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אלו�ט
הורים יקרים, 

עובדים וידידי אלו"ט,
לעיתון  עברנו  רואים,  שאתם  כפי 
אינטרנטי ממוקד וחסכוני. נפרדנו זמנית 
משיקולי  והמוכר  הוותיק  עין"  מ"קשר 
לשתף אתכם  רצינו  זאת  ובכל  תקציב, 
- ההורים והשותפים - בנעשה באגודה, 

ולו על קצה המזלג. 
היו לנו כמה הישגים, לפנינו עוד מאבקים, 

על כך ועל השאר תקראו בהמשך.

שנת לימודים חדשה בפתח, 

ראש השנה והחגים גם,  

מאחלת לכם שנה טובה,

שלכם,    
עינת קסוטו-שפי, מנכ"ל

אז מה היה לנו?
נופשונים - התקיימו בקיבוץ צובה ובאלוטבע, שפועל במשך כל השנה וביתר שאת בקיץ, 
וכן בבית הספר לוטם, בקיבוץ בית אלפא ובים המלח. ותודה לקרן על שם מדלן ופרופ' 

חירם פרי.

קייטנות - בספיבק רמת גן, קייטנת פלא בפתח תקווה, קייטנת אתגרים בפארק הירקון, 
לב  מקרב  ותודה  הירוק.  ובכפר  העין  בראש  ביבנה  במודיעין,  שבע,  בבאר  קייטנות   ועוד 

ל-ORANGE, שנרתמו וסייעו רבות הן בהפקה והן במתנדבים, שהם עובדי החברה.

להתראות בקיץ הבא...

בכל זאת היה קיץ חם 
זוכרים את ההודעה שלנו בדבר הקיצוץ 

שיפגע השנה בעיקר בפעילויות הפנאי? 

נוותר!  ובכן, כשבא הרגע החלטנו שלא 

ולבסוף  השתדלנו,  הסברנו,  עבדנו, 

ומתנדבים  תורמים  לגייס  הצלחנו 

לפעילות הקיץ. לכן גם השנה הוצע מגוון 

שיתוף  התקיים  המסגרות  וברוב  רחב, 

פעולה פורה עם עמותת "אתגרים".
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כדאי לדעת

הביטוח  נגד  אלו"ט  של  מאבק  שנות  חמש  לאחר   •
לשלול  הלאומי  הביטוח  של  הניסיון  לסיומו  בא  הלאומי, 
גמלה באופן מלא או חלקי מהילדים על רצף האוטיזם. 
שופטי בג"ץ קבעו כי הביטוח הלאומי ישלם גמלת ילד 

נכה לכל הילדים האוטיסטים על פי חוק.
הכול החל כשתלונות ההורים נערמו על שולחננו, ואלו"ט 
לחוק  בניגוד  מדיניות  משנה  הלאומי  שהביטוח  הבינה 
בשלל  נכה  ילד  גמלת  אוטיסטים  מילדים  בפועל  ושולל 
אמתלות. כשפניותינו לביטוח הלאומי הושבו ריקם, נסללה 
נחלץ להגנת ההורים שר  הדרך לבג"ץ. תוך כדי תהליך 
ומינה  הרצוג  )בוז'י(  יצחק  המיוחדים  והשירותים  הרווחה 
ועדת מומחים אובייקטיבית שהגישה את המלצותיה לשר. 
בג"ץ קיבל את המלצות הוועדה וקבע שילדים על רצף 

האוטיזם יקבלו גמלת ילד נכה.
דרכנו  בצדקת  שהאמינו  הנפלאים  לאנשים  תודתנו 
ונרתמו לסייע: שר הרווחה יצחק )בוז'י( הרצוג; עו"ד רון 
גזית וצוותו, עו"ד דרור ורסנו ועו"ד מיכל מתיוס; עו"ד רוני 
מהקליניקה  גפן  מיה  ועו"ד  קארין אלהרר  עו"ד  רוטלר, 
 - יועצים  עמיר  גורן  אילן;  בר  באוניברסיטת  המשפטית 
עליזה גורן, תומר עמיר ועפרה שקד; ד"ר דיצה צחור; 

פרופ' נתי לאור והשותפים מהעמותה לילדים בסיכון.

• מרכז השלטון המקומי הכריז על שביתה בכל מסגרות 
החינוך במחאה על קיצוץ בתקציב החינוך של הרשויות 
בוחבוט  שלמה  מר  המקומי  השלטון  יו"ר  המקומיות. 
נענה לפניית אלו"ט, ואיום השביתה הוסר מעל תלמידי 

החינוך המיוחד. 

