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 תוכן עניינים
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 דבר העורך

 , חניך מכינת כנפיים צעיריםטומי ברצ'נקו |

ההתחלה מפעילה אצלנו הרבה רגשות: ציפייה, פחד, שמחה, עצב, התרגשות, הזדמנות. אבל 

היא גם קשורה בחבל חזק לסוף. תמיד כשאנחנו מתחילים משהו אנחנו גם מסיימים משהו. לכל 

סיימתי  -סיימתי בית ספר; התחלתי לעבוד בשירות לאומי  -התחלה יש סוף. התחלתי מכינה 

סיימתי את הלילה ואת האתמול. לכל התחלה  -בבוקר, התחלתי את היום  להיות מובטל; קמתי

יש קשר חזק לסוף. עוד שבועיים וקצת אנו, ויש כאלה שכבר מחר בבוקר, מסיימים משהו אחד 

ומתחילים משהו אחר, חדש, מתחילים התחלה. אבל איך אנחנו באים לקראתה? מה לקחנו 

 מהסוף? עם מה אנחנו באים להתחלה. 

ו פותחים דרכים חדשות, ובו זמנית סוגרים דרכים בהן כבר הלכנו וסיימנו את המסע, אנחנ

 ועכשיו אנחנו עומדים בפתחו של מסע חדש. 

רגע לפני הצעד הראשון לעבר מסע חדש, לעבר התחלה חדשה, בואו נתבונן במה שעשינו, במה 

שעברנו. בואו נסכם את הדרך בה הלכנו, וגם ניפרד לשלום ממי שפורש כנפיו לכיוונים אחרים, 

למי שמסיים את הדרך בכיוונים ויוצא אל הכיוון שאליו כיוונו כל הדרך. אנדרו, ליאת, חנה, רוני 

ן מסיימים באון ובגאון את מכינת כנפיים צעירים, אחרי שנתיים של דרך משמעותית. והם וקר

 ליגה של אלופים. בהצלחה בטקס הסיום. 
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 דבר המנכ"ל
 גידי צור |

 

 

 

 

 

 

 סוף הוא התחלה

רצופה באתגרים. ועם זאת, השנה  ,14-הנה מסתיימת לה עוד שנת פעילות בכוונים, השנה ה

החיים, זה כמו לרכב  "אני חושב שהצלחנו ליישם את האמירה המפורסמת של אלברט איינשטיין:

". מבלי לעצור, כדי לא לאבד את שיווי המשקלבמשך כל הזמן להתקדם עליך  – על אופניים

כה )שילת מרכזת השיווק לשעבר אהבה אמירה זו, ובצדק. שמעתי שהיא עושה חייל בדר

 החדשה ואני מאוד מאוד שמח על כך(.

סוזן ועידן, ועדיין זה לא נקלט.  -השנה נפרדנו מאנשים אשר היו אבני פינה במבנה כוונים 

 במקביל, הגיעו אחאי ומיכל עם כוחות חדשים. 

אירועים וחגים עמותתיים, כך אנחנו חוגגים את ראש השנה  -השנה המשכנו במסורות שיצרנו 

, ומקיימים מסע אופניים חוגלה, ערבי "קפה כוונים", ימי למידה של הצוות, ועוד ופסח אלטרנטיבי

ועוד. מפגשים עם משפחות "ציידים" ו"ליגה" תמיד ממחישים את השותפות החשובה עם 

 המשפחות בתהליכים שמתרחשים. 

 ומה בתוכניות:

בהובלתה של רותם, "בגובה עיניים", תוכנית שאותה מדריכות הסטודנטיות וקומונת צופים ב', 

 אשר שמרה על הקיים ופרצה בפעילות בקרב קהילת בנות כבדות ראייה בעדה החרדית.

מועדונית "סימני דרך" ביגור מסיימת את שנתה השישית, והפעם בהובלת גיתית וצוות מדריכים 

 מסור. לא הצלחנו עדיין לחדש את דירת האימון המוצלחת, ואנו עובדים על כך קשה.

 כנפייםמכינות 

, וקבוצת ליגה תעלה על הבמה לסיום המסלול 14-מסיימת את המחזור ה מכינת כנפיים צעירים

 באמצע אוגוסט כרגיל.

