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בן 64, נשוי ואב לשניים.  
תואר ראשון במנהל עסקים.

.IT תואר שני בניהול מערכות מידע

נסיעות  משרדי   2 בעל  עצמאי  בעברי 
בחברות  ודירקטור  סניפים   4 עם 

התיירות דיזנהאוז ואלפא-קלאב. 

מתחום  פרשתי  הקורונה  תחילת  עם 
התיירות.

חבר בוועדת ההיגוי של כפר עופרים.
עמותת  של  ביקורת  בוועדת  חבר 
על  חברים  של  לאפוטרופסות  עמנואל 

הרצף האוטיסטי לאחר לכתנו. 

פנוי לעסוק בעתיד ילדינו הצעירים, 
המתבגרים והמבוגרים – לרווחתם 

ולרווחתנו. 

ניתן לפנות במייל ובטלפון בכל עת.

אני חבר באלו"ט מאז שנות השמונים 
כ-38 שנים. וברובן של שנים אלו אני 

משמש כחבר ועד והנהלה. 

מאז פיצולה של אלו"ט לשתי חטיבות 
דיור  חטיבת  בהנהלת  חבר  אני 

ותעסוקה. 

התבטאה  אלו"ט  למען  פעילותי  עיקר 
בגיוס תקציבים להקמת כמה מסגרות 
– הייתי גם אחד ממקימי כפר עופרים 

)שלב ב'(. 

הרלוונטיים  השרים  את  לשכנע  זכיתי 
לתקציב  אלו"ט  את  לצרף  בשעתו 
מקבלים  ומאז  משלה  בסעיף  המדינה 
ילדינו מידי חודש את הקצבה הניכרת 
של  אחזקתם  את  מאפשרת  שבעצם 

הבתים לחיים של אלו"ט. 

פעולות  אפרט  לא  היריעה  מקוצר 
משאבים  גיוס  בעיקרן  שהיו  נוספות 

לאלו"ט. 

052-3111141

050-5334311

oferazoulay@gmail.com

 management@amina.co.il

ללא  חיונית  ההורים  פעילות  לדעתי 
תמיכת  לגיוס  הקשור  בכל  תחליף 
הפרטי.  והמגזר  העיריות  המדינה, 
הורים  מספר  עם  שביחד  בטוח  אני 
כזאת  פעילות  להתרחש  תוכל  נוספים 
את  לגייס  יכולה  אלו"ט  אין  שבלעדיה 
המשאבים הניכרים הנחוצים לפיתוחה 

למען איכות חיי ילדינו. 

דברים אלו נוגעים בעיקר לחטיבה שלנו 
נדחקת  עצמה  את  מוצאת  שלעיתים 
הצידה בסדר העדיפויות המאתגר של 

אלו"ט. 

ילדינו בהוסטלים זקוקים לתשומת לב 
חייהם.  תנאי  ולהבטחת  מוגבלת  בלתי 
צרכים  להבטיח  חייבת  שלנו  החטיבה 
האגודה  שתקנון  לוודא  ובהתאם  אלה 

ומנהליה פועלים בהתאם. 

ניסיוני הרב וקשריי עומדים לרשות 
אלו"ט ולפיכך אני מגיש את 

מועמדותי. 

עופר אזולאי

אורני איזקסון



מתגוררת במודיעין, נשואה לאיתמר 
ואמא של נדב )20(, אלון )16( ויותם 

.)7(
האונ׳  של  בכימיה  ראשון  תואר  בעלת 

העברית ותואר שני בהוראת מדעים.

עובדת בשנתיים וחצי האחרונות בקרן 
טראמפ לחינוך, כיום בתפקיד מנהלת 
ידע וקהילה. עבדתי כ-15 שנים בחברת 
האחרון  בתפקידי  וחשיבה",  "מדע 

כסמנכ"לית החברה.

ניהולי  ניסיון  עם  וחברה,  חינוך  אשת 
נרחב, בעלת כישורי תפעול, וביצועיות. 
לעשייה  ומכוונות  רפלקטיבית  יכולת 

איכותית, יסודית ומדויקת.

בפעילות  עסקתי  השנים  במהלך 
התנדבותית נרחבת, בעיקר בכובע שלי 

כאם לנדב, בחור עם אוטיזם.
הייתי חלק מצוות ההקמה והניהול של 
ילדים  למען  הפועלת  ׳אקדם׳  עמותת 

ובוגרים על הרצף האוטיסטי במודיעין.

054-9005941

daravid73@gmail.com

בי"ס  של  ההורים  ועד  כיו"ר  כיהנתי 
הנותן  בירושלים  "דקלים"  ממ"ד 
שירותים חינוכיים וטיפוליים לתלמידים 
פיגור,  עם  יחד  באוטיזם  הלוקים 
תחושתי  בוויסות  בעיות  אפילפסיה, 

ובעיות התנהגות.

עוד  "כל  השראה  הרצאת  מעבירה 
הכדורים באוויר" העוסקת במסרים של 

איזון, שיתוף, עשייה ומימוש עצמי.

הבית  של  ההיגוי  בוועדת  חברה  כיום 
לחיים של אלו"ט במודיעין.

אני מונעת מתוך תחושת שליחות 
ובטוחה שאוכל לתרום מהניסיון 

והיכולות שלי למען החברים 
במסגרות הדיור ובמרכזי התעסוקה, 
הצוותים המלווים אותם והמשפחות.

מנדב למדתי להסתכל אחרת על 
אנשים עם מוגבלויות, למדתי שיש לי 

כוחות לתרום ויכולת להשיג.

רביד יראון דר 

054-4661020

g-shon@bezeqint.net

בני איתמר נכנס ל"בית על הכרמל" 
של אלו"ט בחיפה. תודתי להורים 

ולאלו"ט שפעלו להקמת הבית.

