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 דבר העורך|

 , חניך שנה א' במכינת על הרצףלהב סוטו

 

על  הייתי רוצה לכתובכשאני מלא במחשבות. מצד אחד, שלום לכולם, אני כותב את דבר עורך זה 

שני, העיתון הזה יוקדש גם לפעולות סיום דרכי בשירות לאומי בכלל וכעורך העיתון בפרט. אולם מצד 

 העצמאיות שהחניכים עוברים במקומות השונים בעמותה, בין אם בשירות לאומי ובין אם בעבודה

 .ולכן הייתי רוצה לכתוב גם על כך

י עיתון שלם, דבר מנסה לנהל בעצמ אני עתיד לסיים בקרוב, אני בתור עורך העיתון, תפקיד אותו

הראשונה בחייו. לאחר כמעט שנה  שמתנסה בכך בפעם 21ובוודאי עבור בחור צעיר בן שהוא קשה 

עורך העיתון, הרגשתי שנתתי את המקסימום לעיתון ועשיתי הרבה כדי להיות אחראי  שפעלתי בתור

בות השונות ובין אם עלי להיות אחראי על הכתהיה וכדי לנהל בצורה נכונה את העיתון, וזאת בין אם 

במועדן.  ת קשר עם אנשי הצוות והחניכים על מנת שיגישו את הכתבותלהיות אחראי על יצירהיה עלי 

טעויות, אך מהן למדתי, ואני עדיין לומד בתקווה,  לפעמים עשיתינכון, הרבה פעמים זה לא הלך ו

תפקיד זה נתן לי נה ושונים, אדע מה לעשות בצורה נכושבעתיד כשאהיה אחראי על עוד דברים 

 טעימה מכך.

 בקרוב אעזוב את כיסא העורך ואעביר אותו לבא בתור.

נהניתי מאוד ולמדתי המון מהתפקיד אותו מילאתי בעשרת 

החודשים האחרונים. למדתי מה זה אומר להיות אחראי על 

עיתון כתוב  מערכת שלמה, שבמקרה זה התוצאה שלה היא

דבר זה יכול גם להתבטא במערכות  שחור על גבי לבן.

כך למשל, להיות אחראי על מפעל ובסוף העבודה  אחרות.

לראות שיוצא ממנה תוצר סופי; כאשר בדומה לכך עליך 

ת פירות וירקות להיות אחראי על גינה קטנה ולבסוף לראו

 כך גם בכוונים, יש דברים כאלה, כמוצומחים יש מאין; 

לקבל חניכים שהיו זמן רב בבית הוריהם, יוצאים פחות או 

יותר פעם ראשונה מביתם, והתוצאה? בוגרים ובוגרות 

שלומדים איך זה להיות עצמאי ואיך לנהל בעצמם את החיים, כמעט ללא עזרה ממבוגרים, אלא 

 -ראויה בעיקר עזרה שלהם לעצמם. כולנו אחראים על החיים שלנו ובסוף אנחנו מקבלים תמורה 

 חיים עצמאיים.

לסיכום, אני רוצה להגיד שלמדתי המון בשנה האחרונה, בין אם בדירה עם חבריי, ובין אם בחנות 

למדתי ליצור קשרים, גם  ;כעורך העיתון עם החניכים הנוספים מהמכינות השונות. למדתי אחריות

עזרה או להמשיך כתבה למדתי איך להסתכל על הסביבה ועל עבודתי, בכך שאם צריך  ;אם זה קשה

מסוימת אז צריך לבוא ולעשות, ולא לחכות שיגידו לי מה לעשות, כי אנחנו בני אדם מבינים שיודעים 

לפתוח את הראש ולחשוב בגדול, ואני אנסה לא להקטין את הראש ואנסה לפעול ולתרום במה 

 שאוכל, גם אם כרגע אין לי עבודה, תמיד אפשר לעזור לאחר בעבודתו.
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  לוקחים כיוון!|-המנכ"ל דבר

 םגידי צור, מנכ"ל עמותת כווני

 
 

זה היה אני חושב שנראה כמו שעון. שמצפן יד  ,כמתנת יום הולדת ,בלתי מספר פעמיםיבילדותי ק
 .(שתי מילים אלו אין קשר במוצא הלשוני ביןאלא שכלל )אז  נפוצה תהיהי המילה מצפןגם נפוץ אז. 

 אתו את הכיוון הפיזיהפקדנו , וכאילו גם הדבר עצמו כאילו נעלמו מחיינו מצפן כמו נראה שהמילה
 .רובוטים?(ידי לאותם העברנו האם ) בידי אחריםשלנו הכיוון המוסרי 

שיש כיוון צפון ברור כמו כוכב הצפון המאיר אומרת לנו במכשיר הן במילה והן השימוש משמעות 
שאר כאשר  ,ש מהצופים("ותו בליל כוכבים? תשאלו את הש)מי יודע לאתר א המזהרת בבדידותו

האם יש  ?רוצים ללכת במפת חיינואנו . האם יש לנו כיוון ברור לאן והכיוונים מתארגנים בהתאם ל
לאורו שמהו הצפון שלנו? מהו הטוב שלנו  ?חברתית והמוסריתה ,אישיתהה יעדים ברמומטרות לנו 

 לבחור?ואנו רוצים להתנהל 

בן זה אפילו ושנה הבן במכינה, זה נדרשים לסכם את מסע הניווט שלנו ו חוזרים בכוונים אנוכאן 
כנראה בראש אותו יסכמו  ,בדיור נתמך של הגדוליםובמחנה קיץ, היה סיום ה ,שנתיים. במועדוניתה

 שוב אנו ,טחון וכלים בדרך לעצמאותייום כיפור. לצד גאווה גדולה בתהליכים של רכישת בבהשנה ו
את  עוד ועודותמיד לחפש דרכים נוספות על מנת לקדם  ,עצמנו ואת דרכנואת כצוות נדרשים לבחון 

שוב אנו  אורו.נוע לול ,כוכב הצפון של כווניםאת משמעותו של נו. שוב אנו נדרשים לחדד כיחני
הצפון  מהונדרשים לבחון מתוך הקיים,  ,כן למרות החום והעייפות( ,17/9נדרשים להצביע בבחירות )

בוחרים בסופו של עתיד בר קיימא רחוק יותר. עבור מי אנו במיידית אלא גם הלא רק ברמה ו ,שלנו
מדינית, אקולוגית )יולי החם ביותר בהיסטוריה כנראה(, חברתית  -כמי שיוביל אותנו דבר להצביע 

 אותנו. יםסובבאלה הול ,נועבורבריאים ולמחוזות נכונים  - וגם מוסרית

. חשבו על אותנו מהנה ומעניינתפעולה שאלא גם  זו האחריות שלנו. אחריות אינה עול בהכרח, ,כן
 ,יכול לנהוג עבורי מישהו כאשר  זה משלשבידיך או להיות מובל. כמובן שההבדל בין לשלוט בהגה 

יות, בחרתי בכיוון. יש לי אחרהוא שהוא עושה זאת טוב ממני, אבל אני כי לעיתים זה אפילו עדיף, ו
 יש גם מתח באוויר, האם נגיע? מתי? איך?