 מסיימת ונקלטת, כל אחד בזמנו. מכינת כנפיים בוגרים

(, מגדילה את האחיזה שלה בנווה שאנן בדירה מכינת כנפיים לחכ"ש, )חרשים וכבדי שמיעה

 חניכים. 14ת נוספת, ויהיו בה לפחו

 גידי צור בחנות למשמעות
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מסיימת שנה הרואית של הקמה, ומתכוננת לשנה הבאה ולהרחבה לה  מכינת כנפיים על הרצף

 אנו מקווים מאוד.

עובדת על פתיחת דירה בחיפה, ומחכה לחניך השלישי  מכינת כנפיים לחברה הערבית

 שיאפשר את פתיחתה.

ובלתה של ורד, עד סוף ממשיכה בה -התערבויות בקרב צעירים בקהילה  - תוכנית המנטורים

 דצמבר.

 50מתממשות בעזרת הצוות המסור וטלי, שממשיכים לתת ליוויים לכמעט  תוכניות דיור נתמך

דיירים מנהריה ועד נתניה. בוגרי מכינות כוונים מהווים חלק קטן בתוכניות אלה. היו ועוד יהיו לנו 

 גם חתונות וגם אירועים עצובים.

 :מתנדבים

שוב ושוב עושים עבודה מדהימה, שומרים על קשר וחוזרים לבקר. כך למשל אולי  מתנדבי חו"ל

 המפורסמת, שהגיעה לביקור וראינו אותה שוב בחתונת בנה של איריס.

אכן בנו קומה ב' בקשר בין הצופים לכוונים. בתוכניות רבות פעילותם הייתה  קומונת הצופים ב'

 עים להם בתודה.איכותית מאוד ונעשתה במסירות, ואנו מצדי

ממשיכים ללוות, לתמוך בצוות ועוד, באזורי החנות למשמעות, אופניים,  מתנדבים גליל מערבי

 דירות ועוד.

ממשיך ללוות ולפקח על התפתחות העמותה גם או בייחוד במורכבויות  וועד מנהל בהובלת גדי

 של ארגון מתבגר.

 שותפים למלאכה:

ומי, הקרן לפיתוח שירותים לנכים )הדירות החדשות הממשלה דרך משרד הרווחה, הביטוח הלא

בנהריה וציוד נוסף(, הגו'ינט כמובן שותף מרכזי לפיתוח תוכניות, עמותת שלומית קרנות 

 הזדמנות אריסון, יד הנדיב ועוד.

 לרבים רבים, הטובים ומיטיבים עמנו, תודה.

ילה שהיא נקודת קצה, גם אנו לקראת סיום. אני מעדיף את המילה סיום על פני המילה סוף; מ

 אם בלתי נמנעת.

אם כך, מהו זה שהכי מחזק אותי בסופו של דבר? זו ההתקדמות המשמעותית של חניך או 

חניכה. או, הייתי אומר, הזינוק שלהם, או פריצת דרך נוספת עבורו או עבורה בדרך לעצמאות, 

 ים. ועבור כוונים זה עוד נתיב התפתחות עבור חניכים ומשתתפים נוספ

סיום שנה, עייפות רבה לעיתים, אבל לפתע עולה איזה רעיון חדש או נקודת התבוננות חדשה, 

 והאדרנלין מתחיל לזרום במרץ לקראת השנה הבאה וההתחדשות הבאה.

 סיומים מוצלחים לכולם וגם חופשים טובים למיניהם.

 שוב תודה על השותפות במסע הזה.

 גידי
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 החלומות של לילך

 "בגובה העיניים" חניכה בתוכנית, לילך כהן| 

וחצי, אני מבת ים ואני עיוורת מלידה.  18שמי לילך, אני בת 

אני מאוד אוהבת לשיר ולשמוע מוזיקה, בעיקר פופ ורוק 

 -" וalice in chainsכבד. אני אוהבת להקות כמו "

",paradise lost"ואפילו הייתי בהופעה של "Guns & 

Rosesעם אנשים בפלאפון. יש לי  " . אני גם אוהבת לדבר

 8תוכנה בפלאפון שמקריאה לי הכול. אני משתתפת כבר 

שנים בפרויקט של עמותת כוונים, שנקרא ״בגובה 

 העיניים״.

״בגובה העיניים״ זה בעצם פרויקט לעיוורים ולקויי ראייה, 

 שהמטרה שלו היא ללמוד איך להיות עצמאים.

הזבל, לשטוף מלמדים אותנו לחתוך סלט לבד, לזרוק את 

 כלים לבד, וגם עושים הרבה פעילויות וטיולים.

למשל, בחג פורים הלכנו לחוות סוסים נגישה לעיוורים. 

