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אותי

משהו

חשוב

$TS1$החברה$TS1$
החב־
אישית ואת

^^
רה
$DN2$בפעי^^ $DN2$לות חריגה של עיסוי רגלי סגל
$DN2$החברה $DN2$בכלל .הייתי
וניסיתי
) 16 ,חניכים
הקייטנה (ראו ידיעה בעמוד 40
לעזור ,אבל
איל״ן,
המשתייכיםלעמותתאיל״ן (איגוד ישראלי לפני חמש שנים הצטרפתילקייטנת
שהיא שונה .יש בה עומק ונשמה שאין בכל
לילדיםנפגעים) סיימו השבוע אירוע חווייתי
קייטנה,הפועלת בתנאי
מסוג אחר ביישוב
מקום .מה שמקבלים פה בשבוע אחד מחיה
בכמה

מקומות ועמותות,

משהו

פנימייה,

בה ״אומצו" על

ידי

מדריכי וחניכי

תנועת״בניעקיבא״.
את

הקייטנה,

השנה הת־
$TS1$התשיעית$TS1$,
שהתקיימה זו

תמיר היה חסר.

ומזרים כח״.

קליינר
הבוגרת

סיפר

כי בכל

בתנועה על

שנה

נאבקת

השכבה

קיום הקייטנה .״היא זקו־
$TS1$זקוקה$TS1$

קה
$DN2$התשיעית $DN2$,הדריכו כ־  80נערים ונערות מה־
$TS1$מהשכבה$TS1$
$DN2$זקוקה$DN2$לסכום של כ־  60אלף שקלים
שיעית,
הוסיף.״לגייס סכום כה רב זו עבודה לאקלה,
תפקדו
$DN2$מהשכבה $DN2$הבוגרת של התנועה .חלקם
שכבה
שמתבטאת במעבר מדלת לדלת כדי לאסוף
לחניכיםוסייעו להם בכל הדרוש,
כ״צמודים״
שקל אחר שקל .בנוסף ,יש
כוללטיפול פיזי .אחרים הופקדו עלאוכל,
התרמות של בו־
$TS1$בוגרים$TS1$
בירושלים ,שיחות יומיות לחברותול־
$TS1$ולתאגידים$TS1$
גרים
$DN2$בוגרים$DN2$
לוגיסטיקהועוד.
"מצב הרוח ,החוויות אותן חווהילדים ושמ־
$TS1$ושמחת$TS1$
תאגידים
$DN2$ולתאגידים$DN2$
ועוד״.
הקייטנה עצמה נמשכת שבוע ,שבמהל־
$TS1$שבמהלכו$TS1$
חת
$DN2$ושמחת $DN2$החיים של החניכים והמדריכים,שפועלים
כו
במשך חודשים ארוכים ללא לאות בגיוס תרו־
$TS1$תרומות$TS1$
$DN2$שבמהלכו $DN2$צמוד הצוותלחניכים לכל אורך שעות
היממה.״עבורנו זו עבודה של ממש״ ,ציין
מות
$DN2$תרומות $DN2$ומשאבים לטובת הנושא ,השאירו אותי
אשרינוותודה" ,קליינר .״מדובר ביוםולילה של דאגה לאדם
ללאמילים למעט שתיים
אחר ושל אהבה לכל אדם באשר הוא ,ללא
אמרשלומילנגר ,ראש המועצה.
לדבריו ,נרתמה במהלך השנה כל הקהילה
ומגבלותיו .אהבה
ליכולותיו ,כישוריו
קשר
נקייה בין כני אדם .ההשפעה וההרגשה של
בפעילות בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
ביישוב במטרהלסייעולתמוך
הקייטנהמלוות אותנו לכל אורך הזמן .בזכו־
$TS1$בזכותה$TS1$
$DN2$באמצעות $DN2$תרומות ,אפיית עוגותלמכירה ,בי־
$TS1$בישול$TS1$
מצעות
$DN2$בזכותה $DN2$אנחנו הופכיםלרגישים יותר ,אכפתיים,
תה
שול
$DN2$בישול$DN2$
לחניכים במהלך הקייטנהועוד.
פתוחים ומתחשבים״.
קליינר ,מדריך בקייטנה ,סיפר :״אני
תום

כדי
לפעול״,