כך או כך החגים  -אספו כוח לתכנן ולבחור נכון עבורכם ועבור כולנו. ולא לשכוח  .חופש נעים לנופשים
 בדרך!

 גידי
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 |רכיבת אביב

 צעיריםבמכינת , חניכי שנה א' שלום ושניררפפורט עידן 

 

אביב, שהיא אירוע רכיבה עמותתי, על יד חוף אכזיב. הרכיבה בתחילת חודש יוני נערכה רכיבת 

נעשתה בשיתוף עם מפעל קימברלי קלארק, והשתתפו בה צוות "החנות למשמעות", צוות מתנדבי 

 האופניים, חניכי ועובדי כוונים, עובדי קימברלי קלארק וילדיהם.

והצוות הכינו עפיפונים כדי להעיף כאשר הרכיבה הגיעה למתחם הרכיבה בנהריה חלק מהחניכים 

 אותם עבור פעילות בזמן הרכיבה.

רוכבי האופניים הצטלמו לפני הרכיבה וכל אחד מהם רכב על אופניים שהתאימו לו. מגוון סוגי 

האופניים הכיל: דו אופן, אופני ידיים, טנדם או תלת אופן. לדוגמא, עידן, חניך שנה א' במכינת כנפיים 

 גליל ואחד מכותבי הכתבה, רכב על הסוג האחרון של האופניים.צעירים בבוסתן ה

קילומטר, היה בתוך מתחם קימברלי קלארק. המתחם  5שני מקצי רכיבה הוכנו לרוכבים: האחד, בן 

קילומטר, מבוסתן  15ממוקם ליד הים, ומאחר שלא נסעו בו מכוניות היה כיף לרכב שם. השני, בן 

המקצה השני יצאו לדרך לפני רוכבי המקצה הראשון. להבדיל  הגליל עד קימברלי קלארק. רוכבי

 מרוכבי המקצה השני שרכבו בנפרד זה מזה, רוכבי המקצה הראשון יצאו לדרך כקבוצה מאוחדת.

קילומטר  5-שניר, גם הוא חניך מכנפיים צעירים שנה א' ואחד מכותבי הכתבה, רכב במקצה בן ה

בעוד ששאר החניכים ביחד עם צוות האופניים עשו את עם צוות החנות למשמעות ומספר חניכים, 

 הקילומטר. 15המקצה בן 

 קבוצת המקצה הראשון עצרה באמצע הרכיבה כדי לעשות תמונה קבוצתית.

לקראת סוף הרכיבה, אלי המתנדב בחוג אופניים, עידן החניך ואיריס מנהלת קשרי קהילה, עשו 

כמובן שהחניך ניצח -ואילו איריס העדיפה לרוץ, ו בו על אופניים,כתחרות עד למתחם. אלי ועידן ר

 לבסוף בתחרות הפנימית.

כאשר הרוכבים, החניכים וצוות העמותה, הגיעו למתחם קימברלי קלארק הכין להם צוות המפעל 

לאחר האוכל, צוות העמותה הודה לקימברלי קלארק על הקמת אירוע הרכיבה והציע  ארוחה גדולה.

 ה ביניהן.להמשיך את שיתוף הפעול
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ש"ש -לאחר האירוע ראיינו את החניכים, ה

וצוות מעמותת כוונים על האירוע. תחילה 

שנה שאלנו את הש"ש של מכינת על הרצף 

 , מספר שאלות.יובל רוזנברגבחיפה, א' 

 איך היה יום הרכיבה?

היה מהנה מאוד. נהניתי להכין עפיפונים 

ולהעיף אותם, לראות את כולם רוכבים ונהנים 

 כולם לארוחת בוקר משותפת.ולשבת עם 

האם אתה חושב שצריך להפוך את האירוע 

 למסורת?

אני חושב שזה רעיון מעולה. זה אירוע מהנה 

שגם כוונים וגם קימברלי קלארק נתרמים 

גם תזכורת מצוינת רבות ממנו. ובעיני זה 

גבלות יכולים לעשות ום מעלעובדה שאנשים 

 כל מה שהם רוצים.

בה הוא כישלון או האם בעיניך יום הרכי

 הצלחה?

בעיני יום הרכיבה הוא הצלחה גדולה. אני 

נהניתי ממנו ושמעתי על עוד אנשים שיצאו 

בהרגשה חיובית. שמחתי להיות חלק 

 מהאירוע הזה.

לאחר מכן שאלנו שאלות נוספות את 

השינשינית של מכינת כנפיים צעירים שנה 

 .ליאל רייזמןא', 

 האם את רכבת באירוע?

קילומטר, אני בדרך  5רכבתי במקצה של כן, 

 כלל מתנדבת באירוע.

על איזה אופניים את רוכבת והאם יש סוג 

 מסוים?

אני רוכבת על כל מה שנותנים לי. בדרך כלל 

אני מלווה מישהו אחר שרוכב לידי בזמן שאני 

הולכת ברגל, אבל כשמזדמן לי לרכוב בעצמי 

 לא משנה לי הסוג.

 מחוג האופניים?ספרי לי על חוויה 

פעם הייתי עם אבישג משנה א' בתוך הבוסתן 

והחלטנו לעשות פנייה חדשה לתוך דרך עפר, 

שמגיעה לתצפית ממש יפה לים. הרגע הזה 

מול השקיעה ממש זכור לי. מאז אנחנו חוזרות 

 לשם כמה פעמים.

 ,מנהלת קשרי קהילה ,ברבי איריסגם את 

 שאלנו מספר שאלות.

 ום הרכיבה?איך את מסכמת את י

היה מאוד מהנה ומתוכנן היטב! צוות קימברלי 

 קלארק תמיד מפתיעים עם אווירה מדהימה.

 כמה זמן את רוכבת בכוונים?

השתתפתי במספר אירועים של רכיבות 

כוונים, ברכיבה הראשונה עם קימברלי 

שחניכי  -גלגלים של תקווה  –קלארק. ברכיבה 

השנה כוונים השתתפו בה, ופה ושם בחוגים. 