זאת הייתה בשבילי חוויה מיוחדת, נהניתי מאוד ללכת עם 

 הסוסים, להרגיש אותם ולהאכיל אותם.

העיוורון. אני הולכת לבד, מכינה לעצמי את הכריך, חותכת לבד אני לא מוותרת לעצמי בגלל 

 ירקות, שוטפת את הכלים שלי.

 כאן למדתי שעיוורים יכולים!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לילך עם סוס נחייה בחוות הסוסים
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 מחשבות לפני השינה
 י, חניך מכינת כנפיים בוגריםעמית הגלעד |

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני קורא שוב את "החיים כמשל".

 בתחנה אחרת בחיי.קראתי אותו בעבר כמה וכמה פעמים, כל פעם 

 אני משתנה מקריאה לקריאה.

 עובר דירה. עובר ישוב. מכיר אנשים חדשים.

 ומאידך, הפחדים שלי זהים במהותם.

 כמו גם התסכולים המכרסמים בבשר

 והרצון המכרסם באהבה.

 וכמו פנחס שדה )קטונתי!(

 גם אני מבין

 ולא מבין דבר

 

 תאר לך, עמית, 

 מרצונך להיות כאן, ואין מדובר בתקלה חסרת פשר.שבחרת 

נסות תאר לך שבחרת לעצמך מראש את הכול כולל הכול, כדי להת

 וללמוד ולצמוח.

 מרגש, נכון?

 בא לפתח אותך. -מה שאומר שכל מה שקורה לך 

 ושאין טוב או רע, אלא למידה.

הראש בשמים והרגליים יציבות על  -ושאתה שילוב של רוח וחומר 

 מה.האד

ושאם אתה רוצה משהו, כלומר באופן פעיל ובכל מאודך, ייתכן 

 שהוא יתגשם.

 ושהתפתחות היא עניין תהליכי ולא סטטי. כי תמיד אפשר עוד.

תהיה  -ושככל שהראייה שלך תהיה מרחיקת לכת ומקיפה יותר 

 מודע לאפשרויות רבות יותר.

 רק תאר לך.
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 עדכוני כוונים
 | מערכת "מכוונים גבוה"

 

 

  

חדשות טובות: כיוונים זכתה במכרז להפעלת 

 דיור נתמך באזור נתניה. 

, התקיים יום עיון בנושא 16.5,-ביום רביעי, ה

דיור נתמך, לרגל פתיחת התכנית בנתניה. 

 האירוע היה מרגש ומעורר השראה.

הג'וינט. "כיוונים" מפעילה אותה בגליל התכנית רצה כבר כשש שנים, והיא יוזמה מבורכת של 

המערבי. תכנית זו מיועדת לאנשים עם מוגבלויות, כגון: נכויות פיזיות, אוטיזם, מוגבלות שכלית 

 קלה, ועוד.

מה נותנת התכנית? התכנית מאפשרת לאדם עם מוגבלות לרכוש או לשכור בית, בו יחיה את 

אותו. התכנית עוזרת לו למצוא את הבית, חייו ויאפשר לו להיות חלק מן הקהילה שעוטפת 

ולממש את הזכויות שמגיעות לו בעת חיפוש הבית. בנוסף, התכנית ממשיכה ללוות את האדם, 

לעזור לו להתקדם בתפקודי היום יום, וללוות אותו בשעות הפנאי לתעסוקה שמתאימה לו. בכך 

 היא תומכת ועוזרת לו לממש את המגורים בתוך קהילה רגילה.

  

 

 

 

, עמותת כוונים יצאה למסע אופניים בחסות 10.5-ביום שישי, ה

קלארק. קבוצת הרוכבים על אופני טנדם -חברת קימברלי

 ק"מ מבוסתן הגליל לנהריה. 20-"הפציצו", ורכבו כ

יד רכבה לאורך קו החוף, -אופן ואופני-קבוצת הרוכבים על תלת

סוקולוב, הידועה בכוונים כדירת שנה ב' של מכינת  מדירת

 כנפיים, ועד החנייה בסוף הטיילת של נהריה.

שעודד  –יונתן כרמי  –וכמובן, איך אפשר לשכוח את המעודד 

 בכל הכוח את הרוכבים.

כמו אל נווה  -קלארק היקר -מפעל קימברלי -הגענו אל היעד 

 יד נהיה אסירימדבר, ושם ישבנו ואכלנו סעודה נחמדה. ותמ

  תודה!

