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תכנית  MAXלשילוב ילדים ובני נוער בספקטרום האוטיסטי במחנה הקיץ BIG IDEA
 Big Ideaהינו מחנה קיץ טכנולוגי בינלאומי המתקיים בישראל .במחנה הקיץ  Big Ideaמתקיימת תוכנית ,MAX
פרויקט קסום ויחודי ,בתנאי פנימייה לשילוב מלא של ילדים ובני נוער בגילאי  7עד  ,81המאובחנים עם אוטיזם
בתפקוד גבוה ,תסמונת אספרגר או  .PDDהמחנה מתקיים במתכונת של סאמר-סקול ומשתתפים בו חניכים
מישראל ומחו"ל Big Idea .מפגיש את החניכים עם עולם הטכנולוגיה וההיי-טק הישראלי ומהווה פלטפורמה
לפיתוח הכישורים החברתיים והיצירתיים של המשתתפים בחווית קיץ משמעותית ומעניינת .המשתתפים יכולים
לבחור שלוש סדנאות ,מתוך מגוון אפשרויות כגון :בניית אתרי אינטרנט ,בניית רובוטים ,עיצוב גרפי וצילום,
פיתוח משחקי מחשב ,הפקת סרטוני וידאו ,יצירת מוזיקה דיגיטלית ,תכנות ,עיצוב תכשיטים ממוחשב ועוד
סדנאות רבות וייחודיות .ההנחייה נעשית בשפה האנגלית וניתן הסבר נוסף בעברית .את התכנית יזמה ומרכזת
יעל בלייברג ,בעלת ידע רב ונסיון בתחום שילוב ילדים עם אוטיזם.
טכנולוגיה :כלי מנצח לשילוב חברתי
ילדים המאובחנים במסגרת ספקטרום האוטיזם לעיתים קרובות נמשכים אל פעילות עם מחשבים ואף מצטיינים
בה .ראינו שבעזרת צוות אוהב ומעודד וסביבה חברתית פתוחה ומקבלת יכולים החניכים להביא לידי ביטוי את
היצירתיות שלהם בסדנאות השונות של מחנה הקיץ .אנו מאמינים שדרך התנסות חוויתית בפעילות שהם נהנים
ממנה וחווים בה הצלחה ,יכולים הילדים ובני הנוער לתרגל ולרכוש כישורים חברתיים .ההתנסות בסדנאות
הטכנולוגיות שמעניינות אותם ,בקבוצות למידה קטנות ,פותחת צוהר לקשירת קשרים חברתיים עם ילדים
אחרים בעלי תחומי עניין דומים.
בשונה מ-קייטנות חינוך מיוחד רגילות ,בBig Idea -המשתתפים בתכנית  MAXמקבלים הזדמנות לחוות תחושת
עצמאות ומסּוגלּות על ידי היציאה מהבית ומפגש מאתגר ומהנה עם המחנה בליווי ותמיכה של צוות ההדרכה.
כפר הנוער בו אנו משתכנים מספק אווירה משפחתית ונעימה .המפגש עם בני נוער וילדים מכל העולם מקנה
חווית סאמר סקול בינלאומי ,והכל קורה בארץ ,קרוב לבית.
מגוון של  53סדנאות יצירתיות וטכנולוגיה מרתקות מחכים לכם במחנה הקיץ.
תבניות של כיף המותאמות לחניכים עם אספרגר או PDD
סדר היום במחנה הקיץ הוא מובנה וזמני הפעילות נוטים להיות קבועים ,מה שמקנה תחושה של התמצאות
ובטחון .לכל חניך קבוצה חברתית קבועה עם חניכים נוספים מבני גילו וצוות הדרכה בוגר .ביום הראשון למחנה,
החניכים יכירו את חבריהם לקבוצה החברתית ,את המדריכים של הקבוצה ,את רכז/ת השיכבה ואת רכזת
תכנית  .MAXביום השני ,החניכים מכירים את מדריכי הסדנאות ,את חבריהם לסדנא ולומדים באיזו מעבדה
מתקיימת כל סדנא .בהמשך המחנה הם יפגשו באותן שעות ,באותה המעבדה ,עם המדריכים והחברים
המוכרים .בכל תהליך ההכרות ,צוות מקצועי מלווה כל חניך וחניכה באופן אישי .ההורים נשארים בתמונה לכל
אורך הדרך .אנו מעדכנים באופן יומיומי ונעזרים בהורים בפתרון אתגרים.
