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דבר העורכים| מיקה היוז ,שניר שלום וירון רתם עורך
עיתון "מכוונים גבוה"

ה

נה עמותת כוונים חזרה לשגרה ולעבודה .והעיתון מכוונים גבוה יוצא לאור .היה לנו העונג

לעבוד על העיתון ,ועשינו בו את הטוב ביותר שבידינו .זה כיף גדול לעבוד בצוות -לשתף רעיונות,
לכתוב ובעיקר להביע את עצמנו דרך דפי העיתון .אנו נרגשים לפתוח ככה את השנה .אנו חושבים
שלכתוב לעיתון של כוונים זו גאווה .העיתון נותן לכל אחד דרך להביע את דעתו בלי שישפטו אותו.
לדעתנו חשוב שהעיתון יישאר לאורך שנים ,כדי שלכל אחד מאיתנו יהיה מקום לפתוח את לבו.

אירוע הפתיחה תערוכת "אור"
ב 23בדצמבר נר שני של חנוכה ,פתחנו תערוכת צילומים בה  28חניכים ובוגרי העמותה הציגו את צילומיהם
בנושא "האור" .בתערוכה התקיימה תחרות צילום בה שלושה זכו במקומות הראשונים ועוד מספר צלמים
שזכו לציון לשבח .בטקס הפתיחה בחרנו לשלב בין הנצחת היקרות והיקרים אשר היו איתנו במסענו
בעמותת כוונים לבין אירוע יצירתי ואופטימי שמאפיין את המונצחים ואת כוונים .אירוע הפתיחה של תערוכת
שהיה.
ממה
כטעימה
צילומים
מספר
והנה
והתרגשות
הצלחה
היה
"האור"
שמעון לנקרי ,ראש העיר כיבד אותנו בהשתתפותו החניכים המשפחות והצוות שהגיעו וחיממו את ליבנו.
דנה טל שגב ,אוצרת התערוכה עזרה לנו בזכות הידע והניסיון שלה לממש אירוע חשוב זה.
האירוע הינו צוהר לגילוי האומנות שבקרבנו מי ייתן ועוד אירועים כאלה ייצאו ל"אור"!

"ערב מרגש המשלב שמחת חג יצירה וזכרון יקירנו"

מנכ"ל העמותה גידי צור נושא דברים

ראש עיריית עכו שמעון לנקרי מדליק נר שני של חנוכה

מבט על הטקס והתמונות
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טיולים בעמותה -נגישות בטיולי שטח

ב

חודש ספטמבר יצאנו לטיול ברמת

הנדיב בעזרת עמותת אתגרים ,שפתחו לנו
עולם חדש של טיולים בשטח.
טיילנו באזור רמת הנדיב בעזרת גילגולונים,
כלים להנגשת טיולי שטח לבעלי מוגבלות.
עגלת הגילגולון נישאת על גבי גלגל אחד
בלבד ,דבר המאפשר להסיע אותו בכל
מקום.

היה לי מאוד מעניין וחדשני
לטייל בעזרת הגילגולון.
הגילגולון הראה לי את הדרך
שבה אוכל לטייל טיולי שטח
באופן עצמאי ככל האפשר.

טיול תכנית כנפיים צעירים ,שמורת אפק

ירון ,שנה א'" :אני חושב שכל יציאה לטיול היא יוצאת דופן .במיוחד כשמדובר בטיול כזה ,שמשני
צידיו יש לחץ עצום :באחד ,החניכים שעומדים בלחץ ובחוויה החדשה מול המסלול המטלטל,
ובשני ,המתנדבים שסוחבים את הגילגולון במאמץ עצום".
עידן ר .שנה ב'" :הייתה לי חוויה מעניינת .הטיול היה ממש כיף ,היה ממש קל לטייל".
ענבר ,שנה ב'" :היה לי ממש כיף .אבל היה מאוד חם .השמיים היו כחולים ,המים היו קרירים והיה
ממש כיף בקרב ההשפרצות".
מיקה ,שנה א'" :היה מפחיד לעלות על הגילגולון כי זו פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה .הייתי
בלחץ והיה ממש חם .דיברתי עם אנשים שאני לא מדברת איתם ביום יום ,הפעילויות היו ממש
כיפיות ועזרו לי להתגבר על הפחד".
אבישג ,שנה ב" :הטיול היה ממש כיף ,חם אבל מהנה".
שי ,הש''ש" :בתור מישהי שהייתה כל חייה בטיולים ,היה לי ממש כיף לראות את כל החניכים
מחייכים וממש נהנים מהטיול .אני חושבת שלא הייתי שורדת על הגילגולון ,שלא הייתי יכולה להיות
תלויה באנשים אחרים .זה היה טיול שונה ממה שאני מכירה.
שניר ,חניך שנה ב'" :היה לי מאוד מעניין וחדשני לטייל בעזרת הגילגולון .הגילגולון הראה לי את
הדרך שבה אוכל לטייל טיולי שטח באופן עצמאי ככל האפשר .היה חם ,אבל הפקנו את המיטב
ונהננו".
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שיחה בארבע ידיים/שי א ,חניך במכינת כו"ח
ביקשנו משי א' ,חניך במכינת כו"ח (כבדי שמיעה וחירשים) ,לענות על שאלות הקשורות לעולם
החירשים.

