
נווה שלו
מדברים אל הנשמה



למה את 
?עצובה     





העם היהודי  

...ונעלםהולך 



חוזרת ,16 בת נערה ,יפית
אותו לימודים יום אחרי לביתה

לא בבית .בשיעמום העבירה
...אחד אף מחכה

הבית את עזב מזמן כבר אבא
  צ"אחה שעות עד עובדת ואמא

החוויות מעט את .המאוחרות
  מי אין .שישמע מי אין לה שיש

  .לשלומה שישאל



  מה הרבה אין למקרר גם
  היא מעש חוסר מתוך .להציע

להעביר מנת על למיטתה פונה
.בשינה הריקות השעות את

  ,מתעוררת היא ערב לקראת
  וחסרת עייפה אם פוגשת

.סבלנות

...לרחוב יוצאת היא



על ספסל יושבת
נערה בודדה הכמהה  

לקמצוץ של יחס 
...ותשומת לב



מי יחייך אליה

?החיוך הראשון את



 את לזהות היודע הערבי השכן
  בבנין ליפית אורב ,הכושר שעת

בהרבהניחוןהוא,שממול
 על( חם ברגש ומצויד סבלנות

.)הנערה לב את לרכוש מנת

  עם קשר שביצירת יודע הוא
  רב לכבוד יזכה יהודיה נערה
  ,מנגד .עמו ובני משפחתו בקרב

 ,הידוע כפי ,עמו בנות עם נישואין
.רב בממון כרוכים



 כל בלב המפעפע הנקמה רגש ישנו
 שונא עשיו" - הערבי העם בני

."ליעקב

 פונה ,עיניו מול ברורות מטרות עם
 הוא זה בשלב ,העזובה ליפית הלז
  חם חיוך רק ,הרבה לה מציע לא

.עליה לבכות וכתף



יפית בשביל אבל

.הספיק זה

...בידיו נתון כבר ליבה



  .התבסס הערבי השכן עם הקשר
  משפחתה מבני נותקה יפית

 שם .הערבי לכפר איתו ועברה
  לדת רשמית ועברה נישאו

.האיסלאם

  .ילדים נולדו השנים במהלך
 בעלה בעיני ירד מעמדה

 יפית .כשפחה אליה שהתייחס
 ובוכה קשה מהתעללות סובלת
.בלילות



נמצאת יפית
.מתמדת חיים בסכנת



ישנם ארגונים

הדואגים להציל

את הבנות

...מהכפרים



אך להציל      
               

זה לפעמים              
...מאוחר                  



?מדוע
.את הילדים לא תמיד מצליחים לחלץ•

לנשים צלקות נפשיות וגופניות הדורשות  •
.טיפול מתמשך וקשה מאד לשקמן לגמרי

יש לדאוג למקום מסתור לאישה מהבעל •
.ומשפחתו המחפשים נקמה לאורך זמן

פעמים רבות הנשים חוזרות לבעליהן  •
.הערבים מתוך יצר הרס עצמי



בנווה שלו
מקדימים                 

רפואה למכה     



נווה שלו
מדברים אל הנשמה



נווה שלו מציעה אוזן קשבת ובית חם
.לכל אחתהפתוח 

המטרה היא
למנוע מצב של מצוקה רגשית

העלול להוביל לקשר עם ערבי שתוצאותיו  
.הרסניות



?מהו נווה שלו

, נווה שלו הוקם לפני כשנתיים•
בעידודו ובהכוונתו של הרב הראשי 

.א"הרב עמאר שליט, לישראל

.סניפים ברחבי הארץ 12לרשת •

 



נערות 20-35בכל סניף בין •

,  בכל סניף צוות המונה אם בית•
מדריכה ועובדת סוציאלית



:הפעילויות בסניפים

תוכניות העשרה והרצאות•

סדנאות לימוד•

שעות חברה•

מגוון פעילויות•

מסיבות וטיולים•



?למי אנו פונים



:קהלי היעד

התורמים1.

הבנות2.



איך מעוררים חמלה
על העם היהודי

?שהולך ונאבד



?אולי להתנדב בנווה שלו

.אך את זה כבר אנשי מקצוע עושים

)מסובך מדי(

!לתרום: הפתרון



?מה עושים עם הכסף
?למה צריך אותו



עם כל הרצון הטוב אנחנו זקוקים
:לתקציבים על מנת

להוסיף ימים ושעות פעילות•

לפתוח פנימייה בכדי לפתור את בעיית הלינה•

להקים סניפים נוספים•

להקים חדרי לימוד ומקצועות נוספים•
בכל סניף בכדי לספק לבנות תעסוקה



?מה נציע להם

חמלה



חמלה
על גורל העם היהודי שהולך ונעלם



רצינו לעורר את הרגש 
.הלאומי המפעם בכל יהודי

פנינו אל התורמים 
:באמצעות הכרזות הבאות







התורם מקבל פולדר מהודר המכיל

,"נווה שלו"סרט תדמית על ארגון 

חוברת המציגה את הבעיה ופתרונה

.ופירוט על הסניפים

ה



התורם מקבל פולדר מהודר המכיל

,"נווה שלו"סרט תדמית על ארגון 

חוברת המציגה את הבעיה ופתרונה

.ופירוט על הסניפים



?איפה נפגוש את הבנות



בקניון

בסופר ליד  
הבית

בפיצרייה השכונתית



?מה נציע להן

חמלה
על המצב בו הן נמצאות

ופתרונות מעשיים על מנת להיחלץ ממנו



כיצד נמשוך את
?תשומת ליבן

באמצעות הכרזות ופליירים שיחולקו להן
'במקומות בילוי וכדו, בפתחי מוסדות הלימוד












