איל”ן חיפה
נשמח לעמוד לרשותכם ולעזור בפעילויות
של הסברה והעלאת מודעות לכל אורך השנה.

איל”ן חיפה

אני ואתה נשנה את העולם...

מסגרות סניף איל”ן חיפה נותני השירותים ממוקמים בנווה איל”ן חיפה המטופח,
רחוב גורדוניה ,קריית חיים.

לתאום מפגשים ניתן לפנות ל:

מנהלי/ות בתי הספר ומרכזי/ות חברתיות שלום רב,

הנהלת סניף חיפה
רחוב אלנבי ( 12קומה ב’).
מזכירות סניף חיפה ,ענבר בן משה ,טלפון04-8533359 :

בית קסלר

בית מרים

מעון דיור ל 85-דיירים המאפשר להם
דרך חיים עצמאית
איש קשר לבית קסלר:
משה דולב ,טלפון04-8492394 :

מרכז יום שיקומי תעסוקתי עבור נכים
הגרים בקהילה
אשת הקשר לבית מרים
דפנה הולנברג ,נייד054-4998648 :

חברה ישראלית ערכית נמדדת בהכלת השונה מתוך הכרה והבנה של שיווין כל אדם באשר הוא.
עלינו מוטלת האחריות לחינוך ולהעלאת המודעות ל”אחר” בקרב הדור הצעיר .איל”ן ,כארגון
הפועל למען אנשים עם מוגבלות ,מציע מערך הסברה ובו מגוון פעילויות חוויתיות .מתוך המבחר
תוכלו לאמץ פעילות (ואולי כמה) אשר תתאים למסגרת הלימודית אותה אתם מובילים.

מי אנחנו?
איל”ן ,איגוד ישראלי לילדים נפגעים ,מטפל מזה למעלה מ 60-שנה בילדים ובוגרים בעלי
מוגבלויות פיזיות ומחלות שריר ועצב כגון שיתוק ילדים ,שיתוק מוחין ,ניוון שרירים וכד’.
סניף איל”ן חיפה הינו סניף משמעותי ומוביל בעמותת איל”ן ,המתכלל את מסגרותיו ומספק
מגוון שירותים מיטביים בתחום השיקום הפיזי ,החברתי והתעסוקתי ,בהתאם לצורכיהם של
ילדים ובוגרים נכי איל”ן באזור זיכרון יעקב עד עכו וטבעון.

מרכז שיקום וספורט
מרכז של פעילות טיפולית ,ספורטיבית ,ספורט
תחרותי ,העשרה ומגוון חוגים על רצף הגילאים
אשת הקשר למרכז שיקום וספורט:
ענת שפלר  04-8533359שלוחה 1

סניף איל”ן חיפה אף תומך ב:
בי”ס אופקים

צרו עמנו קשר והזמינו אותנו לפעילות משותפת.

תוכלו להזמין מודול אחד או לצרף מספר מודולים ולבנות יום הסברה ייחודי המשלב
הרצאה להכרת השונה עם פעילות חווייתית .למשל:
שעת חברה בבית קסלר  +סדנת קרמיקה בבית מרים  +משחק כדורסל נכים במרכז הספורט
והכל במתחם אחד של נווה איל”ן חיפה (קריית חיים)

בי”ס לחינוך מיוחד ,רח’ דרך הים  ,44חיפה.
אשת הקשר לבי”ס אופקים:
יעל אבנור 050-9376777

יום התרמה של איל”ן המתקיים אחת לשנה ,במסגרתו אנו פונים לביה”ס השונים
על מנת שתלמידים ישתתפו בו .לפני היציאה להתרמה ,נעשות פעילויות הסברה
ע”י אנשי מקצוע/הורים/נכי איל”ן עצמם (תלוי נגישות ביה”ס).