בוועדת  חברות  שנות   5 סיימתי  השנה 
את  להקדיש  ואשמח  התרופות  סל 
ולתרום  לחזור  כדי  לי  שהתפנה  הזמן 
פעיל  הייתי  בעבר  אלו"ט.  במסגרת 
ב  להכרה  שפעלה  הורים  בקבוצת 
A.B.A. כטיפול מוכר בארץ וכיהנתי שתי  

קדנציות בוועדת הביקורת של אלו"ט. 

 .1951 חיפה,  יליד  הורוביץ,  גרשון  ד"ר 
נשוי + 4. גר בחיפה.

בוגר ביה"ס הריאלי העברי בחיפה, 
מנכ"ל "מרכז רפואי אחוזה". 

מנכ"ל ובעלים של חברת ג.א.ה. לניהול 
ויזמות נדל"ן. הוקמה בשנת 1999. 

ביחידה  סדיר  שרות  בדימוס,  רס"ן 
המוטסת ללוחמה אלקטרונית – חה"א. 
מהאונ׳  שיניים  לרפואת  ד"ר  תואר 

העברית בירושלים. 
מוסמך במנהל עסקים – אונ׳ חיפה. 

חוץ.   לימודי   – הטכניון   – נדל"ן  ניהול 
בהצטיינות   – בהיסטוריה  ראשון  תואר 
– האוניברסיטה הפתוחה. חבר במדור 
הישראלית  ב"מועצה  ומורשת  מחקר 

לתרבות ואומנות"

כיהנתי בעבר במספר רב של תפקידים 
התרבות  בתחום  ודירקטוריונים 
העירוני  התיאטרון  "במות"  )תיאטרון 
תאגיד  )הנהלת  העסקים  ועוד(,  חיפה 
והדוברות.  העיתונות  "חסך"(,  בנקאי 
ההתנהלות  את  היטב  מכיר  אני 
בתחום  ופעיל  והציבורית  הממשלתית 
הנדל"ן. אשמח לנצל את קשרי וכישורי 
מצבם  לשיפור  אלו"ט  במסגרת  לסייע 

של ילדינו. 

האני מאמין שלי: לאפשר לכל 
ילד בכל גיל למצות את מקסימום 

הפוטנציאל הקיים בו ולאפשר קיום 
בכבוד ובביטחון לאלו הזקוקים 

למסגרת מוגנת בבית לחיים.

ד״ר גרשון הורוביץ



054-2555800

asher.zysman@gmail.com

תושב ראשון לציון, נשוי ואב לשניים. 
בני אור בן 31 מתגורר בהוסטל 

ברחובות.

בעל ניסיון ניהולי רחב בחברות גדולות 
והתמחות במערך הכספים. 

בשלושת הקדנציות האחרונות כיהנתי 
כחבר הנהלה בחטיבת הבוגרים וכחבר 

בוועד המנהל של אלו"ט. 

בתפקידי הנוספים באלו"ט הנני מכהן 
כיו"ר וועדת הכספים של חטיבת הדיור 
בוועדת הכספים של  וחבר  והתעסוקה 

העמותה. 

בכוונתי להמשיך ולפעול בשלושת 
השנים הבאות לקידום רווחתם של 

החברים במסגרות הדיור והתעסוקה 
של אלו"ט, להרחבת סל השירותים 

והתוכניות הניתנות לילדינו. 

בקידום  רבה  חשיבות  רואה  אני 
יכולותיהם הקוגניטיביות של ילדנו תוך 
והתאמתם  השונים  צרכיהם  סיפוק 

לגיל. 

אפעל לאיתנותה של אלו"ט 
ולקידומה החשוב של העמותה 

במוסדות המדינה ובתודעה.

אשר זיסמן

052-3248496

Levyami@gmail.com

תושב פרדס חנה, אבא של אורי 
מ׳הבית לחיים׳ בפרדס חנה, פעיל 

שנים רבות באגודה. 

בתפקידי  שנים  עשרות  של  ניסיון  בעל 
ניהול בכירים במגזר הפרטי.

ניסיון  בעלי  הורים  פעילות  כי  מאמין 
אלו"ט  של  הנבחרים  במוסדות  ניהולי 
היא דרך הכרחית לשמור על אלו"ט   -
שתתנהל  בהקפדה  הורים,  כעמותת 
ביעילות,  תקין,  במנהל  במקצועיות, 
וזאת  ובצניעות,  בשקיפות  בהגינות, 
בהשפעה על קביעת המדיניות ובפיקוח 

אחר ביצועה.

אני מאמין  כי כל ההורים הנבחרים 
למוסדות האגודה מחויבים לראות 

גם את כלל האינטרסים של כל חברי 
האגודה, תוך שמירה על סולידריות 

וערבות הדדית ושימור ה"נשמה" 
המיוחדת של אלו"ט הפועלת למען 

הילדים של כולנו.

עמי לוי



054-4456545

moragamira@gmail.com

אני אמירה מורג, אמא של יותם, בן 
35 מבית הדר כ"ס, חברת הנהלת 
דיור ותעסוקה. פעילה שנים רבות 

באלו"ט. 

בתל  הבית  של  ההקמה  בוועדת  הייתי 
אבן  הוסטל  של  ההיגוי  בוועדת  אביב, 
מרכז  של  ההיגוי  ובוועדת  וכ"ס  יהודה 

התעסוקה הדסים. 

אלו"ט  של  התזונה  בוועדת  כחברה 
ודרך  המזון  איכות  לשיפור  פעלתי 
הגשתו. בנוסף אני חברה בוועד המנהל 
אפוטרופסות  ׳עמנואל-  עמותת  של 
לאוטיסטים׳ מיום הקמתה, מתוך דאגה 

לעתיד ילדינו.

