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אימא	לשלושה	-	גלי	)י"ב(,	טל	)י'(	ונועם	)ו'(.

שלי	 ביותר	 החזק	 והזיכרון	 	1.5 בגיל	 אובחן	 טל	
גיל	 עד	 מילים	 "חמש	 המשפט	 הוא	 מהאיבחון	
חמש"	זהו	הטווח	שנתן	לנו	הרופא	ההתפתחותי.	
כיום,	14	שנים	מאוחר	יותר,	טל	המקסים	שלנו	
הוא	נער	חכם,	מצחיק,	רגיש	ומוכשר	שמתמודד	
השראה,	 מעוררת	 בצורה	 הלקות	 אתגר	 עם	
וכמובן	לא	מפסיק	לדבר	)בשלוש	שפות,	שאחת	
משולב	 טל	 א'	 מכיתה	 החל	 לבד(.	 למד	 מהן	
יחידני	מלווה	בתכנית	ביתית	 בהצלחה	בשילוב	

תומכת.	

כיהנתי	 	30 בגיל	 כבר	 חשבון,	 רואת	 אני	
כסמנכ"לית	כספים	של	חברה	ציבורית	וניהלתי	
בעולם	 מאד	 ומוצלחת	 אינטנסיבית	 קריירה	

העסקי	במשך	למעלה	מ-25	שנים.

וכישורי	 מרצי	 את	 העברתי	 האחרונות,	 בשנים	
שני	 תואר	 סיימתי	 ולאחרונה	 החינוך	 לעולם	
בתחום.	אני	מכהנת	כיו"רית	ועד	ביה"ס	מיתרים	
ברעננה.	במיתרים	לומדים	יחד	דתיים	וחילוניים	
תלמידים	 מדהימה,	 בצורה	 בו,	 ומשולבים	
את	 רואה	 אני	 השכבות.	 בכל	 מהספקטרום	
השילוב	המיטבי	מתבצע	הלכה	למעשה	ושואפת	
להרחיב	את	התובנות	ואת	הפרקטיקות	שלמדנו	
ויישמנו	במשך	שנים	וליישמן	עבור	כמה	שיותר	
ילדים.	מה	שעובד	נהדר	במיתרים	נכון	לכל	בית	

ספר	ועבור	כל	תלמיד	משולב.

התמיכה	 מערך	 הרחבת	 הוא	 נוסף	 תחום	
למתבגרים	ולבוגרים	בתפקוד	עצמאי.	לאחרונה	

יזמתי	קבוצה	חברתית	למתבגרים	ברעננה.

לתרום	 רצון	 מתוך	 מועמדותי	 מגישה	 אני	
הרחבה	 שהראייה	 ובכוונה	 הרב	 מניסיוני	
והמוניציפלי	 החינוכי	 העסקי,	 בתחום	 שצברתי	
תסייע	בהנעת	מהלכים	חדשים	בתחום	השילוב.

חמד
אביעזר 

hemedta@hotmail.com

12	אוטיסט	בתפקוד	 אם	חד	הורית	לדניאל	בן	
נמוך	הלומד	ב"רעות"	פ"ת.

עורכת	דין	במקצועי.

מועדונית	 הורי	 בוועד	 פעילה	 אני	 שנים	 מזה	
ונופשוני	ישורון	פ"ת.	

לאורך	שנים	ראיתי	את	חשיבות	פעילות	הפנאי	
לאיכות	חיי	ילדינו	ושלנו	ההורים	.

לפעול	 בכדי	 אלו"ט	 להנהלת	 להיבחר	 ברצוני	
למען	שיפור	חיי	ילדינו	ובכלל	זה:	

• למען	הרחבת	פעילות	הפנאי.		

• לתוספת	שעות	מועדוניות	ונופשונים.	

• להגדלת	תקצוב	המדינה	עבורם.		

• האוטיסטים		 לכלל	 איכותי	 מענה	 יצירת	
בארץ.	

מישל
אפשטיין  

 054-6522782
micheps t@gma i l . com
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	.ASD אבחון	 עם	 האמצעי	 בנים,	 לשלושה	 אם	
ולהתמקצע	 ללמוד	 פניתּי	 האבחון	 בעקבות	
בתחום,	במטרה	לסייע	לבני,	וגם	לילדים	ולהורים	
התמחות	 שילוב,	 על	 	,ABA על	 למדתי	 אחרים.	
ד"ר	 )בהנחיית	 לוינסקי	 במכללת	 באוטיזם	
 case( בחינוך	 טיפול	 תיק	 ניהול	 מישורי(,	 עדנה	
management(	במכללת	לוינסקי,	ולימודי	הנחיית	

בוגרים	עם	HFASD	בסמינר	הקיבוצים.

אקדמיים	 בכנסים	 השתתפתי	 השנים	 במהלך	
הן	 כשומעת,	 הן	 האוטיזם,	 בתחום	 ומקצועיים	
כמרצה	ומנחת	סדנאות	)"מדברים	אוטיזם",	מרכז	

קש"ת	בתל	השומר,	ארגון	מנת"ה,	ועוד(.

האחרונות	 השנים	 בשלוש	 באלו"ט:	 התנדבות	
נעורים,	בוועדה	 כיהנתי	כחברה	פעילה	בהנהלת	
ובהנהלת	 הכספים	 בוועדת	 זכויות,	 לקידום	
אלו"ט	 מטעם	 השתתפתי	 )כמשקיפה(.	 בוגרים	

בדיונים	במשרד	החינוך	ובוועדות	חינוך	בכנסת.	

הנחיית	 אקדמי,	 במחקר	 וליווי	 ייעוץ	 עיסוק:	
שילוב	 הדרכת	 למשפחות,	 וליווי	 ייעוץ	 קבוצות,	

תלמידים	עם	ASD	במשרד	החינוך.	

זכיתי	להיכרות	עמוקה	בנושא	האוטיזם,	מהזווית	
האישית-פרטית	והמקצועית-מערכתית.

כל	 על	 ובוגרים	 ילדים	 בקידום	 מאמינה	 אני	
הקשת	האוטיסטית:	כולנו	רקמה	אנושית	אחת.	
ילדים	 למען	 משאבים	 בהשקעת	 מאמינה	 אני	
ההורים	 מעמד	 בחיזוק	 אוטיזם,	 עם	 ובוגרים	
כמקבלי	החלטות	עבור	ילדיהם,	ובשליחותה	של	
להשגת	מטרות	 והערכים	 הידע	 בהפצת	 אלו"ט	

אלה.

כלל	 למען	 לפעול	 ואמשיך	 פועלת,	 אני	 פעלתי,	
הילדים	והבוגרים	עם	אוטיזם.	אני	רואה	בפעילותי	
וחברתית.	 אישית	 שליחות	 אלו"ט	 בהנהלת	
אשמח	להמשיך	לתרום	בהנהלה	מהידע	והניסיון	

שצברתי,	למען	כלל	הילדים	והמשפחות	שלנו.

ד"ר יעל
גוטר 

    054-7588757
yae lg321@gmai l . com

בהתמחות	 הפתוחה	 באוניברסיטה	  B.A בוגרת	
ליקויי	למידה.

עברתי	 בבר-אילן.	 מיוחד	 בחינוך	 	M.A בלימודי	
ABA	והנחיית	בוגרים	עם	 הכשרות	באלו"ט	של	

אוטיזם	בתפקוד	גבוה	בתחומי	שינוי	ומעבר.	

עובדת	עם	ילדים	ובוגרים	עם	אוטיזם.	

הרצף	 על	 נמצאים	 שניהם	 בנים,	 לשני	 אימא	
האוטיסטי.

רואה	בעבודתי	דרך	חיים.	