עידן רפפורט :איך מדמיינים צלילים?
תשובה (שי א') :יופי של שאלה .ככל
הנראה הכוונה פה נוגעת בשאלה :הכיצד
אחד היתרונות הטמונים בחירשות,
אדם חירש מדמיין צלילים או חושב.
האפשרות ליהנות משקט תמידי .כך
והתשובה היא שלרוב אדם יחשוב או
למשל ,השינה הופכת איכותית יותר
ידמיין מילים/משמעויות/דברים בשפת
מאחר שלא שומעים את הרעשים
האם שלו ,ולא משנה האם השפה
הנפוצים והמזיקים מבחוץ
המדוברת או חזותית .במקרה הזה ,אדם
חירש לא ידמיין צלילים כיוון שהוא כבר
נולד לתוך עולם הדממה ואינו מכיר ממש
את הצלילים; כמו כן ,גם אם בכל זאת הוא נחשף לצלילים דרך אמצעי עזר כלשהם – עדיין הצלילים
לא יישמעו לו דומים זה לזה כפי שהם נשמעים אצל השומעים( .בגדול -חירשים מתקשים לחקות את
הצלילים כפי שעושים זאת השומעים) .אבל נכון שאדם חירש יחשוב או ידמיין בשפת האם שלו –
שזה לרוב בשפת הסימנים ,ולכן המחשבות תהיינה בהתאם לאלמנטים של השפה הזו .כמו שאדם
שומע יגיד לעצמו את המילים יחד עם המבנה הצלילי בראש (=מחשבה) ,כך אדם חירש "ירגיש"
כאילו הוא מבצע סימנים תנועתיים בשפת הסימנים( ,שזו שפה המבוססת על אספקט תנועתי) ,כפי
שהוא זוכר אותם ,ואין זה הכרח שהוא ידמיין את עצמו מסמן .רק אז המוח קולט את המסר המתקבל
דרך הסימנים ,ומכאן נוצרת המחשבה .ככה לרוב זה עובד ,אצל אדם חירש "פא" הינו שם שפת
הסימנים של חירש מלידה.
במקרה שלי ,זה קצת אחרת ,על אף שנולדתי חירש ושפת האם הראשונה שנחשפתי אליה היא שפת
סימנים ,כך שהמחשבות שלי התבססו על המחשה תנועתית .אבל אז ,עם חלוף הזמן ,עברית הפכה
להיות שפת האם השנייה שלי( ,כלומר שפה שאני דובר אותה היטב) .כך התחלתי ,יותר ויותר ,להכיר
את צלילי השפה העברית ,ולחשוב בעברית דרך מכשירי שמיעה ובעזרת קלינאית תקשורת .אך צליל
ההגייה של המילה "להתראות" ,למשל ,אינו נשמע אצלי בראש כמו אצל אדם שומע .אבל עדיין
נשמע בקרוב או בדומה מבחינת המבנה הצלילי.
נוסף על כך ,בגלל שאני דובר את שתי השפות (עברית ושפת הסימנים הישראלית) – יש לי את
היכולת לבצע סוויץ' במחשבות ,לעבור ממצב של חשיבה בסימנים תנועתיים של ש"סי לחשיבה
בצלילים של העברית ,מעין קול פנימי כזה בראש .המצב הזה קרוי דו־לשוניות – היכולת לתקשר
ולחשוב בשתי( ,או יותר) ,שפות ,כאשר שתיהן נרכשות באופן טבעי ובו זמני.
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ניר אוחיון :באיזו עבודה חירשים יכולים לעבוד?
שי :בעבודות שלא דורשות שימוש בחוש השמיעה ,כמו עבודה עם מחשב,
דרך התכתבות SMS( ,או וואטסאפ) ,בסמארטפון או בצ'אט ,עבודות
משרדיות ,עבודות טכניות ,עבודות פיננסיות וכלכליות ,ואפילו בעבודות
הקשורות לחברה ופוליטיקה .לא חסרות עבודות ,אך יש סיכוי שאנשים
חירשים או כבדי שמיעה יתקשו להתקבל לעבודות הדורשות שימוש בחוש
שמיעה או בדיבור באופן רצוף( ,במספר סוגי עבודות) ,כגון :עבודה בקבלת
" 1אני אוהב אותך" בשפת הסימנים
קהל ,מענה ללקוחות בטלפון ,וכדומה .לצערי ,במדינת ישראל יש תלות
ברמת המודעות וההכלה של מקום העבודה – הרבה פעמים המעסיק
מסתכל קודם על איכות השמיעה או כל מגבלה אחרת של האדם ,ורק אחר כך על היכולות ,רמת
הידע והמיומנויות שלו .זה חייב להיות הפוך
יש אפשרות להזמין תרגום לשפת סימנים או תמלול  -שזו פעולת המרה מדיבור לכתיבה על פני מסך
מחשב נייד או מצגת  -לישיבות ודיונים במסגרת עבודה או לימודים .זהו חלק מחוק הנגישות במדינת
ישראל  ,אם כי כמות השעות השנתית אינה מספיקה לאדם הצורך את השירותים האלה –  45שעות
בלבד בשנה.
למרות החסמים – תמיד אפשר למצוא דרך עקיפה או פתרון כמעט בכל עבודה( ,ובכל דבר) .לדוגמא,
אם אופי העבודה הוא שירות לקוחות בטלפון ,אז ישנה אפשרות ליצור עמם קשר דרך צ'אט אונליין.
בסופו של דבר ,חירשים יכולים לעבוד כמעט בכל מקום .המגבלה עצמה היא לא העניין – זה נטו
המודעות ,ההכלה וההנגשה.
ספיר בורשטיין  :איך עיוור וחירש יכולים לתקשר?
שי :שאלה טובה ,מאחר שזה כביכול "ניגוד" של שני החושים .לא תמיד חירש משתמש בקולו( ,וגם
הקול לא תמיד מובן לאחרים) ,אלא רק בשפת הסימנים ,בשפה הוויזואלית ,ודבר זה אינו נגיש עבור
אדם עיוור .אבל כמו שאמרתי בתשובתי הקודמת ,לכל דבר יש פתרון .במקרה הזה ,אפשר להביא
מתורגמן שומע שיתווך ביניהם – כלומר יתרגם קולית( ,משפת סימנים לשפה מדוברת) ,את מה
שאדם חירש מסמן/אומר לעיוור ,וההיפך( ,משפה מדוברת לשפת סימנים) .אם המתורגמן אינו
בסביבה ,אפשר להיעזר באקראי באדם שומע ,בכך שחירש מתכתב אתו או מנסה לסמן לו משהו
והשומע מקריא/מתרגם את זה לאדם עיוור.
טליה קייס  :אומרים שהכל לטובה .איזה דבר טוב יש בחירשות? איזה דבר טוב אתה יכול לקחת ביום־
יום מחרשות?
שי :חירשות פירושה חוסר יכולת לשמוע צלילים באופן כללי ,פרט לצלילים חזקים מאוד .במילים
אחרות ,לא שומעים כלום ,או כמעט כלום .אחד היתרונות הטמונים בחירשות ,האפשרות ליהנות
משקט תמידי .כך למשל ,השינה הופכת איכותית יותר מאחר שלא שומעים את הרעשים הנפוצים
והמזיקים מבחוץ( ,כמו מכסחת דשא ,רעש מכוניות ,סילון וכדומה) ,מסתבר שבאמת הכול לטובה.
א יתרון נוסף ובעל חשיבות לא פחותה הוא החשיפה לעולם הוויזואלי .מאחר שנולדתי חירש ,ולפיכך
אני מנותק כביכול מהסביבה האקוסטית( ,שמיעתית) ,ויותר מחובר לסביבה חזותית ,וכיוון שאני
נסמך אך ורק על ידי חוש הראייה – יש כאן תרומה להבנה של שפת הגוף ,מחוות הידיים ,מימיקות
ושפת סימנים ,שזוהי שפה כשלעצמה בעלת תוכן עשיר ודינאמי .להיות אדם חירש זה חלק מהזהות
העצמית.
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סליחה על השאלה – הורים לילדים מיוחדים  /מיקה היוז
שנה א'

