
הקרן ע"ש רועי חסן
קרן רועי לא אחסר

סיוע בהצטיידות ילדים לגני-ילדים ובתי הספר
הסיוע מוענק לתלמידים נזקקים שמקבלים אותו כתרומה, המאפשרת להם להיות תלמידים מן המניין 
עם כל הציוד הנדרש בלי להיות יוצאי דופן. הציוד כולל: ילקוטים, יומנים, קלמרים, ספרי לימוד, מחברות 

וכיוצא בזה. 

סיוע בשכר לימוד – תשלומי הורים לגנים ובתי הספר 
למצב  בהתאם  זאת  וכל  הציבורי,  החינוך  במערכת  שנתיים  הורים  תשלומי  לעניין  הוא  הניתן  הסיוע 

הסוציו-אקונומי של המשפחה הפונה. )בשנת 2017, לדוגמא, אושרו 604 פניות מתוך 660 שהוגשו(.
בתחילת השנה מודיעה הקרן לבתי הספר על פתיחת מסלול פניות ובקשות באמצעות מחלקת החינוך 
ובאמצעות מייל אישי. במקביל, מתקיים מפגש היכרות כללי בתחילת השנה, בין מייסדי ומנכ"ל הקרן עם 
מנהלי בתי הספר. במפגש זה מציגה הקרן את אפשרויות העבודה המשותפות עמה בפני מנהלי מוסדות 

חדשים. 
מנהלי בית הספר מעבירים את המידע למשפחות מתאימות, יחד עם טפסי פנייה לקרן, תהליך שמתבצע 

באמצעות מזכירות בית הספר. 
בשנים 2016-2018 חולקו בין 150.000 ש"ח ל- 200.000 ש"ח בכל שנה, כסיוע בשכר לימוד.
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״בכל אופן רוכבים״ 
בעקבות הצורך שעלה בקהילה לפתח מסגרות פנאי לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, הקימה "קרן רועי לא 
אחסר" בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים את מרכז הרכיבה "בכל אופן רוכבים". המרכז מאפשר לאנשים 
עם מגוון צרכים מיוחדים באזור השרון, ליהנות מרכיבה על אופניים המותאמים לצרכיהם, ובמקביל גם מליווי 

צוות מקצועי ומתנדבים. מרכז זה מהווה מקום מפגש חברתי בין אנשים ובניית קבוצת שווים. 
אחת לשנה אנו מקיימים מסע אופנים בפארק, שמטרתו חשיפת המרכז לקהילה וקבלתן של אוכלוסיות עם 

צרכים מיוחדים כשווה תוך ראיית הכוחות הגדולים הטמונים בהן. 
בכתבה על מרכז הרכיבה סיפרה חנה צפתי, אם לנערה עם שיתוק מוחין: "זה פשוט נפלא כי זה הדבר הראשון 
מצפה  והיא  אותה  משמח  מאוד  זה  ומהטלוויזיה.  מהאינטרנט  אותה  וניתק  מהבית  בתי  את  להוציא  שהצליח 
בקוצר רוח לפעם הבאה. זה גם מקדם אותה מכל בחינה אפשרית - בריאותית, חברתית ונפשית." )על השרון, 

מרץ 2007(.

בנוסף, מתוך פעילות הרכיבה בלט הצורך בחברותיות. ילדים עם צרכים מיוחדים לא מעורים חברתית, אם 
בגלל השתייכותם למסגרות חינוך שמחוץ לעיר או מסיבות אובקטיביות של קושי בהכלה. "קרן רועי לא אחסר" 
שמה לעצמה מטרה, לתת מענה לילדים אלו ולבדידות החברתית שלהם, ובונה מרכזים חברתיים עבורם. כיום 

פועלים ארבע קבוצות חברתיות: מועדון בוגרים, מועדון מתבגרים, מועדון ילדים ומועדון משוטטים נגישים. 

"נזכור ולא נשכח" - סיוע במימון מסע לפולין 
מסע בני נוער לפולין הוא מן הפעילויות המרכזיות במערכת החינוך בישראל סביב הוראת השואה. 

המסעות נערכים לאורך כל השנה, ו"קרן רועי לא אחסר" רואה במימון המסע לתלמידים נזקקים, זכות ערכית 
חשובה, ומממנת את יציאתם למסע של התלמידים הנזקקים. מידי שנה עוזרת הקרן לכ-80 תלמידים לחוות 

חוויה משמעותית ערכית זו.
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 ״יעל שומרת על גופה״ 
לפי נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, כל שנה מתקבלות במרכזי הסיוע כ- 3,300 פניות 
חדשות בממוצע, שמדווחות על פגיעה מינית בקטינים מתחת לגיל 18, שכמחצית מהן דיווחו על פגיעה 

בילדים וילדות מתחת לגיל 12. 

במסגרת פעילותה המשותפת של "קרן רועי לא אחסר" עם מוסדות החינוך, מועברת סדנה למניעת פגיעה 
מינית בילדים בה משתתפים כ-1000 תלמידי כיתות א' מדי שנה והוריהם בכל בתי הספר בעיר. הסדנה הינה 

מפגש תיאטרון בנושא מניעת הטרדה מינית לגיל הרך. 
ההורים  עם  ולאחריה מתקיימת שיחה  גופה",  על  לשמור  לומדת  "יעל  על הבמה ההצגה  מועלית  הפעילות 

בנושא: מניעת פגיעה מינית בילדים עם גליה עופר, עובדת סוציאלית, מומחית במיניות ילדים ונוער.