תמיד	חושבת	איך	ניתן	להנגיש	ולסייע	לילד	או	
מבוגר	עם	אוטיזם	להגיע	הכי	רחוק	שאפשר.

יכולות	 יש	 אוטיזם	 עם	 אדם	 שלכל	 מאמינה	
וכוחות.	

קבלה	 של	 והחשיבות	 הסביבה	 של	 הנגשה	
עומדת	תמיד	בראש	מעייני.	

סיון
ורונסקי 

 054-6495902
levanonski@gmail.com
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ניהול,	 בתחומי	 רב	 ניסיון	 בעלת	 נשואה+3,	
מגוון	 רקע	 ושיווק.	 מכירות	 תפעול,	 הקמה,	
ופיננסיים,	 מסחריים	 פעולה	 שיתופי	 בתחום	
הובלת	חברות	וקידום	מהלכים	במגזר	הציבורי.	
אימא	של	מיכאל	בן	ה-12	המאובחן	על	הרצף.	

במהלך	השנים	לצדו,	הבנתי	עד	כמה	אוכלוסיית	
כלים	 מותאם,	 טיפול	 מקבלת	 לא	 האוטיסטים	
הדבר	 המדינה.	 מוסדות	 מצד	 והכלה	 להצליח	
חיזק	בקרבי	את	העשייה	למען	משפחות	וילדים	
אחרים.	התחלתי	בעשייה,	במטרה	להוביל	שינוי	
מותאמים	 ספר	 מבתי	 המגוונות	 במסגרות	
נוער,	 ותנועות	 תקשורת	 גני	 ארצית,	 בפריסה	
לסוגיה	 החברתית	 המודעות	 להעלאת	 ועד	

בקרב	בני	הנוער	ובכלל.	

הישגים:	
• מותאמות		 חינוך	 מסגרות	 הקמת	 קידום	

בשיתוף	עם	אלו"ט:	
הקמת	בי"ס	לאוכלוסייה	האוטיסטית	בלב	.	1

השרון.
פגישות	עם	נציגי	הרשויות	במטרה	להקים	.	2

ביה"ס	ייעודי	נוסף	באזור	השרון.
• תמיכה	ב"חוק	האוטיסטים",	תוך	השתתפות		

בוועדת	הכנסת.	
• ולתקצוב		 להכשרה	 ח"כים	 מול	 מהלך	 הובלת	

סייעות	המיועדות	לחינוך	המיוחד.	
• 6	שנות	כהונה	כיו"ר	ועד	ההורים	בבי"ס	רעות		

לילדים	אוטיסטים.
• ימי	התרמה.	
• הדרכות	במוקד	ההתרמה	של	אלו"ט.		
• הוד		 באזור	 בבתיה"ס	 נוער	 לבני	 הרצאות	

השרון.	

השותפות	עם	אלו"ט:	
לצדי	 ניצבו	 פעלתי,	 בהם	 הרבים	 בצמתים	
אנשי	המקצוע	המצוינים	והרגישים	של	אלו"ט.	
לדרך.	 מלאה	 שותפה	 ועודנה	 הייתה	 העמותה	
שכזה,	 מארגון	 פעיל	 חלק	 להיות	 אשמח	
והבוגרים	 הילדים	 למען	 עשייה	 היא	 שמטרתו	

האוטיסטים	ובני	משפחותיהם.

יעל
יוספסברג 
    054-6717024

y a e l j @ z a h a v . n e t . i l
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על	 אובחן	 אשר	 	 	,12 בן	 לעידן,	 אבא	 ר"ג,	 תושב	
	26 מזה	 עובד	 אני	 שנתיים.	 בגיל	 האוטיזם	 רצף	
חטיבת	 בהנהלת	 וחבר	 המח"ר	 בהסתדרות	 שנה	

הנעורים.		

עידן	התקדם	מאד	ונמצא	כיום	בכיתה	תקשורתית	
בבי"ס	רגיל.

אני	מתכוון	להביא	להנהלת	חטיבת	הקהילה	את	
הבריאות	 מערכת	 מול	 שניהלתי	 הרב	 הניסיון	
שלי	 והארגוני	 המקצועי	 הידע	 ואת	 והחינוך	

בעבודה.

בגילאי	 רק	 שמאובחנים	 ילדים	 ישנם	 עדיין	 כיום	
מתקשים	 בושה,	 עקב	 הורים,	 אותם	 הספר.	 בית	
לדעת	מה	הזכויות	שלהם.	כל	אותם	הורים	צריכים	
לזכור	ש	"ידע	=	כח"	,	ואם	יודעים	מה	מגיע	להם	

קל	לדרוש	את	זה	מהמערכת.

ביטוח	 חוק	 כגון	 נפתרו	 לא	 שעדין	 בעיות	 ישנן	
שיניים	חינם	לילדים	עד	גיל	15	שלא	מיושם	לחלק	
טיפולים	 קבלת	 או	 האוטיזם	 רצף	 על	 מהילדים	

פרא	רפואיים	בזמן	חופשות	ביה"ס.

הדרך	הנכונה	לשילוב	של	הילדים	על	הספקטרום	
כל	 אם	 להשגה	 ניתנת	 רגילה	 בחברה	 האוטיסטי	
סדרי	 ייצרו	 הטיפול	 בהליך	 המעורבים	 הגורמים	
את	 וירחיבו	 ישפרו	 ובמקביל	 חדשים	 עדיפות	

השירותים	הקיימים.

אינטנסיבית	 השקעה	 שבעזרת	 מאמין	 אני	
ומקסימלית	בגיל	הצעיר,	ניתן	לקדם	ולשפר	את	
יכולתם	של	הילדים	על	הרצף	האוטיסטי		להיקלט	
להתמודד	 ויכולות	 כלים	 להם	 להקנות	 בחברה,	
בהם	 שייתקלו	 הבעיות	 כל	 בפני	 עצמאי	 באופן	

בעתיד.

ומקווה	 מאמין	 ואני	 בי	 שתבחרו	 תקווה	 כולי	
שאוכל	להיות	לכם	לעזר.

	

ארז
לוי

erezlevi700@gmail.com
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עוסק	במחשבים,	נשוי	לדבורה,	אב	לשיר,	אביחי		
ודר	חיים	-	שהוא	על	הרצף,	דר	בן	17	בכיתה	יא'	

ומשולב	בחינוך	הרגיל.
הרגיל,	 בחינוך	 ילדינו	 בשילוב	 גדול	 מאמין	 אני	

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

בחברה	ובחיים	של	כולנו.
זכות	האוטיסטים,	לשילוב	בחברה	הרגילה,	היא	

בסיסית,	ללא	עוררין.	
חינוך		מיוחד		הוא		שירות		ולא		מקום.	אם	לא	
את	 קיימנו	 לא	 משמע,	 	- ילד	 לשלב	 הצלחנו,	
כל	מה	 כל	התנאים	המתאימים	לשילובו.		
בו	 שמאמין	 אחד	 מבוגר	 זה	 בעולם	 צריך	 שילד	

)הרב	שלמה	קרליבך(.
		2017 	- 	2003 השנים-	 לאורך	 שלי	 הפעילות	

למען	ההורים	והמשפחות:
• חבר	בוועד	מנהל	באלו"ט	מ	2014.	
• תמיכה	טלפונית-	להורים–בבית	לורן.	
• הקמת	ועד	ארצי	להורים	משלבים.	
• השתתפות	בהגשת	הבג"ץ	לשילוב	גילאי	3-4		

בחינוך	הרגיל.		
• חבר	הנהלת	נעורים	-	באלו"ט	-	מ	2007.		
• השתתפות	בועדת	דורנר.			
• הרך		 )מהגיל	 אלו"ט	 	– בטף	 נעורים	 נציג	

לביה"ס(.
• פגישות:	ח"כ	אורלי	לוי,	ח"כ	רחל	עזריה,	ח"כ		

שי	פירון.
• נגישות-	 נאמן	 	, אלו"ט	 	- חריגים	 ועדת	 חבר	

לנכים.	מקדם	זכויות	לילדים	בשילוב.
• ביתיות:		 בתוכניות	 להורים	 ומייעץ	 תומך	

רווחה,	ביטוח	לאומי	וחינוך.	
אודה	לתמיכתכם	בי	לחטיבת	קהילה.	

