איגרת עמותת אפי  -אספרגר ישראל  -ינואר 2013
חברים יקרים,
עם פתיחת שנת הפעילות  2013אנו גאים לספר על פעילות העמותה והתפתחותה בתחומים
השונים :התעסוקה ,הדיור ,האתר ומרכז המידע והתמיכה של העמותה .הפעילות הענפה
התאפשרה הודות לדמי החבר ולתרומות שקבלנו .אנו מודים לחברים שמלווים אותנו בנאמנות
ולתורמים שבחרו לסייע ולקחת חלק בפעילותינו.
מאז הקמתה לפני כשתיים עשרה שנים היו דמי החבר של העמותה  ₪ 150לשנה .לאור התרחבות
פעולותיה של העמותה אנחנו מבקשים להעלות את דמי החבר השנתיים לסך של  .₪ 180אנחנו
מקווים שתקבלו את ההעלאה בהבנה .החברים שיזדרזו וישלמו את דמי החבר עד סוף ינואר
יוכלו לשלם עדיין  .₪ 150לנוחיותכם תוכלו לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט.
להרשמה כחבר חדש בעמותה לשנת  2013ולתשלום דמי חבר לחברי עמותה ותיקים הקש כאן.

תקציר פעילות העמותה בשנת  2012ותכנון עבור :2013
 .1בכנס העמותה שהתקיים ב 21.11.12 -נכחו כ 550 -איש ,הקהל היה מגוון :הורים ,אנשים
ממערכות החינוך והרווחה ,אנשי טיפול מכל המקצועות הרלוונטיים )רופאים ,מטפלים פרא-
רפואיים ומדריכים חברתיים( ואנשי אקדמיה .בעקבות הכנס קבלנו שבחים רבים ,המשוב
שהעברנו בין המשתתפים היה חיובי ביותר והכותבים ציינו הן את רמתן הגבוהה של
ההרצאות והן את אופן ניהול הכנס וארגונו .אנחנו שמחים לציין כי למרות העובדה שהפקת
הכנס הייתה יקרה ההכנסות מן הכנס כיסו את כל ההוצאות ואף הוסיפו לקופת העמותה כ-
 . ₪ 25,000ניתן לעיין בחלק ממצגות הכנס באתר העמותה.
 .2פרויקט התעסוקה של העמותה בניהולו של אריה סיון נכנס לשנתו השנייה .עד כה פנו אלינו
מעל ל 70 -אנשים  .מתוכם כ 45 -מתאימים להשתלבות ישירה בתעסוקה  ,מהם כבר שולבו
בעבודה  21ועוד  15אנשים נמצאים בשלבי השתלבות שונים .עבודת השילוב היא קשה
ומורכבת ,גם בגלל ייחודיות התסמונת וגם מפני שעולם העבודה אינו פתוח עדיין להעסקת
עובדים עם מגבלות .לאור הקשיים הרבים נראים לנו הישגי הפרויקט בשנתו הראשונה
משמעותיים מאד ואנחנו מקווים לבססו ולחזקו בשנה הקרובה למרות הקשיים התקציביים.
אנחנו שמחים לציין כי קבלנו תרומה נוספת שתאפשר את המשכו החלקי של פרויקט גם
בשנת  .2013אנו שואפים להרחיב את הפרויקט ,לתגבר את הליווי של המועסקים ולפתח
כלים מקצועיים נוספים כמו אבחון תעסוקתי הולם ומסלול הכשרה לתעסוקה .עלינו להשיג
משאבים נוספים שיאפשרו את המשך הפעלתו של הפרויקט והרחבתו .חשוב לציין כי אנו
פונים למעסיקים בשם העמותה ומסבירים להם את הייחודיות של התסמונת ושל כל מועמד
ומתאמים את המשך הליווי והייעוץ למעסיק בנוסף לליווי למועמד  .מסיבה זו אנו יכולים
לתת את השירות רק למי שאובחן כאדם עם אספרגר ולא לאנשים שלא אובחנו.

 .3סקר מיפוי הצרכים של בוגרים עם אספרגר שנערך ביוזמת הג'וינט ובשיתוף פעולה בינו לבין
העמותה הושלם .במסגרת הסקר נערכו למעלה מ 80-ראיונות ולמעלה מ 40-הורים מילאו
שאלוני הורים .זו ההזדמנות להודות לכל המשתתפים .הג'וינט ממשיך את שיתוף הפעולה
עם העמותה גם בשלב הבא של הפרויקט .העמותה תבצע את תכנית הליווי וההדרכה לצוותי
תכנית הדיור הנתמך בשלב גיוס המועמדים לפרויקט .פרויקט דיור נתמך מיועד לתת ליווי
ותמיכה לשילוב חיים עצמאיים בקהילה והוא יופעל בשלב זה בשלושה אזורים:
•

באזור הצפון :חיפה ,קרית ים ,קריית אתא ,נהריה.

•

באזור המרכז :רמת גן ,רעננה ,רמת השרון.

•

באזור הדרום :אשדוד.

