אנשי

אשכולות

האמנותית באירוע עבור ילדי איל"ן במשרד החוץ ,היו אחראים חברי
על התוכנית
המשלבת רקדנים בעלי נכויות
"אשכולות" בראשון לציון
המחול בבית ספר
השבוע הושקה במשרד החוץ בי ־
רושלים תערוכת ציורים ראשונה
מסוגה ,של ילדי עמותת איל"ן
(איגוד ישראלי לילדים נפגעים) .התערוכה
נפתחה במסגרת שיתוף פעולה בין העמו ־
תה ,משרד החוץ וחברת  .Sodexoבחלק
האמנותי של האירוע השתתפו תלמידי
בית ספר אשכולות בראשון לציון ,בהנה ־
לת אוסנת אל־על" ,להקת יחד" בבימויה
של מרטין רויך ,ולהקת הזמר בניצוחה של
לריסה אוקופניק.
שתי הלהקות פועלות בבית ספר אשכו ־
לות כמה שנים ומשלבות תלמידים בעלי
נכויות בריקוד ושירה יחד עם תלמידים
מהחינוך הרגיל .סניף איל"ן בראשון לציון,
בראשות היו"ר שמעון קינן ,מלווה את בית
הספר בפעילותו.
בית ספר "אשכולות" הינו סביבה רב־
תחומית המאפשרת לכל תלמיד לצאת
למסע לגילוי מצוינות אישית .בבית הספר
מאמינים בזכותו של כל ילד ללמוד ולה ־
שתלב בחברה הרגילה ובחובתו של כל
מורה וילד לקבל בסבלנות ובסובלנות את
השונה.
בבית הספר יש  17כיתות לימוד ,מתוכן

תלמידי בית

הספר

וסגנית שר

החוץ

ציפי

שלוש כיתות לתלמידים בעלי נכויות פי ־
זיות .התלמידים משולבים כמה שעות בחי ־
נוך הרגיל ולוקחים חלק בלתי נפרד בכל
הפעילויות החברתיות והתרבותיות בבית
הספר ,מתוך אמונה ביכולתו של כל תלמיד
ללמוד ולהתפתח בתחום החברתי והקוגני ־
טיבי וביכולתו לעמוד בפני אתגרים.
התערוכה המדוברת נפתחה במטרה לעו ־
רר מודעות לשילוב אנשים עם מוגבלויות
בחברה ככלל ,תוך הוקרה מיוחדת לאיל"ן.
האומנות היא אחת מכלי הביטוי החזקים
ביותר שעומדים לרשות ילדים אלה כדרך
להבעה עצמית ,ובאמצעותה מגלים רבים

חוטובלי.

מקום

להקות

לכולם

מהם את כישוריהם ויכולותיהם .מעבר
לכך ,בזכותה הם יכולים לחוש סוף סוף
כשווים.
התערוכה ,היא יריית הפתיחה לפרויקט
"משרד החוץ עם הפנים לקהילה" ,שיוצא
לדרך בימים אלה .היצירות של  20ילדי
איל"ן יוצגו במסדרונות משרד החוץ .יוז ־
מת המהלך ,חברת  ,Sosexoשמפעילה את
מערך ההסעדה במשרד החוץ ,הדפיסה את
הציורים הבולטים על גבי הפלייסמנטים
שעל מגשי האוכל ,כך שעובדי המשרד
יראו מדי יום את יצירותיהם של ילדי עמו ־
תת איל"ן.

