
 

      חברים יקרים, 

 שעמותת "ילדים שלנו" 10קשה לי להאמין שזו השנה ה 
 במימון מחנה "סבבה" לילדים נפגעי כוויות. לוקחת חלק

  
 ימים בכפר הנוער "כפר גלים". 4למחנה בן  7-18ילדים בני  45, יצאו 25.3ביום ראשון, 

הוא היחיד מסוגו בישראל. המשתתפים מוצאים את עצמם בסביבה מקבלת ומכילה. הם לומדים דרכים חדשות מחנה "סבבה" 
להתגבר על הצלקות הרגשיות והפיזיות שלהם ורוכשים חברים. המחנה נותן מענה ותמיכה ממושכת, שנה אחר שנה. מקום בטוח, 

ים והן עם תוצאות הכוויות שנמשכות שנים; טיפולים, ניתוחים, שמאפשר לילדים להתמודד הן עם הטראומה הקשה שחוו ועדיין חוו
השהות במחנה מחד, משכיחה לרגע קצר את הקשיים והכאב, ומאידך מפגישה את הילדים עם  פיזיותרפיה, חבישות שונות ומשונות. 

 שותפיהם לגורל הלא פשוט.
 

מנת לתאר את עוצמת וחשיבות החוויה הזו עבורי ועבור  ניתוחים, אין לי מספיק מילים על 50כנפגעת כוויות בעצמי, שעברה כ 
הילדים. מרגש לראותם כל כך שמחים, מלאי ביטחון עצמי, מבלי להרגיש שונים ומפוחדים שמישהו ילעג להם. יהודים, נוצרים, 

ה באוויר. מרגישה כולם ביחד. "בסבבה" יש תחושה מאוד מיוחדת של אהבה ותמיכ -מוסלמים, בדואים ודרוזים, חילונים ודתיים 
 מבורכת, שיש לי את הכבוד והזכות להיות חלק מהחוויה המיוחדת והמשמעותית הזו.

 
שיחק במצית וחולצתו התלקחה. הוא נכווה קשות בפלג גופו העליון. לפי דבריו  4לירון, אחד הבנים במחנה, סיפר לנו שכשהיה בן 

יד חולצה ולראות שכולם מסתכלים רק עליך. פה מבינים את זה, וזה יוצר "מתרגלים לזה, אבל זו הרגשה לא נעימה ללכת לים, להור
תחושה של ביטחון. כשנגמר המחנה אתה מגיע הביתה, וזה טוב לדעת שיש עוד ילדים כמוך, זו הקלה כזאת. בתוך המחנה זה 

 מצחיק כי אתה רואה את כולם שמחים וכולם אוהבים, אבל מתחת לזה יש מהות ויש סיבה".

 
, שהובילה יוליאנה אשל, ביחד עם ד"ר חיליק חיון וענת בן מחקרלתמיכה המתמשכת במחנה, עמותת "ילדים שלנו" מימנה  בהמשך

דרור, שבדק את השפעת המחנה על הדימוי העצמי של הילד, תקווה, חוללות עצמית, מיקוד שליטה פנימי ואת הדינאמיקה בין 
יות של המחנה הן: הפחתה של הבידוד החברתי, שיפור דימוי ובטחון עצמי, קידום תוצאות אלה. המחקר מצא כי ההשפעות הפסיכולוג

 כישורי התמודדות וכישורים חברתיים. 
הצגת תוצאות המחקר תרמה ותתרום רבות להכרה בינלאומית בעשייתנו בתחום הטיפול השיקומי בילדים נפגעי כוויות, כאשר מחנה 

 רך מרכזית בתהליך זה.לילדים נפגעי כוויות נחשב בהחלט לאבן ד
  

, פיזיותרפיסטית בדימוס במרכז שניידר, ולנילי ארבל, מנהלת הריפוי בעיסוק במרכז שניידר, ליוליאנה אשלמודה מקרב לב 
 שמובילות ומרכזות את הפרויקט ביחד עם צוות מרפאות בעיסוק.

 כמדריכה במחנה, ותורמת מזמנה וממרצה להעצמת וחיזוק הילדים., חברת העמותה, ששוב לקחה חלק פעיל לאליזבת ברתודה חמה 
, רכזת מערך רחל מגןכמו כן, מודה לצוות הנהדר של עמותת "ילדים שלנו" שעובד במסירות רבה, להצלחת הפרויקטים של העמותה: 

אורנה ועים וקשרי ציבור, , רכזת אירמיכל צנטר, רכזת פרויקטים, אירית שהרבני, מנהלת חשבונות, ברוריה שגיאהמתנדבים, 
, המנהלת הארגונית של העמותה, שמובילה את כל הפעילות להילית גלעד, אחראית מרכז הסטארלייט, ובאופן מיוחד ראובני

 בעמותה באהבה רבה.
 
   

 , בפרט.אנו מלאי תקווה שבעזרתכם, חברים יקרים, נמשיך לתמוך בקידום הטיפול בילדים נפגעי כוויות בכלל, ובמחנה "סבבה"
 

 בברכת חג פסח מהנה ובריא,

 
 יו"ר מייסדת, איריס לנגר,

 עמותת "ילדים שלנו" במרכז שניידר 
 

               

         
 