רק	אהבה	תביא	אהבה.

איציק
פרנקו

054-4200904
I f 3 8 7 3 @ g m a i l . c o m

המועמדים להנהלת קהילה - קבוצת גיל עד 18 שנים פחות יום 
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נשואה	ואם	ל-3,	הבכור,	יובל,	בן	24	לוקה	באוטיזם.	
מהפקולטה	 		MSc. בניהול	 שני	 תואר	 בעלת	

לניהול,	אוניברסיטת	תל-אביב.	

השווים"	 וב"קבוצת	 	2007 מאז	 באלו"ט	 פעילה	
מסגרות	 ופיתוח	 זכויות	 קידום	 של	 בתחומים	

מותאמות	למתבגרים	ובוגרים	עם	אוטיזם.

לבוגרים	 ומועדונית	 התעסוקה	 מרכז	 ממקימות	
עם	אוטיזם	ברמת	השרון.	

-	מנהיגות	 "לביאות	 ומקימות	מנהיגות	 מיוזמות	
הורים	לילדים	ובוגרים	עם	צרכים	מיוחדים	ברמת	
בתחום	 בעיר	 הישגים	 מגוון	 שקידמה	 	- השרון"	

השילוב	והצרכים	המיוחדים.

הטיפול	 ההתוויה,	 לקידום	 המהלך	 מובילת	
עם	 ובוגרים	 לילדים	 רפואי	 בקנביס	 והמחקר	

אוטיזם.

השירותים	 שיפור	 את	 ולקדם	 לפעול	 מעוניינת	
והרחבת	 ופנאי(	 תעסוקה	 )דיור,	 הקיימים	
האפשרויות	הקיימות	לבוגרים	בכלל	התפקודים,	
יבחרו	 אם	 בין	 	- הנמוכים	 בתפקודים	 ובכללם	
חוץ	 במסגרות	 אם	 ובין	 ההורים	 בבית	 לחיות	

ביתיות.

אביגיל
דר 

 
      054-4341012

darabigai l@gmai l .com

המועמדים להנהלת קהילה - קבוצת גיל 18 שנים ומעלה

אם	לשי,	בחור	עם	אוטיזם,	בן	27.	

לפעול	 להמשיך	 ובכוונתי	 רבות	 שנים	 פעילה	
בכדי	 זכויות	 וקידום	 שירותים	 לפיתוח	 לשיפור	
שילדינו	יוכלו	לממש	את	זכותם	לחיים	איכותיים	
ומשמעותיים.	למען	ראיית	האדם	האוטיסט	על	
ההורים	 וראיית	 האישיים	 ורצונותיו	 צרכיו	 כל	
במידה	 הבן/הבת	 של	 וכנציגיהם	 מוביל	 כגורם	

ואינו	יכול	לייצג	את	עצמו.	

"הנהלת	 והקמת	 לאור	השינוי	הארגוני	באלו"ט	
קהילה"	נוכל	לשים	דגש	על	מטרות	אלו		לגרים		
ולגרים	 בקהילה	 בדיור	 לגרים	 הוריהם,	 עם	

בהוסטלים	של	כלל	המפעילים.

פעילה	 שותפה	 הייתי	 פעילותי	 שנות	 לאורך	
הממשלה,	 משרדי	 מול	 רבים	 נושאים	 בקידום	
טיפולים	 קבלת	 השאר:	 בין	 ובבג"ץ.	 בכנסת	
לילדים	בקופות	החולים,	כרטיס	פטור	מעמידה	
בתור	ופטור	מתשלום	למלווה,	מועדוניות	פנאי	
פיתוח	 לתעסוקה,	 	ההסעות	 לבוגרים,	הסדרת	
ייחודיים	 ותעסוקה	 פנאי	 שירותי	 של	 והקמה	

ובקידום	חוק	האוטיסטים	ודיור	בקהילה.

בנוסף	ברצוני	לקדם:
• הפנאי		 בדיור,	 המדריכים	 שכר	 העלאת	

והתעסוקה		ותגבור	ההדרכות.

• רבים		 מטופל.	 	- מטפל	 מספרי	 יחס	 שינוי	
מילדינו	זקוקים	ליחס	של	1:2	ואפילו	1:1.

• בכל		 אלו"ט	 של	 המגורים	 סטנדרט	 הכנסת	
	1 	- המפעילים	 כל	 של	 והדירות	 ההוסטלים	

בחדר	ולא	יותר	מ-8	דיירים	ביחידת	דיור.

• פיתוח	מודלים	חדשים	של	דיור	בקהילה.			

• מסגרות		 לפתיחת	 המדינה	 תקציב	 הגדלת	
הפנאי	לבוגרים	החיים	בבית	ובקהילה.

• קבלת	קצבת	ניידות	והסעות	למסגרות	הפנאי.	

מלכי
איציק

 
       054-3451172

malkyicek@gmai l .com
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אבא	להדס,	אוהד	ואורי.	

ונמצא	בשנת	 בן	20	עם	אוטיזם,	 בוגר	 אוהד	הוא	
אוטיזם	 עם	 ילדים	 בכיתת	 האחרונה	 הלימודים	
בבית	הספר	לבעלי	מוגבלות	שכלית	התפתחותית	

"גניגר"	בחיפה.

אני	פעיל	באלו"ט,	כחלק	 מזה	קרוב	לעשר	שנים	
בוועד	 האחרונות	 ובשנתיים	 הנעורים	 מחטיבת	

המנהל.

במגוון	 להתקדם	 צריכה	 שאלו"ט	 מאמין	
הפתרונות	והכלים	שמציעה	למשפחות	של	ילדים	

ובוגרים	עם	אוטיזם.

חלק	ניכר	מהפעילות	שבה	אלו"ט	צריכה	להתמקד	
הוא	בגיבוש	כלים	וסטנדרטים	בנושאים	שבהם	אין	
גופים	אחרים	המובילים	את	התהליכים	מספיק	-		

בנושא	הטיפול,	השיקום	והשילוב	בחברה.

עם	 המאובחנים	 לכל	 בית	 להיות	 צריכה	 אלו"ט	
אוטיזם	בכל	רמות	התפקוד	כגוף	הלאומי	המייצג	

את	המגוון.

אלו"ט	צריכה	לשתף	פעולה	עם	ארגונים	אחרים	
של	בעלי	מוגבלויות	לצורך	שיפור	מצבם	החברתי	

והכלכלי	של	בעלי	מוגבלויות.

בשנים	האחרונות	מוקד	העניין	שלי	הוא	ביצירת	
תעסוקתית	 והשמה	 תעסוקתי	 אבחון	 תהליך	
בהתאם	 לאוטיסטים	 יותר	 רחב	 מענה	 ייתן	 אשר	
ליכולותיהם	ורצונותיהם	מעבר	לטווח	התעסוקה	

המוגבל	הקיים	כיום.

סטנדרטים	 גיבוש	 הוא	 התמקדתי	 בו	 נוסף	 נושא	
לאוטיזם	 הקיימות	 במסגרות	 ולפעילות	 לטיפול	
טיפול	 מתן	 שיאפשר	 תקן"	 "תו-	 ליצור	 בכוונה	
ולהעריך	 אותו	 למדוד	 שניתן	 זמן	 לאורך	 איכותי	
אקרדיטציה	 יוזמת	 מוביל	 לאחרונה	 אותו.	
למסגרות	שונות	על	רצף	החיים	של	ילדים	ובוגרים	

עם	אוטיזם	)דיור,	תעסוקה,	פנאי(.	