הרצאה בנושא מניעת פגיעה באינטרנט
ו-ה'.  ד'  מכיתות  והורים  תלמידים  לכ-1000  המיועדת  לפעילות,  הקרן  מסייעת  הנ"ל,  לפעילות   בהמשך 
כאן –שותפים ההורים והילדים להרצאתה של עו"ס דנה אבירם, המתמחה בנושא פגיעות מיניות וחברתיות 
כאחד, באמצעות רשת האינטרנט. דנה כתבה ספר בשם: 'טורף ברשת', העוסק גם בפגיעות חברתיות בווטסאפ, 

ועוסקת גם בנושא זה בהרצאתה. 
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״מסך עולה״ 
בעיר,  בסיכון  ונוער  מצוקה  ממשפחות  תלמידים  לכ-30  סיום  מופע  והפקת  שנתי  במה  תיאטרון  פרויקט 

המאותרים ע״י מחלקת הרווחה.

הפרויקט הינו קבוצה טיפולית המשלבת קצב, מוסיקה, מלל וריקוד. מוקד הרעיון מופנה לפיתוח המודעות 
בבניית יחסים בינאישיים, תוך התייחסות לאספקטים הרגשיים והשכלתניים שיעלו במהלך התהליך הדרמטי.

באמצעות הפרויקט, לומדים המשתתפים, לבנות קשרים טובים, ואינטראקציות חברתיות חיוביות באמצעות 
הדרמה. 

מחשב לכל ילד 
בעידן בו אנו נמצאים, הסמארטפונים והמדיה הינם חלק מרכזי בשגרת החיים, וחיוני לפיתוח החינוכי-טכנולוגי 
של הילד. "קרן רועי לא אחסר" מממנת לכל ילד שידו אינה משגת לקנות מחשב, כדי לאפשר לו את התנאים 

המגיעים לכל ילד בן גילו. 
גם את הבקשות למחשב, מקבלת הקרן ממחלקות הרווחה ומצוותי בתי הספר השונים.
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סיוע במימון אבחונים וטיפולים פסיכולוגיים 
הקרן מסייעת במימון אבחונים פסיכולוגיים, שמאפשרים לסובבים אותם למצוא את הדרך לעזור לילדים 
להתמודד עם בעיות רגשיות, ומסייעות להן להתמודד עם האתגרים הנפשיים והחברתיים העומדים מולם. 

בהמשך - כל ילד שנמצא זכאי לסיוע, מקבל מימון לסדרת טיפולים הנפרשת על פני שנה שלמה.

סיוע במימון השתתפות בקייטנות הקיץ
בילדים  לרוב  מדובר  הקיץ.  בקייטנות  חלק  לקחת  יכולת  מעוטות  ממשפחות  לילדים  מסייעת  הקרן 
ממשפחות מצוקה, שבהן ההורים נעדרים לצורכי עבודה, והמעמסה עליהם כפולה: גם הנטל הכספי הכבד 
וגם הצורך למצוא סידור נוח לילדים. במקרים אלו – הקרן פעלת למען רווחתם של ההורים והילדים כאחד.

מימון טיפולים רפואיים
טיפולי שיניים,  כדוגמת  יכולת,  ומגוונים למעוטי  רפואיים שונים  טיפולים  לא אחסר" מממנת  רועי  "קרן 
מכשירי שמיעה, אביזרי נכים ועוד, כמו כן מסייעת כספית בתשלום על טיפולים הידרותרפיים ב'בית איזי 

שפירא', רכיבה על סוסים, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת ועוד. 

חוגים, קורסים וסדנאות 
אחת מפעולותיה החשובות של "קרן רועי לא אחסר" הוא מימון חוגים, קורסים וסדנאות לילדים שאינם 
רבה  חשיבות  נודעת  לפיכך  הפורמליות.  החינוך  במסגרות  יכולותיהם  ואת  עצמם  את  לבטא  מצליחים 
לפעילות העשרה מסוגים שונים, המאפשרות לילד לפתח תכונות ויכולות שאינן באות לידי ביטוי במהלך 
שגרת הלימודים. הדבר נכון עוד יותר, כאשר אנו מדברים על ילדים הבאים ממשפחות מעוטות יכולות, 

שבהן קיים קושי להעניק לילד את כל האמצעים שיאפשרו לו להביא לידי ביטוי את כישוריו. 

״רוכבים על בטוח״ - "ונשמרתם לנפשותיכם מאד"
 "קרן רועי לא אחסר" רואה חשיבות רבה בלימוד הילדים את חוקי התנועה וזהירות בדרכים. נושא זה נלמד 
ילדים  כ-4000  נהנים  שנה  בכל  בעיר.  הספר  בתי  בין  שעוברת  משוטטת",  "ניידת  באמצעות  הספר  בבתי 

מפרויקט זה. הלימוד החווייתי נעשה בצורה תאורטית ומעשית. 

פרויקט בר/בת מצווה 
קרן "רועי לא אחסר" בשיתוף האגף לשירותים חברתיים והמחלקה לעבודה קהילתית, חוגגים מידי שנה 
אירוע בר/בת מצווה לילדים ממשפחות שידם אינה משגת לחגוג אירוע חשוב זה. מדובר במימון חגיגת 
מצווה לכ-25 תלמידים ממשפחות במצב כלכלי קשה או מצב משברי. חגיגת בר/בת מצווה הינה תוכנית 
הפועלת לאורך כל השנה וכוללת סדרת מפגשים בנושאים ערכיים הקשורים לגיל מצוות, ושיאה - עלייה 

לירושלים לכותל המערבי, סיור בכנסת ישראל, רכישת תפילין לילדים, פגישה עם ח"כים ועוד... 


