אפשר ( 16ספטמבר  :)2006בצל המלחמה – ילדים ונוער בצל המלחמה – סיפור ההתמודדות
עם שוך הקרבות של מלחמת לבנון השנייה עלתה המחשבה במערכת הביטאון "אפשר" ,לאחר
יוזמה מבורכת של הנהלת העמותה ,שיש מקום לתיעוד פעילותם המרשימה של כפרי הנוער
בישראל ,המסגרות החברתיות השונות ,העמותות העוסקות בקידום הקהילה ובטיפול בילדים.
עמותת "אפשר" ,ומערכת הביטאון כחלק ממנה ,הוכיחה יכולת תגובה מהירה .תוך ימים מסוף
המלחמה התכנסה ,הגדירה את אופיו ואת תכניו של הגיליון המיוחד ,פנתה לכותבים וערכה ביטאון
שייתן ביטוי לעשייה שהייתה חלק מהמאמץ הלאומי בזמן המלחמה.
בתוך הכאב ,ההלקאה העצמית והמצב המביך בה הייתה שרויה החברה הישראלית עם תום
המלחמה ,לא ניתן מספיק מקום לנקודות האור – לאותם אזרחים רבים שהובילו את המאמץ
הלאומי בעורף מבלי שנשאו בתפקיד רשמי ,לגופים השונים ,למוסדות ולארגונים אשר קלטו את
אוכלוסיית הילדים והמשפחות מהצפון ,אירחו אותה וטיפלו בה .בעניין זה מנסה הביטאון "אפשר"
לתקן במעט את המעוות ומציג כתבות מרתקות של אנשי חינוך וטיפול על התמודדותם וחוויותיהם
האישיות והמקצועיות – ממציאים חברתיים אשר הפעילו את כישוריהם היצירתיים כדי להתמודד
ולמצוא פתרונות למצבים שאף אחד לא הכינם מראש.
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לחזק ובה בעת להתחזק – אורלי דביר
דבר עורך – ד"ר חזי יוסף
כפרי הנוער והפנימיות כמשאב לאומי בעת חירום ובעתות שלום – ד"ר עמנואל גרופר
קטיושות בכפר הילדים כרמיאל – יהודה מלמד
משפחות האומנה בצפון במלחמה – שלווה ליבוביץ
מתאווררים על גלגלים – חיפה  – 2006מומי אלמוג
על פעילות "אשלים" בעת המשבר בצפון – שחר שומן
יומן מסע (קייטנת נסראללה) – כפר ילדים ונוער "אהבה" – יואב אפלבוים ושרה
פינקוביץ
קליטת תושבי הצפון – מחנה פליטים או אתר נופש? – ד"ר חזי יוסף
קייטנה לאמהות וילדים בצל המלחמה – אלי וקנין
יומן מלחמה – התמודדות במשבר בתקופת הלחימה במעונות רשות חסות הנוער –
ראובן יעקב וענת נגרי
המלחמה שלנו – ניצה בנדור
התמודדות עם מצבי לחץ וחרדה בעיתות חרום – ד"ר רות אהרוני וד"ר חזי אהרוני
אירוח עולים שנעקרו מהצפון – נחום כץ
"ילדים בסיכוי" בעת המלחמה – רות גינוסר
היום שאחרי המלחמה – הוראת שעה – ראובן יעקב