ד"ר אהוד
מירון

 
     050-6242585

ehudmi1@yahoo .com

נשוי+3,	גר	בירושלים.	מנהל	רכש	בחברת	הייטק.	
בעל	תעודת	הנדסאי	תעשיה	וניהול.

נמוך	 בתפקוד	 באוטיזם	 אובחן	 האמצעי	 הילד	
בני	 היום	 שנה,	 	15.5 עברו	 מאז	 שנים.	 	4.5 בגיל	

בגיל	20.	ילד	מקסים	ואהוב	מאוד.

ולמען	 למענו	 שאלחם	 הדר	 לבני	 נשבעתי	
עיקר	 את	 לדעתי	 האחרון.	 יומי	 עד	 האוטיסטים	
עד	 הממשלה	 כנגד	 לעשות	 צריכים	 המלחמה	
לטובת	 שלה	 העדיפויות	 סדר	 את	 שתשנה	

הילדים.

מאז	אני	פעיל	בוועדים	שונים:

הנוער	 בחוות	 מגשימים	 הספר	 בית	 יו"ר	 הייתי	
בלבד	 אנשים	 	4 	עם	 מאבק	 הובלתי	 בירושלים,	
שלי	 בשופרסל	 המחיר	 להורדת	 שנה	 במשך	

השכונתי	עד	שהמאבק	הצליח.

בשנת	 באלו"ט	 הנעורים	 הנהלת	 כחבר	 נבחרתי	
.2017	-	2014

בהנהלת	חטיבת	הנעורים	באלו"ט	לקחתי	לטפל	
לדעתי.	 חשוב	 נושא	 והפנאי	 הזכויות	 בנושא	
בנושא	 הכנסת	 בוועדות	 ארוך	 מאבק	 התחלתי	
חשוב	 לנשימה/צורך	 אוויר	 שהם	 הנופשונים	
הרווחה	 משרד	 האחרונות	 בשנים	 ההורים.	 לנו	
מתעלם	מהנופשונים,	עד	כדי		שאפילו	בירושלים	
	את	 להפסיק	 החליט	 הנופשונים	 של	 המפעיל	

הנופשונים.	

חברים/משפחה	יקרה,	אני	מבקש	מכם	שתבחרו	
בי	על	מנת	לסיים	את	מה	שהתחלתי.	אני	מאמין	
שעל	מנת	לקבל	את	הזכויות	שלנו,	לא	מספיקה	
חייב	 הרלוונטיים,	 הגורמים	 מול	 הידברות	 רק	
שהיא	 ההחלטות	 מקבלי	 נגד	 מלחמה	 גם	 לשלב	
בגלל	 כלום	 נקבל	 לא	 לזכור,	 חשוב	 הממשלה.	

שמגיע	לנו	ללא	מלחמה.

יצחק
מימוני 

  050-5748804
izikmaimoni@gmail.com
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הרצף	 על	 שניהם	 	,25 בני	 )בנים(	 לתאומים	 אב	
האוטיסטי,	ובשני	קצותיו.	קברניט	באל	על.	אלמן.	

מתגורר	ברעות.

מאחוריי	פעילות	ציבורית	ענפה	שנבעה	מהצורך	
הייחודיים:	 וצרכיו	 אחד	 כל	 בניי,	 שני	 את	 לקדם	
בכהונות	 המשך	 לאוטיסטים,	 גן	 מהקמת	 החל	
תקווה	 פתח	 "רעות"	 בבי"ס	 הורים	 ועד	 יו"ר	
ובבי"ס	שבחוות	הנוער	הציוני,	ייזום	הקמת	מרכז	
הנוער	 בכפר	 אלו"ט(	 )של	 לאוטיסטים	 תעסוקה	
פורום	השילוב	היחידני	 ופעילי	 בן-שמן.	ממקימי	

בתחילת	דרכו.

קדנציות	 שלוש	 באלו"ט,	 שנים	 כ-15	 פעיל	
בהנהלת	חטיבת	הנעורים	והחינוך	מתוכן	קדנציה	
וכעת	 המנהל,	 הועד	 וכחבר	 ההנהלה	 כיו"ר	 וחצי	

חבר	בהנהלת	חטיבת	הבוגרים.

מהוגי	ויוזמי	"חוק	האוטיסטים"	ש'נולד'	בהנהלת	
חטיבת	הנעורים	בהובלתי	ועבר	לפני	כשנה	וחצי	

בקריאה	טרומית.	מקווה	שאכן	יחוקק	בקרוב.

אפוטרופסות	 	– "עמנואל"	 עמותת	 ממייסדי	
ללוקים	באוטיזם	מיסודה	של	אלו"ט.

לאוטיסטים	 לחיים"	 "בית	 הקמת	 ומוביל	 יוזם	
במודיעין,	שבנייתו	מתחילה	בימים	אלה.	

הקמה	 תתאפשר	 שבזכותו	 יזם	 לפרויקט	 גייסתי	
של	עוד	שני	"בתים	לחיים",	בלו"ז	מקוצר	ועלות	

מופחתת.

האסטרטגי	 השינוי	 ומובילי	 מיוזמי	 להיות	 גאה	
בהנהלה	 כנציגכם	 אמונכם	 את	 ומבקש	 באלו"ט,	
שעוברת	 האסטרטגי	 השינוי	 "קהילה".	 החדשה	
אלו"ט	חיוני	להמשך	היותה	הגוף	המוביל	הקמת	
לכל	 לאוטיסטים	 מתקדמים	 שירותים	 והפעלת	

הגילאים	וטווחי	הקשת.

מאמין	שאלו"ט	כעמותה	חזקה,	תיתן	לילדינו	את	
ישראל	 מדינת	 את	 ותוביל	 חייהם	 לכל	 הביטחון	

בכל	הקשור	ברווחת	ילדינו	האוטיסטים.

דובי
עפר

  054-7545627
d u b i o f e r @ g m a i l . c o m
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בן	56,	אבא	לאור	בן	29.	בעל	רקע	בתפקידי	ניהול	
במוסדות	פיננסיים.

• הייתי	חבר	הנהלת	אלו"ט	בשנות	ה-90.		

• הקמתי	את	הגן	ברחוב	פיכמן	כהורה	יזם.	

• הקמתי	את	בית	ספר	"רעות"	בפ"ת	כהורה	יזם.		

• בפ"ת		 "רבין"	 הביניים	 חטיבת	 את	 הקמתי	
כהורה	יזם	.

• התעסוקה		 מרכז	 שלוחת	 בהקמת	 סייעתי	
בביה"ס	לגננות	ושתלנות	)טכנאי	נוף(	בפ"ת.

ילד	 החזקת	 בתחום	 לתרום	 מה	 הרבה	 לי	 יש	
אוטיסט	בוגר	בבית.

לבעיות	 רב	 ורגש	 חוש	 בעל	 מטבעי,	 יזם	 אני	
ילדיהם	 את	 המגדלות	 במשפחות	 ומצוקות	

הבוגרים	בבית.	

בהליכים	 מצוי	 ואני	 לתרום	 מוטיבציה	 לי	 יש	
ובאחריות	אותה	אני	מבקש	לקבל.		

עודד
מירון

  052-2330435
omiron@marknorder.com
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עם	 	21 בן	 לאביב	 אם	 נשואה+3,	 רעננה,	 תושבת	
בחינוך	 בכלכלה,	 	- ת"א(	 )מאונ'	 תארים	 אוטיזם.	
והסמכה	 פנים	 בעיצוב-אדריכלות	 טכנולוגי	

להוראה.

