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שוליים הם לא אופציה
בסיומו של הרבעון הראשון של שנת  2017אנו מסכמים את השנה שחלפה ,שנה גדושה בפעילות חברתית-
קהילתית ,במסגרתה המשיכו להתרחב המעגלים החברתיים של המשתתפים בקבוצות ,נפתחו קבוצות חדשות,
והתכנית התפתחה והורחבה לפריפריה .כחלק מהחזון של "רעים" ,אנו פועלים במרץ להרחבת התכנית ,תוך דגש
על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל .פעלנו בשנה החולפת ואנחנו ממשיכים בכך כדי להגיע לאוכלוסיות
נוספות ,שעד כה לא קיבלו מענה בתחום .הסנונית הראשונה ,שכבר פועלת בהצלחה ,היא קבוצה חדשה בירושלים,
המיועדת לחברה החרדית .בימים אלה אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של פתיחת קבוצות חדשות ,ביניהן קבוצות
נוספות בצפון הארץ ,וקבוצות המיועדות לחברה הערבית .הנחת העבודה היא ברורה וחד-משמעית .למונחים כמו
”שוליים" או ”פריפריה" אין רלוונטיות וזכות קיום ,על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתכנית מסוג זה .אנו שואפים
להגיע לכל מי שזקוק לנו ונכונים להתמודד עם כל האתגרים הכרוכים בכך.
כאן המקום לציין ,שחלק מהמאמץ שלנו ל"הפצת הבשורה" נעשה באמצעות עמוד פייסבוק עליו אנחנו שוקדים
בימים האחרונים ,במקביל לעבודה על אתר אינטרנט חדש .נודה לכם אם תהיו שותפים למאמץ ,ותעשו שימוש בכלי
הזה ,שיכול לשמש אותנו כ"שופר" שקולו ישמע למרחקים .היכנסו לעמוד רעים-קבוצות חברתיות ,שתפו והפיצו
למכריכם.
אנו מבקשים להודות לצוות המסור של המנחים ,הרכזים והמתנדבים ,לכל שותפינו וידידינו ,על מעורבותכם בפעילות
של "רעים" ,ושמחים לשתף אתכם ,במסגרת מידעון זה ,בכמה רגעים מתוך הפעילויות שלנו בחודשים האחרונים.
בברכה,
טליה קריים ,מנהלת התכנית

קבוצות חדשות ב"רעים"
בעפולה ,שבה פועלת קבוצת "רעים" לגילאי  ,20+נפתחה גם קבוצת מתבגרים .הקבוצה נפגשת במתנ"ס בית
פוזנק ,ונמצאת בשלבי היכרות וגיבוש .את הקבוצה מנחה מורן בצר-לויתן.
במינהל הקהילתי הר נוף בירושלים נפתחה קבוצת צעירים ,המיועדת לבנים מהאוכלוסייה החרדית .המשתתפים
שמחים להגיע לקבוצה ומחכים כל השבוע בקוצר רוח למפגש החברתי ב"רעים" .כמו כן ,הספיקה הקבוצה לצאת
לבילוי משותף לבאולינג ,שהיה עבורם חוויה מהנה ומרגשת והם מחכים לבילוי הבא .את הקבוצה מנחה שמעון דאר.
במתנ"ס חוויות שוויץ ברחובות נפתחה קבוצת נוער חדשה .בקבוצה משתתפים נערים מגיל  15עד  ,18המפתחים
חברויות חדשות .הקבוצה בתהליכי גיבוש והיכרות והיא צפויה עוד לגדול .את הקבוצה מנחות ליאב שונר וסטודנטית
לפסיכולוגיה.

בקדימה-צורן נפתחה קבוצת צעירים )גילאים  .(30-20מאז
פתיחתה הספיקה הקבוצה לא מעט  -המשתתפים הכירו
והתחילו להיפגש ,חגגו שני ימי הולדת ואת חנוכה ,לומדים
את משמעויות הקבוצה ואיך עובדים יחד ,מהי חברות ואיך
מכירים .את הקבוצה מנחה נועה שי.

הקבוצה מקדימה

צוות המנהיגות של "רעים" יצא לדרך
"צוות המנהיגות" של "רעים" יצא לדרך והוא מתנהל במקביל לפעילות
השוטפת .בצוות  11משתתפים ,שנבחרו מתוך הקבוצות הבוגרות
ברחבי הארץ .במסגרת קבוצה זו יתכננו חברי "צוות המנהיגות" פרויקט
קהילתי ,אותו יוציאו לפועל ,יחד עם משתתפי קבוצת הבסיס ,שאליה הם
משתייכים ,ובשיתוף המתנ"ס שבו מתקיימת הקבוצה .המשתתפים יכירו
את המנטורים שיצוותו להם ויתחילו בעבודה פרטנית של גיבוש ותכנון
הפרויקט ,שיעבור לשלב הביצוע בסיום הרבעון השני של השנה.

