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הכול אני יכול בחופש הגדול!

אצלנו לא שולחים את הילד לים או לסרט עם חברים ולא מארגנים מסיבת פיג'מות.
אלו"ט הציעה שלל פעילויות קיץ מגוונות לילדים ולמשפחות .בתפריט:
• קייטנת ספארי
ילדים המשולבים במסגרות
לימוד רגילות יצאו לספארי
ברמת גן לטפל בבעלי חיים עם
ילדים מהחינוך הרגיל ,להציץ
לחדרי הלינה של האריות,
ולהשיב
ג'ירפות
להאכיל
לחידונים על עולם החי.
• פעילות אתגרים
ילדים והורים בילו בפעילויות
מאתגרות כמו טיפוס על
חבלים ,רכיבה על אופניים ועוד
פעילויות ספורט בטבע ,והכול
בשיתוף עמותת "אתגרים".
• קייטנת באר שבע
הילדים ביקרו בחווה ,חלבו
פרה ,גזזו צמר כבשים ,טיילו
בטרקטור ושחו בבריכה.
• אלוטבע
הורים וילדים זכו לאתנחתא של
רוגע והנאה בכרמיאל .מדריך
צמוד לילדים ,תכניות פנאי,
ג'ימבורי ,פינת חי ,מרחבים
ירוקים .הכול כלול .מי שלא היה
הפסיד.
• קייטנה במוזיאון ארץ ישראל
ילדי השילוב למדו מהו מוזיאון,
שמעו על חומרי הגלם בטבע ועל
הקשר בין בעלי חיים לבני אדם,
ושיחקו במשחקי הפעלות.
• נופשון ים המלח
• עולים על הגלים
בנופשון הידוע והמוכר נהנו
מועדון הגלישה בחוף
הדולפינריום יצא לים עם ילדי ההורים מכל מה שמציע מלון:
בריכה ,ספא ,סאונה ובוץ רפואי.
אלו"ט ועם ההורים כשהם
והילדים? עם המדריכים.
מלווים במדריכי גלישה.
היה מדהים .היה רטוב.
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הורים יקרים,
עובדים וידידי אלו"ט
השעות הכי יפות שלי בעבודה הן
ב"שדה" .השעות שאני יוצאת מהמשרד
ומבלה בתוך המסגרות ,בין כותלי
הבית שבו שוהים החברים .זה יכול
להיות בית ,אלוטף או מרכז תעסוקה,
ובלבד שהילדים והצוות יהיו שם.
בחודשים האחרונים יצאתי לדרכים
לבקר במסגרות .לראות ,לבדוק,
להקשיב לרחשי הלב ולחזק את אנשי
הצוות .אני באה לחזק ,ולהפתעתי אני
יוצאת מחוזקת ,ומאוד מאוד מרוגשת.
זה לא סוד שדי קשה להתמסר
לעבודה עם אוטיסטים ,בעיקר עם
הבוגרים .השכר שמכתיב לנו משרד
הרווחה הינו מהנמוכים במשק,
המשמרות סביב השעון ,ההתמודדות
עם ההתפרצויות ...ובכל זאת ,כשאני
מבקשת מהמדריכים שיספרו לי על
הבעיות שלהם ,על הקשיים שלהם,
כדי שאוכל אולי להקל במשהו ,הם
מספרים לי מיד מה היו רוצים בשביל
החברים :אחד צריך טיפול ,אחרת
צריכה טיול ,מישהו צריך מנתח
התנהגות ועוד ועוד .וכך אני לומדת שוב
את מה שאני כבר יודעת ,שהצוותים
שלנו מסורים ,דואגים ,אכפתיים ויעשו
ככל יכולתם למען החברים.
וכן ,יש משהו שכולם שם ב"שדה"
מבקשים ממני .הם מתגעגעים למפגש
משותף או פעילות ארצית חובקת לכל
העובדים ,להרגיש שוב חלק מארגון
גדול ומשפיע.
את זה אני מקווה להגשים להם כבר
בשנה הקרובה.
ברכות לשנה טובה ומקדמת,
שלכם,
עינת קסוטו-שפי
מנכ"ל

כדאי לדעת
אספת חברים  -בשורה לפריפריה

פתח לתקווה במרכז החדש לקהילה

באספת החברים השנתית (שהתקיימה כבכל שנה על פי
התקנון) התקבלה החלטה מהפכנית ויצאה בשורה לחברי
אלו"ט שעד היום התקשו להגיע ,להצביע ולהשפיע:
מעתה ייערכו הבחירות למוסדות האגודה באמצעות
קלפיות שיוצבו בכמה מוקדים בארץ .ההחלטה תמומש
כבר בבחירות הקרובות במאי  ,2011בכפוף לאישור
רשם העמותות.

