□

צ'? : !,נתצהברמף

הקייטנה באעודות יעקב" .זה מלנזד אותנו להכיר ילדים אחרים

חופש של נתינה:

המסורת המחברת של
בני הנעורים וילדי איל״ן
בני נוער מ־ 12קיבוצים מארחים השנה את ילדי איל״ן לשבוע
פעילות משותפת • הדס ,נערה עם שיתוק מוחין ,משתתפת
בקייטנה באשרות יעקב" :מקבלים אותנו כמו שאנחנו"
נחמן גלבוע
B

כבכל שנה ,גם הקיץ מתקיימות
בכמה קיבוצים קייטנות איל״ן,

ובהן מארחת חברת הנעורים יל-
דים עם צרכים מיוחדים לשבוע שלם של
פעילויות ושל חוויות .המיזם המשותף
החל לפני  35שנים בקיבוצי הקיבוץ הדתי,
ומשם התרחב גם לקיבוצי התנועה הקיבו
צית ,שגם פתחה סניף אילץ קיבוצי .בראש
הסניף הקיבוצי עמדה בעבר נורית שדה מגן
שמואל ,לאחר מכן יעל איזנר ממעגן מי
כאל )המשמשת כיום בתפקיד יו״ר הסניף(,
וכיום מנהלת אותו עדי רמות מיטבתה.
"בכל שנה אני מלווה את הקייטנות האלו
במעגן מיכאל" ,מספרת איזנר" ,ובכל שנה
הנערים אומרים שזה היה השיא של החופש
הגדול .כל קיבוץ שמתחיל עם הפלא הזה
ממשיך מדי שנה בשנה ,וזה מדהים לראות
שילדי איל״ן חוזרים בכל שגה לקיבוץ שמא
רח אותם והופך לבית שלהם במשך שבוע".
עדי רמות מציינת שהשנה מתקיימות 12
קייטנות בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ הדתי,
ומזמינה קיבוצים נוספים להצטרף למיזם.
באשדות יעקב ,שבו התקיימה השבוע
הקייטנה השנתית עם ילדי אילץ ,נולדה
היוזמה באופן עצמאי ,ולימים היא השתלבה
עם התנועה .אמנון אביגדור)אשרות יעקב
מאוהד( ,הרכז החברתי של חברת הנעו
רים ,מספר שהיוזמה היתה משותפת לנע
רי האיחוד והמאוחד" .לפני כ־ 19שנה הגה
מדריך הברת הנעורים באשרות את הרעיון
של אירוח ילדי אילץ בקיבוץ ,ועם סמדר
ינאי ,רכזת החינוך באותם ימים ,הזמינו
לקיבוץ כמה ילדים מארגון אילץ ,ואפשרו
להם ליהנות מכל השפע שיש לחיים בכפר
להציע .האירוח הפך למסורת ,וכיום השבוע
הזה הוא אחד משיאי הפעילות של הברת
הנעורים בקיבוץ ,בניהולן של סמדר ינאי
ונורית רז ,חברות הקיבוץ .חשוב להבהיר
כי הקייטנה מתנהלת בהתאם לכל הכללים
וההנחיות של משרד החינוך ,והיא כמובן
כפופה לחוזר המנכ״ל בכל נושא ועניין".
בשבוע הקייטנה מתארחים באשרות יעקב
 12נערות ונערים מאיל״ן בדרגות הפקוד
שונות ,לרבות ילדים בכיסאות גלגלים ויל
דים המגיעים עם המטפלות שלהם .בני חברת
הנעורים מחולקים לצוותים של שלושה-אר־
בעה ,והם מלווים את ילדי איל״ן במשך 24

שעות בקייטנה ,כולל בשעות הלילה ,במ
קלחות ובכלל .במהלך הקייטנה מתקיימות
פעילויות מגוונות ובהן משתלבים ילדי
איל״ן ובני הברת הנעורים בצורה מלאה,
כולל רחצה בבריכה ,פעילויות יצירה ,משח
קי כדור ,משחקי חברה ,מסיבת ריקודים ,ערב
"על האש" ,אירוח ילדי אילץ בבתים ועוד.

איך הקיפוץ מעורג גזה?
"מעבר לחברת הנעורים ,קיום הקייטנה
באשרות יעקב הוא מיזם שמשלב חלקים נכ
בדים ורבים בקהילת היישוב .חברות הקהילה
לוקחות אחריות על ארוחת הבוקר מדי יום
ביומו ,׳טיול הבחורים׳ מתקיים באופן מסו
רתי בהובלת עובדי המטעים וגידולי השדה,
ילדי אילץ מתארחים בבתי החברים ,האירוח
הכפרי ׳נהרא׳ מאפשר את הלנת ילדי אילץ
בחדרי האירוח של הקיבוץ ,ועוד חברים וח
ברות בקהילה מתנדבים לקיים פעילויות
שונות לטובת הקייטנה ,כמו משחקי כדור,
יצירת בטיק ,יצירת ׳ראש דשא׳ וכולי".
נועה פרידר ) (18מאשרות יעקב איחוד,
סיימה י״ב ,וזו הפעם החמישית שהיא משתל
בת בקייטנת ילדי אילץ בקיבוץ" .פגשנו את
הילדים כשהם ירדו מההסעה" ,היא מספרת,
"וליווינו אותם לצימרים שבהם הם ישנים.
אחר כך הלכנו איתם לבריכה ,ובכל יום אנחנו
איתם בכל מיני פעילויות ,במועדון ובחוץ".
הצוות של נועה מארח את הדס דהן)(16.5
מתל אביב ,נערה עם שיתוק מוחין" .היא סי
פרה לי איפה היא לומדת ושהיא שחיינית",
אומרת נועה" ,ואני ם־פרתי לה על עצמי".

מה את לוקחת מהקייטנה הזאת?
"קודם כל ,זה שבוע של כיף גם לנו וגם
לילדי אילץ .אנחנו מחכים לזה כל השנה.
זה מלמד אותנו להכיר ילדים אחרים ,ומג
בש אותנו גם איתם וגם עם עצמנו".
גם הדס משתתפת בפעם החמישית
בקייטנה .בשנים קודמות היא היתה בקי
בוצים אחרים ,והפעם בחרה להגיע לאשרות
יעקב" .נועה והחברים שלה מקבלים אותנו
כמו שאנחנו" ,היא מספרת" ,וזה נותן לנו
הרגשה טובה .זה השבוע הכי כיף שיש לי
בכל החופש הגדול".

מה תורמת לך ההיכרות עם כני הקיגו־

צים?

"זה נותן לי אפשרות להיות בחברה רגילה
יותר ,שיודעת להכיל ילדים עם מוגבלויות
שונות ,ולא מסתכלת עליהם בעין קצת
שונה כמו שמסתכלים רובם".