 תמיכה עם דירה

 אופניים מסע

 התכנית חברי הרצו שבו עיון יום

 

 אופניים על רכיבה אירוע
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, נערך בבית הנשיא טקס למצטייני 28.5-ביום שני, ה

אזרחי. בין המצטיינים הייתה גם ליאת פקדו -השירות הלאומי

שלנו. היא קיבלה אות הצטיינות מנשיא המדינה, ראובן 

ריבלין. ליאת עושה, במשך כשנתיים, שירות לאומי בבית 

ספר "מעיינות" בכברי, כחלק ממכינת כנפיים. היא חונכת 

אישי ילדים מבית הספר, עוזרת למחנכות, ומספרת  באופן

 .את סיפור עליית משפחתה מאתיופיה במבצע שלמה

 ליאת, אנחנו גאים בך מאוד ומאחלים לך הצלחה בפריסת הכנפיים!

 

 

 

 

 

 

קבוצת "ליגה", מחזור י"ג של מכינת כנפיים 
לצעירים, שנמצאים כרגע לקראת סיום שנה ב' של 

, לטיול סוף שנה. 20.6המכינה, יצאו ביום רביעי, ה
הטיול ארך שלושה ימים. את הטיול ארגנו החניכים 

בכוחות עצמם, מקביעת היעד, דרך ניהול 
 הלוגיסטיקה ועד להדרכות לאורך כל הטיול.

הטיול התקיים ברחבי הגליל העליון. הוא החל 
במערת קשת, עבר לעמק החולה והמשיך אל 

ונחל שניר. בני הקבוצה ישנו  שמורות תל דן
 באוהלים בקמפינג שבקיבוץ דפנה, כמו מטיילים אמיתיים!

  כל הכבוד על ארגון הטיול, ותודה על שבחרתם לשתף את קהל העיתון בחוויות הטיול שלכם.

 

 

 

 

 

 

 

 לליאת מצדיעים

 ליאת בטקס מצטייני השירות הלאומי

 ליגה של טיול

 קבוצת ליגה במערת קשת ובשמורת תל דן
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 השינשינים נפרדים
 אורי אגוזי גוזלן, עילי אנושי, אייל יהלום,| יעל בקלצ'וק, תם לוין, אורן 

 

 לעמותת כוונים,

 תודה לכם על שנה מדהימה ובלתי נשכחת. 

 הגענו לכאן מלאי חששות, כאלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם.

 אתם חייכתם אלינו והבטחתם שמהר מאוד נכנס לעניינים ואכן כך היה. 

 להרגיש הכי בבית בעולם.קיבלתם אותנו למשפחת כוונים ונתתם לנו 

 כל אחד ואחת מכם, חניכים וצוות, עיצב בדרכו את השנה שלנו וסייע לנו ברגעים הקשים. 

 .אנחנו מודים לכם על כך

 אוהבים וכבר מתגעגעים, 

 .2017-18קומונה ב׳ 

 שיל בקלצ'וק, אורן גוזלן, עילי אנומימין לשמאל: תם לוין, אורי אגוזי, אייל יהלום, יע
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 ה של מדריכת שנה א'נקודת מבט
 ן, מכינת כנפיים צעיריםליאור כה| 

לא מזמן טומי שאל אותי אם אני אהיה מוכנה לכתוב לעיתון של כוונים. הכוונה, לכתוב על השנה 

במכינת כנפיים )שנה א'( מנקודת מבטי. במפתיע, הפעם הסכמתי לכך לכבוד סיום העבודה שלי 

 במקום כרגע.

 

 קבוצת הציידים. –אני מדריכה במכינת כנפיים צעירים, שנה א', בבוסתן הגליל  שמי ליאור כהן,

גדלתי בקיבוץ ראש הנקרה, וקיבלתי חינוך של הנוער העובד 

 והלומד.

 

לפני הצבא עשיתי שנת שירות, ואחרי הצבא עשיתי עבודה מועדפת 

 שכלי. -עם אנשים בעלי עיכוב התפתחותי

 

של סוזן הסבירה לי על המקום.  לכוונים הגעתי אחרי שבת דודה

 הגעתי כדי ללמוד יותר על ההתמודדות עם מגבלה פיזית בלבד.

 –במכינה  14למי שלא מכיר את כוונים אני רוצה להסביר מעט על כך. השנה מסתיים המחזור ה

 "הציידים", בשמם הרשמי. 