ביטוח לאומי יכיר באבחונים
פרטיים של ילדים אוטיסטים

לאחרונה נתקלו הורים לילדים אוטיסטים שהגישו
תביעה לגמלת ילד נכה בסירוב של המוסד לביטוח
לאומי להכיר באבחונים של אנשי מקצוע מהמגזר
הפרטי .בעקבות פניות חוזרות ונשנות בעניין הוציא
משרד הבריאות מכתב למוסד לביטוח לאומי וביקש
להסיר את הדרישה ולקבל גם אבחונים אחרים ,מאחר
שהמגבלה החדשה אינה נחוצה מבחינה מקצועית ,וכן
יוצרת צוואר בקבוק במגזר הציבורי ופוגעת במתן שירות
יעיל לאוכלוסייה.
ותודה לעו"ד אמיר ברק ולקליניקה לזכויות אנשים עם
מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן על התגייסותם לנושא.

אלו"ט נגד הקיצוץ בשעות טיפול

בצו ביניים הורה בג"ץ למשרד הבריאות שלא לקצץ
בשעות הטיפול לילדים אוטיסטים .הצו ניתן לבקשת
אלו"ט והעמותה לילדים בסיכון המיוצגות על ידי עו"ד רון
גזית .בעתירה נטען שהקיצוץ מנוגד לדעתם של מומחים
בתחום האוטיזם.
ברכות לבג"ץ על ההחלטה ,וברכות לעו"ד גזית.
מנכ”ל משרד הרווחה ,נחום איצקוביץ ,קפץ לביקור
בכפר האירוסים בבאר–שבע .עדכונים הוא שמע מעינת
המנ”כלית ומשמוליק יו”ר הוועד המנהל .את הערכתו
לעבודת הצוות במקום הביע בלחיצת יד חמה לעופר
המדריך( .בצילום)



הקיץ הספקנו גם לחנוך מרכז חדש לקהילה בפתח תקווה.
באחר צהריים חם ואופטימי התגודדו האורחים בחצר
המוצלת של האלוטף לאירוע חנוכת המרכז .המרכז,
שנבנה לתפארה ,יפעל כאלוטף טיפולי לפעוטות עם
אוטיזם עד גיל שלוש ,כמרכז קהילתי לטיפול מקדם ,וגם
כמועדונית ,קייטנה ונופשון.
אורח הכבוד ,סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ,סייר בפינות
החמד שבהן ישבו הילדים עם המטפלים" .נדהמתי למראה
עיניי" ,הוא אמר" ,אם נחכה לממשלה ,לא יהיה כלום" .עוד
השתתפו באירוע הרב שי פירון ,יו"ר אלו"ט פרופ' ישראל
(איזי) בורוביץ ,ראש העיר פתח תקווה יצחק אוחיון ,מנכ"ל
בנק מזרחי טפחות אלי יונס ,ומאיר שני ,יו"ר אלו"ט לשעבר.
בין התורמים והידידים שסייעו בהקמת המרכז :עיריית
פתח תקווה ,בנק מזרחי טפחות ,המוסד לביטוח לאומי,
הקרן לפיתוח שירותים לנכים ,עיזבון יהלומה שחורי,
 ,John Hagee Ministriesהתאחדות הנשים היהודיות של
הונג קונג ,ששמו להן למטרה לעזור לקהילת האוטיסטים
בישראל דרך התרומה להקמת המרכז ,ועוד ידידים
ותורמים נוספים.
המנכ"ל שלנו ,עינת קסוטו-שפי ,הודתה לתורמים הרבים
ואמרה שהמרכז יענה על צורך הולך וגובר של משפחות
לטיפול ולפנאי בסביבת הבית.

				
עוד בתי ספר

כיום ברור וידוע שחל גידול במספר הילדים המאובחנים
על רצף האוטיזם ,אבל משרד החינוך בכל זאת מתמהמה
בקליטתם במסגרות מתאימות .כך אנו עדים למחסור
הולך וגדל בבתי ספר מיוחדים לאוטיסטים ,וכפועל יוצא
 לשיבוצם של תלמידים אוטיסטים במסגרות שאינןמתאימות להם ,בעיקר מסגרות פיגור ,שאינן מספקות
מענה מקצועי לטיפול הייחודי באוטיזם .זאת ועוד ,במצב
הקיים תלמידים רבים נוסעים לבתי ספר שנמצאים
במרחק רב מביתם ,לעתים יותר משלוש שעות בכל יום.
אלו"ט העבירה נתונים ,ונציגינו נפגשו עם נציגי משרד
החינוך .משרד החינוך התחייב לבדוק.
ונסיים בבשורה משמחת :בספטמבר הקרוב ייפתח
בבנימינה בית ספר תיכון לתלמידים עם אוטיזם .ונאחל
מכאן דרך צלחה ושנת לימודים פורייה.
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לומדים ומתמקצעים
תיק תקשורת

איך מעבירים מסר בכמה שניות? מה להגיד ומה לא?
שאלות אלו ואחרות עמדו במוקד הסדנה שערכה אלו"ט
במרכז רבין בנושא "אנחנו בתקשורת" .בסדנה השתתפו
כשלושים הורים ואנשי מקצוע שהביעו נכונות להיחשף
בתקשורת ולקדם את הנושאים שיקבעו את איכות החיים
ואת העתיד שלנו ושל ילדינו המיוחדים.