הפכתי זאת לדבר קבוע ולרוב ימי הרכיבה )ימי 

שני( אני מגיעה, מלווה חניכים ועוזרת בתחום 

 ניהול המתנדבים.

 ספרי על חוויה אחת שלך מהיום הזה?

היום היה מספק, והרגשתי מלאת אנרגיה 

אחרי האירוע. אחד החניכים מתוכנית חיפה 

התחיל להגיע לחוג אחרי אירוע זה, ולכן זו 

גדולה מבחינתי. מי ייתן ועוד חניכים  הצלחה

מתוכניות שונות ייהנו מחוויית הרכיבה 

 המדהימה שיש בחוג.

מה את חושבת על היום הזה, והאם את 

 חושבת שצריך להפוך זאת למסורת?

על היום הזה אני חושבת שהוא יום של שיא!!! 

פעילות יום של פעילות שנתית מבורכת! 

המובלת על ידי ניר שפר )ראש צוות 

 האופניים(.

הטבע, הפעילות הספורטיבית והקשר עם 

הסביבה, יחד עם המתנדבים, הופך זאת ליום 
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שנותן אנרגיה חיובית!!! לגבי מסורת, זו כבר 

הפעם השלישית )שנה שלישית( שאנחנו 

מקיימים את האירוע הזה עם קימברלי 

 קלארק.

 אבישגשאלות גם את  לבסוף, שאלנו מספר

, חניכה יחד איתנו במכינת כנפיים בן עטר

 צעירים שנה א', שהשתתפה ברכיבת האביב.

 מה את זוכרת מרכיבת האביב?

אני זוכרת שעשיתי את המסלול הקצר, היה 

 חם וקצת קשה, אבל נהניתי מהרכיבה.

 ספרי לי על רגע מיוחד שחווית בזמן הרכיבה?

ים, ובלי שום כשהצלחתי להגיע לאזור של ה

קשר, אני מאוד אוהבת לטייל עם האופניים 

 באזורים של ים.

 

 

 ממה הכי נהנית בזמן רכיבת האביב?

נהניתי מלראות איך רכיבת האביב מתנהלת 

 ומהאירוע עצמו.

מה את חושבת על כל הארגון של האירוע? 

האם האירוע היה מספיק טוב, או שהיית 

 משפרת בו משהו?

 לדעתי.האירוע היה טוב 

האם היה לך קשה או קל לרכוב על 

 האופניים?

היה לי קצת קשה אבל הצלחתי בסופו של 

האירוע היה מהנה ואנו מקווים כי שיתופי  דבר.

 פעולה כאלה יוכלו לקרות גם בעתיד.

ותודה שוב לצוות קימברלי קלארק על 

העזרה ושיתוף הפעולה ברכיבות  ,התרומה

כל  הטובבצורה השנה ובאירוע האביבי שיצא 

.כך

 

 |במכינת "כנפיים" לכו"חסיכום שנתיים 

 שי א', חניך שנה ב' במכינת כבדי שמיעה וחרשים

אני שי, חניך ממכינת כנפיים לכבדי שמיעה וחרשים )כו"ח(, ולקראת סיום שנתיים בעמותה, כתבתי 

 ם על איך היה לי ולחברים שלי במהלך השנתיים האלה בעמותה.כתבת סיכו

הנה תיכף תחלופנה להן שנתיים מלאות וחשובות במסגרת שהותנו כחניכי שנה שנייה בעמותת 

כוונים, במכינת "כנפיים" לכבדי שמיעה וחירשים. המכינה ממוקמת בשכונת נווה שאנן שבחיפה, 

ותכליתה היא להכין )תרתי משמע( ולהקנות לאותם האנשים ערכים, מיומנויות וכלים שונים לחיים 

דרך מגוון סדנאות העשרה  –ים מחוץ לבית, לעולם האמיתי שממתין לנו מעבר לפינה העצמאי

וכל זה  –בתחומי החיים, פעילויות פנאי ולמידה, ניהול משק בית ועד טיולים המאורגנים באופן יזום 

מונגש לשפתנו, שפת הסימנים הישראלית )ר"ת: שס"י(, וכמו גם לתפיסת עולמנו החירש. יחד עם 

שאין כמותו של הצוות שקשוב היטב לצרכי כל חניך וחניכה במכינה. על המכינה פוקד קובי, הליווי 

 הרכז הנוכחי.

אותה המכינה נוצרה לפני מס' שנים טובות, עם שתי דירות כוונים בלבד וקומץ קטן של חניכי כו"ח 

נה של שפה טבעית, וויזואלית, יפיפייה וכשפת האם הראשו –דוברי שפת הסימנים הישראלית 

חלקנו. כיום במבט לאחור, קל לראות אילו שינויים עברו על המכינה. בשנה האחרונה, המכינה 

התרחבה לחמש דירות וכמות החניכים עוד רגע חוצה את מפלס העשרים, והם כולם מגיעים במקור 

וכל אחד/ת מהם ייקח/תיקח אתו/ה דבר או שניים לחיים אחרי  –ממקומות שונים ברחבי הארץ 

 זבו את התוכנית.שיע

באשר לשנתיים עצמן, שהיו עבורנו )לפחות עבורי( משמעותיות, מלמדות ומחשלות לקראת העולם 

. השנתיים הללו היוו נקודת אבן חשובה במסלול אל העצמאות שלנו. למדנו וחווינו רבות שמבחוץ
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של  יתופי־עצמאיניהול ש –מהתוכנית הזו מבחינת כל דבר שנוגע לעצמאות וחיים מחוץ לבית המוכר 

השירות הלאומי־אזרחי, הגשמה עצמית, סנגור  –הדירה, ניהול חשבון בנק, נתינה ותרומה לקהילה 

עצמי, התמצאות במרחבים ובמצבים שונים ועוד. הצוות לימד אותנו הכיצד להשתלב בצורה יעילה 

מחסומי בחברה ה"שומעת" ולתקשר איתה בכל מיני דרכים, בניסיון אפשרי בהחלט לגשר על 

 השפה.