 

. החל בלו"ז הקבוצה הקטנה והמיוחדת הזאת התנסתה השנה, בפעם הראשונה, בהמון דברים

קבוע, שמטיל עליהם אחריות לאורך כל השנה. אחריות על דברים, שאם הם אינם עושים אותם 

אף אחד אחר לא יעשה אותם במקומם. ואלה הם: התנסות בניהול העזרה שלהם, התנסות 

בקניות, בניקיון, בבישול, התנסות בלדבר מול אנשים, התנסות בכישלון, בלמרוד, בליצור קשרים 

וטיולים, באירוח    יים, בלהתמודד עם סיטואציות חברתיות מורכבות, בתכנון אירועיםחברת

התנסות בהחלטת החלטות ופיתוח דעות עצמאיות. ואת כל אלה ועוד  -אורחים, והכי חשוב 

 דחסנו לתוך שנה אחת קצרה.

 

שקט  היה עולם לאמהשנה המטורפת הזאת הכילה את כל הדברים הטובים והרעים כאחד. 

משעמם. בין כל המעמסות והקשיים קרו דברים היה עולם לא מרגוע אצלנו בקבוצה, אבל גם ו

מול הקבוצה; חניך  -"לא"  -מדהימים שהתרחשו בשקט ובצניעות: חניך שהתחיל להגיד בקול 

שלמד לקבל שינויים ולקבל את האפשרות שאנשים משתנים. ואני לא ארחיב כאן על כל הקסמים 

לנו השנה בלי שנשים  הקטנים האלה שקרו

 לב, כי אז זה יהפוך לספר.

     

הדבר הכי משמעותי שקרה לי השנה היה 

אירוע 'שיעור המוחות', בו החניכים היו צריכים 

להרצות על נושא שהם בחרו בעצמם. 

ההרצאות היו מול צוות המכינה וקבוצת ליגה. 

 בסוף האירוע היו גם מנצחים ופרסים.

 

בו כל החניכים פחדו, חששו, נלחצו ורצו לברוח הביתה, הם עלו אחד אחרי חודש ארוך וקשה 

אחד  לבמה והרצו, כשכל אחד מהם הרצה טוב יותר מבכל חזרה שהייתה לו לפני כן. בסוף 

האירוע אחד החניכים, שהיה לו הכי קשה להתמודד עם המשימה המלחיצה הזאת, לקח אותי 
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 ד עם המשימה.הצידה ואמר לי תודה על שדחפתי אותו להתמוד

אני בעצמי מעולם לא הרצאתי מול קהל גדול, ורק המחשבה על לעשות דבר כזה עושה לי נמלים 

 ברגליים. באותו אירוע הרגשתי שיחד איתם התגברתי גם אני על הפחד שלי.

 

מה זה בשבילי כוונים, ומכינת כנפיים צעירים בפרט. כשאני חושבת על כוונים עולה מולי בגדול 

מאות. לא סתם עצמאות, אלא כזאת שמוגשת על כפית זהב. וההבדל לדעתי בין שנה המילה עצ

א' לשאר המסגרות בעמותה, זה שהכפית זהב הזאת באה גם עם יד שתראה את הדרך בירידות 

 ובעליות.

 

אני לוקחת מהשנה הזאת כל כך הרבה. התבגרתי 

בה, למדתי איך להסביר דברים בצורה הטובה 

לסמוך על אנשים ולגרום להם  ביותר, למדתי איך

דרכים לעבור קיר בטון  100לסמוך עליי, ושיש 

בגובה שני מטר )גם אם אתה בכיסא גלגלים(. והכי 

חשוב, למדתי שצחוק פותר הכול וגורם לכול להיות 

 יותר נעים.

 

כשאני מספרת לאנשים על העבודה שלי בכוונים הם לרוב חושבים שזה התנדבות או בא מלב 

ה לי להגיד מה אני נתתי בשנה הזאת לחניכים, בגלל שברור לי שקיבלתי מהחניכים טוב. קש

ומהעמותה הרבה יותר ממה שנתתי. כי בסופו של דבר, הרבה פעמים המדריך הוא רק הצינור 

 לחניכים. -שמעביר את ההסברים, התשובות והעצות מהצוות המקצועי הרחב והחם 

להעביר את הדברים אל החניכים הייתה מוצלחת  אני רק יכולה לקוות שהדרך שבה בחרתי

מכל מה שעברנו השנה. ושלא ישגעו את המדריכים הבאים  10%מספיק, כדי להטמיע בהם 

 ☺שלהם כמו ששיגעו אותי. 