• הפעלתי	תוכנית	ביתית	אינטנסיבית	לאורך	שנים.	

• ריכזתי	את	שילובו	היחידני	של	בני	בבי"ס	יסודי	רגיל.	

• פעלתי	לפתיחת	כיתה	לאוטיסטים	בחטי"ב.	

• לימוד		 חומרי	 כתבתי	 סייעים,	 הכשרתי	
מותאמים	והדרכתי	מורים.

• מוסמכת	לאימון	שמיעתי	)AIT(	בשיטת	בררד.	

• 	.A.B.A	מטפלים	קורס

• קורס	מאמנים	לשילוב	יחידני.	

• הגרים		 לאוטיסטים	 מועדונית	 להקמת	 פעלתי	
בבית,	הנותנת	מענה	חברתי	ולפעילויות	פנאי.

• ובגיוס		 לבוגרים	 לחיים'	 'בית	 להקמת	 פועלת	
תרומות.	

• חברה	בוועדת	היגוי	להקמת	מרכז	תעסוקה.	

• ומרכזי		 התעסוקה	 אפשרויות	 לשיפור	 פועלת	
היום	לבוגרים	מעל	גיל	21.	

אני	מאמינה	כי	לכל	אדם	עם	אוטיזם	מגיע	לחיות	
בטוח,	 במקום	 לזכות	 ומעניינים,	 מלאים	 חיים	
יכולותיו,	 את	 למצות	 יוכל	 שבו	 ומטופח	 מוגן	
חייו,	 מאיכות	 כחלק	 ולהשתתף,	 	– שמח	 להיות	

בפעילויות	פנאי	מותאמות,	במגוון	תחומים.

אני	מבקשת	לפעול:

• לשיפור	המצב	במרכזי	היום,	התעסוקה	והפנאי		
בהרחבת	מגוון	הפעילויות	והתוכניות.

• לשיפור	המבנים	והפחתת	הצפיפות.	

• להגדלת	היקף	הקצאת	משאבים	ואנשי	הצוות		
למרכזים.

• מקצועיים		 עובדים	 והעסקת	 הכשרה	 לעידוד	
במרכזי	היום	והתעסוקה.	

	- קהילה	 להנהלת	 מועמדותי	 את	 מציגה	 אני	
לקדם	 מנת	 על	 תמיכתכם	 את	 לקבל	 ומבקשת	

יעדים	ומטרות	אלו.

לורי
רביב נוביץ

 
       058-5320532

doron.nov@gmai l .com
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אימא	של	נדב	השוהה	ב"בית	אור"	-	ירושלים.

העברית	 מהאוניברסיטה	 שני	 תואר	 בעלת	
כיום	 ובקרימינולוגיה.	 סוציאלית	 בעבודה	
מרצה	בבי"ס	לעבודה	סוציאלית	באוניברסיטה	

העברית.	

עד	1/2017	שימשתי	כמנהלת	המינהל	לשירותי	
זה	 בתפקיד	 בירושלים,	 הרווחה	 ואגף	 קהילה	

שימשתי	כ-	13	שנה.	

לפני	כן	הייתי	מנהלת	המחוז	-	ירושלים	והדרום	
במשרד	הרווחה.

פעילותי	למען	האוכלוסייה	האוטיסטית	החלה	
בבי"ס	 הורים	 ועד	 יו"ר	 הייתי	 30	שנה.	 כ-	 לפני	
בין	 והייתי	 בירושלים	 לאוטיסטים	 	- "דקלים"	
זיגלמן.	 משפחת	 עם	 יחד	 אור"	 "בית	 מקימי	

הוסטל	שנבנה	בסטנדרטים	גבוהים	ביותר.

אני	חברת	ועד	ההורים	וועדת	ההיגוי	של	"בית	
אור"	בירושלים.	

החלטתי	 ירושלים	 מעיריית	 פרישתי	 עם	
להירתם	לפעילות	עמותת	אלו"ט	בהתנדבות.	

הנני	רואה	חשיבות	רבה:

• לקידום		 הרווחה	 משרד	 תקציב	 בהגדלת	
חייהם	של	ילדינו.

• והרחבת		 העמקה	 לקידום,	 תוכניות	 פיתוח	
המודעות	הציבורית	והממשלתית	לגבי	צרכי	
ילדינו	וכן	בשילובם	בחברה	כאזרחים	שיכולים	

לתרום	ולקידום	זכויותיהם.	

• המשך	קידום	הידע	האקדמי	והמחקרי.		

• טיוב	הקשר	בין	ההורים	לעמותה.				

בוני 
גולדברג 

   053-7769600
bonygoldberg@gmail.com

כאבא	של	אריאל	אני	פועל	באלו"ט	בקרוב	כ-33	
שנה.	

ההנהלה	 וחבר	 האגודה	 וועד	 חבר	 שנים	 הייתי	
המצומצמת	)מה	שהיום	הינו	הועד	המנהל(.	

למשך	זמן	קצר	שימשתי	אף	כיו"ר	ההנהלה.	

מאז	הקמת	החטיבות	באלו"ט	אני	חבר	הנהלת	
הבוגרים.	

תחומים	 בשלושה	 ונמשכת	 התרכזה	 פעילותי	
עיקריים:

• רעייתי		 עם	 ביחד	 	- כספים	 בגיוס	 סיוע	
של	 הקמתו	 מעלות	 ניכר	 חלק	 גייסנו	 אירית	
מהמימון	 חלק	 למצוא	 וסייענו	 עופרים	 כפר	
למסגרות	נוספות	–	כמו	ההוסטל	בבאר	שבע.	

• הארוך		 ניסיוני	 עקב	 בעיקר	 	- להורים	 ייעוץ	
באלו"ט	ובתחום	האוטיזם.	

• סיוע	בפעילות	הלוביזם	של	אלו"ט	-במקומות		
שבהם	אני	יכול	לעזור	בקשרים	אישיים.	

בקדנציה	הקרובה	אשתדל	לתת	עוד	יותר	הדגש	
ידע	 לתרום	 מנת	 על	 חברים	 עם	 האישי	 לקשר	

וניסיון.	

אהרון 
)אורני(

איזקסון
050-5334311

orniizakson@gmail.com
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לחיים	 אורי	מהבית	 חנה,	אבא	של	 פרדס	 תושב	
בפרדס	חנה.

שנים	 מזה	 משמש	 באגודה.	 רבות	 שנים	 פעיל	
בתפקידי	ניהול	בכירים	בחברות	במגזר	הפרטי.	

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

על	חזון	ההורים.

החטיבה	 להנהלת	 הנבחרים	 ההורים	 כי	 מאמין	
חייבים	לראות	לנגד	עיניהם	את	כלל	האינטרסים	
הבוגרים	 חטיבת	 חברי	 ושל	 האגודה,	 חברי	 של	

בפרט.

אלו"ט	גדלה	משנה	לשנה	והופכת	אט	אט	לממסד	
	ומאבדת		לעתים,	לדעתי,	את	 טכני	ובירוקרטי,	

הנשמה	היתרה	שאפיינה	אותה	שנים	רבות.

	להמשיך	 אחת	מהמשימות	החשובות	שלי	היא	
העמותה	 של	 ה"נשמה"	 על	 לשמור	 לעזור	
וערבות	 סולידריות	 בעלת	 הורים	 כעמותת	
הדדית	בין	ההורים,	ולהחזיק	כל	העת	לנגד	עיני	
הורים	 עמותת	 היא	 שאלו"ט	 ה"דגל"	 את	 כולם	

שהוקמה	ופועלת	למען	הילדים	שלנו.