בתקופת הקורונה נלחמתי עם קבוצת 
הורים כדי שילדינו יזכו לאותו יחס כמו 
כלל הציבור ויחד פעלנו להסרת הסגר 
בזכות  ובבית.  בהוסטל  ביקורים  ומתן 
זאת התאפשר להורים לחזור ולהיפגש 
עם ילדיהם לאחר שבועות ארוכים של 

כולנו  ילדינו  על  השפעתו  שאת  נתק, 
ראינו.

כדי  תמיכתכם,  את  שוב  מבקשת  אני 
על  הדגש  את  לשים  להמשיך  שאוכל 
טובת ילדינו ולהחזיר את העמותה לאלו 

שעבורם היא הוקמה. 

החברים  רווחת  למען  לפעול  אמשיך 
בהוסטלים ובמרכזי התעסוקה ולשיפור 
וגיוון הפעילויות בשעות הפנאי ובסופי-

ויחס  תגמול  למען  גם  אפעל  שבוע. 
להביא  מנת  על  למדריכים  נאותים 

ולשמר אנשי צוות טובים.  

כפי שהייתי לאורך השנים אוזן קשבת 
וכתובת לסיוע להורים בנושאים שונים, 
אמשיך לפעול למען ההורים והחברים. 

אקדיש את כל מאמצי כדי שהבתים 
לחיים ומרכזי התעסוקה יתפקדו 

כראוי, למען רווחת החברים, שמירת 
זכויותיהם ושלוות הנפש שלנו, ההורים.

אמירה מורג

052-2958334

niv1000@012.net.il

שמי שמוליק מירון אבא של ניב – 
בחור בן 26 המתגורר בבית הקרן 

בראשון לציון – בית לחיים של אלו"ט.  

בהדמיה  העוסק  חוקר,  במקצועי 
רפואי  במרכז  המוח  וחקר  רפואית 

שיבא.

פעיל באלו"ט מזה כ- 16 שנים:
של  המנהל  הועד  יו"ר   2009-2016

אלו"ט
והחקיקה  ההפגנות  ממובילי   -  2012
ואוטיזם.   מוגבלות  עם  אנשים  למען 
טרומית  בקריאה  עברה  החקיקה 
 ,2015 יש עתיד בדצמבר  בשיתוף עם 
על-ידי  תוקצבה  ולא  הוקפאה  אך 

הממשלה. 
דיור  בהנהלת  חבר   2017-2021

ותעסוקה ובוועד מנהל. 
ברדיו  בתקשורת  הופעות   2010-2021
בזכויות  הקשורים  בנושאים  ובטלוויזיה 

של אנשים עם אוטיזם.
מאי 2021 הגשת בג"ץ עצמאי - מטעם 

ביתי   חוץ  בדיור  המפעילים  כל  הורי 
- נגד שר הרווחה בשל הסגר  בישראל 
הממושך בבתים לחיים פגיעה בזכויות 

אדם של אנשים עם מוגבלות. 

משימותיי הבאות:
של   והפעילות  האופי  על  שמירה 
מייסדי  ברוח   – הורים  כעמותת  אלו"ט 

העמותה.
יוזמות ללמידה ולקידום  קידום ופיתוח 

בוגרים עם אוטיזם.
העוסקים  חוקרים  עם  פעולה  שיתוף 

באוטיזם בישראל.
רפואי  טיפול  לסטנדרט  מודל  הקמת 
חוץ  בדיור  השלישי  והגיל  בוגרים  עבור 

ביתי – אלו"ט.
חוץ  בדיור  הורים  עם  פעולה  שיתופי 
זכויות  לקידום  המפעילים(  )שאר  ביתי 

הבוגרים.

מבקש את תמיכתכם ובחירתכם בי 
לשנים הבאות 2022-2025.

תודה על האמון -  שמוליק מירון

ד״ר שמוליק מירון



054-7205678

nnegev@hotmail.com

שימשתי כארכיאולוג מחוז עד 
לפרישתי. עתה כל זמני מוקדש 

לקידום נושאי אלו"ט.

האירוסים"  "כפר  הקמת  את  יזמתי 
והבאתי את הקרקע לאלו"ט. 

יזמתי את הקמת שני בתי הספר בבאר 
שבע. 

בוגרים  חטיבת  הנהלת  חבר  הייתי 
בקדנציה הקודמת.

לבינוי  השוטפת  ההיגוי  ועדת  יו"ר  אני 
ושל התעסוקה של "כפר האירוסים".

אני מאמין בשקיפות ודיווח.

קידום פעילויות מגוונות בתעסוקה 
ובפנאי בהתאם ליכולות החברים בין 

אם במסגרת הכפר/מית"ל, בין אם 
מחוצה לו.  

נמרוד נגב

050-5266911

silmanrafi@gmail.com

בן 62, אב לחבר בבית הקרן 
בראשל"צ. יו"ר ובעלים של חברה 

תעשייתית )הגליל תעשיות(.

השקעות  חברת  של  יו"ר  הייתי  בעברי 
ועסקה  בת"א  שנסחרה  ציבורית 

ברכישה והשבחה של חברות תעשיה.

בהנהלת  שנים  כ-7  באלו"ט  פעיל  אני 
השנים  ובשלוש  ותעסוקה  דיור  חטיבת 

האחרונות בוועד המנהל. 

פעיל גם בוועדת ההיגוי של הוסטל בית 
הקרן. 

מבקש להמשיך ולייצג את החברים 
ולשמש להם לפה לכל צרכיהם 

ולתרום לכך שאיכות חייהם תשתפר 
באופן קבוע. 

רפי סילמן



052-3334397

Ef.peer@gmail.com

נשואה, אמא ל-3. זוהר הבכור בן 32. 
מתגורר בבית הידידות בתל אביב. 

ושל  הידידות  בית  של  ההיגוי  בוועדת 
מית"ל הכפר. 

מתנדבת בקו הפתוח של אלו"ט. 
ב-11 שנים האחרונות יו"ר הנהלת דיור 

ותעסוקה וחברה בוועד המנהל. 