• גן ילדים? מצטערים, לא בעיר שלנו. כך התחילה מסכת 
התלאות של קומץ הורים מהרצליה. תחילה אמרו להם לא 
לדאוג, כי יהיה גן תקשורת, אך לתדהמתם הגיעה פתאום 
הודעה מהעירייה שהם מצטערים, אבל אין מבנה ואין גן. בצר 
להם הגיעו ההורים לאלו"ט, וזו לא חסכה את שבטה מהעיר 
מאלו"ט  ותיקים  הורים  כולם.  את  הפעילו  כולם  הרצליה. 
הצטרפו למאבק, כמה ח"כים הביעו תמיכה, גם התקשורת 
לחצה. ראש העירייה הגב' יעל גרמן אמנם מקושרת היטב, 
וחמישה  הורים  יכול לעמוד בפני  מי  אבל בסופו של דבר, 
ובראשית  טוב,  כמובן  הסוף  גן?  ללא  אוטיזם  עם  פעוטות 

ספטמבר ילוו ההורים בשמחה את ילדיהם לגן החדש. 

וכך כותבת לנו הלן מהרצליה:
למשפחת אלו"ט היקרה,

התגייסותכם  על  הלב,  מקרב  לכם  להודות  ברצוני 
הרצליה.  בעיר  חדש  תקשורת  גן  לפתיחת  למאבק 
הכוח  את  לנו  שנתנו  הן  הרבה  ודאגתכם  תמיכתכם 
להיאבק ולהצליח בפתיחת הגן המיוחל. אנו גאים להיות 
ומחבקת.  תומכת  שאוהבת,  כזאת  ממשפחה  חלק 
תודה לכולכם על המאמצים הרבים שהשקעתם כדי 

שילדינו יזכו לחינוך הולם.
אוהבת אתכם מאוד, הלן דוד-חזן

בית חדש לקטנטנים 

החל  תקווה  פתח  אלוטף 
ילדים  שישה  עם  דרכו  את 
בתוך  במקלט  קטנטנים 
אולפנת ישורון. משם הוא עבר 
לכיתה מרווחת באולפנה, עם 

לאחר שנים רבות של חלומות וציפייה חגגנו את 
הכפר  שבע.  בבאר  האירוסים"  "כפר  חנוכת 
ממוקם על שטח של עשרים דונם וישמש בית חם 
ל-48 חברים. בתוך מתחם הכפר יקומו גם מרכז 
תעסוקה, נופשון ומועדונית שיתנו מענה לילדים 

שמתגוררים באזור. 
באירוע המרגש נכחו בני המשפחות, ראשי האגודה 
ביניהם  הכפר,  להקמת  שסייעו  רבים  ואורחים 
כי"ל  מנכ"ל  אנג'ל;  אודי  מימין לשמאל(:  )בצילום 
עקיבא מוזס; יו"ר בז"ן יוסי רוזן; שר הרווחה יצחק 
גלעד ניר;  )בוז'י( הרצוג; מנכ"ל החברה לישראל 
יו"ר אלו"ט איזי בורוביץ; מנכ"ל אלו"ט עינת קסוטו-
שפי, ואיתם, ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ; 
יו"ר קק"ל אפי שטנצלר; נגה יציב מזכירת החברה 

לישראל, וכן רבים מעובדי החברה.

בית חדש לקטנטנים
הנחלה  ואל  המנוחה  אל  הגיעו  הם  השנה  קטנים.  ילדים   14
כשהתמקמו בגן חדש, מרווח ומאובזר עד הפריט האחרון. 16 
חדרי טיפול, כיתת גן גדולה, חדר ישיבות, חדר ריפוי בעיסוק 
וחדר צוות. ההורים מאושרים, והקטנטנים הסתגלו במהירות 

למרחבים, לנוחות ולחצר המושקעת.

בית חדש לבוגרים

http://www.alut.org.il//download/files/gimlat_yeled_neche.pdf
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לומדים ומתמקצעים  

קורס ראשון להסמכת מטפלים  	•
באוטיסטים שבדיור חוץ-ביתי 

ייפתח באמצע ספטמבר 
בשיתוף עם בית אקשטיין, 

אלו"ט ומשרד הרווחה. הלימודים 
יתקיימו אחת לשבוע בבנימינה 

ויכללו הרצאות פרונטליות, 
סדנאות וסיור לימודי. בסיום 

הקורס יקבלו הבוגרים תעודת 
מטפל מוסמך המוכרת על ידי 

משרד הרווחה לצורך דירוג שכר. 
פרטים אצל אילה   

בטל' 052-3877024.  