בהתחלה, כשהצטרפתי לתוכנית וזאת לאחר הליך ביורוקרטי ארוך ומייגע, כל העניין של משק בית 

הכנת אוכל, כביסת בגדים,  –היה קצת זר לי. התרגלתי לזה שהוריי היו מבצעים עבורי מטלות הבית 

המקורי, יחד עם דיירים  ניקיון בית וכו'. בנוסף, היה לי קשה לישון באופן קבוע במקום שהוא לא ביתי

אחרים שאינני מכיר אותם, והצורך הנלווה להתיידד איתם. הדברים השתנו בזכות הצעד שלי "לקפוץ 

להישאר למשך שבוע שלם וללמוד להתנסות להתנהל לבדי, ובזכות אותה השפה  –אל תוך המים" 

בין יותר את הרצונות התחלנו להכיר אחד את השנייה ולה –שפת הסימנים  –שאנחנו דוברים אותה 

והדרישות שלנו. לפתע הרגשנו קצת יותר בבית. זאת חוויה, שאם עד עתה היית רגיל לראות את 

יום ופחות להיחשף לאנשים אחרים, אז אתה פתאום כן נחשף למגוון בני אדם והקשר -הוריך יום

ים, ביצוע קניות כיצד להגיע להסדרי פשרה עם השותפלך "נצבע" בגוונים. אתה גם לומד החברתי ש

משותפות וחלוקת תורנויות סדר וניקיון בין השותפים. כמו גם, זה דוחף אותך ללמוד איך ליזום כל 

 מיני דברים למשל מסיבת יומולדת למישהו מהמכינה, ולדעת לקחת חלק בשיתוף פעולה כשצריך.

אי וממש תופס את היום אחרי יותר משנה וחצי בתוכנית, אני יכול להגיד שאני מרגיש מספיק עצמ

 בעבר, למרות שהדרך אל ה"פסגה" עוד ארוכה, והיא רק התחילה.אשר החיים מ

קנו המון חוויות ותהליכי שינוי רגעים של המכינה במשך השנתיים? חלאז איך אפשר לסכם את ה

וש ולמידה, הרצנו פעילויות כיף ולקחנו חלק בכל מיני אירועים של העמותה, כגון; יומיים של כיף וגיב

בוילה שבמושב "גורן" )שנה א'(, מעברי הדירות, בעיות חוזרות עם שופרסל ובר־כל, סדרי פסח של 

העמותה, הפרידה מרותם וקבלת הפנים של החניכים הנכנסים, פאנל בחירות )שנה ב'(, סופש"ש 

)איחוד של שתי המכינות: כו"ח ו"על הרצף", לסופ"ש חודשי וכייפי(, אירוע פורים של העמותה 

)ביוזמת השינשינים(, יומיים של כיף בת"א, סדנת המיניות של לירן, הרצאות מעניינות של אנשים 

 מעניינים ועוד ועוד!

לסיכום, החוויות שלי מהעמותה תישארנה חרוטות בליבי לעד, ואזכור כל אחד ואחת מהצוות )קובי 

ומהחניכים המקסימים שהכרתי,  )"קובה"(, שרי, שרון, מיכל, עינת, לירן, סמדר ולינוי השינשינית( –

ושבזכותם ודרכם, למדתי רבות על עצמי. הצוות תמך וסייע לנו בכל מה שהזדקקנו ותמיד היה שם 

 עבורנו ברגעים הטובים והטובים פחות. תמיד הזכרתם לנו שאתם פה בשבילנו ואנחנו מודים על כך.

 שמיעה וחירשים, ובעיקר עבור עצמנו.כולנו מהווים "נקודות ציון" עבור הקהילה שלנו, קהילת כבדי 

 העמותה הזאת הופכת אותנו לאנשי חברה טובים יותר.

ולכן בשם חניכי שנה ב', נרצה לומר את זה במילה אחת ומשמעותית: תודה, תודה ושוב תודה! אנו 

אסירי תודה על הזכות לחוות בצורה הכי טובה ו"מכוונת" את התהליך אל הרגע שבו פורשים 

 כנפיים, לחיים עצמם ובמלואם. אנחנו בהחלט מתרגשים לקראת דרך חדשה. היה לנו לעונג!

 חותם בזאת את המאמר בציטוט רלוונטי מאת לא ידוע/ה:

״כשעולים על דרך חדשה, לא תמיד יודעים לאן תוביל. ולפעמים אין שום ברירה וצריך ללכת על 

דרך מושכת, יש לזכור מה גרם לנו לצאת ולמה התחלנו השביל. ולכן, גם אם לא יודעים לאן נגיע ולאן ה

 ״…ללכת

 ושאר חניכי שנה ב' של המכינה. שי בהוקרה רבה,
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 | סיומים

 , חניך ממכינת הבוגריםעמית הגלעדי

 

 בשבוע הבא אעזוב את העמותה. תקופה מרתקת בת חמש שנים

 הדעות, לבחון את מושג הסיום.תבוא אל סופה. הזדמנות ראויה, לכל 

 אני יכול –מניסיוני הרב במשעולי החיים )ארבעים שנות חרדה!( 

 לומר, שמושג הסיום הוא ברובו רעיון מופשט. משהו שלרוב לא

 קיים בחיי היומיום.

 בדקו עם עצמכם: האם אתם יכולים לשים את האצבע על הנקודה

 לא. ה בגרותכם? אניהפנימית המדויקת, בה הסתיימה ילדותכם והתחיל

 האם אתם יכולים לשים את האצבע על הנקודה הפנימית המדויקת,

 בה רגש אחד הופך לרגש אחר? אני )לרוב( לא.

 מה שאני מנסה לומר, ולא בטוח שבהצלחה רבה, הוא שלהשקפתי

 החיים הם, ברובם, תהליך מתמשך. לא דבר שניתן לחלק אותו

 למקטעים שרירותיים, ולקבוע כלאחר יד: "כאן מתחילה תקופה. וכאן

 היא נגמרת".

 משום כך, אני מניח ומצפה ויודע, שרגעי נהריה שלי יוסיפו לפעום בי

 גם כשאגור בבית השיטה. לאורך כל הדרך.

 הגלים ימשיכו להתיז עלי מקצפם. בתי הקפה יהמו בי. חתולי העיר

 יתלטפו עלי.

 חיל ושום דבר לא נגמר. אמן.שום דבר לא מת

 

 |קטע קצר על פרידה

 פואד עתאמנה, חניך ממכינת דוברי ערבית

 

 למה תמיד צריך להיפרד מאנשים הקרובים ביותר אלינו?

אנחנו נפרדים מאנשים יקרים כדי שיתפנה מקום לעוד אנשים טובים באמצע הדרך שלנו, פרידה 

 בלב. ותמיד קשה והיקרים לנו תמיד יישאר
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 טור ש"ש| 

 , ש"ש עמותת כווניםליבנה ורועידוברת אור 

 

אנחנו אור ורועי, שינשינים )עושים שנת שירות לפני הצבא( בעמותת כוונים, ומפני שהגיע סוף 

ד השנה, אנחנו בקרוב עוזבים ומתחילים פרק חדש בחיים שלנו, אך לא היינו יכולים לעזוב בלי להגי

 כמה מילים על העמותה והחוויה השנה, ועל כן כתבנו את הטקסט הבא מעומק לבנו.