 

 תודה על הכול ובהצלחה בשנה הבאה, 

 ליאור.
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ה גדולה השירות הלאומי ממלא אותנו בגאוו"

 "על שאנחנו יכולים לשרת את המדינה

 ראיון עם טומי ברצ'נקו, חניך מכינת כנפיים צעירים

 ן, חניכת מכינת כנפיים צעיריםמראיינת: ספיר בורשטיי
 

איך זה להיות העורך הראשי של עיתון 

 ?כיוונים

זאת עבודה מעניינת. אני אוהב את 

העבודה הזאת. זו עבודה עם המון 

יצירתיות, מנהיגות, עבודה  :תכונות

בצוות וידיעה מה מתרחש בעמותה 

 כולה. 

 

  מי עוזר לך לכתוב את העיתון? 

העיתון מורכב מאנשים שונים שעוסקים 

 בכל מיני דברים בעיתון. 

 

  ?מהו התהליך של הוצאת העיתון

התהליך של הוצאת העיתון הוא ארוך 

ונחישות. קודם כל, יש לבחור את הנושא שבו יעסוק העיתון. אחר כך, ודורש סבלנות, אמונה 

צריך לחפש כתבות, לערוך את הכתבות שהם מביאים, לחזור ולבחון את העריכה הלשונית 

 שלהם, ואז לסדר את כל מה שהגיע, לעצב את השער ואת עמודי העיתון ולהוציאו לאור.

 

 איזה תפקידים יש בעיתון? 

וי בידיו של האדם שמרכז את כל התפקיד הראשי מצ

העבודה הקשורה בעיתון. הוא זה שמעלה את השאלה: 

איזה נושא יעלה בכל פעם בעיתון, שעורך את הכתבות 

שהובאו ועוד. בנוסף אליו, ישנם הכתבים שכותבים את 

הכתבות, המעצב שמעצב את מראהו של העיתון 

והעורכת הלשונית שבודקת אם הכול תקין מבחינה 

 ת. לשוני

 

 מה גרם לך לרצות להיות עורך עיתון? 

 האמת היא שהעמותה היא שהציעה לי לעשות זאת. זה נשמע לי מעניין ולכן נעניתי לכך בחיוב. 

 

  איך זה לעשות שירות לאומי?

השירות הלאומי ממלא אותנו בגאווה גדולה על שאנחנו יכולים לשרת את המדינה. זו זכות גדולה 

 שנגישה עבורנו. לשרת את המדינה בדרך

 

 

 טומי ברצ'נקו
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 האם לדעתך מתאים לך שירות לאומי או שירות שדומה לשירות צבאי? 

 כל אחד משרת את המדינה. 

 

 

איך זה להיות פעיל בקבוצות ואירועים שעושים למען הנכים? ומה גרם לך לרצות לעשות את 

 זה? 

אני קצת במנוחה אבל אני מרגיש שאני חייב לפעול למען עתיד טוב עבור בעלי מוגבלויות. עכשיו 

 אחזור לזה מאוחר יותר.

 

 מה זה שיתוק מוחין?

שיתוק מוחין מתרחש בזמן הלידה, כאשר החמצן לא מגיע למוח והתוצאה היא שהשרירים לא 

 קשובים להוראות מהמוח. 

 

 

 איך זה משפיע על התפקוד שלך ביום יום?

אני מרותק לכיסא גלגלים, ואני לא מדבר, ויש לי 

מחשב מיוחד. הייחודיות שלו היא שהוא פועל על 

ידי מיקוד מבט שלי, ובעזרתו אני מתקשר עם 

 הסביבה בדרך מיוחדת במינה. 

 

 מי יצר את המחשב ואיך הוא עובד?

יצרו אותו את המחשב הייחודי הזה, עם המערכת של מיקוד המבט, מייצרת חברה בשם טובי. 

שלושה צעירים שוודים. המחשב עובד עם מצלמה, שיושבת בחלק התחתון של המסך וקולטת 

 את המבט שלי.

 

 למה חשוב לך להיות עצמאי בחייך?

חשוב לי להיות עצמאי כי אני לא רוצה להיות בבית, אני רוצה להחליט על החיים שלי ולא להיות 

 נתון לדעותיהם והחלטותיהם של אחרים.

 

 כילד היה לך קשה להתחבר עם ילדים בריאים? האם

זה מורכב. מצד אחד, כל הזמן שאפתי להיות כמו כולם, ועדיין כך. מצד שני, התחברות לאנשים 

 בריאים אינה עבודה קלה.

 

 איך אתה רואה את עצמך בעתיד?