סטודיו אורני דרורי i.com

תודה על השתתפותכם במצעד הפרוטות

מודולים של פעילויות הסברה לבי”ס:

צרו עמנו קשר והזמינו אותנו לפעילות משותפת
שם הפעילות

מיקום

מפעיל הפעילות

לפרטים והרשמה 04-8533359

יסודי /חטיבות /תיכון תיאור הפעילות

איל”ן חיפה

משך הפעילות גודל קבוצה הכנה כן/לא מהות ההכנה המוקדמת

שעת חברה

בבית קסלר /בביה”ס בית קסלר

הכל

פעילות משותפת של מחנכת הכיתה עם דייר ממעון בית קסלר על קבלת האחר ,נגישות,
הגשמת חלומות למרות הקשיים

כשעה /שיעור

כיתה

כן

מפגש מחנכת עם הדייר מבית קסלר

ליווי לקיריון

קיריון ,קריית ביאליק בית קסלר

ביניים /תיכון

פגישת הדיירים בקיריון וסיור משותף בין החנויות

כשעה וחצי

10-15
תלמידים

כן

היכרות עם הדיירים וקבלת הנחיות במפגש מוקדם
חד-פעמי בבית קסלר או בביה”ס

השתתפות בטקסים

בבית קסלר /בביה”ס בית קסלר

ביניים /תיכון

השתתפות הדדית של הדיירים או תלמידי ביה”ס בטקסים ביום הזיכרון ו/או ביום השואה.

זמן הטקס

מסיבות חג

בית קסלר

בית קסלר

הכל

פעילות משותפת של הדיירים עם התלמידים במסיבות חג :פורים ,ט”ו בשבט ,חנוכה
ושבועות.

כשעה וחצי

כיתה

כן

מפגש מוקדם לתכנון המסיבה .במעון יש כל האמצעים
והקישוטים לערוך את המסיבה

שבת תרבות

בית קסלר

בית קסלר

הכל

פעילות תרבותית שמתוכננת ע”י התלמידים ו /או ההורים עם הדיירים בשבת ב11 -
בבוקר

כשעה

5-15

לא

ניתן לשוחח עם איש הקשר לתיאום התכנים

קבלת שבת
סיוע לדיירים בסדנאות תעסוקה
“גם אני יכול”

בית קסלר

בית קסלר

הכל

מפגש לקבלת שבת בערב יום שישי .בחורף  16:00בקיץ 17:00

כשעה

5-15

לא

יש להכין תוכן של שירה ,משחק ,שיחה וכיו”ב

בית קסלר

בית קסלר

ביניים /תיכון

השתתפות בסדנאות מגוונות .יש להגיע בשעה  9:00לבית קסלר וגמר הפעילות ב 3-2 .13:00 -שעות

3-15

כן

שיחה עם התלמידים

בבית קסלר ובתי-
ספר שמשתתפים
בפרויקט

בית קסלר ,אשכול
פיס למדעים
רפא”ל

ביניים

פרויקט העוסק בבניית מוצרים שמסייעים לאנשים עם מוגבלות

שנתית

כיתה /חצי
כיתה

כן

מפגש עם מרפאה בעיסוק של בית קסלר

ביקור במעון בית קסלר

בית קסלר

בית קסלר

הכל

ביקור במעון והכרת הדיירים על מוגבלותם וחייהם.

כשעתיים

כיתה

לא

ייתכן וידרש משוב על שינוי תפיסות במהלך הביקור

“סיפור חיי”

בתי ספר :כיתות,
חדר מורים ,ספרייה

בית מרים

ביניים /תיכון

היאם מציגה את סיפור חייה המיוחד והדרך בה היא מובילה את עצמה להישגים למרות
מוגבלותה

כשעה

עד  30איש

כן

יש צורך בהסעה של רכב לנכים .נדרש מקרן ,מחשב
ומיקרופון .היאם מגיעה עם מלווה .נגישות פיזית

סדנאות קרמיקה

בית מרים החדש

בית מרים

ביניים/תיכון

פעילות המאפשרת לתלמידי בית הספר להתחבר לצד היצירתי והאומנותי שלהם וליצור
ביחד עם המשתקמים עבודות שונות בקרמיקה ולהתנסות בחימר.

כשעה וחצי

עד  15איש

לא

סדנת מוזיקה

בית מרים החדש

בית מרים

ביניים/תיכון

מפגש מוזיקלי וחוויתי בו תלמידי בית הספר יוצרים ,שרים ומנגנים יחד עם המשתקמים.
ניתן בסוף הסדנה לקיים הופעה משותפת שתוצג בפני אנשי הצוות והמתנדבים במקום.

כשעה

עד  15איש

לא

רצוי להכין מראש קטעי שירה ונגינה

סדנת אפייה ובישול

בית מרים החדש -
מטבח שיקומי

בית מרים

הכל

סדנת בישול ואפיה “ -מאסטר שף” .התלמידים והמשתקמים יחולקו לקבוצות עבודה
אשר יתחרו ביניהם על תואר מאסטר שף .חבר השופטים (מורים/אנשי צוות/מתנדבים)
יבחרו את המנה המנצחת.