"אתגר השילוב" - בגבעתיים,  	•
ברעננה, בחיפה ובבאר שבע 

נפתחות סדנאות להקניית 
כלים יישומיים להורים, לצוותים 

משלבים, לאנשי משרד החינוך, 
לאנשי מקצוע ולמתאמי שילוב. 
הליווי וההדרכה של המשתתפים   

יימשכו לאורך שנת הלימודים. 
ההרשמה במרכז למשפחה   

בטל' 03-6703077.

יום עיון בנושא איתור מוקדם  	•
התקיים למנהלות ולצוות החינוכי 

של מעונות נעמ"ת בירושלים. 
ביום העיון הועברה הרצאה   

בנושא "הפרעות בתקשורת: 
מאפיינים לגיל הרך" על ידי 
ד"ר עדינה יוסף, נוירולוגית 

ילדים ורופאה בכירה במכון 
להתפתחות הילד של קופת 

חולים מאוחדת, וכן יועצת 
רפואית למסגרות החינוך 

המיוחד. 

מקצועית  העשרה  שכולו  ליום  בגבעתיים  התכנסו  הארץ  ברחבי  מהאלוטפים  עובדים(  )וקומץ  עובדות  מאתיים  	•
קלינאית  פלאוט,  אריאלה  מאת  ותינוקות  פעוטות  של  אכילה  קשיי  על  להרצאה  האזינו  הם  השאר  בין  וגיבוש. 
תקשורת, ולהרצאה של שי גינות, אימא של נועה וצלמת, "בדרכי, הולכת איתך בדרכך - תמונות מסע בין איים 
של יכולת". כולם הסכימו שהרמה באלוטפים גבוהה בכל קנה מידה, ולפיכך חתמו את היום בפינוקים כהוקרה 

לעובדים.

120 משתתפים השתלמו בגישה  	•
ההתנהגותית בקורס שהפיקה 
אלו"ט. התכנים כללו היבטים 

בתחום התפתחות, האבחון 
והטיפול על פי הגישה. את 

ההרצאות והסדנאות העבירו 
אנשי מקצוע המתמחים באוטיזם 

ובטיפול בגישה ההתנהגותית.

אימהות הבית מכל ההוסטלים  	•
התכנסו ליום עיון ייחודי, רק להן. 

תחילה היה תדריך לרענון   
הגדרת התפקיד ותחומי 

האחריות, אחר כך הן התחלקו 
לצוותים וטיפלו במקרה 

וירטואלי, ולבסוף דנו במקרה 
וניתחו אותו. האימהות ביקשו 

עוד, וההמשך אכן יבוא.
  

העשרה מקצועית וגיבוש



אלו�ט @� אוגוסט 2009

לוח השנה מציורי הילדים כבר מקשט אלפי מדפים   •
במשרדים רבים, ועדיין אפשר להזמינו באגודה. ללוח 
נוסף השנה חידוש מרענן: עמוד מדבקות לתזכורות 
ואירועים. מחיר לוח: 50 ₪. בהזמנה סיטונאית המחיר 

יורד, ואפשר גם להוסיף לוגו. 

ספירלה  מחברת  שלנו:  המכירות  מדף  על  חדש  	•
מיוחד  חלון  בתוך  וסיכומים.  לרשימות  מהודרת 
בכריכה הקשה יש מקום להדפיס פרסום או מסר של 
הרוכשים. מתקבלות הזמנות של 500 יחידות ומעלה, 

והמחיר יורד ככל שהכמות עולה.

תמיכה  קבוצת  תיפתח  החגים  אחרי  אחים ואחיות -  	•
משתתפי  השרון.  באזור  אוטיסטים  לילדים  לאחים 
תכנים  ולעבד  להעלות  ויוכלו   12-9 בני  יהיו  הקבוצה 
במשפחה  למקומם  לעולמם,  הקשורים  רגשיים 
ינחו  אוטיזם. את הקבוצה  לילדים עם  ולהיותם אחים 
שני מנחים המתמחים בנושא. פרטים והרשמה במרכז 

אלו"ט למשפחה בטל' 03-6703077.

וסבתות  לסבים  סדנה  הסתיימה   - וסבתות  סבים  	•
שם  היו  האוטיסטי.  הספקטרום  על  מאובחן  שנכדם 
האוטיזם,  מאפייני  של  יומיומיים  היבטים  על  הרצאות 
על היבטים סנסומוטוריים ועל משחק עם הילדים. היו 
גם שאלות ועיבוד של התכנים. בסוף אוגוסט תיפתח 
והרשמה  פרטים  וסבתות.  לסבים  תמיכה  קבוצת 

במרכז אלו"ט למשפחה בטל' 03-6703077.

