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"וייגל כמים, משפט; וצדקה, כנחל איתן.”
' כ"דעמוס ה

!ברכות חמות מירושלים

 , ונדהמתי לראות את פרחי השקדייה בפריחהלפני כמה ימים יצאתי לריצה ביער ירושלים
כמעט מלאה. סימן האביב הזה החזיר אותי בחזרה להגעתי מפינלנד המושלגת והקרירה.

 אני עדיין נזכרת בביקור שלי בפינלנד בדצמבר עם הרבה הכרת תודה לכל אלו שהפכו את
 . היה זה תענוג לא רק לחלוק על העבודה שלי בישראל איתכם, אלאהביקור הזה לאפשרי

 גם לפגוש חברים ישנים ולהכיר חדשים. כמובן שמבחינה אישית הדבר המשמח ביותר
עבורי היה האפשרות לבלות קצת זמן עם בתי האהובה רוחמה.

 -יומית, כולל פעילויות שבועיות עם קבוצתהחזרה לישראל הייתה חזרה לעבודה היום
"ילדי המלך", פגישות "מחסה", והכנות לחגיגות העשור ל"ילדי המלך" ירושלים.

 בתחילת ינואר קבוצת "ילדי
 המלך" שלנו נפגשה עם קבוצה

 של נוער ערבי מנצרת, וזכינו
 לבלות איתם יום בהתנדבות

 בכפר התנ"כי. השמחה
 שבעבודה המשותפת הייתה

 עצומה, ואנחנו מחכים להמשך
 הפעילות המשותפת בינינו.

 למעשה, בתכנון יש כבר טיול
  ימים לאילת3משותף של 

לקראת סוף פברואר.

  מעל: תמונה של "צוות המטבח"                                                          
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"ילדי המלך ירושלים"עשור ל

 
 מרגש מאוד לראות את הצוות הגדול שהתגבש

 , צוות שכוללסביב ההכנות לחגיגות העשור
 מדריכים  וחברים נוכחיים, ורבים אחרים שלקחו

חלק  בילדי המלך בעשר השנים האחרונות.
 , הבנתי בדרך הקשהאחרי שתכננתי חגיגות רבות

את כמות כוח האדם הדרושה להצלחה.
 הדבר הנוגע ביותר לליבי היה ככל הנראה

 העובדה שהעזרה ממדריכים וחברי ילדי המלך
 לשעבר  לא הגיעה בעקבות שיכנועים, אלא

 באופן ספונטני ואמיתי. רבים מהשותפים בילדי
 המלך משכבר הימים פנו אליי ושאלו במה אפשר

 לעזור. גם הנוער הערבי מהגליל ייקח חלק
 בתוכנית של ערב החגיגה. ההתרגשות בהחלט

 נישאת באוויר! אנחנו מקווים שהערב הזה יוכל
 לשמש הזדמנות לחלוק את הבשורה. הזמנות

 הופצו בצורה נרחבת לחברים, שותפים וקהילות
 בכל רחבי ישראל. אנחנו מודים לנאמנותו של האדון. ללא נוכחותו, כל העבודה הקשה

שלנו הייתה ריקה מתוכן וחסרת משמעות.

שינויים בהעסקה

 אני מודה לאדון על השנים שבהן יכולתי לפעול בקריאה שלי לילדים ולנוער בישראל
 , כשארגון הגג שלנו2013 לפברואר 1. המצב הזה ישתנה באופן רשמי בFELMדרך 

 , ותמשיך לקרות במרכזFELMיהפוך ל"מחסה ישראל". העבודה תמשיך בשותפות עם 
"שלהבתיה" כמו תמיד.

,בתפילה מירושלים האביבית
רות