סטודנטים מתנדבים ב"רעים"
הכירו את צוות המתנדבים שלנו לשנת  :2017הילה ,יונתן ,עדין ,צילית ,קרן
ושירי .זו השנה השנייה ש"רעים" פותחת את שעריה ,בשמחה ובברכה,
למתנדבים מכל הארץ ומפעילה מערך הכשרה ייעודי ומקצועי .המתנדבים,
ברובם סטודנטים מתחומי הפסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ומקצועות
טיפוליים נוספים ,משתתפים באירועים הארציים ,בהדרכות ובימי עיון,
מצטרפים להנחיה משותפת עם הרכזים ולוקחים חלק בפעילות השוטפת
של הקבוצה ,בבניית התכנים ,בקבלת משתתפים חדשים ,ועוד .השתלבותם
בתכנית מעשירה את תהליך הלמידה והעבודה בהנחיה בשטח והצטרפותם
ליחידת ההנחיה עתידה לקדם את התהליך הקבוצתי.

בהצגה "ספינת החלומות" לקחו חלק משתתפי "רעים"
ההצגה "ספינת החלומות" עלתה במתנ"ס רמת אליהו ,ראשל"צ ,שבו נפגשות קבוצות
"רעים" ,בהנחייתם של מורן דודגר ,רכזת "רעים" ושל הבמאי יפתח מיסק .הסיפור עוסק
בשיט של ספינת חלומות המקבצת בתוכה מגוון רחב של טיפוסים ,ומתאר את מערכות
היחסים הנרקמות ביניהם .הספינה היא ,כמובן ,מיקרוקוסמוס של "העולם החיצוני"
שבו אנו חיים ,רווי הקשיים והשמחות ,העליות והמורדות ,האתגרים וההצלחות .ההצגה
מלווה בשירים ובריקודים שבחרו יוצריה ,המגיעים מהחינוך המיוחד ,היא מתובלת
בהרבה הומור ומומלצת לכל המשפחה.
כתיבה ובימוי :יפתח מיסק.
הפקה והנחיית הקבוצה :מורן דודגר.
חסות :מתנ"ס רמת אליהו ,רכזת צרכים מיוחדים  -מירי דחוח.

ילדי מועדונית "רעים" בקריית אונו עובדים בגינה
מדי חודש ,מגיע בהתנדבות למועדונית "רעים" בקריית אונו ,ניר שחר ממשתלת
"שתילים" בכפר אז"ר ,ויחד איתו הילדים מנקים ושותלים צמחים בגינה .בעזרת
קסם אישי רב ,ענווה ונתינה ,הוא מצליח לגייס את הילדים ,המצפים מאוד
למפגשים ,לעשייה משותפת .נוסף על האינטראקציות המיוחדות שנוצרות
בזמן הפעילות ,ולהנאה שמפיקים הילדים ,תחושת ההצלחה שלהם צומחת
ופורחת לנגד עיניהם כאשר הם מגיעים למקום ,בליווי הוריהם ,ואת פניהם
מקבלת הגינה הירוקה שבכניסה .את הקבוצה מנחות ,ברגישות ובמקצועיות,
אבישג בליץ )פסיכולוגית( ,ועדי ספינרד )עובדת סוציאלית(.

אירועים ארציים ב"רעים"
משתתפי קבוצות הצעירים והמבוגרים כובשים את הדרום
בנובמבר  2016יצאו כ 120-משתתפים ,בגילאי  20+לטיול של יומיים באזור ים
המלח ומצדה .את היום הראשון התחילו בהליכה בנחל דויד היפיפה ,המשיכו
לגן הבוטני בעין גדי ,ולאכסניית מצדה הגיעו אחה"צ .בהמשך הערב חיכתה
להם הפתעה מרקידה ומלהיבה  -הופעה של להקת "הכושים העבריים"
מדימונה ,שסחפה את כולם בהתלהבות גדולה .את היום השני התחילו במצדה,
ובסיומו נסעו להתפנק בספא של עין גדי ,בבריכות החמות ובחוף הים .היה כיף
לפגוש חברים ותיקים וחדשים ,ליהנות יחד מיופיו של המדבר ולצאת מהשגרה.

משתתפי קבוצות הצעירים והמבוגרים חוגגים יחד
בינואר השנה חגגו קבוצות הצעירים והמבוגרים את בואו של החורף
ותחילתה של שנה אזרחית חדשה במסיבה נהדרת במועדון ה Q-בגליל ים.
זו השנה השלישית שהמקום מארח את "רעים" בנדיבות ומאפשר ל180-
משתתפים ליהנות מההזדמנות להתלבש יפה ,לצאת ,לבלות כמו גדולים,
לפגוש ,להכיר ,להיות יחד ,לרקוד ,לצחוק וליהנות.
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לכל ידידינו ותומכינו ,למשתתפים ולמנחים
לקראת האביב המתקרב ובא אנו מאחלים
ימים יפים ,מפגשים מהנים עם חברים
והנאה מהפריחה ומהטבע המתחדש.

