
זה  .48 בתאני .  1/11/1994 התאריך. בחוויה אישית אתכם לשתףתרשו לי 

 באור נוער לקידום היחידה מנהלת אז, קלמרו יפעת. עתה סיימתי ללמוד

 . לעבודה אותי מקבלת יהודה,

. חשמל שרטטתכ עבדתי ןבהרבות  שנים לאחר, שנייה קריירה שלהתחלה 

 היום שעד עבודה, נוער קידום לעובדת מחשמלאית  הפכתי אחד מכונן רגעב

 . מחדש בוקר כל אותי מחשמלת

בה  לפגישה יהודה באור קטנה שיכון בדירת התייצבתיבאותו בוקר מרגש 

 .17 בן נער. ונער הורים  סוציאלית עובדת, סעד פקידת, היחידה מנהלתהיו 

לו כנראה  "משהו האחר"את ה לו לתת הצליח לאבית הספר לא עמד באתגר, נער שנשר. . בסיכון

 כנראה כי הונשרתיו, 17 בת נערה אני כשהייתי ,שנים מאד הרבה לפני לי שקרה פיכ בדיוק. היה זקוק

 . ובית הספר לא עמד במשימה "הזה אחרה משהו"ל אז זקוקה הייתיגם אני 

  לימד,  שנות עבודתי עד כה 21 לאורך שהצטברו מאות מתוך אחד טיפול, הזה בנער  שלי הטיפול

לבני הנוער עליהם   "הזה האחר משהו"ה את להעניקלמצוא וולהשתדל חפש, א להפסיק לל אותי

 .כמנחה כיוםו יחידה מנהלת ,קידום נוער כעובדתהייתי אמונה 

התשוקה  .יםחדש , צבע וגודלחמקמק שכל פעם יש לו צורה קסם. קסם הוא" הזה אחרה משהוה" 

ואותו אני מנסה ביחד עם עובדים הפעם, היא האתגר המוביל אותי, יעבוד שהמיוחד קסם מהו הלזהות 

 . כל פעם מחדש נפלאים, מסורים ומחוייבים בשטח, לפצח

 היה  הז  שלי בחוויהו חהמנוכיום  מנהלת, עובדתלצמוח מקצועית בתחום. הייתי  הזכות לי היתה

  . המנחה את והולידה שהרתה המנהלת את והולידה הרתה הנוער קידום עובדת. טיבעי תהליך

 בתחום העשייה את תום עד אוהב וכנראה אוהבת ,אהבתי ואני אהבה של פירות כלל בדרך הינן לידות

  .של אחריםהתרגשות רבה לידות יראה ווללוות ב ולהיוולד ללדת מצליחה אני בו נוער קידום

 .נוער קידום - ועושה חולמת, נושמת, חיה אני האחרונות השנים 21 במהלך ךכ

מאתגרים  שאתם בוטחים, על מנחה ואני שהנחיתי מנהליםו עובדיםכם לבהתרגשות אני מודה 

, באומץ פנימה מוכנים להביט, שלכם הנפש מגירות את לפתוח אתם מעיזיםעל ש .אותיומלמדים 

 ומזמינים אותי להיות שותפה במסע שלכם. בוטחים

 . מוכםשכ מיוחד לצוות שייכת להיות לי היא זכות – אביב תל מחוז מנחי צוות עמיתימודה ל

 מנחים בצוות ולכולנו אישית לי השראה מקור מהווה אליך, את ממני ההערכה מלוא. חדווה לך תודה

 .א-ת מחוז

 מנטורית לי ומהווה' 94 בנובמבר אז לעבודה אותי שקיבלת יפעת, כמנחה אותי שמלווה נוגה לךתודה 

 .היום עד וידידה

 .ואתי נוח, אילן לכם תודה

 בתחום חינוך טיפול. הלהערכה כמנח ראוייה אותי שמצאתם על לכולכם תודה

 שרה סנדרוביץ מנחת חינוך טיפול מחוז תל אביב


