״נינר החברחו3 -ו1יק1ו
קהילתי בבית ספר "יובלים
בו1פ1לה
במסגרתו שורתה טנר הנמצאת בחצר ניס הספר
והפכה לביבר ירוקה

בית ספר "יובלים" הוא בית ספר לתלמידים עם
׳־־■ v:שיתוק מוחין ונכויות פיזיות מורכבות ,בגילאי
 ,7-21בעפולה.
השנה ,התקיים בבית הספר "יובלים" פרויקט שהיו
שותפים לו בוגרים המסיימים השנה את לימודיהם
בבית הספר ,צוות מורים ועובדים ,ארגון איל״ן עפו
לה ואיל״ן מרכז ,עובדים ממפעל "גולי -בר" באלון
התבור וקבוצת נערים מפנימיית "בית זינגר" בכפר
יחזקאל .הרעיון החל משיתוף פעולה עם סטודנטית
לעבודה סוציאלית ממכללת "תל חי" ומהמדריכה
שלה ,עובדת סוציאלית מרחבית של ארגון אילץ,
שרצו לחולל שינוי ולבצע פרויקט קהילתי באחד
מבתי הספר של החינוך המיוחד.
בפגישות המשותפות הועלו מספר רעיונות ליישום
עד שהתגבשה ההחלטה הסופית על שדרוג כיכר
הנמצאת בחצר בית הספר והפיכתה לכיכר ירוקה
עטופה בצמחייה .לצורך כך ,גויסו כל השותפים ולכל
אחד היה תפקיד מוגדר .תלמידי פנימיית "כפר יחז
קאל" בנו אדניות גדולות לצמחים .עובדי מפעל "גולי
בר" צבעו ,קישטו ,ציפו את קירות הכיכר במוזיקה.
התלמידים הבוגרים הכינו משקאות ועוגיות לעובדים
והנעימו את זמנם בהשמעת שירים שהעובדים בקשו
לשמוע .צוות בית הספר ועובדי אילץ נרתמו גם כן
לעבודה המאומצת .הכול לפי תכנית עבודה שהוכנה
מראש ותוך כדי ההתקדמות בשלבי העבודה .הת
למידים הבוגרים בחרו את השם "כיכר החברות",
וזאת תהיה מתנת הפרידה שלהם מבית הספר .הם
גם הכינו את השלט שהסרת הלוט ממנו התקיימה
בטקס חגיגי.
טקס חנוכת הכיכר התקיים לפני כשבועיים ,בו נכחו
כל השותפים בפרויקט .בתחילת היום נערכה השתי
לה של הצמחים באדניות ,הוסר הלוט מעל השלט,
נישאו ברכות מפי כל השותפים ותלמידי בית הספר
שרו את השיר "מכל החברים" .המברכים ציינו את
שיתוף הפעולה המבורך ואת ההנאה שהייתה להם
בעשייה .מנהל בית הספר ,מר יהודה גלברג ,ברך
בשם בית הספר ואמר בדבריו ,שחלומות אכן מתג
שמים .הוא ציין את הקשר ההדוק שבית הספר מא
מין בו בין שותפים רבים בקהילה לטובת קידומם
והעצמתם של התלמידים .אין ספק שהיה זה תהליך
מרגש לכולם .מקווים להמשך פעילויות מהנות גם
בהמשך ותודה לכל השותפים :לאיה הסטודנטית,
לוורד שור המלווה ,לאלי פיס מאיל״ן עפולה ,לאבנר
עוקבי מאיל״ן מרכז ,לנוער מכפר יחזקאל ולאדיר
המתאם ,לאבנר ענבר מנהל מפעל גולי -בר ולכול
עובדיו ,לצוות בית הספר ולתלמידים המקסימים.

החברות יובלים