הפסקה  ללא  פועלת  אלה  בשנים 
מנת  על  והוריהם  החברים  לטובת 
השירות  ואיכות  רמת  את  להעלות 
בכלל  ותעסוקה  דיור  במסגרות 
כולל בתחומים של תוכניות  התחומים 

מקצועיות, אישיות, קידום ופנאי. 

ובראשונה  בראש  לפנינו,  רבה  עבודה 
העלאת והגדלת תעריפיי הרווחה עבור 
בכובד  לחיות  שיוכלו  מנת  על  ילדינו 

המגיע להם. 

אמשיך לפעול למען אלו"ט בשקיפות 
מלאה ובשיתוף פעולה עם ההורים 

והצוותים המקצועיים . 

תמיד הייתי ואמשיך להיות זמינה 
לכל פנייה של כל הורה בכל שעה.

אני מתחייבת לשמור על האינטרסים 
של ילדינו במסגרות הדיור והתעסוקה.

אפרת עציון פאר

שמי שרית ואני אמא לשני בוגרים 
עם אוטיזם, בן ובת בגילאי 26 ו- 24, 

שניהם נמצאים בבית לחיים בהנהלת 
אלו"ט בתל אביב.

אמא  עצמי  מצאתי  השנים  לאורך 
טופלו  בהם  במסגרות  מאוד  פעילה 
כחלק  פעילה  ושותפה  יוזמת  ואף 
והקמת  קיימת  מצוות בשיפור מסגרת 

מסגרות חדשות כגון:
בגני  ההתנהגות  השיטה  שילוב   .1
התקשורת של העמותה לילדים בסיכון.

2. כיתת פלא בכפר הירוק.
3. שילוב כיתות ילדים עם אוטיזם בבית 
ספר אופק בהרצליה שלימים הפך כולו 

לבית ספר לאוכלוסייה האוטיסטית.

הדרך  כי  מאודי  בכל  מאמינה  אני 
הדיור  מסגרות  לשיפור  היחידה 
ביננו  פעולה  בשיתוף  היא  והתעסוקה 
המטרות  את  לממש  כדי  ההורים. 

לדאוג  קיימת,  אלו"ט  שלשמם 
חייבים  אנו  הבוגרים  של  לרווחתם 
הצרכים  על  רחבה  בראיה  להסתכל 
עצמנו"  את  ל"המציא  כולם,  של 
חדשניים  פתרונות  לייצר  כדי  מחדש 
הן  לחברים  מיטבי  באופן  המותאמים 

בדיור והן בתעסוקה. 

ובנימה אישית- שני החבר'ה שלי 
ברמה שלפחות בהגדרות היבשות לא 
נמצאים בתפקוד גבוה, יחד עם זאת 

רואים בוודאות שכאשר יש מסגרת בין 
אם זה דיור או תעסוקה, שמסתכלת 

עליהם בגובה העיניים, רואה אותם 
לא רק כשניים עם אוטיזם אלא 

אנשים עם יכולות, רצונות, חלומות 
כמו כל אחד מאיתנו, הם פורחים 

ומאושרים ובסופו של דבר- זה הכי 
חשוב.

שרית רוטנברג

052-4256417

sarit.rottenberg@gmail.com



054-7797902

efishenhar@gmail.com

תושב חיפה בגמלאות. אביו של 
נמרוד שנהר, בן 38, אשר מתגורר 

ב׳בית על הכרמל׳ בחיפה .

בהשכלתי אני רואה חשבון. 
וכלכלה  בחשבונאות  ראשון  תואר 

ותואר שני במנהל עסקים. 

חברות  בניהול  רבות  שנים  עסקתי 
במגזר העסקי וכן שימשתי כדירקטוריון 

בחברות רבות כולל ציבוריות.

אני פעיל באלו"ט מזה כ-26 
שנים. פעלתי ואפעל למען קידום 

וחיזוק האוכלוסייה האוטיסטית 
בישראל, בדגש למען האוכלוסייה 

הבוגרת שגרה ומועסקת במסגרות 
המופעלות על-ידי אלו"ט. 

אקדיש לכך את כל הזמן שיידרש 
לכך ואתרום ככל יכולתי מהניסיון 

והידע אשר צברתי במהלך השנים.

אפי שנהר

050-2701636

debbysha@netvision.net.il

נשואה אם ל-4 ילדים ביניהם אוריאל 
בחור אוטיסט בן 37 המתגורר ב"כפר 

האירוסים".

עורכת דין בעלת משרד פרטי.

באלו״ט  פעילותי  הראשונות,  בשנים 
ימי  לקראת  הרצאות  מתן  היתה 
לקחתי  וכן  הספר,  בבתי  ההתרמה 
קבוצות  מספר  של  בהתארגנות  חלק 

בהקמת ׳בית לחיים׳ בצפון.
שונות  במסגרות  הורים  בוועדי  הייתי 

כולל ביה"ס גיל . 

בשנים האחרונות אני מקיימת הרצאות 
נשים  נוער,  קבוצות  בפני  ושיחות 
נוספות בהתנדבות, על מנת  וקבוצות 
להגביר את המודעות לנושא האוטיזם. 

אני מעבירה שיחות במרכז התעסוקה 
הקשר  על  הצוות  בפני  שבע  בבאר 
המורכבות  הכרת  להורים,  הצוות  בין 

וגישור הפערים. 

במסגרת עבודתי כעו"ד מול הסנגוריה 
אוכלוסיות  מייצגת  אני  הציבורית 
להנגשת  לסיוע  ופועלת  מיוחדות 

שירותים מוסדיים לקבוצות הללו. 

כפר  של  ההיגוי  בוועדת  נציגה  אני 
האירוסים. 

בכוונתי לפעול להתאמת המערכת 
המורכבת אשר גדלה מאוד בשנים 
האחרונות לצרכים המתחדשים,    

תוך דגש על דרכי תקשורת עם 
הקבוצות השונות בכד להבין ולתת 

מענה לצרכים השונים. 