 גם אני, בדיוק עכשיו, שואל את עצמי את אותה שאלה ממש.
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 וזיכרון"פרויקט "מוזיקה 
 חן וקנין, חניכת מכינת כנפיים בוגרים| 

קיימנו מפגש בבית הורים בקיבוץ שומרת. המפגש, שהיה עוצמתי ומרגש,  23.7.18בתאריך 

התקיים במסגרת פרויקט מוזיקה וזיכרון. מטרת הפרויקט הנה העלאת זיכרונות של קשישים 

את מצב הרוח, את השיח על  חולי אלצהיימר דרך מוזיקה שהם אוהבים. מוזיקה זו עודדה

נפשית. רבות מדובר על כך שהחיוך והצחוק -זיכרונות מהעבר וחיזקה את המסוגלות הרגשית

נעלמים מבתי האבות, ועם זאת, ביקור המשפחות, ובעיקר הנכדים, מרומם את מצב רוחם של 

יסוק הקשישים בבתי אבות. פרויקט כזה כמו מוזיקה וזיכרון תורם לבואה של המשפחה ולע

מעשיר סביב המוזיקה והשירים שיקירם אוהב. המפגש הנוכחי היווה אירוע שיא, לאחר עבודה 

ממושכת של איסוף רשימת שירים אהובים מהקשישים ובני משפחותיהם והורדת השירים 

 .עבור כל קשיש המשתתף בפרויקט mp3 ושמירתם בנגן

סוציאלית של בית הורים שומרת,  במפגש נכחו הקשישים ובני משפחותיהם, ושני, שהיא עובדת

ונציגות מטעם עמותת כוונים, ואני, חן, העוסקת בפרויקט זה לאורך השנה ואיריס, שמנהלת את 

החנות למשמעות בלוחמי הגטאות. במהלך המפגש הקשישים האזינו למוזיקה שנאספה עבורם 

יהם ולהעלות והתרגשותם הייתה ניכרת. המוזיקה גרמה לקשישים להעלות חיוך ענק על פנ

 .זיכרונות מהעבר

 

 

 

 

 

 

 

הקשיש הראשון איתו התחלתי את הפרויקט המדהים הזה היה סבא שלי, היקר לי מכל. התחלה 

זו נתנה לי כוח ורצון להמשיך לעשות את הדבר המדהים והמבורך הזה עם אנשים נוספים. 

יצאתי מהמפגש הייתה עוצמתית, עם חיוך גדול והרגשה כי המשכתי את הדרך  החוויה איתה

שהתחלתי עם סבא שלי. ברגע שראיתי את הקשישים מאושרים ושמחים התמלאתי סיפוק 

ושמחה גם אני. בנוסף, אחד הקשישים ניגש אליי בהתרגשות וברך אותי, וזה ריגש אותי 

 .במיוחד

כנפיים מכינת יכה מחנרוני אדרי, הלאומי, אותו הובילה השירות במסגרת מיזם זה מתקיים גם 

 שנה ב' יחד עם תם לוין השינשינית .  - צעירים

הקשישים זכו לעוד ביקור משפחות ואנו זכינו לקחת חלק בפרויקט משמעותי קט זה, בפרוי

 .ומשמח

 חן וקנין במפגש סיום הפרויקט



16 
 

אחת ממטרותיי היא להגיע לעצמאות "

 מקסימלית בהתאם ליכולותיי"

 , חניך מכינת כנפיים בוגריםכרמיראיון עם יונתן 

 , חניך מכינת כנפיים צעיריםמראיין: טומי ברצ'נקו

 

 שלום יונתן, ספר בבקשה על עצמך.

חניך במכינת כנפיים בוגרים. . אני 27שמי יונתן, בן 

לפני כשנה וחצי מבלי שעברתי את   ההצטרפתי לעמות

 מכינת כנפיים צעירים. 

 

 מהי מכינת כנפיים בוגרים?

מדובר בתכנית המסייעת לצעירים שסיימו שירות לאומי 

העיקריות של התכנית הן: הכשרה  או צבאי. המטרות

           לחיים עצמאיים, מציאת תעסוקה ושילוב    

 בקהילה.

 

 ,איך זה לצאת מהבית בגיל מאוחר ולא במסלול הרגיל

, או לחלופין, חניכי 18כמו חיילי צה"ל שיוצאים בגיל 

 מכינת כנפיים צעירים.

 18שכשהייתי בן  שאלה מצוינת. אני חושב שכל דבר קורה בזמן המתאים לו. אני לא בטוח

 .26הייתי בשל ליציאה מהבית. יצאתי מהבית לקראת גיל 

 

 יונתן, מה הרגשת בימים הראשונים?