והנה הגענו לסוף השנה, הגענו לשלב שבו צריך להיפרד. אך פרידה זו מעט שונה מן הפרידות אליהן 

ומת .. וזאת מכיוון שמסגרות אלו ליוו אותנו לאורך שנים. לע.יסודי, תיכון, צופים, חוגים ועוד - התרגלנו

אתה כאן לשנה אחת, לא יותר. ובמהלך השנה  -זאת, כשאתה מגיע לשנת שירות, אתה יודע מראש 

 אתה לפעמים אומר לעצמך:

אבל בתוך תוכך אתה יודע, שזו השנה  "מסיימים.אנחנו מקסימום לא אשקיע, עוד מעט וכבר "

 שיסתיים. המשמעותית בחייך, שהזדמנות כזו לא תחזור ושתנצל כל רגע עד הסוף לפני

מה זה אומר בכלל להיות שינשין בכוונים? להיות שינשין בכוונים זה אומר לא לראות את חברי 

הקומונה שלך כמעט כל היום, לחשוב שאתה בא לעשות שנת שירות בחיפה ובפועל להתרוצץ בכל 

בערב, זה אומר הצפון, לקום לליווי בתחבורה ציבורית בארבע בבוקר ולחזור לקומונה באחת עשרה 

ווייפיי וכבלים על חשבון העמותה, לבלות את החודש הראשון כחלק מצוות תחזוקה ולקרוא להם על 

כל בעיה בדירה. אבל אל תחשבו שזה רק זה, להיות שינשין בכוונים זה אומר להשמיע את הדעה 

למוד שפת שלך בצוות למרות שאתה הכי קטן, זה אומר להיות אחראי על חבר'ה שגדולים ממך, ל

סימנים, לשים לב לכל אדם עם מגבלה שעובר לידך ברחוב, לבדוק בכל מקום אם הוא מונגש ללמוד 

חומר של אקדמיה בימי למידה, להכיר את כל החניכים בעמותה ולדעת תמיד מה קורה ובעיקר 

  להרגיש נתרם יותר מתורם.

שים, יוזמות "ורים, סופשבמהלך השנה האחרונה הספקנו לעשות כל כך הרבה דברים, מסיבת פ

במכינות, הסברות על העמותה והחניכים שבה, אירועים בחנות וטיולים במועדונית ועדיין להישאר 

 עם טעם של עוד. 

שבה אין הרבה מקום  ,ועכשיו, רגע לפני שאנחנו עולים על מדים ונכנסים למסגרת צבאית נוקשה

ההזדמנות והמקום ליצירה, לפרויקטים  אתלנו  רצינו להודות לעמותה שנתנה ,ליוזמות חדשות

שהפכו תוך  ,חדשים ולפיתוח אישי. מקום שבו הכרנו אנשים מכל קצוות הארץ ומכל קצוות החברה

 תקופה קצרה לחברים ואחים גדולים וקטנים.

 זה האמצע שביניהם שחשוב יותר מכל".דות. סופים הם בדרך כלל עצובים. התחלות הן מפחי"

ר את האמצע. זה החלק שבו צברנו חוויות, רגעים, עשינו שטויות וגם דברים קצת אנחנו בוחרים לזכו

ק עוד חלק בדרך, יותר רציניים, בילינו, יצרנו קשרים ובעיקר הרגשנו משמעות גדולה. הסוף הוא ר

 שלעולם לא תגמר.

 ג'. אוהבים ולא נפרדים, קומונה
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 פעילויות שיתופיות בחנות|

 להב סוטו

 

לאחרונה החל שיתוף פעולה בין בי"ס רוז בעכו לעמותת כוונים, וכדי לשמוע על העמותה באו תלמידי 

כיתה ז' לחנות למשמעות. בתחילת היום חופית, מנהלת החנות, הסבירה על העמותה, עבור מי 

העמותה, ובקצרה על ההיסטוריה שלה ומטרותיה. לאחר מכן התלמידים צפו בסרט קצר על העמותה 

סיף והעשיר את הבנתם עליה. אחר כך עלו מספר חניכים מהעמותה וסיפרו על עצמם ועל שהו

 תפקידם בעמותה ובחנות, ואף העבירו לתלמידים פעילויות שונות, כגון: משחקים והתנסויות.

לסיכום, התלמידים וחניכי החנות הכינו שתילי סוקולנטיים )קקטוסים( בספלי יד שניה, וכך עזרו 

למשמעות במוצרים חדשים. התלמידים, שהרגישו שהם נתרמו מהמפגש עם  ותרמו לחנות

 התלמידים, נהנו מכך מאוד והבינו כי בכוחם לאפשר לשינוי להגיע.

ליוני, הגיעה קבוצה מבית הגלגלים שבמרכז הארץ להתארח בבית הגלגלים הצפוני,  17-לאחר מכן, ב

ביר להם את פעילות "המרוץ למיליון". כמו שבבוסתן הגליל. עמותת כוונים באה לפגוש אותם ולהע

קבוצות, קיבלו תדריך קצר והתחילו את הפעילות עם  4-בתכנית הטלוויזיונית, החניכים התחלקו ל

שלל משימות מגוונות. רבים מחניכי כוונים, חופית, מנהלת החנות, ואיריס, שעוסקת בקשרי לקוחות 

ים, כמו חלוקת רמזים והפעלת משימות. חניכי ומתנדבים, השתתפו במרוץ זה במספר תפקידים שונ

בית הגלגלים וכוונים נהנו מאוד מהמרוץ. הקבוצה שהתקדמה הכי הרבה זכתה בפרס מטעם החנות, 

 וחניך מהצוות המנצח הגיע אל החנות למשמעות לבחור פרס לקבוצתו.

בצמוד לאחת  פעילות זו התקיימה במסגרת שיתוף פעולה של העמותה עם בית הגלגלים, אשר נמצא

 ממכינות העמותה. אנחנו בתקווה כי כל שיתופי פעולה אלה ימשיכו עוד זמן רב.
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 יובל חן|ראיון עם , הגטאותהתנדבות בקיבוץ לוחמי 

 להב סוטו

 

חניכת מכינת הבוגרים, יובל חן, עובדת, בשיתוף עמותת כוונים וקיבוץ לוחמי הגטאות, בארכיון של 
תפקידה לסרוק עלונים ישנים של הקיבוץ, ולהציג אותם בצורה מחודשת באתר הקיבוץ. הקיבוץ. 

 ראיינתי אותה על מנת לשמוע איך היא חווה את עבודתה ואיך היא מסכמת את פעילותה.

 יובל, תוכלי לספר מי את ומה את עושה בעמותה ובעבודה?

