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מה חדש :המתנדבים שלנו ● מעצבים עצמאות ● הנני כאן ● אודליה באה לבקר ● ביקור בבית
הלוחם ● תערוכת צילומי אקטואליה ● לפגוש את ההורים ● יורים טילים ומכינים גלידה בחורף ●
דבר העורך
המתנדבים שלנו
מאת :אורה ביתן ,סמנכ"ל בית הגלגלים.

אנו שמחים לשתף אתכם בסיפור מרגש על רוח ההתנדבות המופלאה של מאות מתנדבים ,כולם מעל גיל  ,24דתיים
וחילונים ,בעמותת בית הגלגלים .המתנדבים פועלים במסירות ,בהרמוניה ומעשירים את עולמם האישי והרגשי של
כל באי הבית .להיות מדריך בבית הגלגלים זה משהו שאי אפשר להסביר במילים ,צריך לחוות את זה ,צריך לראות
את זה .סיפורה המיוחד של ההתנדבות בבית הגלגלים ידוע .בשנים האחרונות ,בנוסף לצוות המתנדבים הקבוע בכל
הסניפים ,אנו שמחים למצוא את עצמנו מול בקשות חוזרות ונשנות להתנדבות.
לפני כחמש שנים נוצר קשר נפלא עם יוצאי יחידות צבאיות כגון מסדר דורשי טוב )יח' מטכ"ל( ומתנדבי אימפקט,
אשר כ 50-מהם משולבים השנה בכל הסניפים ,בכל המשימות :התנדבות בסופי שבוע ,בחוגים ,התנדבות פרטנית
ועוד .רבים מהם נשארים להתנדב אצלנו גם אחרי קבלת המלגה .בנוסף ,מגיעים לסניפים מתנדבים מן הקהילה בה
הסניף ממוקם :בסניף דרום מגיעות סבתות מקיבוץ סעד להתנדבות בחוג בישול ,בסניף ירושלים תושב אבן ספיר
מטפח מזה שנים את הגינה .בסניף מרכז מגיעות שכנות להתנדב בחוגי האומנות ומגיעים עובדים של חברות שונות
לליווי החוגים .בהזדמנות זו ,אנו מבקשים לשוב ולהודות לכל עשרות המתנדבים שעוזרים לנו לקיים את הפעילות
הנפלאה של בית הגלגלים.

מעצבים עצמאות
מאת :טללית רינגולד ,מנהלת תכנית ההשמה.

רוני גרין ,בעלת משרד הפרסום "גרין קריאייטיב" הנמצא
בבאר שבע ,פנתה לתוכנית ההשמה של בית הגלגלים
על מנת ליצור שיתוף פעולה עם מיזם שהקימה .המיזם,
"מעצבים עצמאות" שמו ,נועד לשלב אנשים עם
מוגבלויות בשוק העבודה החופשי ,בתחום הפרסום
והשיווק .רוני הגיעה למסקנה ,כי לאנשים עם מוגבלויות
יש פוטנציאל עצום אך בלתי ממומש להשתלב בשוק
העבודה ,אך רק מעטים המעסיקים אשר נותנים להם
הזדמנות נאותה.
הצורך עליו עונה המיזם ,הוא גישור בין הידע הנרכש
בהכשרה ,לבין העבודה המעשית בתחום  -מינוף
ההכשרה לכדי תעסוקה .הפתרון המוצע מבוסס על ערכי
כבוד האדם וחירותו ,הזכות לתעסוקה הוגנת ומספקת,
שוויוניות ואי הפליה של מעביד בין עובדיו ובין דורשי
העבודה מחמת מוגבלותם .ייחודו של המיזם טמון בכך
שלא מדובר בהקמה של מסגרת תעסוקתית יעודית
נפרדת עבור אנשים עם מוגבלויות ,אלא בשילוב מלא
שלהם בשוק העבודה החופשי ,מתוך אמונה שמסגרת
כזאת רק תנציח את הפער אותו אנו שואפים לצמצם
כחברה.
רוני שילבה במיזם את יניב אבירן ,אשר עורך את
הניוזלטר של בית הגלגלים .יניב מסיים את עבודתו עם
הניוזלטר ,והוא יוחלף ע"י עדי מלול ,בוגרת סניף מרכז.
תודה רבה ליניב והצלחה בהמשך הדרך .אנו מאחלים

הצלחה גם לעדי במילוי תפקיד עריכת והפקת העיתון
האינטרנטי של בית הגלגלים.

הנני כאן
מאת :לי מענית ,ע.מנהלת סניף דרום.

