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הירוק ,ר״ר קובי נווה(סיסקו) .״אורנה הגיעהאלינולפני
במשרדה של אורנה טאוס,
קשה לרעת מה צבעו של הקיר
a>5rc
ה־  17״היא יודעתלגלות למי קשה ומי צריך עזרה בשעת משבר ,מע־
$TS1$מעבירה$TS1$
המשפחתונים
שהתמנתה להיות מנהלת
להורים שלא ידאגו.כולם יודעים שכל בעיה היא פותרת״.
שנים ,ומאז
$DN2$מעבירה $DN2$מסרים
בירה
7%
מנהלת המשפחתונים בכפר הירוק .את כל רוחבו מכסים עשרות
הכל כאן פורח ,יש כאן
במשפחתון
מכתבי תודה נרגשים שכתבו להילדיםהגדלים בכפר" .אורנהבשבילי נ' ,בת  16מוסיפה :״זה לא הכי קלבעולםלגדול
שמחת חיים .היא מצליחה בנועם
אוכלוסייה שונות בזכות
משכבות
ובתבונה לחבר ביןילדים
היא יותר מאמא" ,נכתב באחד מהם" .היא אישה מדהימה שתמיר בלי אבא,בלי אמאובלי אחים ,אבל אורנה היא הכל כאן.כולם
עבורה קשה ואינטנסיבית .תחת שרביטההילדיםמצליחים
לנו .היא
פעילותה המסורהלמעןהילדים
מכבדים אותה בגלל היחס המדהים שהיא מעניקה
אפשר למצוא אצלה אוזן קשבת" .על
כי אכפת לה מהם ,היא מסתכלתעליהם כמו עלילדיה,
הילדים,ליצירת תרבות של דו־
$TS1$דושיח$TS1$.
מביאה לתקשורת טובה בין
במסגרת
השירותים
נבחרה טאוסלעוברת מצטיינת ארצית בתחום
והם מרעיפיםעליה אהבה בחזרה .יש לה חריצות ,כישרון,
בלימודים
$DN2$דושיח $DN2$.היא דואגת שניחשף
שיח.
מבצע"העובד המצטיין" של"ידיעותאחרונות".
לגירויים טובים ,שנשקיע
יכולתניהול מרשימה ,אכפתיות ,היא פשוט אישה שמצ־
$TS1$שמצליחה$TS1$
מופקדת על 50מהילדים ושנצליח .היא נותנת הזדמנות לכל אחר ,ואוהבים אותה מאוד.
טאוס ,עובדתסוציאלית במקצועה,
$DN2$שמצליחה$DN2$בכל״.
ליחה
לזכייה בפרס מאשר אורנה ,האמא של
אין מישהו יותר ראוי
ער 18
הילדים ,בני
שבכפר הירוק.
במשפחתונים
המתגוררים
שותפים
אולם לטאוס חשוב להבהיר שלהצלחתה יש
סוציאליים כולנו כאן,ילדי המשפחתונים״.
הוצאו מבתיהם בהחלטה
משותפת של הוריהם ושל עובדים
רבים בקרב אנשי המוסד".בלי העזרההגדולה של כולם לא
ממחלקות הרווחה ברשויות המקומיות על רקע מגוון רחב שלבעיות.
לזכות" ,היא אומרת.״הילדים כאן מדהימים,
הייתייכולה
מטאוס הםמקבלים תמיכה רגשית ,סיוע והמון אהבה .הםיודעים שהם
״אישה שמצליחה בכל"
ואנשי הצוות עוזרים לי מאור .חשוב לי שהמפעל של הכשרתילדי
יכולים לדפוק בכל עת על דלת חדרה הקטן שבכפר ולבקש עזרה,
ישראל בכפר הירוק ימשיךלהצליח .זאת אכן עבודה קשהלוודא כל
עצה טובה או לשפוך אתהלב .״זה כיףגדוללהיות אחראית על כל כך
אחראית
הזמן ,סביב השעון ,שכל אחד מ־ 50הילדיםשעליהם אני
ילדים" ,היא אומרת" .ישלפעמים ימים קשים מאוד לי
ולילדים,
הרבה
בין המכתביםמהילדים שמצאנו בחררה ,המורים לה על עבודתה
מאושר ,מחייך ונהנה .חשוב לי שכל ילד יידע שיש לו עתיד ,שאנחנו
המאומצת ,מצאנו גם מכתבי הוקרה מצוות המורים במקום .הם גם
ביחד,
מצליחים
להיכשל
שא״אפשר
הוא
שלי
המוטו
אבל
בעבודה
לזכייתה בפרס ,לאהד שבחרו בה ברובקולות של 150
עליו ,שיש חיים אחרים אחרי הקשיים שחווה בבית.
סומכים
אלה שהביאו
גדול".
משותפת .הכי חשוב שהילד יקוםוילךלישון עם חיוך
קשה
ובעיקר",
עוברי המוסד .״אורנה היא קונצנזוס בכפר הירוק ,כל העובדים בכפר
ולער .הכי חשוב לי
במדשאה שמחוץ לחדרה מצאנוילדים מרוצים
והם אכן מחייכים.
היא מסכמת ,״שירגיש שאוהבים אותו בכל רגע
כולם".
בחרו בה פה אחדלהיות העובדת המצטיינת״ ,מספר מנכ״ל הכפר שהילדים כאן ירגישו חום ואהבהגדולה מצד
מספרת א' בת
לנו",
שלא הפסיקו לדבר בשבחה .״אורנה תמיר עוזרת
כמעט

בכפר

טאוס" :זה כיףגדול.
מצליחים ביחד,
להיכשל
יש

לפעמים

ימים

בעבודה

קשה

קשים מאוד לי ולילדים ,אבל המוטו שלי
משותפת .הכי חשוב שהילד יקוםוילךלישוו עם חיוךגדול״
הוא
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