
עמותת “כנפי דרור” הוקמה ע”י משפחת אל-עמי לזכרו של בנם דרור, צעיר נבון ורגיש, שחווה פגיעה 
עמוקה של התעללות חברתית וחרם בילדותו, ידע במאמצים גדולים לצמוח משם ולהצליח בביה”ס, 
במכינה, בצבא, בלימודים, ובמשפחה. עד שצלקות הפגיעה הקשה מילדותו, שהותירו את חותמן 

העמוק בנפשו, נפתחו והכריעו אותו. 

מותירות  הילדים,  ובחברת  הספר  בבתי  המתרחשת  הפוגענית  החברתית  וההדרה  החרם  תופעות 
צלקות עמוקות בנפשות הנפגעים, ומביאות מדי שנה גם לתופעות נוראיות של אובדנות בקרב ילדים 
ובוגרים. הן מתרחשות על רקע התעלמות חברת המבוגרים והקהילה, ו/או תפיסתן כבלתי נמנעות, 
מתוך מחשבה ש”אין מה לעשות”. אנו מבקשים להוביל מאבק עיקש בתופעות אלו, ולחולל תיקון 

חברתי משמעותי כדי להציל חיים, כפשוטו. כי יש מה לעשות! 

אנו מכוונים לתיקון ושינוי משמעותי במציאות באמצעות פעולה בשני צירים מרכזיים:

הנעת שיח ציבורי וקהילתי בנושא ההדרה החברתית הפוגענית, שינוי היחס והנורמה, וגיבוש 
תודעת אחריות אישית, משפחתית וקהילתית.

יצירת מוקדי התערבות וסיוע אינטגרטיביים במערכות הקהילה והחינוך, שיפעלו במשותף 
למניעה, להתמודדות בעת אירוע, ולליווי ילדים ומשפחות במצבי משבר.

החידוש הינו בפעולה המשלימה בצירי שינוי השיח והתודעה מחד, ובפיתוח המענה האורגני היישובי 
והקהילתי מאידך, לצד אינטגרציה בין מערכות החינוך והקהילה, הפורמליות והא-פורמליות. 

כבר  ואנו  האתגר,  עם  אפקטיבית  להתמודדות  השונות  המערכות  את  ותרתום  תניע  דרור”  “כנפי 
שנת  לקראת  נוספים,  וגופים  ירושלים  עיריית  למתנסים,  החברה  עם  ועבודה  חשיבה  בתהליכי 

הפעילות הראשונה. 

אנחנו קוראים לכל אחד ואחת מכם: 

לקחת אחריות ולהיות חלק מהתיקון הגדול הזה, לעשות תשובה חברתית ולהציל חיים!

התרומות שלכם יאפשרו לנו לחולל תיקון ושינוי באמצעות:

הובלת קמפיין דינמי ומתמשך להעלאת המודעות, לשינוי הנורמה, ולחיזוק תודעת האחריות.

הקמת צוותי התערבות ומוקדי סיוע וליווי יישוביים ושכונתיים, לילדים ומשפחות המתמודדות 
עם חרם ו/או משבר חברתי, שיפעלו בסנכרון ותיאום עם מערכת החינוך.

התערבות,  וצוותי  מוקדי  את  שיפעילו  קהילתיים  מובילים   – לנפש"  "דרור  נאמני  הכשרת 
ויניעו את השיח היישובי והקהילתי.

הכשרת בני נוער מובילים להתמודדות עם הנושא במרחב הנוער, בשת"פ עם בתי הספר, 
יחידות ותנועות הנוער.

בואו ונגלה רגישות, בואו וניקח אחריות לתיקון ושינוי, בואו ונציל חיים!

“ִאם ַנֲאִזין ִּבְתׂשּוֶמת ֵלב ַמְסֶּפֶקת... ִנְׁשָמע ִמּתֹוְך ִלֵּבנּו ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ֱאֹלוהים ָהאֹוֵמר 

ָלנּו ֶׁשּנֹוְתָרה ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹוָתּה, ְוהּוא ָזקּוק ָלנּו” 

הרב יונתן זקס

“כי ילד 
שעשו עליו 

חרם, הוא 
אף פעם לא 

מחלים, 
הוא רק 

לובש בגדים 
של מבוגר”

נועם חורב

סתומה, שאף אחד לא ידבר איתה!

מטומטם, אף אחד לא 
רוצה להיות חבר שלך!

אוי נו.. אבל ככה זה אצל ילדים.
אנחנו לא מתערבים... 

החלטנו שלא מזמינים אותו למדורת ל”ג בעומר