בתחילת חודש ינואר נפגשו המדריכים עם מיכל דליות ,הלוא היא סופר נני האחת והיחידה .במפגש שמענו ממנה על
התמודדות עם סוגיות חינוכיות שעולות מול החניכים שלנו ולמדנו על נקודת מבטם של ילדים בכלל ,על העולם
שסביבם ,ואיך אנחנו כדמויות מרכזיות בחייהם יכולים לתרום ולכוון אותם לצמיחה והתקדמות .נשלח מכאן תודה
ענקית למיכל דליות ,על שהקדישה מזמנה והגיעה אלינו ותרמה מהניסיון החינוכי הרב שלה.

אודליה באה לבקר
מאת :כנרת פוקס ,ע .מנהלת סניף צפון.
ביום ראשון ה 8-לינואר ,הגיעה אלינו מרחוק אודליה
פיטוסי ,בוגרת בית הגלגלים סניף מרכז ,מדריכה
לשעבר בסניף דרום וחברה בוועד מנהל של העמותה.
אודליה באה לסניף שלנו כדי להעביר לקבוצת הבוגרים
פעילות מעניינת במיוחד .למי שעוד לא מכיר ,אודליה
היא בעלת תואר בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן
ובוגרת אוניברסיטת "לאסלי" בתחום הטיפול באומנות.
כיום ,אודליה עובדת כמטפלת באומנות במס' מרכזים
בארץ.
הפעילות הייתה מרתקת ,ציירנו ,גזרנו ,הדבקנו ,צחקנו
ובעיקר דיברנו .מאוד נהנינו מהפעילות ,הרגשנו
שאודליה הביאה עימה רוח חדשה ,שונה ומאתגרת
שנתנה ביטוי לכל אחד בקבוצה .היה מרתק לפגוש
בחורה אמיצה שיש לה כוח רצון ואמונה גדולה .בסוף
הפעילות ,ראינו סרט דוקומנטרי בכיכובה של אודליה,
שהבמאי אבי הלר יצר במסגרת לימודיו במכללת תל-חי
בחוג לקולנוע .הסרט היה מרגש ונתן כוח לכל הבוגרים
להמשיך להאמין שחלומות אכן מתגשמים .תודה לך
אודליה על פעילות זו ,מקווים לראותך שוב אצלנו בסניף.

ביקור בבית הלוחם
מאת :בתאל ביטון ,בוגרת סניף דרום.

שמי בתאל ביטון ,בת  26מאשקלון ,מקבוצת הבוגרים של סניף דרום .רציתי לספר לכם קצת על התפקיד שלי בבית

הגלגלים .אני אחראית על מפגשי שיחה יחד עם לי ,רכזת הבוגרים ,שהם גם למידה וגם כיף שלנו ביחד .בחודש
ינואר ,ב ,16.1-ארגנתי לקבוצת הבוגרים סיור בבית הלוחם בבאר שבע .מירה ,שאחראית על קשרי החוץ בבית
הלוחם ,איתה גם תאמתי את המפגש ,עשתה לנו את סיור במקום .בהתחלה ראינו סרט תדמית על חייל צה"ל
שנפצע בעופרת יצוקה ,ועל תהליך השיקום שהוא עובר בבית הלוחם .אחרי זה הכרנו את המנהל ,גילי מולכו,
שסיפר לנו על הפעילויות השונות והמטרה של בית הלוחם  -לתמוך בנכי צה"ל ומשפחותיהם .גילי במקור מקיבוץ
אורים ,שם נמצא בית הגלגלים .משם המשכנו ועשינו סיור בבריכה המחוממת ,ואחר כך מירה לקחה אותנו לאולם
החוגים ,שם שמענו מוזיקה ושיחקנו בכדורים ענקיים .לסיום ,נכנסנו לאולם הכדורסל ,ישבנו על כיסאות גלגלים
מיוחדים לספורט איתם השחקנים המקצועיים משחקים כדורסל והתחלנו לקלוע .שני שחקנים סיפרו לנו קצת על
עצמם ואיך הם מתמודדים עם הנכות ואיך הספורט משמעותי בחייהם .תודה רבה לבית הלוחם על האירוח ,הלבבי,
אנו מקווים שזוהי תחילתו של קשר לשנים רבות.