עו״ד דבי )דבורה( שרון



054-9559550

berman.alon@gmail.com

אני אבא של טל, בוגרת אוטיסטית 
שנמצאת במרכז תעסוקה בן שמן 

מאז שהוקם. 

יו"ר  מאז שהמרכז הוקם אני בתפקיד 
ועד ההורים, אחראי על ניהול הכספים 
ומעורב  הורים  ותרומות  הוועד  של 
זה שילוב  ובכלל  בפעילות של המרכז 
תרומות  מכספי  שונים  תרפיסטים 

לתגבור השירותים לחברים. 

ב-  ישראל  אריקסון  כמנכ"ל  מכהן  אני 
כיהנתי  כן  לפני  האחרונות.  השנים   11
תקשורת  פרטנר  בחברת  כסמנכ"ל 
 20 9 שנים וקודם לכך שרתתי  במשך 
בחיל  תפקידים  במגוון  בצה"ל  שנה 
תקשו"ב ופרשתי בדרגת אלוף משנה. 

 אני מביא איתי ניסיון ניהולי מקיף ורחב 
ודיסציפלינות. הרקע  במגוון תפקידים 
יאפשרו  שמילאתי  והתפקידים  שלי 
ולוועד  "קהילה"  להנהלת  לתרום  לי 

המנהל של אלו"ט. 

כהורה לבוגרת אוטיסטית, שעברה גם 
את השלבים המוקדמים יותר של נוער 
וטף אוטיסטי, אני מאמין שאלו"ט יכולה 
וצריכה לפעול יותר בפיתוח ומתן מענה 

של פעילויות בקהילה ודיור בקהילה. 

אני מאמין שאלו"ט יכולה וצריכה 
להוביל ביוזמה ויישום של פתרונות 

יצירתיים לאוכלוסייה האוטיסטית 
כולל קידום שילוב ככל שניתן בחיי 

קהילה עשירים. 

ובוועד  "קהילה"  בהנהלת  כחבר 
המנהל של אלו"ט אפעל לשיפור רמת 
ואיכות השירותים הניתנים, הפעילויות 
כולל  אלו"ט  של  הקיימים  והמרכזים 
שיפור ההכשרה והיכולות של הצוותים 
פתרונות  אקדם  כן  וכמו  המטפלים 
מוכחים ומוצלחים מהעולם והתייחסות 
מהאקדמיה  חדשים  ומחקרים  למידע 

ומגורמים מטפלים אחרים . 

למי שרוצה ליצור איתי קשר או לשמוע 
יותר, ניתן לפנות אלי. 

אלון ברמן 

קבוצת גיל 18 ומעלהמועמדות ומועמדים להנהלת קהילה

054-7588757

yaelg321@gmail.com

אם לשלושה בנים, האמצעי מאובחן 
על הספקטרום האוטיסטי. 

ללמוד  החלטתי  היקר  בני  בהשראת 
את  להבין  כדי  בתחום,  ולהתמקצע 
הנושא לעומק, לסייע לבני, למשפחתי, 

ולקהילה.

עבורי  מהווה  באלו"ט  הפעילות 
והניסיון  הידע  את  למנף  הזדמנות 
כלל  לטובת  והאישי  המקצועי 
המשפחות שלנו, בעיקר בקידום זכויות 
פרויקטים  על  משותפת  ובחשיבה 

חדשניים ופורצי דרך בתחום.

ד״ר יעל גוטר



052-2330435

odedmiron@outlook.com

בא מתחום הפיננסים.

הקמת גן פרטי תקשורתי בפתח תקווה 
 .1992/3

הקמת גן עירוני תקשורתי ברחוב פיכמן 
פתח תקווה. 

הקמת בי"ס "רעות" בפתח תקווה
הקמת חטיבת רבין בפתח תקווה

לגננות  בבי"ס  תעסוקה  מרכז  הקמת 
ושתלנות. 

כל האירועים הללו דחפתי וסייעתי 
להקים ומתוארים בהתאם 

להתפתחות הגיל של בני אור. 
אור חי בבית.

חבר הנהלת אלו"ט 1993-1995 
חבר הנהלת קהילה 2001-2002
חבר הנהלה בשנים 2019-2022

אני רואה שליחות בפתרון המגוון 
המאוד רחב של אוטיסטים בוגרים 

רבים החיים בבית.

עודד מירון

קבוצת גיל 18 ומעלהמועמדות ומועמדים להנהלת קהילה

050-5748804

izikmaimoni@gmail.com

אני אבא של הדר מימוני, בגיר בן 
25, בתפקוד נמוך. נשבעתי מיום 

האבחנה להתמסר ולהילחם לטובת 
האוכלוסייה האוטיסטית.

- חבר וועד ביד המורה בירושלים.
ספר  בית  הציוני,  הנוער  בחוות  יו"ר   -

מגשימים. 
- פתחתי מרכז תעסוקה בחוות הנוער.

באלו"ט  מנהל  ועד  חבר  לאחרונה   -
וחבר הנהלת קהילה.

החזון שלי בקדנציה הנוכחית להילחם 
על פתיחת מרכזי תעסוקה ומועדוניות 
לבוגרים ומועדוניות לקבוצת גיל 18-0.

הצבעתי  באלו"ט  שלי  הכהונה  במשך 
אם  גם  שלי  מאמין",  ל"אני  בהתאם 
גרמתי לכך שאני הראשון, מאז הקמת 
פעלה  שלי  שהחטיבה  לדעתי,  אלו"ט 
להדחתי מהוועד המנהל, כי התנגדתי 
פוגעות  שהיו  שסברתי  להחלטות 

באלו"ט. 

שלי  לאמונה  בהתאם  הצבעתי  תמיד 
ולא לפי חלוקה בין בוגרים או קהילה או 
רק מה שחשוב לי. מעולם לא פחדתי 

גם אם זה יפגע בי מלהיבחר שוב. 