א

ני מיקה היוז ,בת  , 22מקיבוץ עברון .אני חניכה בכוונים ,במכינת כנפיים שנה א' ,בבוסתן

הגליל .אני נולדתי בשלב מוקדם של ההיריון ,בשבוע ה 27-בקפריסין .יש לי ( CPשיתוק מוחין) .אני
משתמשת בכיסא גלגלים ,וצריכה עזרה בעיקר באכילה ובהגעה ממקום למקום.
אימא שלי התבקשה להתראיין לתוכנית "סליחה על השאלה" ,והיא הופיעה בפרק" :הורים לילדים
מיוחדים" .אני רוצה לשתף אתכם בתחושות שלי לאחר הצפייה בפרק.
היה מרגש לשמוע מה שאימא שלי אמרה .זה גרם לי לחשוב איך להיות בן אדם טוב יותר .אני לא
הופת עתי מהתשובות של אימא שלי בראיון ,כי אני כבר מכירה את דעתה ומה היא מרגישה בנושאים
האלה .האחיות שלי גם הן היו מאוד גאות בה ,אבל אני הייתי בכך במיוחד .חשבתי לראיין אותה על
ההשתתפות בתוכנית ,בגלל שאני חושבת שזה היה מעניין לראות את התשובות מנקודת מבטה ,ואני
בטו חה שלהרבה אנשים בבית היו שאלות נוספות ,שקיבלו עליהן תשובה בראיון הזה .לפני שאתם
קוראים את הראיון ,אני ממליצה לכם בחום לראות את הסרטון ,ומקווה שתהינו ותבינו את הדברים
טוב יותר מהשאלות שהופנו אליה ומתשובותיה".
איך הגעת להשתתף בסרטון ואיך הרגשת שצילמו אותך לטלוויזיה?
"אני לא יודעת איך הגיעו אליי .התקשרו אליי ושאלו אותי אם אוכל להשתתף בשיחה .לפני
הצילומים הייתי לחוצה ,אבל בזמן הצילומים הייתי רגועה .אחרי הצילומים הייתי מאוד לא בטוחה
בעצמי ,חשבתי המון על מה שאמרתי".
למה היה לך חשוב להגיע לתוכנית?
"היה לי חשוב להגיע לשם כי זו תוכנית חשובה .חוץ מזה ,שנורא חשוב לחשוף כמה שיותר אנשים
לנושאים האלה".
איזו שאלה הייתה הכי קשה מבחינתך?
"אני לא חושבת שהייתה שאלה שגרמה לי להתחרט על זה שבאתי .החלק שהיה לי קצת קשה
היה ששאלו אותי אם את עושה דברים מביכים .כי חשבתי שחשפתי אותך יותר מידי"..
אם היית יכולה להגיד עוד משהו אחד .מה הוא היה?
"כמה שאת מלמדת ,מצחיקה אותי ,ומפתיעה אותי כל
פעם מחדש עם החוכמה שלך".
מיקה ,מותר לשאול אותך גם שאלה? איך את הרגשת
כשצפית בתוכנית?
"הרגשתי גאווה .אני חושבת שזה טוב שהגעת לתוכנית,
כי עכשיו אפשר להבין את נקודת המבט שלך" ,ואני
חושבת שהמוגבלות שלי מגבשת את המשפחה".
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מחאת הנכים
זה היה ביום ראשון בבוקר…"עקב מחאת הנכים :שיבושים קשים בתנועת
הרכבות באזור המרכז" .זה היה היום הראשון של המכינה .כאן מובאת
נקודת מבטו של ירון" :הראשון בספטמבר ,עולה לרכבת עם חיוך ענק
וציפיות גבוהות .פתאום הרכבת נעצרת .האנשים מבולבלים .מתחילים
לרסס קללות מכל עבר :וואי הנכים האלה ,אין להם בושה.
הרגשתי רע לגבי כל הסיפור .הסתכלתי בשעון ,השעה הייתה תשע וחצי .אוף ,אני מאחר ועוד בגלל
אחיי למוגבלות .זה היה מבלבל ומכעיס באותו הזמן".
אז איפה הכל התחיל?
ב 2001 -החלה שביתת ענק של נכי ישראל ,שנערכה נוכח הנחישות של חברי שהפגינו כחודשיים
וחצי מול משרד האוצר זכתה ההפגנה לתמיכת הציבור הרחב ,כולל אנשי התקשורת ,אנשי רוח,
ואמנים שסיפקו מזון ,שמיכות ומזרנים ,ביגוד חם ,כרזות ותרופות ,להם נזקקו המשתתפים .לאחר
ההפגנה ,גם ההסתדרות סיפקה למטה מאבק הנכים משרדים בבית ההסתדרות החדשה בתל אביב,
כאלה המשמשים כמשרד ההנהלה הראשי.
מטה המאבק נתפס בעקבות השביתה כמיצג העיקרי של נכי התנועה האזרחיים בישראל ,אך הוא
לא הצליח לכנס לשורותיו קבוצות אחדות של נכים .ביניהן בולטות הקבוצות של נכי צה"ל וציבור
העיוורים והחירשים .למעשה ,מיד לאחר אותה שביתה מול משרד האוצר ,החלה באותו מקום ממש
שביתה נפרדת של ציבור החירשים.
ועכשיו אנחנו פה .הרכבת ממשיכה לנסוע אט אט .ואני מניח את הראש על החלון ,מסתכל לעבר
הנוף ונרדם.