               זמן עתי לתכנית כשאני מאוד סגור. לקח לי לא מעטהאמת, שלא היה לי קל. הג

 להיפתח ולהרגיש תחושת שייכות. 

 

 האם התבאסת שזו לא מכינת כנפיים האגדית, כמו זו שבבוסתן

      הגליל?

האמת שכן, שהתבאסתי. לדעתי, יכול היה להיות לי משהו מיוחד 

 רוצה לחוות.הייתי זה משהו שבתוך קומונה. אם הייתי חי 

 

אבל אתם, יונתן, חווים במכינת הבוגרים יותר עצמאות ופרטיות 

 בקומונה הם מאוד מאוד קשים.  ואוטונומיה. חיים 

אני אוהב אתגרים. טומי, תתפלא, אבל גם אצלנו קשה. ולמרות מה 

 ותי לחוות את זה.א   מסקרן שאמרת,

 

 מה מאתגר אותך?

                 וצריךמאתגר אותי לחיות עם אנשים שלא אני בחרתי. יש ויכוחים וחילוקי דעות, 

 .דבר שהוא כלל לא פשוט למצוא את האיזון בין הרצון שלי לרצונותיו של האחר.

 

 יונתן כרמי
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 ספר קצת בבקשה על ההדרכה בתכנית הבוגרים.

גוון תחומים. במ, שמלווה אותי עובדיה לכל חניך יש מדריך או מדריכה. המדריכה שלי היא נורה

בקש מלסידורים. בהזדמנות זו, אני   פעמים בשבוע, מדברים ויוצאיםמספר אנחנו נפגשים 

 שלה. אוהבהמקצועי וההמסור ולהודות לנורה על הליווי 

בנוסף, לכל דירה יש מדריך שאיתו אנו יושבים לשיחה פעם בשבוע ומדברים על בעיות ודברים 

 ו, השותפים לדירה. המדריך שלנו הוא נעם גולדפארב.שצריך לשפר בינינ

 

            ומה לגבי שאלות כמו: איפה תעבוד ומהן המטרות שלך בתכנית הבוגרים? כי 

 זו קומונת שירות. ואיך זה אצלכם? –בתכנית הצעירים זה ממש ברור 

  אני , ואזלי מה נכוןאיתה יושב וחושב יחד  אני. דלומי-, דורון ענברכזת תעסוקהלנו יש 

 ומקווה שבקרוב אמצע את עצמי בתחום התעסוקה.  חיים' קורות'  שולח

 

 האם האנשים בעמותה השפיעו על בחירת המטרות שלך בתכנית?

, בהתאם ליכולותיי, הם בהחלט עוזרים לי להבין מהן המטרות שלי. אחת ממטרותיי היא להגיע

 חיי. מהלך יפותיי באת שא לממש לעצמאות מקסימלית. בנוסף, אני רוצה

 

ומאיפה עלה   ) ואגב, זו יוזמה שלך(, יונתן, ספר איך הרגשת כשחבר שלך ראיין אותך,

 הרעיון?

אבל עלתה בי גם . , כי אני תמיד נהנה לשוחח איתךמראיין אותיהוא זה שאני שמח שאתה 

דברים.  הרבה עליי יודעחברים טובים ואתה קצת מוזר, כי אנחנו הוא זה הראיון הש המחשבה

שלנו.  לא דיברנו עליהם בשיחותעוד ש חדשים עלו כאן דבריםובסיום הראיון ראיתי להפתעתי ש

שחברים כמיוחד  יש משהובעיני  .בעיתון היהחשבתי מה עוד לא הרעיון לראיון הזה עלה בי כש

 מראיינים זה את זה.

 

 ואיך אתה מסכם את השנה?

זו הייתה שנה מאתגרת ומשמעותית עבורי. הכרתי חברים חדשים, התנדבתי בחנות 

למשמעות, שם לקחתי חלק במגוון פרויקטים וביניהם גם עיצוב העיתון שבו מודפס ראיון זה. 

עם מחדש. אפשר העברתי מספר הרצאות לתלמידים בבתי ספר, זו חוויה שמרגשת אותי כל פ

 בה.בהחלט לומר שזו הייתה שנה טו

 

תענוג לראיין אותך. תודה שנתת לנו הצצה לחיי חניך בתכנית  ,תודה רבה רבה יונתן
 . ואני שמח שעשינו את זה, הראיון הזה היה אתגר ממשי .בוגרים
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