שיאהבו  מנת  על  הצבעתי  לא  מעולם 
מנת  על  מקום  לי  לשמור  וידאגו  אותי 

להיבחר שוב. 

אני מבקש מכם הבוחרים לתת לי 
להמשיך ולהצליח לממש את החזון 

שלי. אלו"ט חייבת אנשים עם חזון 
שילחמו גם מבחוץ וגם מבפנים. 

המחסומים  של  הקושי  סוד,  לא  זה 
שאתה נתקל בהם בדרך. 

הסיסמה שלי לחיים: 
שלך  החלומות  על  לעולם  תוותר  אל 
ועל התקווה להצלחה. הפוך את החלום 

למציאות, זה תלוי רק בך. 

איציק מימוני



קבוצת גיל 18 ומעלהמועמדות ומועמדים להנהלת קהילה

054-7545627

dubiofer@gmail.com

אבא לתאומים אוטיסטים בני 30, על 
שני קצוות הקשת: האחד בתפקוד 

נמוך, השני בתפקוד גבוה.

והבוגרים  הילדים  למען  ופעיל  פועל 
האוטיסטים מאז אבחונם ועד היום:

נלחמתי לפתיחת גן תקשורת ברעות.

יו"ר ועד ההורים בבי"ס "רעות" בפ"ת. 
מהמבנים  ביה"ס  העברת  קידמנו 

הניידים בהם שכן למבנה קבע. 

"מגשימים"  בבי"ס   ההורים  ועד  יו"ר 
ב"חוות הנוער הציוני" שבירושלים.

הפכנו את שתי כיתות האוטיסטים שהיו 
שם לבי"ס, הכולל סמל מוסד ומתחם 

ייעודי. 

מחלוצי תחום השילוב היחידני בארץ.

כחבר  שנה   20 מעל  באלו"ט  פעיל 
וכיו"ר הנהלת חטיבת "נעורים וחינוך". 

עם  לאנשים  רווחה  שירותי  חוק  מיוזמי 
מוגבלויות. 

יזמתי הקמת "בית לחיים" לאוטיסטים 
ראוי  מגרש  השגת  כולל  במודיעין, 

מעיריית מודיעין. 

מעל  של  ותרומות  תורמים  הבאת 
יזם  לפרויקט  רתמתי  שקלים.  מיליון 
ברעננה  בתים  שני  עוד  מקים  שכעת 

ובראשל"צ.

וקידמתי הקמת מרכז תעסוקה  יזמתי 
שמן  בן  הנוער  בכפר  )מית"ל( 
ומשגשג  הפורח  בקהילה  לאוטיסטים 

מעל 7 שנים.

האמונה  "קהילה"  הנהלת  יו"ר  כעת 
האוטיסטים  לכלל  זכויות  קידום  על 
התקשורת,  וגני  האלוטפים  בישראל, 

הקייטנות, הנופשונים, החינוך ועוד. 

אעשה הכל כדי לקדם ולממש 
שירותים נוספים לאוטיסטים בכל 

הגילאים ורמות התפקוד כפי שפעלתי 
בעבר. 

דובי עפר

054-4200904 

If3873@gmail.com

עוסק במחשבים. נשוי לדבורה, 
אב לשיר, אביחי  ודר חיים, שהוא על 

הרצף, דר בן 21, מתנדב בצה״ל, 
למד בחינוך הרגיל וסיים את לימודיו. 

בחינוך  ילדינו  בשילוב  גדול  מאמין  אני 
הרגיל, בחינוך המיוחד ובחברה בכלל. 

השנים,  לאורך  השילוב,  עקב  לדעתי, 
מול  להתנהל  איך  תלמד  החברה  כלל 
ה"מוזרות"  אוטיזם,  עם  ובוגרים  ילדים 
והפוטנציאל  כבעייתית  תיתפס  לא 
עם  אנשים  של  ביכולות  הטמון  העצום 
ופורה,  חיובי  ביטוי  לידי  יבואו  אוטיזם 

בחברה ובחיים של כולנו.

בחברה  לשילוב  האוטיסטים,  זכות 
הרגילה, היא בסיסית, ללא עוררין. 

חינוך   מיוחד   הוא   שרות   ולא   מקום.
אם לא הצלחנו לשלב ילד, משמע שלא 
המתאימים  התנאים  כל  את  קיימנו 

לשילובו.

כל מה שילד צריך בעולם זה מבוגר אחד 
שמאמין בו )הרב שלמה קרליבך(

פעילותי לאורך השנים 2003-2022  
למען ההורים והמשפחות:

- חבר בוועד מנהל באלו"ט מ-2014
- תמיכה טלפונית להורים בבית לורן.
- הקמת ועד ארצי להורים משלבים.

לשילוב  הבג"ץ  בהגשת  השתתפתי   -
גילאי 3-4 בחינוך הרגיל )עוד 2 תביעות 

בג"ץ מול משרד החינוך(   
- חבר הנהלת קהילה באלו"ט

דורנר.  בועדת  בפגישות  השתתפות   -
ועדות   + ח"כים  עם  בפגישות  פעילות 

חינוך ובריאות בכנסת(
- חבר ועדת חריגים, אלו"ט

- נאמן נגישות לנכים
- מקדם זכויות לילדים בשילוב

- תומך ומייעץ להורים בתוכניות ביתיות: 
רווחה, ביטוח לאומי, חינוך 

אודה לתמיכתכם בי לחטיבת קהילה 
בבחירות. רק אהבה תביא אהבה

איציק

איציק פרנקו 
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058-5320532

laurie.rnov@gmail.com

תושבת רעננה, נשואה+3, אם לאביב בן 
27 עם אוטיזם . 

תארים )מאונ' תל אביב( - בכלכלה, בעיצוב 
- אדריכלות פנים והסמכה להוראה.

.A.B.A קורס מטפלים
קורס מאמנים לשילוב יחידני.

