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תמונה
אופטימית

 נוער ובני ילדים 55 הגיעו אינטנסיביים, טיפולים של מתיש יום בסיום שבוע, מדי
 במוסד צילמו הם • אושפזו הם שבו לוינשטיין בבית שנפתח ייחודי, צילום לחוג

 בתערוכה מציגים הם המרהיבות עבודותיהם ואת הסמוך, רעננה ובפארק הרפואי
 מהרצליה: 11ה־ בת מירח רוני • בעיר ואומנויות למוזיקה במשכן לאף" "מתחת
טוב" להרגיש לי גרם זה בחוג. מאוד "נהניתי

במש המוצגות התמונות באהת
 ברעננה ואומנויות למוזיקה כן

 שנפרש ירוק, דקל עלה נראה

 הזאת המרהיבה התמונה מפוארת. כמניפה
מה 11ה- בת מירוז רוני ידי על צולמה
 הייחודי, הצילום חוג במסגרת רצליה,

 החולים בבית לראשונה השנה שהתקיים
במ המאושפזים הילדים למען לוינשטיין,

בת כעת מוצגים החוג של התוצרים קום.
 תמונות 46 שכוללת לאף״, ״מתחת ערוכה

הנוער. בני ידי על שצולמו
מש 55 כי לאף״? ״מתחת דווקא מדוע
 מתחת שראו מה את צילמו החוג תתפי

הס רעננה ובפארק החולים בבית לאפם,
הגלג כיסאות על חלקם הגיעו לשם מוך,
שלהם. ההליכונים בעזרת או לים

 מספרת בחוג", לצלם מאוד "נהניתי
 בעקבות לוינשטיין בבית שאושפזה רוני,
לדימומים לה שגרם הדם, בכלי מולד מום

 צנתו־ שלושה רוני עברה מצבה עקב במוח.
 כי לילדים, וטוב כיף עושה "הצילום רים.

 לצלם", ומה לעשות מה להחליט יכולים הם

אומרת. היא
 "חוג מוסיפה: רוני, של אמה מירוז, נעמה
 השיגעון בכל שפיות של אי היה הצילום

הפעי יתר עברה. שרוני הטיפולים של
 של תחושה נותנות האשפוז בתקופת לויות
בחי מאפשר ולא קבוע הכל שליטה. אובדן

 רוני מתי בלוינשטיין, היום סדר למשל, רה.
 לחוגים. הולכת או טיפולים עוברת אוכלת,
לב יכולה רוני בחירה, חוג שהוא בצילום,

 לצלם. ואיך לצלם מה להשתתף, האם חור
בחירה". יכולת לה העניק הצילום

לילדים מתאים
 השי- מהמסגרת כחלק נפתח הצילום חוג

ארגון בסיוע החולים, בבית קומית״חינוכית

 להסב רק אינה מטרתו אור". קו סטון "סאסא
 בו. המשתתפים את להעצים גם אלא הנאה

 חלופית", ביטוי דרך לילדים לספק "רצינו
 התערוכה אוצר כץ, דרור הצלם אומר

כורש. דורון עם החוג, של לצילום והמורה

 החינוכי״שיקומי במרכז הספר בית "צוות
 שהיכולת לתלמידים כמתאים בצילום בהר

 מנהלת לייכט, אתי אומרת נפגעה", שלהם
"הה בלוינשטיין. ההינוכי־שיקומי המרכז

 בתהליך תלמיד כל שעובר האישית וויה
 שלב עוד והיא ומחזקת, מעצימה העבודה
כמ גם ישמשו התמונות השיקום. בתהליך

התלמי עם לצוות עבודה ככלי וגם זכרת,
האשפוז". תקופת במהלך דים

 כץ, מספר מדהימה", עבודה עשו "הילדים
בש התמחה מקצועי, צלם היותו שמלבד

 בבתי צילום חוגי בהעברת האחרונות נים
 והבנה כוח הרבה להם נתן "הצילום חולים.

הכל". לעשות יכולים שהם
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