שהמליצו לי לצאת דרך ביטוח לאומי,  "אני יובל חן, מנהריה, שנה ראשונה בתכנית הבוגרים. הגעתי
מהבית. אחרי תקופה מאוד ארוכה, הם החליטו שאני צריכה לשנות מסגרת, אז המליצו לי להצטרף 
לעמותת כוונים. אני במסגרת התעסוקה, שם יש תכניות שונות : כרגע בתוכנית החנות למשמעות . 

מתי לפעול בתעסוקון. עכשיו אני בפרויקט לפני כן הייתי בתוכנית ג'וב קלאב, ולפני כמה חודשים סיי
הארכיון, בשיתופן של חדווה מקיבוץ לוחמי הגטאות, ורוני )רכזת תעסוקה( שעזרה לי להיכנס 
והראתה לי את המקום. היא אמרה לי שיש ארכיון, לפני כן לא ידעתי מה זה, והיא הכירה לי את 

 חדווה."

 מה את עושה בארכיון?

העלון "דפים" )העיתון של לוחמי  הגטאות(, משנות התרפפ"ו. )אני לא "אני סורקת שם דפים של 
ימי קום הוקם ב התקופה שלי }צוחקת{(. כך או כך העיתוןיודעת מאיזה תקופה, אבל בטח לא מ

השפה העברית הייתה שונה ממש. הכל  סיתי לקרוא אותם ולא הבנתי כלום.המדינה. פעם אחת ני
השפה שלהם שונה. אתה רואה שהם  אפילו ה, הכתב שונה,ם שונים, העיצוב שונשונה: הדפי

 כותבים כמו בעיפרון ובעט, כמו של פעם."

 העבודה קשה?

איך אני אסביר את זה? היא לא הייתה מעצבנת, אבל ניסיתי לחשוב על "בהתחלה היא הייתה קשה, 
מה התייעצתי עם חדווה על הדפים גדולים ולא הכול נכנס, אשר ככך שהדף ייצא ישר. נגיד עכשיו 

כדי שהכול הייתי מקפלת אותו התחתון של דף היה אזור ריק,  שבחלקנכון להוריד ומה לא. ונגיד כ
שאלתי את חדווה מה לעשות כי לא כל ים הם ענקיים והכל מלא בכתוב, הדפשכייכנס; ונגיד עכשיו 

הדף נכנס והיא ייעצה לי מה להוריד במקום זה ומה לעשות במקום אחר, אז אני מנסה. עכשיו זה 
יותר מאתגר מאשר קודם, כשהדפים היו יותר קטנים. בשבוע שעבר למשל הרגשתי שעשיתי הכול 

חבילות כפולות, ושיש להם ערמות עותקים, והבנתי שזו עבודה יותר בסדר, ואז גיליתי שיש 
 מאתגרת."

 איך את מרגישה בעבודה הזו?

"אני מרגישה שהיא נותנת לי שקט ורוגע. אני לדוגמא לא אוהבת שאני צריכה לחפש מה לעשות, 
ור, אתה ופה העבודה מאוד ברורה. זה יכול להיות מאוד מרגיז כשלא יודעים מה לעשות. פה זה בר

 יושב על המחשב וסורק. אני משתדלת לעבוד מאוד מדויק."

 היית רוצה בשנה הבאה להמשיך לעבוד בעבודה הזו?

"כן, אבל השאלה זה השכר, כי כרגע אני לא מרוויחה על זה כסף. זה לא כיף לא להרוויח על זה שכר. 
אמרו לי כרגע לסיים את הדפים, כי זה אם היו מציעים לי להמשיך, הייתי רוצה לקבל על זה משכורת. 

 בחוזה עם חדווה."
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 לסיכום, את חושבת שאת עושה עבודה טובה, איך זה לעבוד עם חדווה ועם רוני?

"עם חדווה זה בסדר גמור. אתה יודע, זה לא קשר צמוד, כי אני לא איתה כל הזמן, אבל אנחנו מדברות 
להיות מאתגרת. בהתחלה לא יכולה  העבודהפעמים ושומרות על קשר. עם רוני העבודה טובה, אך ל

הרגשתי שאני תורמת, כי לא הבנתי מה עושים בארכיון, עד שהסבירו לי שרואים את זה באינטרנט. 
עד אז לא הבנתי מה עושים עם זה. עכשיו אני כבר מרגישה שאני יותר תורמת. בהתחלה הרגשתי 

ושאני תורמת להם הרבה, וזה גורם לי להרגיש שאני לא תורמת אבל אחר כך הבנתי שזה לא נכון, 
 יותר טוב. באופן כללי די טוב לי שם."

 חדווה, האחראית על ארכיון קיבוץ לוחמי הגטאות, פנתה אלינו ואמרה את הדברים הבאים על יובל:

יובל חן, חניכת עמותת כוונים, סורקת במסגרת הכנתה לתעסוקה את גיליונות העלון המקומי של "
 וחמי הגטאות: "דפים".קיבוץ ל

, עוד בטרם עלה הגרעין המייסד 1948יובל התחילה לסרוק מהגיליון הראשון של העלון שיצא בשנת 
-של הקיבוץ על הקרקע, והיא ממשיכה בעבודתה המסורה והגיעה כבר לגיליונות של אמצע שנות ה

 ".הקיבוץ ארכיון של. הגיליונות הסרוקים עולים לאתר האינטרנט 60

 דפי בשמירת הצורך בשל עלה הפרויקט -איריס ברבי מנהלת קשרי קהילה והתנדבות מוסיפה
של הקיבוץ עם כוונים והכנת  ההיכרות בשל, שני ומצד אחד מצד הקיבוץ של מהעלונים -ההיסטוריה

 הצעירים לחיי עצמאות גם בתחום התעסוקה.

 "יישר כוח ליובל על ההתמדה, ההקפדה והיעילות.
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 סיכום אריות, מכינת על הרצף, בחיפה|

 קרן כהן, חניכת מחזור א' על הרצף

 

אני קרן כהן, חניכה שנה שלישית בכוונים, אבל שנה ראשונה במכינת על הרצף בחיפה. מכיוון שכבר 

חניכים  4העברתי שנתיים בעמותה ובחיים בתוך מכינה, השתלבתי ישר בשנה השנייה יחד עם עוד 

שהמשיכו משנה קודמת. על כך החלטתי לכתוב לסיכום השנתיים שלנו במכינת על הרצף, בתור 

 המחזור הראשון שמסיים במכינה זאת.