כבר שנה וחצי שהחברים 
מהתעסוקה בכרמיאל מתנדבים 
בעמותת "פתחון לב" )חזון אחרית 

הימים?(. הם מסדרים מחסנים, 
ממיינים ואורזים מוצרים, ולעתים 
אף מסייעים בחלוקה לנזקקים! 
העבודה מסבה להם סיפוק רב, 

וגם להורים, לצוות ולאנשי "פתחון 
לב". ולנו כמובן - שמחה ונחת.

וכשעמותת "פתחון לב" ציינה עשור 
להקמתה, הם הזמינו את שירי 

רוקח ואת חבריה ליום כיף לאות 
תודה והערכה.

בצילום: שירי והמדריכה היבא 
אליאס, על הקיאקים בנחל חצבני.

עובדים ונהנים

קונים ותורמים

רשת שופרסל נרתמה לשבועיים של התרמה לילדינו:  	•
הקונים ברשת הוזמנו לתרום 5 שקלים בקופה.

נשף סוף השנה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת   •
חיפה היה גם אירוע התרמה לאלו"ט. 

אירוע התרמה למען אלו"ט התקיים בפנמה זו הפעם   •
הראשונה. הקהילה היהודית התקבצה בחסות שגריר 
ישראל מנשה בר און, והזמר דני רובס הגיע במיוחד 
מישראל להופיע באירוע, בהתנדבות כמובן. היה שמח 
ומרגש, בתקווה שזו תהיה התחלה של קשר חם ונדיב. 

קבוצות

דני רובסחדש על המדףלוח שנה
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כל הפרטים בשפה הרוסית

נכנס   "3 מפנה  "נקודת  התגוננות  ותרגיל  ניתנה,  ההוראה 
לביצוע. כל מסגרות אלו"ט - אלוטפים, מית"לים והוסטלים - 
נערכו ופעלו בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד הרווחה. 
התרגיל כלל כניסה למרחבים מוגנים או למקלטים. החברים 
נשמעו להוראות הצוות, נכנסו בזמן למרחב המוגן וצוינו לטובה 
נמצאה  אלו"ט  הרווחה.  ומשרד  העורף  פיקוד  בקרי  ידי  על 

מוכנה להתגוננות במקרה חירום אמיתי. שלא נצטרך.

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

  irisk@alut.org.il

מרכז אלו"ט למשפחה הפיק חוברת זכויות לגיל הרך גם להורים דוברי רוסית. 
באתר אלו"ט תמצאו זכותון ברוסית בנושא ועדות השמה. הזכותון מפרט את תפקידי הוועדה, את הסיבות 

לבקשת דיון בוועדת ההשמה, לוחות זמנים, מי הם חברי הוועדה ועוד. 
www.alut.org.il/template/default.asp?maincat=10 :כל הפרטים

עורכת : רותי סיוון, דוברת אלו"ט
רכזת: איריס כסיף 

עריכה לשונית: כנרת יפרח

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

www.alut.org.il

של  חברים  אספת  התקיימה  השנה  גם  מהתקנון,  כמתחייב 
על  דיווח  קיבלו  עופרים  בכפר  שהתקבצו  ההורים  אלו"ט. 
ועל  פעילות האגודה בשנת 2008, על המאזן הכספי השנתי 

עבודת ועדת הביקורת.

אסיפת החברים
הם  באחת  תערוכות:  על  חזק  עובדים  החברים  פרי  בבית 
ובשנייה  הציגו תערוכה בכנס ארצי של קופת חולים מכבי, 

הם הציגו תערוכה בכפר נטר בחגיגות השבעים לכפר.

וגם  נועה  של  אמה  היא  גינות  שי 
תיעדה  היא  האחרונות  בשנים  צלמת. 
המשפחה,  חיי  פיסות  את  במצלמתה 
הזה  היופי  כל  את  מציגה  היא  ועכשיו 
הרצאה  בליווי  צוות  ולאנשי  להורים 
"פעמים  לנו:  הסבירה  היא  מאלפת. 
את  במילים  מתארים  אנחנו  רבות 
עולמם  ואת  שלנו  ההורות  חוויית 
המיוחד של הילדים. בשנים האחרונות 
התמונות,  את  להראות  מעדיפה  אני 
לספר באמצעותן על הקשר שלנו ועל 
להדגים  בשילוב,  להתבונן  תקשורת, 
המרפא  כוחה  את  הצילומים  בעזרת 
ולהעלות  כאימא,  עבורי,  היצירה  של 
את המודעות הציבורית לנִראות של חיי 

היומיום שלנו".
הדוא"ל של שי גינות:

s_ginott@013net.net 

המלצה

תרגיל התגוננות

כיתוב לצילום