שרון מישקובסקי משתפת אותנו.
לקריאה לחצו כאן

צעד נוסף בהבנת הגורמים לאוטיזם:

נמצא קשר בין אוטיזם להפריה חוץ גופית ,פגות
ומשקל לידה נמוך.

מנהלת המרכז לאוטיזם מטעם אלו"ט באסף הרופא ,ד"ר
דיצה צחור ,וד"ר אסתר בן יצחק הציגו בכנס הבינלאומי
התשיעי לחקר האוטיזם בפילדלפיה עבודה שהצביעה על
קשר מובהק בין אוטיזם ובין הפריה חוץ גופית ,פגות ומשקל
לידה נמוך .נחקר הקשר בין גורמים אלו לחומרת האוטיזם
ולתפקוד הכללי של הילד .העבודה תורמת לגילוי ולהבנה
של גורמים סביבתיים הקשורים לאוטיזם ,הפרעה שמכלול
הגורמים והסיבות להתפתחותה עדיין אינו ברור.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ביקר בנווה רבקה,
בית לחיים בנס ציונה.
ממנכ"לנו הוא שמע על המחסור במיטות אשפוז
לאוטיסטים שזקוקים לאיזון תרופתי ,על התקציב
הנמוך שמשרדו משלם לשעת טיפול ושלא עודכן
כבר יותר מעשר שנים ,ועל הסבך הבירוקרטי
שבגללו אי אפשר לשפץ את הבית.

על ממצאי המחקר ועל חידושים נוספים
מהכנס בפילדלפיה לחצו כאן

גנים ואלוטפים :הוקרה והעשרה

כ 200-אנשי צוות משלושים מסגרות טיפוליות לילדי גנים
נפגשו באולם "צוותא" בתל אביב להוקרה והעשרה .יום
העיון של צוותי האלוטפים התקיים הפעם בסימן עשור
להקמת האלוטף הראשון והוקרה לעובדות הוותיקות שהיו
בין מקימות האלוטפים .כ 180-עובדות (וקצת עובדים)
מתשעה אלוטפים ברחבי הארץ ,ואִתם צוותי ההדרכה

והניהול ,התכנסו ליום שכולו העשרה ,התרגשות וקצת
פינוקים .פרופ' נירית באומינגר הרצתה על תפקוד חברתי
רגשי אצל ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה ,והסופרת גלית
דיסטל-אטבריאן שיתפה את הצוות בתהליך כתיבת ספרה
"ואם היו אומרים לך".
היו גם ברכות של ההנהלה ,ויש גם תודות חמות מהורים.

לתודות לחצו כאן

צוות אלוטפים באתנחתא
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חום יולי אוגוסט
כפר עופרים נופש בטבריה

בכל שנה אנו בוחרים אתר אחר ללון ולהתפנק .היינו
באילת ,היינו בכפר גלעדי ,ובקיץ הזה יצאנו לנפוש בכנרת.
השתדלנו להוציא את כל החברים שמסוגלים להפיק הנאה
מחופשה כזו ,ובזכות המוטיבציה הגבוהה של המדריכים
יצאו  42חברים לשלושה ימים במלון קיסר בטבריה.
למבצע כזה נדרשו  29מדריכים ואחראים 9 ,מתנדבים5 ,
הורים ,ומנהל כפר אחד.

המפגש בין החברים לצוות מחוץ לגבולות הכפר באווירה
של חופש חיממה את הלב והידקה את הקשר בין כולם .בין
השאר ,נהנינו מאטרקציות כמו גן גורו ,לונה גל ושיט באגם,
וזכינו להמון פינוקים במלון חמשת הכוכבים :בריכה ,ספא,
ערב דיסקו ועוד.
היו שלושה ימים מדהימים ,וכולנו ציפייה לטיול של שנה
הבאה!

מילה טובה
למנהל הכפר :מבתיה ואלי פולניקוב ,ההורים של
אביעד ,מכפר עופרים.