שעתים

 10-15איש

כן

קניית מצרכים בהתאם למתכונים שייקבעו מראש

“סל-גל” משחק כדורסל משותף
על כיסאות גלגלים
טניס שולחן וטניס שדה בעמידה
ועל כיסאות גלגלים
אימון ומשחק בוצ’ה עם נכים

אולם הכדורסל
במרכז הספורט

מרכז שיקום וספורט ביניים/תיכון

משחק חוויתי שבו ישבו התלמידים על כיסאות גלגלים ויתחרו  /ישחקו עם נכים על
כיסאות גלגלים.

כשעה

 10-15איש

לא

מגרש הטניס ואולם
הטניס הפנימי

מרכז שיקום וספורט ביניים/תיכון

משחק חוויתי שבו התלמידים ישחקו טניס על כיסאות גלגלים או בעמידה עם נכים.
התלמידים יודרכו על כללי המשחקים השונים מעט.

כשעה וחצי

5-10

לא

אולם הספורט
במרכז הספורט

מרכז שיקום וספורט הכל

משחק חוויתי שבו התלמידים ילמדו על כללי משחק הבוצ’ה ישחקו עם נכים.

כשעתיים

עד 10

לא

סיפור חייו של ספורטאי מצטיין מפיו או מצולם ודיון על “ניצחון הרוח על הגוף” עם
התלמידים.

שיעור

כיתה

כן

בדיקת נגישות והסעת הנכה לבית הספר/צילום ראיון עם
הנכה/שילוב של ראיון מצולם ושיח אישי עם הספורטאי.

מרכז הספורט

מרכז שיקום וספורט תיכון

התנדבות ,סיוע וליווי נכים במרכז הספורט בפעילויות ספורט ושיקום

התנדבות חד
שבועית בשעות
אחה”צ

6

כן

מפגש והכרות עם המקום וענפי הספורט השונים

סיוע לתלמידים בכתיבת עבודות/
מחקרים בנושאי חיי היומיום של
האדם הנכה וספורט הנכים
מסיבות חג

מרכז הספורט

מרכז שיקום וספורט תיכון

סיוע לתלמידים שמעוניינים לראיין ולחקור נכים צעירים אודות חייהם ,שאיפותיהם,
הישגיהם בספורט ותרומת הספורט לשיקומם.

בהתאם לצרכים 5
הלימודיים

כן

תיאום מועדים עם העובדת הסוציאלית

מרכז הספורט

מרכז שיקום וספורט הכל

פעילות משותפת של הנכים עם התלמידים במסיבות חג :פורים ,ט”ו בשבט ,חנוכה ופסח.

כשעה וחצי

כיתה

כן

תכנון וארגון של המסיבה

טקסים משותפים

בי”ס אופקים

בי”ס אופקים

ביניים /תיכון

טקס משותף

כשעה

10-20

כן

הכנה משותפת של הטקס

לב אל לב

בי”ס אופקים או
פעילות חוץ

בי”ס אופקים

הכל

התלמידים מגיעים לפעילות משותפת עם ילדי ביה”ס אופקים שיכולה להיות סדנאות
(יצירה ,מוסיקה וכד’) ,הכנה לפני מסיבות חג ,משחקי חברה ,טיולים משותפים.

בהתאם לסוג
הפעילות

כיתה

כן

פעילות הסברה כשבוע לפני הפעילות עצמה

פעילות הסברה

בתי ספר יהודים
וערבים

בי”ס אופקים

תיכון

יועצת ביה”ס מגיעה לפעילות הסברה הכוללת סרט ,לעיתים בליווי אחד מתלמידי בי”ס
אופקים .בדר”כ פעילות ההסברה גוררת אחריה התנדבות תלמידים ,טקסים משותפים ,ימי
מכירה לקראת ט”ו בשבט ופורים ועוד.

כשעה

ניתן לעשות
ברצף למספר
חטיבות

כן

תיאום מפגש

“סיפור חיי” של נכה ספורטאי
מצטיין
מחויבות אישית לקהילה

בבית הספר או מרכז מרכז שיקום וספורט הכל
שיקום וספורט