בתמונה :פעילי מחאת הנכים חוסמים את קו חיפה – תל אביב
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הידעתם? /ירון רתם ,חניך כנפיים צעירים
אתם שלחתם ואנחנו ענינו! ריכזנו בשבילכם את המיטב מחניכי וצוות עמותת כוונים ששלחו אלינו
שאלות מעניינות במיוחד
אוטיזם  -סליחה על השאלה:
אז מהי ההגדרה של אוטיזם?
אוטיזם הוא הפרעה התפתחותית שנגרמת
משילוב של גורמים סביבתיים ומרכיב תורשתי.
זוהי תסמונת קלינית  -שמתאפיינת בהפרעה
בתחום הקשרים הבין־אישיים ,ובתחומי
החברה ,השפה והתקשורת; כמו גם,
בהתנהגות סטריאוטיפית וחזרתית ובהפרעה
בכישורים החברתיים  -הכלולה בספקטרום
האוטיסטי (הובן נכון?).
הרבה אנשים יוצאי דופן ,המפורסמים
בהיסטוריה של האנושות ,היו על הספקטרום
האוטיסטי .ביניהם אלברט איינשטיין (הוגה
תורת היחסות ומכניקת הקוונטים) ,סר אייזק
ניוטון (מגלה כוח הכבידה) ,לואיס קרול (מחבר
הספר :אליסה בארץ הפלאות) ,צ'ארלס דרווין (
מחבר הספר" :מוצא המינים" והוגה התיאוריה
"החזק שורד") ,מיכאלאנג'לו (צייר איטלקי
מפורסם) ומוצרט ,מלחין אוסטרי.
כל האנשים הידועים שצוינו לעיל היו על
הספקטרום האוטיסטי ,אולם לקותם הייתה
מאוד קלה.
דיור נתמך -סליחה על השאלה:
שלום ,שמי בת אל ואני בת  .34אני גרה בקריית
חיים ,ואני נשואה .יש לי  CP,ואני מתניידת
באמצעות כיסא גלגלים ממונע ונעזרת במטפלת
אישית .אני גרה בקהילה שש שנים ,עם תמיכה
של דיור נתמך .חשוב לי לציין שהתוכנית הזו
מאוד חשובה .לפני שהצטרפתי לדיור הנתמך
ניסיתי למצות את הזכויות שלי בקהילה בנושא
הדיור ,ולא ממש הצלחתי .לאחר שנכנסתי
לפרויקט תוך ארבעה חודשים ,כבר היתה לי
דירה משלי מטעם המדינה.

