הגיגה של נתינה וחיוכים
שלש שבשרון פועלת זה

במושב

אול"ן

מדחס הקושנה הם ולדשובני נועד מהאזור שהתנדבוליוזמה הברוכה

יעקב ,כתבתנו בשרון

נצחית

ילדים וכני נוער

ממרשםנחלים

שבשרוןמפעילים
ברציפות

השישי

זה

קייטנה

הקיץ
מיוחדת

במינה ,כולה על
איגוד יש־
$TS1$ישראלי$TS1$
עבורילדים נכיםמאיל״ן
ראלי
$DN2
לילדיםנפגעים.
בני
של
ברוכה
ביוזמה
מדובר
הנוער
שחונכים  100ילדים נכים
המקומיים
מרחבי הארץ ,ושסוחפת אחריה את כל
תושבי המושב שנרתמו למשימה ההת־
$TS1$ההתנדבותית$TS1$
לשמחילדים נכים
נדבותית
ותית $DN2$החשובה
ולתת להםלהרגישולולשבוע ימים חלק
מקהילה תומכת ,כשווים בין שווים.
גיליזלצר ,אחת האחראיותליוזמה
ביחד עם

בסים

התנדבותי,

שרית כהנא:״זו

פשוט חגיגה

הק״טנה בנחלים .״החיוך של הילדים

של נתינה ,והחיוך של הילדים
לשינועם ,את
סים
$DN2$אוטובוסים$DN2$
לך לרצות לתת להם עודועור .מדובר
משפחות
תורמים
ביוזמה ארצית הנעשיתבמקביל בכמה
גורם

יישובים

וקיבוצים

בארץ ,בין

השאר

בארות יצחק ,קרני שומרון וקדומים״.

זלצר,

שש שנים קייטנה מיוחדת לילדש נכים מאיגוד

שגייסה

למטרה

גם

אתילדיה

הקטנים ואתבעלה,
כולה בנויה על התנדבות של

מספרת כי הקייטנה

מהמושב וגם

אנשים

מחוץלמושב.

כך ,למשל ,בית ספר
מדעי־טכנולו־
$TS1$מדעיטכנולוגי$TS1$

 $DNשבנחלים
גי

תרם

את חררי

הפנימייה

הילדים,
לטובת

גורם

המועצה תרמה אוטובו־
$TS1$אוטובוסים$TS1$

לך לרצות

צילום^וררקוו
לתת להם עוד ועוד"

נמשכות גם

אחרי

ארוחת הערב בש־
$TS1$בשמונה$TS1$.

בתיה

פרקש,

בת

23

משתתפת

בקייטנה זו השנה
$DN2$בשמונה $DN2$.כיבוי אורות בשעה 10בלילה,
הארוחות למשך היום
מונה.
החברים במושב ,וכן ולילדים שיכולים מתקיימת מסיבת גדלים עם הקייטנההזו.חלקנו
ועדיין ,לא מוות־
$TS1$מוותרים$TS1$
נישאוואפילוילדו.
פיג׳מותולילהלבן.
משתתפים תורמים רבים שבהם צוותי
$DN2$מוותרים$DN2$ומגיעים לפהלתרום .זההענייןוזו
רים
הדר כהנא ,בת  13וחצי בת המושב,
והסופרלנד.
מוסיקה ,קוסמים ,ספארי
המהות .מדהים לראות איך כולם במו־
$TS1$במושב$TS1$
פעילות מק־
$TS1$מקדימה$TS1$,
מספרת כילקייטנה קדמה
מסיבת פגימות בסיכה
איל״ן.
$DN2$במושב $DN2$תורמיםלמעןהילדים של
שב
שבמסגרתה כל שני נערים צורפו
דימה,
$DN2$מקדימה$DN2$,
יש מראות ממש נוגעיםללב .כל קושי
וליוו אותו עוד קודםלמפגש:
לילד נכה
לקייטנה לוח זמנים עמום אף יותר
שווה חיוך קטן של ילד אחד .ופה את
מתקש־
$TS1$מתקשרים$TS1$.
״רובם אינם ניידים,וחלקם לא
רגילה .השכמה בשבע בבוקר,
מקייטנה
רואה הרבה חיוכים ופרצופים שמחים.
$DN2$מתקשרים$DN2$.חלקנו הגיע אליהם לבתיםוקיבל
רים.
אחריה ארוחת בוקר,הפעלות לאורך
דיווח מההורים כיצדלנהוג איתם״.
כל היום וארוחת צהריים.
וזההישראלי היפהבעיניי״.
הפעילויות

החמישית :״אנחנו
בינתיים