עמי
לוי

  052-3248496
L e v y a m i @ g m a i l . c o m

תושב	ראשון	לציון	נשוי	ואב	לשניים.	בעל	ניסיון	
במערך	 והתמחות	 גדולות	 בחברות	 רחב	 ניהולי	
בית	 בהוסטל	 מתגורר	 	26 בן	 אור	 בני	 הכספים.	

שחר	בראשון	לציון.	

כחבר	 כיהנתי	 האחרונות	 הקדנציות	 בשתי	
המנהל	 בוועד	 וכחבר	 הבוגרים	 בחטיבת	 הנהלה	
הנני	 באלו"ט	 הנוספים	 בתפקידי	 אלו"ט.	 של	
מכהן	כיו"ר	ועדת	הכספים	של	חטיבת	הבוגרים	

וחבר	בוועדת	הכספים	של	העמותה.	

הפועלות	 השונות	 בוועדות	 פעיל	 הנני	 בנוסף	
לקידום	רווחת	החברים	הבוגרים	)תזונה,	היגיינה,	

ואחרות(.

מסגרות	 לשיפור	 פעלנו	 להנהלה	 חברי	 עם	 יחד	
למגוון	 והתעסוקה	תוך	הפניית	משאבים	 הדיור	
הפעילויות	 העשרת	 תוך	 תחומים	 של	 רחב	
ובכלל	 ובהוסטלים	 במית"לים	 החברים	 של	
לימוד	 תוכניות	 הקצאת	 הפנאי,	 בתוכניות	 זה	
באמצעות	אנשי	צוות	ייעודיים,	הרחבת	פעילות	
וכן	שיפורים	בתחומי	שירות	 מנתחי	ההתנהגות	
שהחברים	 ובמזון	 בהיגיינה	 זה	 ובכלל	 נוספים	

אוכלים.

השנים	 בשלושת	 ולפעול	 להמשיך	 בכוונתי	
במסגרות	 החברים	 של	 רווחתם	 לקידום	 הבאות	
למען	 ולפעול	 אלו"ט	 של	 והתעסוקה	 הדיור	
קידומה	החשוב	של	העמותה	במוסדות	המדינה	

ובתודעה.	

אשר
זיסמן 

   054-2555800
asher.zysman@gmail.com
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פעילה	 כ"ס,	 הדר	 מבית	 	30 בן	 יותם,	 של	 אימא	
שנים	רבות	באלו"ט.

הייתי	בוועדת	ההקמה	של	הבית	בת"א	ובוועדת	
חברה	 אני	 וכ"ס.	 יהודה	 אבן	 הוסטל	 של	 ההיגוי	
הדסים,	 התעסוקה	 מרכז	 של	 ההיגוי	 בוועדת	
לשיפור	 ופעלתי	 אלו"ט,	 של	 התזונה	 בוועדת	
בוועד	 חברה	 אני	 הגשתו.	 ודרך	 המזון	 איכות	
לאוטיסטים	 האפוטרופסות	 עמותת	 של	 המנהל	

מיום	הקמתה.

אני	מבקשת	את	תמיכתכם,	כי	הגיע	הזמן	לחזור	
את	 ולהחזיר	 ילדינו	 טובת	 על	 הדגש	 את	 ולשים	

העמותה	לאלו	שעבורם	היא	הוקמה.	

ובמרכזי	 בהוסטלים	 החברים	 לרווחת	 אפעל	
בשעות	 הפעילויות	 וגיוון	 ולשיפור	 התעסוקה	

הפנאי	ובסופי-שבוע.	

נאותים	למדריכים	 ויחס	 גם	למען	תגמול	 אפעל	
על	מנת	להביא	ולשמר	אנשי	צוות	טובים.

וכתובת	 אוזן	קשבת	 לאורך	השנים	 כפי	שהייתי	
לפעול	 אמשיך	 שונים,	 בנושאים	 להורים	 לסיוע	
כל	מאמצי	 והחברים.	אקדיש	את	 למען	ההורים	
יתפקדו	 ומרכזי	התעסוקה	 לחיים	 כדי	שהבתים	
של	 הנפש	 ושלוות	 החברים	 רווחת	 למען	 כראוי,	

ההורים.	

אמירה
מורג

054-4456545
moragamira@gmail.com

בן	63		נשוי		ואב	לשני,		ולניב	נער	אוטיסט	בן	21	
בעיקר	 השומר	 בתל	 עוסק	 אני	 נמוך.	 בתפקוד	
במוח	 והתקשורת	 ההדמיה	 בתחום	 במחקר	

האדם.	

6	השנים	 כ-	16	שנים	וב-	 אני	פעיל	באלוט	מזה	
של	 המנהל	 הוועד	 ראש	 יושב	 הייתי	 האחרונות	
אלוט,	תפקיד	מרתק	ומעניין	עם	הרבה	מעורבות	

בתכנון	ועשייה.

הוא	 כהורים	 שלנו	 ביותר	 החשוב	 הפרויקט	
ומרכזי	 לחיים	 בבתים	 השרות	 שרמת	 להבטיח	
התעסוקה	לא	תרד	אלא	תשתפר	ותאפשר	חיים	
ראויים	ומשמעותיים.	לא	נסתפק	בבינוניות	אלא	
נשאף	להעניק	חיים	טובים	יותר	–	עם	תוכן	עניין	

וסיפוק	לחברים	בבתים	לחיים	של	אלו"ט.	

תעסוקה	 מרכז	 של	 פתיחתו	 יזמתי	 לאחרונה	
חדש	עבור	חברים	וחברות	בבית	הקרן	בראשל"צ.	
שיהפוך	 לכך	 ודאגתי	 הפרויקט	 את	 ליוויתי	

למציאות.	

חוק	 לחוקק	 הוא	 פעיל	 אני	 בו	 נוסף	 פרויקט	
חוק	 בישראל.	 האוטיסטים	 למען	 מדינה,	
לחברים	 יותר	 בטוח	 עתיד	 יבטיח	 	 האוטיסטים	
)שכבר	הוגש	 רווחה	 זהו	למעשה	חוק	 ולחברות.	
כלכלית	 פלטפורמה	 בניית	 ויאפשר	 לכנסת(	
לבתים	 תאפשר	 הקיים	 שימור	 שמלבד	 איתנה	

לחיים	ולתעסוקה	גם	צמיחה	ושיפור	בעתיד.		

העניקו	 הארגון	 עם	 וההכרות	 העשייה	 שנות	
להמשיך	 כדי	 ומרץ	 אנרגיה	 בי	 ויש	 רב,	 ניסיון	 לי	
לשינוי	 שיובילו	 חבריי	תהליכים	 עם	 יחד	 ולהוביל	

ושיפור	בדיור	ובתעסוקה.

הדיור	 לחטיבת	 בי	 תמיכתכם	 את	 מבקש	 אני	
והתעסוקה	בקדנציה	הקרובה		2017-2020		

תודה	על	האמון.

ד"ר 
שמוליק

מירון 
052-2958334

n i v 1 0 0 0 @ 0 1 2 . n e t . i l
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מתגורר	 ועמית.	 נעם	 לעומר,	 ואב	 לדגנית	 נשוי	
בישוב	מיתר	בדרום.	

ומתעתד	 בבאר-שבע	 בהוסטל	 נמצא	 עומר	
להיכנס	לכפר	האירוסים	לקראת	סוף	השנה.	

	2 במשך	 נעורים	 חטיבת	 הנהלת	 כחבר	 משמש	
קדנציות.

שונים	 נושאים	 בקידום	 רבות	 ופעלתי	 יזמתי	
כפר	 וקידום	 אלו"ט	 למסגרות	 הקשורים	

האירוסים	בדרום.