בתוכנית צריך .זו תוכנית שמותאמת אישית לכל
משתתף  -הצוות מתאים את אופי התקשורת ,את סוג
ומידת העזרה ואת תחומי העזרה ליכולות ולצרכים של
המשתתף .העזרה משתנה בתוכנית גם לפי הוותק -
הצרכים של המשתתף יכולים להשתנות לפי תקופת
השהות שלו בתוכנית  -והתמיכה משתנה גם היא
בהתאם.
האם קטוע רגל יכול להתחרות באדם עם שיתוק
מוחין? האם זה הוגן?
האם לספורטאי קטוע הרגל יש תותבת? כי אם כן ,אז
אין שום דבר שיעצור אותו מלשחק נגד אדם עם שיתוק
מוחין .אבל אם קטוע הרגל יושב על כיסא גלגלים אז זה
כבר סיפור אחר.
שאלה זו מאוד מעניינת ונושאת הרבה רבדים .בחרתי
בסיווגים של טניס שולחן ,כי זה הספורט שמצאתי עליו
הכי הרבה מידע.
הסיווג בטניס שולחן מחולק ל־ 11קלאסים:
קלאס  1-5מיועדים לספורטאים על כיסאות גלגלים.
קלאס  6-10מיועדים לספורטאים עומדים.
ככל שהקלאס קטן יותר ,הספורטאי מוגבל יותר
ביכולותיו הספורטיביות.
קלאס  11הוא מיוחד :מיועד לספורטאים עם לקות
מנטלית שפוגעת גם ביכולת הספורטיבית.
שמי ירון ,והייתי רוצה לדבר איתכם לזמן קצר על
הוגנות .לדעתי ,אם שני השחקנים בצידי השולחן
באותה רמה ,אז המשחק הוגן.
אני מתחרה כבר מספר שנים טובות בטניס שולחן
נכים .יש לי שיתוק מוחין ועיוורון בעין ימין .הייתי אמור
להיות בקלאס  7בגלל העיוורון ,אבל בגלל היכולת שלי
במשחק הועליתי לקלאס  ,9והתחריתי ברמות יותר
קשות.

