם קבו
תושבות  ערביות,  בנות  של  צה 

במס מתנדבות  אשר  יהסביבה, 
גרת שירות לאומי. כדי להגביר 
עוד את מעורבותם בקהילה הם 
יתחברו עם חניכי כיתות י"ב של 
גילם,  בני  כמעט  שהם  הצופים, 
ויתלוו אליהם לערבי בילוי בימי 

חמישי או בסופי שבוע".
לורה, אחת מחברות הקבוצה: 
"השבוע הראשון שלנו כאן היה 
אותנו  קיבלו  כאן  כולם  נפלא. 
חום  ובהמון  פתוחות  בזרועות 
לקידוש  הגיעו  אנשים  ואהבה. 

המש במניין  שישי  יום  ישל 
פחתי ועצרו כדי לשוחח איתנו 
נתן  זה  פנינו.  את  לקדם  וכדי 
חלק  שאני  כאילו  להרגיש  לי 

מהכפר".
ניקול, חניכה נוספת: "מעולם 
ילדים  כך הרבה  כל  ראיתי  לא 
שמחים, מחייכים ומלאי ביטחון 
עצמי גם במניין, גם בבית הספר 

וגם באשכול הגנים".
סאם, החניך היחידי בקבוצה: 
"חיברו אותי עם משפחה שבה 
פחות  ואחרי  בנים,  ארבעה  יש 
משבוע אני כבר מרגיש כאילו 
במשפחה.  החמישי  הבן  שאני 
בשבת הבנים לקחו אותי לשחק 
כאילו  אליי  והתייחסו  כדורגל 

אני אח שלהם".
הפרויקט  הצלחת  כי  יצוין 
תביא למשלחות נוספות בעתיד 
וכי כבר מתוכנן מהלך נוסף של 
חילופי משלחות נוער במסגרת 

מגבית ברטיניה.

שבעת המתנדבים עם המלווה גלית חיים              צילום: עמי אור

מרכזים נוספים 
לבני משפחה של 

חולים כרוניים
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