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במה שונה התכנית הרגילה של המחנה ל ?Big Idea MAX
בכלום! משתתפי תכנית  MAXמשולבים באופן מלא במחנה הקיץ ,בקבוצות הקיימות וללא כל הפרדה ,תוך מתן
תמיכה וסיוע המותאמים לכישוריו וליכולותיו האישיים של כל משתתף.
התכנית נוחלת הצלחה אדירה זו השנה הרביעית .בקיץ האחרון השתתפו 53חניכים מרחבי הארץ והעולם
בתכנית  MAXבמחנה הקיץ.
בכל קיץ מחדש אנו גאים ונרגשים להיות חלק מחוויה מעצימה שבה לוקחים חלק החניכים ,ההורים וצוות
ההדרכה והתמיכה.

שתי אמהות לחניכים שהשתתפו בתוכנית  MAXמספרות:
"כשאלעד ביקש ללכת למחנה קייץ של שבועיים בתנאי פנימיה זה נראה היה לי מופרך והזוי .לא רק כי הוא
בן  9וצעיר ,אלא בעיקר כי אלעד הוא ילד המתמודד עם מכלול של אתגרים ,ביניהם תסמונת אספרגר ו
 ADHDומאד מתקשה בפרידה ,שינויים בשיגרה ,ארועים המוניים ורועשים ופעילויות חברתיות עם קבוצה
גדולה של ילדים.
אבל אלעד מאד רצה ואנחנו החלטנו לאפשר לו ,גם אם זה אומר שנצטרך לבוא לקחת אותו חזרה כבר ביום
הראשון .כי אלעד משולב כל חייו בחינוך הרגיל ,עם הילדים מהשכונה והקהילה ,מתוך תפיסה שזו הדרך
הטובה ביותר לפתח עצמאות וללמוד איך להתנהל באופן שיאפשר לו למצות את יכולותיו ורצונותיו .ואם זה
כך ,הרי שבעצם מחנה קייץ כזה הוא המקום שבו מיישמים הלכה למעשה את כל העבודה הקשה במהלך
השנה ,ובדרך אפילו לומדים בסדנאות מענינות ועושים חיים.
מה שהקל על ההחלטה היה הצוות המדהים ,המיומן ,המוכשר ומלא האנרגיות ורצון אמיתי ,לעשות כל מה
שצריך כדי להתאים ולהנגיש את החוויה גם לילד אוטיסט.
הצוות עמד במשימה בגבורה ,ביצירתיות ובמצוינות .לאלעד היתה חוויה מיוחדת ,מעצימה ומאושרת .מאז
לא עלתה שוב השאלה -האם כדאי ,אלא -מתי יוצאים למחנה הבא.
השנה אלעד הולך למחנה בפעם השלישית ואנחנו ממליצים לכם על חוויה מיוחדת ומותאמת".
רויטל ,אמו של אלעד.
------------------------"בני בן ה ,61-מאובחן על הספקטרום האוטיסטי .הוא ילד מחונן ומוכשר מאוד ,אך יש לו קושי חברתי,
בעיקר עם בני גילו .בשנתיים האחרונות ,מאז שפרץ גיל ההתבגרות ,המצב נעשה בלתי נסבל .זהו גיל בו
קבוצת השווים חשובה מאוד ,והקשיים להשתלב בה מקרינים על כל תחומי החיים .לי כאמא ,קשה מאוד
לראות אותו סובל ובודד .בתוך המציאות הזו ,הקייטנות אליהן יותם הולך בקיץ הן נקודות האור .כשיותם
בקייטנה הוא נמצא עם ילדים בגילו בפעילות חברתית מהנה ,ואנחנו ,ההורים ,יכולים להנות קצת מזמן
לעצמנו.
בני השתתף במחנה הקיץ בשנה שעברה וגם לפני שנתיים .השנה הוא נרשם לשני מחזורים .נראה
שהתנאים של קייטנה טכנולוגית הם התנאים האידאליים עבורו להשתלב ולרכוש חברים .בשנה הראשונה
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הוא הגיע בלי לווי ,ועדיין חווה קושי חברתי מסויים ,למרות שבסך הכל נהנה מהתכנים .בשנה השניה הוא
הגיע עם משלבים ,שהדריכו אותו באינטראקציות החברתיות .זה היה כל כך מוצלח עד ששמענו על תלונות
משותפיו לחדר שכבר נמאס להם  -כל הזמן באים אליהם לחדר ילדים לשחק איתו...
אנחנו מחכים בקוצר רוח לקיץ ובינתיים מצרים שהחיים הם לא קייטנה".
תקוה ,אם לחניך בתוכנית .Max
לפרטים נוספים אודות מחנה הקיץwww.bigidea.co.il :