וכתיבת  מורים  הדרכת  סייעים,  הכשרת 
חומרי לימוד. 

יזום הקמת מועדונית למתבגרים ובוגרים 
כמענה לפעילות חברתית ופנאי.

עם  לבוגרים  לחיים"  "בית  הקמת  קידום 
אוטיזם.   

יום  מרכז  להקמת  היגוי  בוועדת  חברות 
ותעסוקה מקדם לבוגרים. 

חברות בהנהלת קהילה 2017-2022

אוטיזם  עם  אדם  לכל  כי  מאמינה  אני 
ומעניינים,  מלאים  חיים  לחיות  הזכות 
ומטופח,  בטוח  במקום  לגור  לזכות 
קרוב  במקום  בקהילה,  להשתלב 
מקצועי,  וטיפול  לווי  לקבל  למשפחתו, 

שיאפשרו את פיתוחו הקוגניטיבי, הגופני, 
הרגשי והחברתי למימוש כל יכולותיו; כמו 
מגוונות,  פנאי  בפעילויות  להשתתף  כן 
והחשוב  ורצונותיו.  לצרכיו  מותאמות 

מכל, להרגיש שמח ואהוב. 

אני מבקשת להמשיך לפעול:
היום  במרכזי  הטיפול  איכות  לשיפור 
הפעילויות  מגוון  הרחבת  ע"י  והתעסוקה 
המבנים  איכות  ובשיפור  והתוכניות, 

והפחתת הצפיפות.
הצוות  אנשי  ואיכות  כמות  להגדלת 

במרכזי היום ובמסגרות הדיור.
בתחום  מקצועיים  עובדים  להכשרת 

האוטיזם.
להקמת מרכז יום ללימוד, קידום ופיתוח 

יכולות.
הקמת  של  פרויקט  קידום  להמשך 
אוטיזם  עם  לבוגרים  לחיים"  "בית 

ברעננה.  

אני מציגה את מועמדותי להנהלת 
קהילה - ומבקשת לקבל את תמיכתכם 

על מנת לקדם יעדים ומטרות אלו.

לורי רביב-נוביץ 
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אב לאיתי, מאובחן מגיל 3.5-4. 
משולב בכל שנותיו כולל השילוב 

הבטוח של אלו"ט בגן חובה רגיל. 

מהמייסדים וחברי הנהלה של "אקדם" 
במודיעין. 

והורים  ארגונים  בקבוצת  פעיל  חבר 
בנושאי חינוך מיוחד וצרכים מיוחדים, 
 11 תיקון  ויישום  חקיקה  סביב  בעיקר 

לחוק החינוך המיוחד ודיור בקהילה. 

בנושאים  להורים  בהתנדבות  מסייע 
הורים  נציג  באוטיזם,  שקשורים  שונים 

בוועדות זכאות ואיפיון.

אמנון הרשושנים 

050-4304807

amnon.harshoshanim@gmail.com

054-6717024

yaelj@zahav.net.il
yael@balamuth.co.il

הקרובה  הכללית  והאספה  הבחירות 
ילדינו  לעתיד  מאוד  משמעותית 
ובוגרינו. מעל 30 אלף ילדים ובוגרים 
ומספרם  אוטיזם  עם  מאובחנים 
עולה משנה לשנה – אני רוצה ויכולה 

להשפיע!

שמי יעל יוספסברג, נשואה, אימא 
לשלושה וזה 3 שנים יו"ר הוועד 

המנהל באלו"ט.

מיכאל שלי בן ה-17 אובחן עם אוטיזם 
בתפקוד בינוני נמוך,הוא לא דיבר ולא 

הגיב לסביבה. היום הוא במקום אחר 
לגמרי.

המטרה שלי היא לסייע ולקדם את 
ילדינו בכל טווח הגילאים ורמות 

התפקוד השונות ללא הפסק, ואני 
חדורת מטרה! 

מטעם  ההורים  כנציגת  השתתפתי   -
שעסקו  בכנסת  הדיונים  בכל  אלו"ט 
המיוחד.  החינוך  לחוק  ה-11  בתיקון 

לפתיחת  נאבקת  ועדיין  נאבקתי   -
מסגרות חינוך מותאמות טף עד גיל 21.

והכלה  בשילוב  גדולה  מאמינה  אני   -
קידמתי,  ולכן  החיים  תחומי  בכל 
שקופית  את  לפועל  והוצאתי  הובלתי 
אירועים  לפני  המופיעה  המודעות 

תרבותיים רבים בארץ.

פתיחת  את  יזמתי  הקורונה,  בימי   -
הפארקים לילדים עם צרכים מיוחדים 
ובערים  ,כפ"ס  השרון  הוד  ברעננה 
פתיחת  למיזם  שותפה  והייתי  נוספות 

הספארי. 

ביה"ס  של  להקמתו  שותפה  הייתי   -
אני  מיוחד,וכיום  לחינוך  הלב  שירת 

מכהנת כיו"ר הנהגת ההורים.

- אני עושה רבות לקידום מעמד תומכי 
להצלחת  חשיבותם  משום  ההוראה 

תהליך השילוב.

- אני פועלת לסיוע ותמיכה למשפחות 
בתהליכי אבחון בחירת מסגרות ועוד.

לפנאי  חדשים  מודלים  פיתוח   -
חשובים  מכובדת  מכבדת  ותעסוקה 

מאוד בעיני.

יעל יוספסברג
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אמא של שחר, בן 9, המאובחן על 
הרצף.

ד"ר בפסיכולוגיה, מנתחת התנהגות 
ומדריכת הורים. 

שילוב  לילד,  מותאם  בחינוך  מאמינה 
ומתן פלטפורמות ומענים לילדים שלנו 

במכלול תחומים. 

בחיבור  היא  לשינוי  שהדרך  מאמינה 
כוחות לטובת מטרות משותפות . 