לפני מספר שנים הייתי בתחרות טניס שולחן ברמת גן.
בחצי הגמר עלה מולי יריב על כיסא גלגלים .מיד עלה
בי חיוך .חשבתי :איזה כיף ,ניצחון חינם! היה זה
אז מה זה בעצם דיור נתמך?
במערכה החמישית .שתוצאת היתה  11-10לטובתי.
דיור נתמך הוא תוכנית שעוזרת לאנשים עם מוגבלויות
חשבתי לעצמי :עוד נקודה אחת ואנצח! אלא שאז
שונות .התוכנית עוזרת בתחומי החיים השונים ,כמו
התחלתי לזלזל ושמטתי ניצחון חשוב מאוד בדרך לגמר.
עזרה במיצוי זכויות בקהילה בנושאים של דיור ושל
למדתי מכך שהמגבלה לא משנה אלא העבודה הקשה
תחומי חיים אחרים ,בהתאם למה שהמשתתף
וההתמדה הבלתי פוסקת.
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אקטואליה /שניר שלום
אולימפידת טוקיו:2020 ,
מידת קניית הכרטיסים למשחקים הפראלימפיים בטוקיו עולה פי שלוש יותר
מהקנייה במשחקים אחרים .כך 600,000 ,אנשים קנו כרטיסים למשחקים
הפראלימפיים ו 160,000-איש זכו בהגרלה של הכרטיסים .ועדיין יש עוד
כרטיסים למכירה .העובדה שהרבה אנשים קנו כרטיסים למשחקים
הפראלימפיים מראה לנו שהיום יותר ויותר אנשים מבינים ומעריכים את
הספורטאים ואת הספורט הפראלימפי ,משהו שלא ראינו לפני כמה שנים.
השנה מתקיימת גם האולימפיאדה המסורתית בטוקיו ,ויהיו בה ענפי ספורט חדשים :בייסבול ,קירות
טיפוס ,קראטה ,סקייטבורד וגלישת גלים.
בייסבול :הבייסבול ערך את הופעת הבכורה במסגרת האולימפיאדה ,באולימפיאדת ברצלונה בשנת
 .1992אולם הוא הודח מלוח התחרויות באולימפיאדת לונדון בשנת  ,2012ובאולימפיאדה הקרובה,
שתתקיים בטוקיו ,הבייסבול יחזור להיות ענף אולימפי.
קירות טיפוס :ענף הטיפוס הוא יחסית חדש גם בישראל ,ובגלל זה המדינה אינה מכירה בו כספורט
ולא מתקצבת את הענף כראוי .נטע פרידמן אחת הספורטאיות הבולטות בענף הטיפוס בארץ ובעולם
אומרת" :הטיפוס בשטח הוא בהתפתחות וצמיחה ,וכמות המטפסים בישראל גדלה מיום ליום.
ההישגים של ספורטאי העילית בשנים האחרונות בבמה הבינלאומית הינם חסרי תקדים".
קראטה :קראטה הוא הענף הוותיק ביותר בארץ שקיים מאז  ,1972והשנה הוא נכנס לאולימפיאדת
טוקיו.
סקייטבורד :באופן מפתיע ענף הסקייטבורד נכנס למשחקים האולימפיים .המתחרים יידרשו
להתחרות בשני סגנונות :סגנון רחוב וסגנון פארק .בשניהם נדרש להשתמש בפעלולים ומעקות,
והשיפוט נעשה לפי דרגת הקושי של התרגילים .עד היום אף גוף מאגד או התאחדות הוקמו למען
הענף .תחרויות רבות מתקיימות בעזרת בעלי חניות ,אשר לעיתים משקיעים כספים בשביל להביא
לכאן ספורטאים מחו"ל.
לדעתי האולימפיאדה היא דבר מאחד ,אך צריך להעריך את הספורטאים הפראלימפיים שיותר קשה
להם להגיע להישגים אולימפיים.
מוזיקה – להקת שלווה
הלהקה הוקמה בשנת  ,2006במסגרת תוכנית המוזיקה במרכז
שלווה ,ככלי להעצמה ולביטוי אמנותי של ילדים עם מוגבלויות.