רכז הפרויקט יהיה יונתן דרורי שערך את סקר מיפוי הצרכים .אנחנו מאמינים כי שיתוף
הפעולה עם הג'וינט )המממן את הפרויקט( יסייע לעמותה להרחיב ולשפר את השירותים
הניתנים היום לבוגרים עם אספרגר.
 .4אתר העמותה נמצא עכשיו בתהליך שיפור ושדרוג בעבודתו המקצועית של יונתן דרורי .אנחנו
מקווים שהמידע הרב הנמצא באתר ובעמותה יהיה נגיש למעוניינים בקרוב ובאופן ברור
ומהיר .נשמח לקבל מכם הצעות ,מידע ועדכונים .במסגרת שיפור האתר אנו זקוקים למספר
מתנדבים אשר יוכלו לנדב  2-4שעות אחת לחצי שנה לשם התעדכנות בזכויות מול הגופים
השונים ,המעוניינים מתבקשים לפנות לכתובת  effie.site@gmail.comאו ליצור קשר
באופני הקשר הרגילים של העמותה )המצויים באתר(.
במסגרת אתר האינטרנט אנו מעוניינים לספק עדכון חודשי על הנעשה בארץ בתחום
האספרגר ,חוגים ,מרכזי אבחון ושירות ,קבוצות חברתיות וכדומה .בדף האחרון של אגרת זו
תוכלו להתרשם מהמידע שהתווסף בחודש האחרון באתר האינטרנט שלנו.
 .5ב 26/12/2012-התקיים במרכז "נא לגעת" בנמל יפו כנס של הקואליציה לקידום חוק
משפחות מיוחדות .הקואליציה המאגדת כ 50 -ארגונים ,וביניהם גם העמותה שלנו ומאות
הורים ובני משפחות לבעלי מוגבלויות הציגה לכנסת לפני כשנה את חוק המשפחות
המיוחדות .החוק מוצע מתוך הבנה שאין די בהבטחת זכויות לאדם עם המוגבלות ,ויש לחזק
את משפחתו ,כמי שמהווה מקור התמך העיקרי והאחראית הראשונה והראשית לקידום
רווחתו והכלתו המוצלחת בחברה .במרכז הכנס התקיים פאנל שבו השתתפו  10מועמדים
לכנסת ממפלגות שונות ,שהביעו את תמיכתם בהצעת החוק והתחייבו לתמוך בה בכנסת
הבאה .הכנס היה מוצלח ואפשר חשיפה לנציגים של רוב המפלגות לאנשים עם מוגבלויות
והצרכים המיוחדים שלהם.

חדש באתר עמותת אפי  -אספרגר ישראל:
מטרות העמותה ,פעילותה ,ומידע נוסף אודות העמותה מוצגים כעת בצורה בהירה באתר.
ריכזנו לנוחיותכם מידע אודות שירותים לבני משפחות וכן מידע בתחום התעסוקה.
רשימת הספרות המומלצת עודכנה וסודרה על פי סדר אלפאביתי.

הצעות והתייחסויות בנוגע לאתר האינטרנט יש להפנות לכתובתeffie.site@gmail.com :
מרכז "מראות"  -המרכז לאבחון וטיפול בהפרעות חברתיות ותקשורתיות  -מרכז חדש בבי"ח
"דנה דואק" לילדים  -המרכז הרפואי ת"א ע"ש סורסקי .פרטים נוספים בפרוספקט המרכז.
מרכז מידע ופעילות ללקויי תקשורת בתפקוד גבוה במתנ"ס שער הנגב .לפרטים הקש כאן.
במסגרת פעילות המרכז ייפתחו חוגים שונים ,למשל חוג מדע לו פורסם פרוספקט.

קבוצות חדשות בבית איזי שפירא :קבוצה למבוגרים שהם אחים ,סבים וסבתות ,או בני
משפחה אחרים ,לילדים או בוגרים עם צרכים מיוחדים .קבוצה למתבגרים עם קשיים
חברתיים על רקע קשיים בתקשורת .פרטים נוספים בפרוספקט הקבוצות.
קבוצות חברתיות במכון שילת .קבוצות כישורים חברתיים לילדים ובני נוער עם
\PDDאספרגר .פרטים נוספים בעמוד ה"קבוצות חברתיות" באתר.
קבוצות חברתיות במרכז "מפתח"  -מרכז פיתוח תקשורת חברתית בקהילה .מחוברים -
קבוצה חברתית לפיתוח מיומנויות בתקשורת חברתית באמצעות פסיכודרמה בשילוב
אמנויות .פלייר על הקבוצה .מקושרות  -קבוצה זו מיועדת בעיקר לבנות שמרקע מאמין
ועוסקת בתקשורת חברתית אישית ופנימית באמצעות התיאטרון והדרמה .פלייר על
הקבוצה.
הדרה  -הפרדה  -שילוב  -הכלה :מצאו את ההבדלים 4 .מפגשים להורים בהנחיית ד"ר חגית
גור זיו .ללא תשלום .פרטים נוספים.

הקריה האקדמית אונו  -פרויקט "כפיר" ,בשיתוף בית אקשטיין ,מאפשר לימודים
אקדמיים המשולבים בלימודי טכנולוגיה לסטודנטים בעלי תסמונת אספרגר .פרטים נוספים
בפרוספקט התוכנית.