יזמתי	ופעלתי	ליישומו	של	פטור	מצבא	לילדים	
אוטיסטים	על	מנת	שהורים	שמעוניינים	בכך	לא	

יקבלו	צו	גיוס.

שימשתי	כחבר	בוועדות	שונות	של	אלו"ט	כגון	
ועדת	כספים,	ועדות	איתור	וכו'.	

נגישה	 תהיה	 שאלו"ט	 לכך	 ופועל	 מאמין	 אני	
שירותים	 של	 רחב	 מגוון	 ותיתן	 לפריפריה	

לילדים	ולהורים.	

ממשלתית	 חברה	 כמנכ"ל	 היום	 משמש	 אני	
משאבי	 כסמנכ"ל	 כיהנתי	 הקודם	 ובתפקידי	

אנוש	של	גוף	ממשלתי	גדול	בדרום.

ויכולותיי	 מניסיוני	 ולהביא	 להמשיך	 מעוניין	
למען	קידום	אלו"ט	הן	לילדים	והן	להורים.	

יורם
סדן

050-6231920
yoram192@gmai l .com

שימשתי	כארכיאולוג	מחוז	עד	לפרישתי	-		עתה	
כל	זמני	מוקדש	לקידום	נושאי	אלו"ט.

אני	זה	שיזם	את	הקמת	"כפר	האירוסים"	והביא	
את	הקרקע	לאלו"ט.	אני	זה	שיזם	את	הקמת	שני	

בתי	הספר	בבאר	שבע.	

הייתי	חבר	הנהלת	בוגרים	בקדנציה	הקודמת.

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

אני	מאמין	בשקיפות	ודיווח.

ובפנאי	 בתעסוקה	 מגוונות	 פעילויות	 קידום	
במסגרת	 אם	 בין	 החברים	 ליכולות	 בהתאם	

הכפר/מית"ל,	בין	אם	מחוצה	לו.		

נמרוד
נגב

 
054-7205678

nnegev@hotma i l . com
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לאביבה	 ונשוי	 לשלושה	 אב	 הארץ	 יליד	 	,57 בן	
35	שנים.	

	- תעשיות"	 "הגליל	 חברת	 של	 ומנכ"ל	 בעלים	
עובדים	 	100 כ-	 המעסיקה	 תעשייתית	 חברה	

בקרית	גת.

השקעות	 בחברת	 שליטה	 ובעל	 יו"ר	 הייתי	
מפעלי		 בהשבחת	 שעסקה	 )מרתון(	 ציבורית	

תעשייה	כ-12	שנים.	

הבוגרים	 חטיבת	 בהנהלת	 כחבר	 משמש	
של	 ההיגוי	 ובוועדות	 הנוכחית	 בקדנציה	
ההוסטל	)בית	הקרן(	ובתעסוקה	)מית"ל	בת-

ים(	שנים	רבות.

החברים	 למען	 שליחות	 הוא	 שתפקידי	 מאמין	
חייהם	 ואיכות	 מחייתם	 תנאי	 את	 לשפר	 בכדי	
תחומי	 בכל	 לפעולה	 שאיפה	 תוך	 הניתן	 ככל	
ועוד	 מקדמת	 פעילות	 מזון,	 היגיינה,	 החיים.	

ועוד.	

באמונכם	 לזכות	 נמשיך	 וחברי	 שאני	 מקווה	
להמשך	עשייה.	

רפי
סילמן

   050-5266911
r a f i @ h a g l i l . c o m

הידידות,	 בבית	 27,	מתגורר	 בן	 זוהר	 אימא	של	
בית	לחיים	בת"א	ומועסק	במית"ל	הכפר	הירוק.	

הפתוח,	 בקו	 מתנדבת	 לחיים,	 הבית	 ממקימי	
בוועדת	היגוי	של	בית	הידידות	ושל	מית"ל	כפר	
הנהלת	 יו"ר	 האחרונות	 השנים	 בשש	 עופרים.	

חטיבת	הבוגרים	וחברה	בוועד	המנהל.	

רמת	 את	 להעלות	 ע"מ	 פעלתי	 אלו	 בשנים	
במסגרות	 ילדינו	 שמקבלים	 השירות	 ואיכות	
ביצעתי	 סיירתי	במסגרות,	 	 והתעסוקה.	 הדיור	
היגוי	 בוועדות	 השתתפתי	 פתע,	 ביקורות	

כשנדרשה	עזרתי.

הרווחה	 משרד	 מול	 רבים	 בדיונים	 השתתפתי	
בזכות	 לחבר.	 התעריף	 את	 להעלות	 במטרה	
התוספת	שקיבלנו	השלמנו	את	רישות	המסגרות	
במצלמות	על	מנת	להבטיח	את	תחושת	הביטחון	
בנוסף,	שיפרנו	 והצוותים.	 של	החברים,	ההורים	
לאפשר	 מנת	 על	 המסגרות	 מנהלי	 שכר	 את	
לאנשי	מקצוע	ראויים	לעבוד	עבור	ילדינו	לאורך	
והתזונה	 ההיגיינה	 נושאי	 את	 שיפרנו	 זמן.	
הורים	 במשותף	 שקיבלנו	 להחלטות	 בהתאם	

וצוותים	בשולחנות	עגולים.		

עם	 במית"לים	 קוגניטיביות	 כיתות	 הקמנו	
של	 התקנים	 את	 והעלנו	 מקצועיים	 מורים	

מנתחי	ההתנהגות	והעו"סים.	

ובראשונה	 ובראש	 לפנינו	 עדיין	 רבה	 עבודה	
שאנשים	 מנת	 על	 המדריכים	 שכר	 העלאת	

ראויים	ירצו	לעבוד	עם	ילדינו.	

והמסגרות	 בכלל	 אלו"ט	 למען	 לפעול	 אמשיך	
עם	 פעולה	 ובשיתוף	 מלאה	 בשקיפות	 בפרט,	

ההורים	ועם	הצוותים	המקצועיים.	

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

אני	 משתנה,	 אלו"ט	 מבנה	 בה	 זו	 בתקופה	
ילדינו,	 של	 האינטרסים	 על	 לשמור	 מתחייבת	

החברים	במסגרות	הדיור	והתעסוקה.	

אפרת
עציון פאר 

 052-3334397
e f . p e e r @ g m a i l . c o m
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	33 בן	 שנהר	 נמרוד	 של	 אביו	 חיפה.	 תושב	
ומועסק	 בחיפה	 הכרמל	 על	 בבית	 המתגורר	

במרכז	תעסוקה	זמני	בסמוך.

בהשכלתי	רואה	חשבון.	תואר	ראשון	בחשבונאות	
עוסק	 עסקים.	 במנהל	 שני	 ותואר	 וכלכלה	
במספר	 וחבר	 העסקי	 במגזר	 חברות	 בניהול	

דירקטוריונים	של	חברות.

פעיל	באלו"ט	למעלה	מ-	20	שנים.	פועל	ואפעל	
האוכלוסייה	 כלל	 של	 וחיזוקה	 קידומה	 למען	
לאוכלוסייה	 ובמיוחד	 בישראל	 האוטיסטית	
הבוגרת	הגרה	ועובדת	במסגרות	המופעלות	ע"י	

אלו"ט.	

ואתרום	 לכך	 שיידרש	 הזמן	 כל	 את	 לכך	 אקדיש	
מהניסיון	והידע	שצברתי.

אפי 
שנהר

 
054-7797902

efishenhar@gmail.com

ואפוטרופוס	 אבא	 ילדים,	 ל-3	 ואב	 לעדנה	 נשוי	
"בית	 לחיים	 בית	 דורון	המתגורר	במסגרת	 לבני	

הדר-כפר	סבא"	המופעלת	על	ידי	אלו"ט.