המכינה בחיפה היא לצעירים על הרצף האוטיסטי שמשלבת בין עבודה/שירות לאומי לחיי חברה 

מית של ההורים, למדנו איך יים ללא תמיכה יומיואושותפות. בשנתיים האלו למדנו לחיות חיים עצמ

עצמאית, למדנו איך לנקות  דרךלעשות קניות בלמדנו  ,לתחזק בית וכל מה שכרוך בזה. לדוגמא

בכלל זה לחיות כקבוצה. לחיות חיי שותפות  ,לפחות בעיניי ,לבשל. למדנו גם את הדבר הכי חשובו

מודדות שלנו עם לא לאנשים על הרצף. ההת בעיקרמגבלה ו שאין להםקל, לא לאנשים  לא

אחד  , כאשרלדוגמא . כךבדברים הכי קטנים ויומיומיים חברתיים באה לידי ביטוי גםקונפליקטים 

לא עשה אותו, ההתמודדות שלנו עם הבעיה הזו היא הרבה אבל השותפים לקח אחריות על משהו 

ל הקשרים יותר מסובכת. זאת בעצם המטרה של המכינה, לעזור לנו עם ההתמודדות הזו ולעבוד ע

 הבין אישיים.

הוא גדול מבחינת התחזוק של  יההמכינה הזו היא לשנתיים, והשוני בין השנה הראשונה לשנה השני

אחריות על אותה דירה,  תכל הקבוצה חיה בדירה אחת ולוקחבה שנה הראשונה להבדיל מההדירה. 

בשנה השנייה הקבוצה מתפצלת לשתי דירות וכל חניך אחראי על הדירה שלו. האחריות היא אותה 

אחריות, אבל הנטל גדל כי יש פחות דיירים בדירה. לגבי שנה הבאה התוכנית ממשיכה לגדול, 

 .יםצטרפוחניכים חדשים מעוזבים  אחריםובהמשך תפתח מכינת בוגרים. חלקינו נשארים, 

טיול של יום אחד שהיה באזור בית אורן, לא רחוק מחיפה,  - במהלך השנה הזו יצאנו למספר טיולים

של יומיים באזור ים המלח. בנוסף, היו לנו מספר סדנאות, כמו קורס גלישה, סדנה כלכלית נוסף וטיול 

יו לנו במהלך השנה וסדנת שפת סימנים שלימדו שי ואביתר ממכינת כבדי שמיעה וחרשים )כו"ח(. ה

 .גם סופ"שים שנשארנו כולנו ביחד עם עוד חניכים ממכינות אחרות

, כי ישוק חשנו בהםבסך הכל היו לנו שנתיים טובות, עם עליות אך גם מורדות. היו לנו גם מצבים ש

היה לראות אפשר ו ,לא ויתרנו . ולמרות זאתבכל זאת עזבנו את הבית ואת הסביבה העוטפת והבטוחה

 יחד שלנו.בהובאופן כללי  ,זה ברגעים של שמחה, כמו מפגשים ושיחות משותפות, טיוליםאת 

ה רבה על שנתיים טובות תוד ,להודות לכל הצוות הנפלא שלנוואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו 

 הרבה לעתיד. ןשלמדנו בה
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 בר מצווה בחנות|

 להב סוטו

 

נערכה ב"חנות למשמעות" בר המצווה של נער בשם עמית ביום חמישי הראשון של חודש יולי, 

ליבוביץ' משבי ציון. משפחתו של עמית מתנדבת בפרויקט בשם "מלאכי יום הולדת", שמטרתו היא 

לחגוג ימי הולדת לילדים מעוטי יכולת. לאחר שבתחילת השנה נערכה הסברה בבית ספר "מנור 

העמותה, ועלה במוחו הרעיון לעשות בר מצווה איילון" בו חתן בר המצווה לומד, הילד שמע על 

 בחנות.

ליבוביץ' ביקש כי מסיבת בר המצווה תהיה בסימן "שפת סימנים", ולכן ביקש לעשות פעילויות 

שקשורות בכך. הוא הגיע לחנות מספר פעמים מלווה באמו, והתייעץ על הפעילויות השונות שהיו 

שות אותם במסיבה. גולת הכותרת הייתה לחנות להציע. הוא התלהב מכמה מהם והוחלט לע

כשהנער ביקש לעשות את השיר "מודה אני" של עומר אדם בשפת הסימנים, אשר עליו התאמן 

 בביתו ואף הגיע לחנות עם אחיו להתאמן על כך.

, מלווה בבני משפחתו וחלק מחבריו. כל שבי ציוןהמסיבה נערכה לאחר שעלה לתורה בבית כנסת ב

צוות החנות היה נרגש לקראת האירוע הגדול בחנות. בהתחלה הקהל הקשיב להסברה משפחתו וכל 

של איריס, מנהלת קשרי קהילה, וחופית, מנהלת החנות, על העמותה ועל החנות, ולאחר מכן יצאו 

 בשתי קבוצות לפעילויות בנושא שס"י במשרדי העמותה.

טון קצר על העמותה והתנסו בקריאת , בין היתר שבו ראו הנוכחים סרתלאחר פעילויות חווייתיו

מצווה מבצע את השיר הנאמר לעיל  -שפתיים בזוגות, כולם חזרו אל החנות לראות את חתן הבר

בשפת סימנים. הנער עשה זאת בהצלחה כבירה, ובקהל האורחים לא יכלו לעצור את דמעות 

 ההתרגשות. הנוכחים נהנו מהאירוע והודו על כך לחופית ואיריס.

מצווה אמר: "הכרתי אתכם בבית הספר, במסגרת סדנה שהעברתם, וכשהגעתי לפגישה  חתן הבר

הראשונה עם חופית והיא סיפרה לי על האופציה לשלב שפת סימנים, שם ידעתי שאני רוצה לעשות 

 את בר המצווה אצלכם ולא טעיתי."

ת, לבוא להסברות על העמותה ולשמוע עלינו יותר, אנחנו מזמינים גם אתכם לחגוג אצלנו ימי הולד

 מחכים לראותכם...
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 פרידה מכוונים|

 יוהאנה סרוקה, מתנדבת מגרמניה

 

יוהאנה הגיעה לכוונים בתחילת השנה כמתנדבת מגרמניה, דרך ארגון "אות הכפרה", יחד עם 

שעברה מאוקראינה, מתנדבת נוספת בשם לינה. יוהאנה ולינה הצטרפו למקסים, מתנדב משנה 

ולפייר, מתנדב שהגיע מצרפת. המתנדבים יעזבו אותנו בקרוב ויחזרו לארצם. הנה מילות פרידה של 

 יוהאנה לסיכום השנה וההתנדבות בעמותה:

Just two weeks and I will finish with my year of volunteering here in Israel.  Just four 

weeks and I will already be on a plane back to Germany. It is incredible how the time 

flew by this year. I feel like I just arrived and got to know everyone. It also feels like I 

was here for a long, long time, got to know everyone so well and I really feel at home. 

