
 

 קולנוער כפר עזה

 

חבר'ה בסוף כיתה י' וסוף כיתה יא' לקום בשבע בבוקר בשבוע האחרון  14 –מה יכול לגרום ל 

 לחופש הגדול? לא הרבה דברים.... 

 אבל צילומים לסרט של עצמם כנראה שכן. 

זה לצלם את הסרט שמצריך כנראה וכך, רגע לפני סיום הקיץ נפגשו למשך יומיים הנוער בכפר ע

  "יותר מאלף מילים". עבודה של חיים שלמים בסיוע סדנא של ארבעה חודשים במסגרת פרויקט 

הישראלית עמותת "להב" שעוסקת בתחום של סרטי נוער כתהליך קבוצתי תרפי חברה לקואליציה 

בכל עוטף  פרויקטים יתן" ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל וביחד הם יזמו לאחר מבצע "צוק אלטראומה 

יא,  –עזה. בשער הנגב המועצה ומרכז החוסן הפנו את הסדנא לבני הנוער בכפר עזה, בכיתות י 

שאר הכסף גויס מידידינו בפדרציה היהודית של סן דייגו במסגרת השותפות של שער הנגב וסן דייגו, 

ו שני מנחים מעמותת להב ואי שם במהלך מרץ החל תהליך של ארבעה חודשים לערך, אותו הוביל

 )בועז ורחלי( בשיתוף עם עדן, מדריך הנעורים בכפר עזה ובשיתוף החינוך החברתי בכפר עזה. 

הם נפגשו פעם בשבוע לדבר על מה שהעסיק אותם, לעשות תרגילים של משחק תפקידים ואפשרו 

כלל לא מקובל  אחד לשני להיות מי שהם בזירה בטוחה בה ניתן לדבר על הכל, גם על מה שבדרך

בתוך התהליך עלו נושאים שרלוונטיים לגיל, שרלוונטיים למצב הבטחוני ולקיץ האחרון, ועלה לדבר. 

באופן חזק מאוד קבוצת הנעורים, המקום של כל אחד מהנערים בקבוצה, והכוח הייחודי שקיים רק 

 כשהם ביחד. 

 

          



תזכו כאן לספוילר, אבל כן נספר  בסופו של תהליך, ולאחר שיתוף מלא של הילדים נוצר תסריט, לא

ומאוד מאוד על כוחה  ,, על מותר ואסוראחריותשהסרט מדבר על זיכרון, על משפחה, על קיבוץ ועל 

 של הקבוצה ומה שהיא מעניקה לנערים שהם חלק ממנה. 

בימים אלה הסרט יוצא לעריכה ומשם יזכו הנערים והוריהם לראות את פרי עמלם. מה יקרה אחר כך 

פשר לנבא. אבל לקבוצת הנעורים של כפר עזה נוספה לרשימת החוויות הקיץ הזה חוויה אחרת אי א

ומיוחדת במינה: יצירה של סרט קצר מקצועי, שמתאר אותם ואת מה שייחודי להם ומאפשר להם 

ללא ספק הם  –להביע את הקול שלהם בסביבה מוגנת ומגוננת, ואם לשפוט לפי החזרות והצילומים 

 מוכשרים ומרגשים. מקסימים, 

 

 