מנהלה המוזיקלי הוא שי בן שושן ,לוחם צה"ל שנפצע במהלך
שירותו הצבאי ,ובתהליך השיקום ראה את הפוטנציאל בחיבור עולם
המוזיקה כגשר לשילוב וקבלה של אוכלוסיות שונות בחברה.
הלהקה נתנה לחבריה את הזכות להשתלב כשווים בעולם המוזיקה .ב־ ,2018הלהקה הוזמנה
להתחרות ב'כוכב הבא לאירוויזיון' .הלהקה עלתה והעפילה בשלבי התוכנית ונחשבה מועמדת
מובילה לזכייה ,אך בסופו של דבר פרשה מהתחרות כדי שלא תחלל את קדושת השבת אם
תשתתף באירוויזיון .בהמשך ,הלהקה צברה עוד ועוד הופעות בארץ ובעולם ,והפכה ללהקת הבית
של נשיא המדינה ,וגם שיתפה פעולה עם מיטב האמנים בישראל .השנה הלהקה הוציאה סינגל
שנקרא "הדלת תהיה פתוחה" במסגרת קמפיין עם בנק פועלים ,ובו קריאה לשילוב של אנשים עם
מוגבלויות בכל תחומי החיים.
*עדי אוחיון חניכה בתוכנית בוגרים הייתה חברה בלהקת שלווה עד שנכנסה לתוכנית מכינת
כנפיים של עמותת כוונים
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ביקורת על הסרט "מליפיסנט אדונית הרשע"
"מליפיסנט אדונית הרשע" הוא סרט המשך של אולפני וולט דיסני .קדם לו
הסרט "מליפיסנט" שיצא לאקרנים בשנת  .2014הסרט מבוסס על הסרט
הקלאסי של דיסני "היפהפיה הנרדמת" משנת  .1959הסרט יצא לאקרנים
ב־ 18לאוקטובר  .2019אני צפיתי בסרט הזה בבית הקולנוע הוט סינמה
בפתח תקווה.
הסרט היה יפה ומושקע כמו כל סרט דיסני טיפוסי .אהבתי את השילוב
שהיה בסרט בין שחקנים אמיתיים לאנימציה ממוחשבת .אהבתי בעיקר את
המשחק של השחקנית אל פנינג ,ששיחקה את הנסיכה אורורה.

ראיון עם המתנדב אבירן אייזנר/שניר שלום ,חניך שנה ב'
אבירן הסיע חניכים ,השתתף בפעילויות והיה חלק
מאוד חשוב בעמותת כוונים יותר מחמש שנים.
מה הרגשת כשהגעת לעמותה? אבירן" :הרגשתי
תרומה אין סופית והיה לי את העונג להסיע אנשים
כל כך מיוחדים ,היו חמש שנים מדהימות .והזמן
עושה את שלו .ראיתי שיש צורך בתכנון שעות
הפנאי של החניכים ,והגעתי בימי שלישי בכדי
להסיע אותם לבילוי בשעות הפנאי .החניכים
שמשתמשים ברכבת צריכים לתאם נסיעה ,דבר
הדורש תכנון מראש .לשם כך הייתי מגיע יום לפני
כדי להקל בתכנון הבילויים.
מה הוביל אותך לבוא ולתרום מעצמך בהתנדבות?
אבירן" :כבר מגיל קטן הבנתי שזה מה שבוער בי,
לעזור ולעשות כיף לאנשים".
איך הרגשת בזמן ההתנדבות כשהסעת את חניכי
העמותה לבילויים? "כמו שאני תמיד אומר ,לא
הרגשתי טוב .הרגשתי טוב מאוד! חניכים בתחילת
דרכם בכוונים מרגישים חוסר ביטחון לצאת
למסעדות ,בתי קולנוע קניונים וכדומה ,וכאן אני
נכנסתי לתמונה והפגתי את הרגשת הלחץ
והנעמתי את דרכם לרכבת .ובכך הרגשתי שאני
עוזר".
איך שמעת על עמותת כוונים? "ראיתי מודעה
בפייסבוק שמחפשים נהג לעמותה .יצרתי קשר עם
יהודית שגרה בקיבוץ לוחמי הגטאות ומזכירה של
העמותה ,ונכנסתי להתנדב בעמותה".