במסגרת	פעילותי	באלו"ט	שימשתי	בהתנדבות	
שנים	 כ-3	 במשך	 האגודה	 וכגזבר	 ועד	 כחבר	
)1993-1995(.	כחלק	מפעילותי	למען	האוטיסטים,	
שימשתי	גם	כיו"ר	ועד	ההורים	וכיום	כאחראי	על	

הכספים	מטעם	הורי	הוסטל	כפ"ס.

והמיוחדים	 הרבים	 לצרכים	 היטב	 מודע	 בהיותי	
התעסוקה,	 ובמרכזי	 בהוסטלים	 החברים	 של	
מאזנים	 שנתיים,	 תקציבים	 בהכנת	 גם	 עסקתי	
השתתפתי	 שונים.	 ותשלומים	 כספיים	 ודוחות	
מתוקף	תפקידי	כגזבר	גם	בישיבות	הועד	המנהל	

של	האגודה.

כמהנדס	 מעבודתי	 לגמלאות	 פרשתי	 לאחרונה	
בי	 יש	 כיום	 האווירית.	 בתעשייה	 איכות	 ומנהל	
של	 רווחתם	 למען	 לפעול	 והזמן	 היכולת	 הרצון,	

החברים	בתחום	הדיור	והתעסוקה.

הנני	מבקש	לפעול	לקידום	מספר	נושאים	ובהם:

• המדריכים		 של	 התחלופה	 תדירות	 את	 להקטין	
התעסוקה. ובמרכזי	 בהוסטלים	 התפקיד	 ובעלי	

• המדריכים		 של	 העבודה	 איכות	 את	 לשפר	
באמצעות	הגברת	ההכשרות	המקצועיות.

• והמתנדבים		 המדריכים	 מספר	 את	 להגדיל	
בהוסטלים	ובמרכזי	התעסוקה.

• ומרכזי		 הוסטלים	 של	 מהירה	 להקמה	 לפעול	
המצוקה	 לפתרון	 ורבים	 חדשים	 תעסוקה	

הקיימת	אצל	ההורים.

אמונכם	 את	 ההורים	 מכם	 לקבל	 מבקש	 הנני	
בהנהלת	 כחבר	 לבחירתי	 ולסייע	 בי	 ותמיכתכם	
לי	לפעול	מניסיוני	 דיור	ותעסוקה	ובכך	לאפשר	
לקידום	 ההורים	 עם	 פעולה	 ולשתף	 ומזמני	

הנושאים	הנדרשים	לרווחתם	של	החברים.

אלי
שבתאי

 
  052-3579378

shabtaie l i@gmai l .com
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בן	68,	נשוי	למאיה	ואב	לאייל,	ניר	ואור.

וקופ"ח	 רפואה(	 בחיל	 )סא"ל	 צה"ל	 גמלאי	
ומטה	 ניהול	 תפקידי	 מילאתי	 בה	 מאוחדת,	

שונים.	

תואר	שני	במנהל	מערכות	בריאות.

פעיל	בהנהלת	אלו"ט	ובהנהלת	החטיבה	שנים	
הבוגרים	 חטיבת	 הנהלת	 יו"ר	 הייתי	 רבות.	

במשך	קדנציה	אחת.	

מסיבות	אישיות	לא	הצגתי	מועמדות	בבחירות	
2014,	אך	נשארתי	פעיל	בוועדת	קבלה	לאלו"ט	

ובוועדת	חריגים.

והחטיבות,	 ההנהלה	 במבנה	 השינוי	 עם	
שוכנעתי	לחזור	לפעילות	בחטיבה.

אני	מאמין	כי	על	אלו"ט	להוות	עמותת	הורים	
ילדינו	 לטובת	 פעילות	 	- המילה	 מובן	 במלוא	
וההורים	-	לקידום	רווחת	ילדינו	הנמצאים	כבר	
דיור	 פתרונות	 למציאת	 ולפעול	 לחיים	 בבתים	

ותעסוקה	לאנשים	נוספים	על	הרצף.	

ואחליט	 המצב	 את	 מחדש	 אלמד	 אבחר,	 אם	
יחד	עם	 לפעול	בתחומים	השונים,	 רצוני	 כיצד	

חברי	בהנהלת	החטיבה.

אליאב
שני-דור

 050-6617449
mepapi l io@gmai l .com
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לדודיק.	 ונשואה	 ואלון	 לאיתי	 אימא	 	,50 בת	
עובדת	באוניברסיטת	תל	אביב.

16	שנה	באלו"ט.	אני	רואה	באגודה	 פעילה	כבר	
את	הגוף	המסנגר	החשוב	של	קהילת	האוטיסטים	

בישראל	ומקור	כוחנו.	

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

מנוהלת	באופן	תקין	וחכם.

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

המשתנה	כל	הזמן.	

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

שיותר	צרכים.	

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

שנוכל	לעשות	יותר	בתקציבים	מצומקים.	

מיכל
לוקר אשד 

  052-8571733
Michal.locker@gmail.com

אבא	של	דנה,	המתגוררת	בהוסטל	בית	השופט	
)בית	הקרן(	בראשל"צ	מאז	שנת	2001.	

בהשכלתי	מהנדס,	בוגר	הטכניון	B.Sc.	לפני	כ-3	
34	שנות	 שנים	פרשתי	לפנסיה	מוקדמת,	אחרי	

עבודה	אינטנסיביות	בתעשיות	הביטחוניות.	

חלק	 ולוקח	 משתתף	 אני	 שנים,	 מספר	 זה	
באסיפות	אלו"ט	המתקיימות	במרכז	רבין.

סיכום	שנתי	של	עבודת	ועדת	הביקורת	בא	לידי	
ביטוי	בדו"ח	השנתי	המוצג	באסיפה	הכללית.	

אני	מצפה	שבאגודה	בסדר	גודל	של	אלו"ט,	הדו"ח	
תקינים,	 ונמצאו	 שנבדקו	 נושאים	 רשימת	 יכלול	
בתיקון/ צורך	 שיש	 נראה	 בהם	 נושאים	 ורשימת	

כך	 לשם	 וכיצד.	 נבדק	 מה	 הסבר	 כולל	 שיפור,	
צריך,	בין	היתר,	לתחזק	ערוץ	תקשורת	נגיש	לכל,	
ישירות	 המעוניין"	 מ"כל	 אינפורמציה	 להעברת	

לוועדת	הביקורת	באופן	גלוי	או	אנונימי.

לתקן	 שמטרתה	 בונה,	 שביקורת	 מאמין	 אני	
ולשפר	)ולא	לנגח(,	תוך	הבנת	המציאות,	המגבלות	

והאילוצים,	יכולה	לתרום	לשיפור	הארגון.	

יתירה	 הקפדה	 הייתה	 השנים	 רבת	 בעבודתי	
כמתבקש	 תקנים,	 פי	 על	 מסודרת	 עבודה	 על	

בפרויקטים	קריטיים	בהם	עסקתי.

אני	מאמין	שיש	לי	את	היכולת	להבחין	בין	עיקר	
לטפל,	בין	רצוי	למצוי,	ומקווה	שאוכל	להשתלב	
וזאת	כמובן	בסיוע	ובהדרכת	 בוועדת	הביקורת,	

האנשים	הנמצאים	כיום	בוועדה	זו.	

לאורך	השנים	אני	משתתף	בפעילויות	ההוסטל	
נופשים,	אירועים,	אסיפות(	כמעט	 )טיולים,	
ללא	יוצא	מהכלל.	בשנים	האחרונות	אני	חבר	
ומעורב	 פועל	 ההוסטל,	 של	 ההיגוי	 בוועדת	

מעבר	לישיבות	הוועד.

יצחק
בן-צור 

izik-bz@bezeqint.net

המועמדים לועדת ביקורת 
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