So, it does not make it easier to leave. Especially because I had such a great time here. 

Before I came here, I would have never believed how 

incredible this country is and how great the people are. 

In Kivunim they greeted me very friendly from the start 

and I enjoyed my stay from the first minute. But now it 

is time to say goodbye to everyone, and even though it 

is hard, we should remember that every end is a new 

beginning. And it does not have to be an end forever – I 

will for sure come back to visit and also many people 

here already said they would love to visit me in 

Germany. 

Now I am looking forward to the new chapter in my life, 

but I know that I will never forget this great experience, 

and all the wonderful people I got to know and Kivunim 

will always stay in my heart.  

ארבעה שבועות ואני כבר עוד שבועיים ואסיים עם שנת ההתנדבות שלי כאן בישראל. רק עוד רק 

אשב במטוס חזרה לגרמניה. זה מדהים איך הזמן עף כאן. אני מרגישה כאילו רק הגעתי ולמדתי 

כל  להכיר את כולםלמדתי להכיר את כולם. אבל זה גם מרגיש כאילו אני כאן כבר הרבה, הרבה זמן, 

לעזוב. במיוחד כי ביליתי זמן כל כך טוב  ותריקל  ה בבית. אז, זה לא נהיהכך טוב ואני באמת מרגיש

פה. לפני שהגעתי הנה, לא האמנתי כמה מדהימה המדינה הזו וכמה נפלאים האנשים. בכוונים 

לי קיבלו את פני  מההתחלה בצורה מאוד ידידותית ולכן הייתה לי האפשרות ליהנות מהשהייה ש

מהדקה הראשונה. אבל עכשיו זה זמן להגיד להתראות לכולם, ולמרות שזה קשה, צריך לזכור גם 

אני בטוחה שאבוא לבקר וגם  –שכל סוף הוא התחלה חדשה. וזה לא חייב להיות להתראות לתמיד 

 שיהיו שמחים לבקר אותי בגרמניה. אמרו הרבה אנשים כאן

ים שלי, אבל אני יודעת שאני לעולם לא אשכח את עכשיו אני מסתכלת קדימה לפרק החדש בחי

 החוויה הנפלאה הזו, וכל האנשים המקסימים שלמדתי להכיר בכוונים יישארו תמיד בליבי.
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 תודות|

 להב סוטו

 

תודה לכל הכתבים העוסקים במלאכה, תודה לכל מי שהיה מאחורי הקלעים, תודה לכל מי שהקדיש 
 לעיתון.זמן כדי לעזור ולתרום 

 חופית בר שנתנו ייעוץ וחסות לעיתון דרך החנות למשמעות.לתודה רבה 

 תודה רבה לטומי ברצ'נקו, העורך העיתון הקודם, שייעץ לי בעריכת העיתונים.

העיתון, ונתן השראה לעיצוב שלושת העיתונים הגרפי ונתן כרמי, שעזר רבות בעיצוב תודה רבה לי
 .בשנה האחרונה

 גדיה שעיצבה את הלוגו המקורי של העיתון.תודה רבה לגל אנ

תודה רבה לאיריס ברבי, מנהלת קשרי קהילה, על יצירת קשרים בין העמותה לגורמים חיצוניים, תרם 
 מאוד ליצירת העיתון האחרון, וחשף את העמותה לקהלים נוספים.

ירת הקשר ביני תודה רבה למנהלי המכינות השונות על תרומתם והעזרה לעיתון בתחומים שונים, יצ
 לבין החניכים, ביני לבינם, ועל תרומותיהם השונות למען העיתון.

ממכינת צעירים שנה  עידן רפפורטושניר שלום מנכ"ל העמותה,  -תודה רבה לכל הכתבים: גידי צור 
 אור דוברתו רועי ליבנה ,ממכינת דוברי ערבית , פואד עתאמנהממכינת הבוגרים עמית הגלעדי ,א'

להב  יוהאנה סרוקה,המתנדבת  ,ממכינת כו"ח ', שי אממכינת על הרצף שנה ב' קרן כהן ,הש"ש
 .סוטו

אחראית  -שינשינים בעמותה, איריס ברבי  -יובל רוזנברג וליאל רייזמן תודה רבה לכל המרואיינים: 
 .ם, חניכה ממכינת הבוגרי, יובל חןחניכת שנה א' כנפיים צעירים -אבישג בן עטר  ,קשרי קהילה

 ., עזרתך תרמה המון לעיתונים השנהתודה רבה לעירית לאופר על העריכה הלשונית של העיתון

 תודה רבה למיכל ניצני, מנהלת פיתוח וגיוס משאבים ומנהלת רשתות חברתיות, על תרומתה לעיתון.

מנטל, רכזת השירות הלאומי, על העזרה, ההצעות השונות וההקשבה בכל -תודה רבה לתמנע דקמן
 .עת

תודה רבה לנטע גרימברג וליאל רייזמן, ש"ש העמותה, וחלק חשוב מצוות "מכוונים גבוה", שתרמו 
 ותורמות המון לעיתון, שמייעצות ומכווינות בכל צעד בעיתון.

 תודה רבה ליהודית זגורי על תיאום פגישות, וקשר עם הנהלת העמותה.

 ותרמו ברכיבת האביב השנה.תודה רבה לקימברלי קלארק, ששיתפו איתנו פעולה 

 תודה רבה לבית ספר רוז על הנכונות לעבוד איתנו ויצירת שיתוף הפעולה בתקווה שתמשיך בעתיד.

תודה רבה לבית הגלגלים מרכז שהשתתפו במרוץ למיליון ויצרו איתנו קשר שבתקווה בעתיד תהפוך 
 לפעילויות משותפות.

 עמית. בןוג את בר המצווה של התודה רבה למשפחת ליבוביץ' שהגיעו לחנות לחג

 תודה לכל האורחים שפקדו את משרדי העמותה והחנות ותרמו לעיצוב העיתון.

 מעריכים את עזרתכם, עבודתכם הקשה, ותרומתכם לעיתון זה.
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 כניות שלנוותהלפרטים נוספים אודות 

 וליצירת קשר בקרו באתר:

www.kvn.org.il 

 הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות:

 

 

 

  2280300כתובת: קיבוץ לוחמי הגטאות, ד.נ גליל מערבי, מיקוד: 

 kivunim@kvn.org.il | דוא"ל: 9917444-04טלפון: 

 כוונים
 עמותת  

  

kivunim 
  

http://www.kvn.org.il/
http://www.kvn.org.il/