מה השתנה בך בזמן התנדבותך בעמותה? "הכרתי
הרבה חברים ,ופשוט היה כיף לדבר וללוות אותם ב...
כיף ,עם הזמן הצטרפתי לעוד פעילויות והייתי שותף
מלא .הרגשתי שייכות .השתתפתי בהרבה פעילויות
בעמותה כגון' :לרוץ ברוח טובה' ,אירוע שמתקיים
אחת לשנה ,בו הייתי נציג מתנדבי העמותה עם
נציגת החניכים נופר בכר אלקבץ ואיריס רכזת
המתנדבים .כמו כן ,השתתפתי באירועים ודוכנים
שהקימו החניכים מתוכנית מכינת כנפיים והחנות
למשמעות".
מה אתה חושב שההתנדבות תרמה לך? "אני חושב
שההתנדבות תרמה לי המון אושר וכיף".
איזו חוויה הכי זכורה לך מתקופת ההתנדבות?
"היינו בטיול בגליל העליון והיה כיף מאוד .החניכים
גם רכבו על אופניים".
למי הכי התחברת מעובדי העמותה? "התחברתי
לכולם".
מה אתה מתכנן לעשות בעתיד? "אבנה בית בקיבוץ,
אקים משפחה ואמשיך להתנדב".
מה אתה מאחל לעצמך להמשך? "הרבה בריאות,
אושר ,כיף ,ולהרחיב את המשפחה".
תודה לאבירן על ראיון כיפי במיוחד ועל חמש שנות
התנדבות ,ובהצלחה בהמשך!
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תודות| מערכת "מכוונים גבוה"
תודה לכל מי שהיה מאחורי הקלעים ,תודה לכתבים ולעבודתכם הקשה .תודה לכל מי שהקדיש זמן
כדי לעזור בעיתון:
תודה רבה לגידי מנכ"ל העמותה שאפשר לעיתון זה להתקיים.
תודה רבה לאיריס רכזת המתנדבים על עזרה בכתיבה וחיוך בכל עת.
תודה רבה לחופית מנהלת החנות למשמעות על עזרה בתחומים שונים.
תודה רבה לכל מי שהתעניין ושלח שאלות.
תודה לש"שיניות האהובות :טליה שיר שי על אוזן קשבת ועזרה מסביב לשעון.
תודה רבה ליהודית על תיאום פגישות וקשר עם ההנהלה.
תודה רבה לצופית הירש וחברי קבוצת המסבירנים שהיו כאנשי מפתח בכתבות שונות בעיתון,
ותרמו המון לעובדי החנות למשמעות ביצירת קשר עם הסובבים אותנו.
תודה רבה לעירית לאופר על העריכה הלשונית של העיתון.
תודה רבה למיכל ניצני ,מנהלת פיתוח וגיוס משאבים ומנהלת רשתות חברתיות ,על תרומתה
לעיתון.
תודה רבה לתמנע דקמן-מנטל ,רכזת השירות הלאומי ,על העזרה ,ההצעות השונות וההקשבה
בכל עת.
תודה לכל האורחים שפקדו את משרדי העמותה והחנות ותרמו לעיצוב העיתון.
מעריכים את עזרתכם ,עבודתכם הקשה ,ותרומתכם לעיתון זה.
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לפרטים נוספים אודות התוכניות שלנו
וליצירת קשר בקרו באתר:
www.kvn.org.il
הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות:
kivunim
עמותת כוונים
כתובת :קיבוץ לוחמי הגטאות ,ד.נ גליל מערבי ,מיקוד2280300 :
טלפון | 04-9917444 :דוא"לkivunim@kvn.org.il :