שרון שלום רב,
אנחנו לא מוצאים את המילים להביע הערכה ותודה
למבצע ה"נועז" שלכם לצאת עם חבורה ענקית מן
הכפר לנופש במלון בטבריה .מבצע שרק "הנוגעים
בדבר" יודעים להעריך את התכנון ,את המאמצים
בביצוע ואת ההצלחה המדהימה ,מרנינת הלב.
המחסור במילים מתעצם כשלבנו מתרחב לנוכח
אושרו של אביעד שלנו .שמענו אותו בסלולרי מטבריה
מוצף שמחה ,חוויות וכיף .גם לאושרנו לא היה גבול ,רק
דמעות .אביעד יודע גם הוא להיות אסיר תודה .ש ְאל
את הצוות.
אנחנו מודים על ההזדמנות שניתנה לו .אנחנו עדים
להוכחה נוספת שבחינוך ציפיות מגשימות את עצמן.
האמנתם בו והוא לא אכזב.
אנחנו יודעים שסוד ההצלחה לגבי אביעד הוא האהבה
המוענקת לו והביטחון באוהביו .הוא מיטיב "לאבחן"
את אלה .והפעם ,במוקד האהבה והביטחון:



עדי היקרה ,האחראית בבית דולב .ידענו שאביעד
בידיים טובות .כמו ידיים של אימא .היינו עדים
לקפדנות בהכנות ושמענו בקולה השמח של עדי את
חדוות ההזדהות עם אושרו של אביעד במהלך
החופשה.
יענקל'ה שטיינדל ,המדריך שהיה צמוד לאביעד ,שהוא
כאח יקר לו ולנו לאורך השנים .אין באוצר המילים
שלנו כדי לתאר את הקשר ואת עוצמת הנתינה מצדו.
אביעד עושה זאת טוב מאתנו ,כשהוא אומר" :יענקל'ה
נשמה".
אין צורך להוסיף.
מי ייתן ותמצאו עוד ועוד כוחות לעשות את הטוב
הנפלא בעבודת הקודש.
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בקטנה...
הצהרת אהבה משולבת בהצהרה
חברתית  -יש דבר כזה

כבר שנים שנהוג לחלק מזכרות לאורחי החתונה כהוקרה על
שבאו להשתתף בשמחה ,וגם כדי שיזכרו את האירוע עוד זמן
רב .אבל הטרנד החם לחתן ולכלה הוא לבחור במזכרת עם
ערך מוסף .החברים במרכזי התעסוקה של אלו"ט מייצרים
עבודות במרץ כדי להדביק את קצב ההזמנות ,ומקבלים
תמורה כספית לעמלם.
המזכרות הכי מבוקשות :צמד לבבות מגנט ,פרחי מגנט
וחמסות .המזכרות נארזות בקופסאות קטנות וחמודות .כמו
שצריך .להזמנות אפשר לפנות לקרן בטלפון .052-3273353
את קטלוג המוצרים של אלו"ט אפשר לראות כאן:

http://krs-studio.co.il/alut/catalogue/index.htm

מגני דוד משובצים באבנים

הציירת והפסלת הבינלאומית מרטינה האראכה (Martine
 ,)Harracaעיצבה לרגל פתיחת הגלריה הראשונה שלה
בישראל קולקציית מגני דוד שיימכרו במחירי עלות למען
ילדי אלו"ט .הגלריה הראשונה נפתחה במתחם התחנה
בתל אביב ,והיא מציגה קולקציה ייחודית של תליוני מגן דוד
משובצים באבני סברובסקי .החומרים שלה טבעיים :אבקת
זכוכית ,שרף שקוף טבעי ,נחושת ,כסף ,אבץ ,קובלט ורוביה.
בקרוב תגיע המעצבת לביקור ראשון בארץ ,והיא תבקר גם
במרכזים של אלו"ט .אנחנו מחכים.

ברכות חמות

תודה מקרב לב

לד"ר שמוליק מירון,
יו"ר הוועד המנהל הנבחר ,ד"ר מירון הוא
אביו של ניב שמתגורר בבית הקרן ,בית של
אלו"ט בראשון לציון .מירון פעיל באגודה
זה שנים רבות ,ובשנים האחרונות היה יו"ר
הנהלת חטיבת הנעורים.

לעמנואל דותן ,יו"ר הוועד
המנהל היוצא ,שבחר להעביר
את השרביט לאחר חמש שנים
בתפקיד.

מרכז אלו"ט למשפחה ממשיך לרחוש הרצאות ,קבוצות וידע.
בנות המרכז רכזו למעננו כמה עצות מתוך מגוון ההרצאות .לעיון לחצו כאן
עורכת  :רותי סיוון ,דוברת אלו"ט
רכזת :איריס כסיף
עריכה לשונית :כנרת יפרח

שמרו אתנו על קשר
ספרו לנו ודווחו לנו לדוא"ל:

אלו"ט ,כורזין  1גבעתיים ,53583
טל' 03-5718188 :פקס 03-5718190

irisk@alut.org.il

www.alut.org.il
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