שיעסקו  פרויקטים  לקדם  ברצוני 
וחברתיות  חינוכיות  מערכות  בהנגשת 
מודלים  בפיתוח  שלנו;  לילדים 
מערכת  בין  מיטבית  לתקשורת 
שיא  ימי  בהפקת  חינוך/קהילה/בית; 
משאבים  איגום  משותפות;  לפעילויות 
וחיבור בין מסגרות, תוך תפיסה ששונה 

אבל שווה!

כתושבת הדרום אני מוצאת חשיבות 
רבה לשילוב של הפריפריה בהנהגת 

אלו"ט – כיום יש מיעוט מסגרות 
והרבה פעמים הבחירה היא בגין 

"הרע במיעוטו" ולא הטוב שיש וניתן 
לתת לילד. 

ד״ר אושרית כהן קדושאי

052-6839366

oshritck@gmail.com

אני אבא לילד בן 3.5 על הרצף 
האוטיסטי. 

 BA בוגר  ילדים,  נשוי+4   ,39 בן 
בתקשורת ומדעי המדינה. MA במינהל 
ציבורי וביקורת ו- MA נוסף בתקשורת 

וכלכלה. 

בעולם  עסקתי  שנותיי  מרבית 
ברמה   – והבריאות  התקשורת 

העסקית, מוניציפאלית והתנדבותית.

גיוס  קורס  דירקטורים,  קורס  בוגר  אני 
כמבקר  ושימשתי  לעמותות  כספים 
עמותות  בכמה  ביקורת(  ועדת  )חבר 

קטנות.

אני מחובר לכמה ח"כים מתוקף היותי 
ויחסי  דוברות  ואיש  שיווקי  עסקי  יועץ 

ציבור. 

אני מאמין שלכל אחד מאתנו יש 
יכולת להשפיע ולסייע, וחשוב מאוד 

להעלות מודעות בתחום ולקדם 
חקיקה וסיוע שלא ניתן מספיק. 

 – האוטיסטים  למען  פעילות  מבחינת 
עד כה לא נחשפתי לתחום בגלל שהבן 

שלי אובחן רק לאחרונה. 
 

ארז סוצקוורין 

054-4985425

erez.sots@gmail.com
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בן 47, נשוי לרויטל , אב לשלושה 
ילדים. הבן הקטן )בן 9( מאובחן על 

הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, 
משולב בכיתה רגילה )כיתה ג'(.  

ראשון  תואר  בעל  אקדמאי,  אני 
ותואר שני במשפטים,  במנהל עסקים 
מכהן  אני  וכיום  במקצועי  ביטוח  סוכן 
בבעלות  אשר  ביטוח  סוכנות  כמנכ"ל 

קבוצת ביטוח גדולה. 

ב-20 שנים האחרונות כיהנתי במספר 
בחברות  בכירים  ניהוליים  תפקידים 
מובילות, ב-10 שנים האחרונות בתחום 

הביטוח.

הביטוח  עולם  עם  היכרותי  במסגרת 
אני מתנדב כיועץ, גם באלו"ט,  ועוזר 
על  המאובחנים  ילדים  של  להורים 
חברות  מול  מתקשים  אשר  הרצף 
לביטוח  בצירוף  השונות  הביטוח 
בריאות ואו סיעוד דרך חברות הביטוח 

וקופות החולים. 

באופן  חלק  ולוקח  פעיל  אני  בנוסף, 
חברות  נגד  ייצוגית  בתביעה  אישי 
אפליה  בגין  החולים  וקופות  הביטוח 
לצירוף לביטוח סיעודי למאובחנים על 

הרצף.

הארגונים  מול  לפעול  ממשיך  אני 
המוסדיים לרבות חברות הביטוח וקופות 
את  ולהגמיש  להקל,  מנת  על  החולים 
למשפחות  והסיעוד  הבריאות  ביטוחי 
פועל  בנוסף,  לביטוח.  בצירוף  לרבות 
להכיר  למשפחות  כלים  ולתת  להנגיש 
ולהשתמש נכון בשירותי הביטוח וקופות 

החולים לצרכיהם. 

אני מאמין, מניסיון אישי, שהמשפחות 
והילדים כמהים למגוון רחב יותר של 

אינטראקציות חברתיות בקהילה 
ומרגישים הרבה יותר נוח מול דומים 

להם. על כן יש להמשיך להקים 
ולפתח שירותים קהילתיים לרבות 

חוגים לילדים, מפגשים וטיולי 
משפחות.

איציק פרי

054-2335313

izik.pery@gmail.com



בת 55, אימא לאיתי ואלון ונשואה 
לדודיק. עובדת באוניברסיטת תל 
אביב. פעילה למעלה מ- 20 שנה 

באלו"ט. 

המסנגר  הגוף  את  באלו״ט  רואה  אני 
שעל  האנשים  קהילת  של  החשוב 

הרצף בישראל ומקור כוחנו.

בוועדת  יושבת  אני  האחרונות  בשנים 
מכל  יותר  שחשוב  ומרגישה  הביקורת, 
לשמור על אגודה מנוהלת באופן תקין 

וחכם.

החשיבה  לתהליך  שותפה  הייתי 
ואני  האגודה,  מבנה  לשינוי  שהוביל 
ללכת  האגודה  על  עליו.  מברכת 
לסביבה  עצמה  את  ולהתאים  קדימה 

המשתנה כל הזמן.

התאמה  הן  בעיני  החשובות  המטרות 
שונים  וגילאים  שונות  תפקוד  לרמות 
בכל פעילות של האגודה, והשגת סיוע 

ומימון מהמדינה לכמה שיותר צרכים.

חשוב להעמיד את החדשנות ואת 
החשיבה מחוץ לקופסא בראש סדר 
העדיפויות, כדי שנוכל לעשות יותר 

בתקציבים מצומקים.

מיכל לוקר אשד

מועמדות לועדת ביקורת



בהצלחה!


