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 השבוע שהחלה(, חמישי יום, רשת, 2 ערוץ" )החיים של אלופים, "גל אלון של החדשה "הסדרה

 ואת הנוער בני נושא את היום לסדר שמעלה וחיונית חשובה סדרה נראית, פרקים 4 עוד ותמשיך

 שהם כיוון, חדשה לדרך אותם להוביל שינסו, המבוגרים של בידיים העניינים את לקחת הצורך

 .ממנה" לצאת להם לעזור ויש במצוקה

 השבוע שהחלה(, חמישי יום, רשת, 2 ערוץ" )החיים של אלופים, "גל אלון של החדשה "הסדרה

 ואת הנוער בני נושא את היום לסדר שמעלה וחיונית חשובה סדרה נראית, פרקים 4 עוד ותמשיך

 שהם כיוון, חדשה לדרך אותם להוביל שינסו, המבוגרים של בידיים העניינים את לקחת הצורך

 לאחר, רם בקול שוב שקוראת תוכנית למעשה זוהי, כלומר. ממנה לצאת להם לעזור ויש במצוקה

 "!!!"....נוער נוער נוער", "תרשיש" תשדירי מאז שנים עשרים

 

 

 

"Champions of Life"- Our youth is in trouble and we must 

urgently help them  

Alon Gal's new show, "Champions of Life" (Channel 2, Reshet, Thursday) was 

aired this week and will continue for 4 more episodes. "Champions of Life" is 

an important show that brings to light the subject of children and the fact that 

adults need to take things into their own hands. Adults must lead children 

down a new path, because this new generation needs help to end its distress. 

By: Matan Aharon April 6 2008 (02:19) 

 

 

New generations have always been blamed for their inappropriate behavior or have 

been thought of as victims of our sick society. Regardless of whether the new 

generations' "bad" behavior is passive or active, the problems must still be solved. 

 

Examples of inappropriate behavior are present in every new generation; even in the 

bible, and in Moshe Doak's election campaign in 1988, when he called "Youth Youth 

Youth" on TV to indicate that the youth then was not what it used to be. Every year, 



the problem gets worse and Alon Gal's new show "Champions of Life" is screaming 

out again that the youth of today are in trouble. The show asks the old generation to 

point the new generation down a better path for not only their own good, but also for 

the good of society. 

 

 


