


פנימיית עלומים הינה פנימייה לנוער בסיכון  
המופנה אליו על ידי שירותי  6-18בגילאי 
 .  הרווחה

 ,הפנימייה מחולקת לגילאי בית ספר יסודי
חטיבה צעירה המורכבת מילדים בכיתות 

וחטיבה בוגרת המורכבת מילדים ', ט-'ז
 . ב"י-'בכיתות י

הפנימייה נותנת מענה לילדים הזקוקים 
למסגרת חוץ ביתית ויחד עם זאת 

מאפשרת לחניכים להמשיך ליהנות משני 
העולמות ומנסה לתת לילדים תחושה 
 .ביתית ככל האפשר גם בתוך הפנימייה

העובדת הסוציאלית , יחד עם נטלי
החלטתי להתנדב במסגרת  , בפנימייה

 .  החטיבה הצעירה
החניכה אותה , כך הכרתי את אוראל
 .ליוויתי במהלך השנה



 
מטרת המעורבות האישית עבורי הייתה להצליח ליצור  

פתיחות ואמון ביני ובין אוראל שיאפשרו לה לגשת אלי  
לשתף אותי בבעיות ובדברים המטרידים  , בעת צרה

 .  ולבסוף גם לסייע לה בשיפור הישגיה הלימודיים, אותה
בתחילה נתקלתי  , ניסיתי ליצור חיבור ראשוני עם אוראל

 .  אצלה בקושי להיפתח אלי
מפגשינו הראשונים עסקו בעיקר בהיכרות הדדית ובניסיון  
לחוות מפגשים חוויתיים ומהנים כמו בילוי בפינת החי 

יציאה  , פעילות יצירתית, צפייה בסרט, שבפנימייה
 .'לגלידרייה יחד וכד

במהלך המפגשים ועם הזמן נחשפתי לסיפורה האישי  
 . ולתחושותיה בקשר למצב בבית, של אוראל

רגע המפתח הראשון בקשר שלנו היה כאשר חשתי שאוראל  
אכן משתפת אותי בבעיות והתחושות איתן היא  

ועל הקושי להשקיע בלימודים בגלל  , מתמודדת בפנימייה
 .  הרצון להיות בבית

האתגר שלי היה לתווך לה את המשמעות של השקעה  
לעזור לה לחשוב על התמונה השלמה ועל  , בלימודים

ופעמים רבות גם לעזור לה עם התחושות שעלו  , העתיד
בה בשהות בפנימייה שלעיתים הייתה עבורה  

 .  אינטנסיבית ומורכבת
הדרך שלנו יחד השנה הייתה רצופה ברגעי מפתח מרגשים  

כל מפגש טמן בתוכו רגע נוסף של  . וממלאים את הלב
של עוד הישג , של אכפתיות אמיתית ושיתוף, פתיחות

כל אותם הרגעים מתוארים  . קטן אחרי עבודה קשה
 .בדרכנו בשקופית הבאה

 





ובשילוב מציאות ודמיון  , את הציור הבא ציירתי יחד עם אוראל
 .  הוא משקף אותנו ואת הקשר המיוחד שנוצר בינינו השנה

בתמונה מצוירות שתי לוחמות העומדות בפסגת ההר ואוחזות  
כלי כתיבה  , הלוחמת מצד ימין נושאת איתה פטיש. ידיים

 ,ואבנים להדלקת אש

הלוחמת שמצד שמאל אוחזת במקל פרחים קסום המשמש לה  
 .  כמצפן במהלך הדרך

נעליים מאסיביות  , שתיהן לבושות בבגדי קרב של נסיכות
 .  מגני ברכיים וגלימות, המתאימות לצעדה ארוכה

נסו להתבונן בציור במשך מספר שניות ולאחר מכן לעצום את  
 .  עיניכם ולקחת נשימה עמוקה

זהו בעצם הרגע בו אחרי דרך ארוכה שעשו הלוחמות בניסיון  
לאחר שלעיתים התבלבלו בדרך ואיבדו את , להגיע למטרה

הן החליטו  , חוו קשיים ולעיתים רצו להישבר ולוותר, דרכן
   -הן הבינו את נקודת הדמיון ביניהן. לפעול יחד

שתיהן נשים חזקות המתמודדות כל אחת בדרכה עם מכשולים  
וללוחמת כמו ללוחמת לעיתים  . שהדרך והחיים מזמנים לה

 ,  לפעמים קשה לנו להודות בחולשה. קשה לבקש עזרה

שמכל רגע של   -אבל דבר חשוב שהלוחמות למדו השנה הוא
.  והזדמנות ללמוד ולהתעצם, חולשה צומח חוזק גדול

אם רק נדע  , ההגעה לראש ההר היא איננה בלתי אפשרית
להשתמש נכון במצפן הקיים בכל אחת מאיתנו ואם רק 

נצליח להשיג כל חלום  , נלמד לקבל עזרה ולאחוז ידיים
כשנגיע לשם נדע  . נצליח יחד להעפיל לפסגה, ושאיפה

ולהאמין כי  , להיות גאות בעצמנו, לנשום נשימה עמוקה
 .נוכל להגיע גם לפסגה הבאה



 לוחמת
  אייל גולן

 איציק שמלי :מילים ולחן

  מספרים עלי שאני קצת השתניתי
  ואומרים שאיבדתי את התמימות

  לו רק ידעת את הדרך שעברתי
  כדי למצוא לי איזה רגע של שלמות

 
  ולפני עומד אדם שמתבונן לו
  ,ומחפש את השינוי שחל עליו

  ,ולא מוצא דבר מוזר שהשתנה בו
  .חוץ מהצבע שהחזרת לו ללחייו

 
  לצעוק חזק אל העולם, ויש לי חשק לפעמים

  ,ומה שאת נותנת, על מי את בשבילי
  אך את נגד כולם, ויש לך כוח של צבא שלם

  וזה עושה אותך למה שאת לוחמת
 

  אז מספרים עלי שאני קצת השתניתי
  ,וזה נכון כי החיוך שב אל פני

  פינה שקטה אני אצלך מצאתי
  .את לי הכל את לי בחירת אהבותיי

 
  לצעוק חזק אל העולם, ויש לי חשק לפעמים

  ,ומה שאת נותנת, על מי את בשבילי
  אך את נגד כולם, ויש לך כוח של צבא שלם

  וזה עושה אותך למה שאת לוחמת
 

  לצעוק חזק אל המרומים, ויש לי חשק לפעמים
  במה זכיתי ששלח אותך אלי

  ,את הסיבה שהחיים שלי כבר לא אותם חיים
  מהרגע שחדרת אל תוך חיי

 
  אך את נגד כולם, ויש לך כוח של צבא שלם

 .  לוחמת, זה עושה אותך למה שאת
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