תערוכת צילומי אקטואליה

מאת :עמית אונגר ,בוגר סניף מרכז.
ביום בהיר אחד ושטוף שמש ,בסופו של חודש ינואר
חורפי ,יצאנו חברי קבוצת הבוגרים של סניף הרצליה,
לתערוכת צלומי אקטואליה שמוצגת בימים אלה ממש
במוזאון הארץ ברמת האביב .התערוכה באה להציג מגוון
של ארועי אקטואליה שהתרחשו בארץ ובעולם בשנה
החולפת ,כפי שנקלטו על ידי עדשות המצלמה .הצילומים
האלה התפרסמו גם בעיתונים ובאתרי האינטרנט כך
שהיה מרתק ולו גם לשעה אחת להיזכר במרבית
הדברים שקרו בארץ ובעולם ואשר את חלקם הספקנו
לשכוח .בנוסף להדרכה שקיבלנו מהמוזיאון ,קיבלנו
הדרכה נוספת מדורון אדר ,האיש היקר שמעביר לנו,
הבוגרים ,את חוג הצילום .דורון הוסיף לנו כל מיני
הדגשים שיעזרו לנו השנה בהמשך החוג .הסיור היה
באמת מרתק ואני באופן אישי מחכה כבר לתערוכה של
שנה הבאה בנושא הזה .יהיה מעניין לראות איך נקלטו
מספר ארועי אקטואליה שבוערים כיום בכלי התקשורת,
בין עדשות המצלמה.

לפגוש את ההורים
מאת :יעל וינברג ,מדריכה בסניף צפון

בישיבת המדריכים הקודמת שעשינו ,הועלתה הצעה,
שלפני כל שבת שלנו נזמין הורה של חניך  -כל שבת
חניך אחר ,שידבר ויספר לנו על הילד שלו כדי שנוכל
להבין ולהכיר אותו קצת יותר .בשבת האחרונה ,הרעיון
שלנו יצא לפועל בפעם הראשונה .קבענו כל המדריכים
להיפגש שעה לפני שהחניכים מגיעים .התייצבנו בבוסתן
הגליל ב ,14:15-ומוחמד ,אבא של ביסאן הגיע יחד
איתה כדי לספר לנו קצת עליה .שמענו את מוחמד,
שאלנו שאלות ,התייעצנו וקיבלנו נקודת מבט חדשה
ונוספת על ביסאן .היה ממש מועיל ומחכים .נפגש
בחודש הבא!

יורים טילים ומכינים גלידה בחורף
מאת :לי מענית ,ע.מנהלת סניף דרום.

השבת של קבוצת עגלגלים התחילה קצת אחרת החודש .ילדי קבוצת 'אננס' מקיבוץ בארי ,שהינם בגיל הקבוצה
פחות או יותר ,הגיעו אלינו לאורים למפגש משותף והכינו לנו פעילות אדירה וכיפית במיוחד .אחרי סבב הכרות בו כל
אחד הציג את עצמו ,התחלקו כולם לקבוצות קטנות של ילד מבית הגלגלים עם ילד מבארי ,יחד כל זוג הכין טיל
מבקבוק פלסטיק ,פוליגל ושלל חומרים נוספים .כשהטילים היו מוכנים ,כולם יצאו החוצה להטיסם לחלל בעזרת לחץ
אוויר וספירה לאחור .בהחלט נצפו ביצועים מרשימים .בחלק השני ,נכנסו כולם למטבח להכנת גלידה בשיטה

מקורית ומאתגרת .לא נלאה בפרטים רק נגלה שזה כלל חלב ,צנצנת גרבר ריקה והרבה קרח .בסוף ,רגע לפני
כניסת השבת ,התכנסו כולם בסלון לקבלת שבת שכללה שירי שבת וכדורי שוקולד שהכינו ילדי בארי לקבוצה.
החניכים והמדריכים הודו לילדי בארי ולמלווים שלהם על פעילות מושקעת ומיוחדת והזמינו אותם לבוא שוב!

דבר העורך
מאת :יניב אבירן ,עורך הניוזלטר היוצא.

כמעט  4שנים אני עורך את הניוזלטר הזה .עורך ונפעם .זה מדהים איך בכל חודש ,אתם מצליחים לחדש ,לרגש,
להגיע להישגים חדשים ובעיקר לעשות כיף .כאחד שעבר על פני יותר מ 2500-תמונות ששלחתם לי ,אני יכול לספר
לכם שהמכנה המשותף לכולן הוא חיוך .אין ספק שבכך מתמחים אנשי בית הגלגלים  -לעשות טוב ,לשמח .גם אותי
שימחתם ,והיה לי הכבוד והעונג לערוך אתכם במשך כל התקופה .היום אני נפרד ,ממשיך לתחנה הבאה בקריירה
שלי  -עבודה כקופירייטר במשרד פרסום .אל דאגה ,אני משאיר אתכם בידיים הנאמנות והבטוחות של עדי ,אשר
חוזרת לבית הגלגלים עם מוטיבציה גדולה )רק תהיו נחמדים ותשלחו לה כתבות בזמן( .אני אמשיך לעקוב ,לקרוא
וליהנות ,ואתם יותר ממוזמנים לשמור על קשר .אני רוצה להודות לאברמי ,לאורה ולטללית על עבודה מהנה ועל
שיתוף פעולה מוצלח במיוחד.
תודה על הכל,
יניב.
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