לאחר מאמצים רבים הצלחנו סוף סוף להוסיף את הפעילות המוטורית גם לבאר שבע
בסיוע של ספיישל אולימפיקס אורגן יום הפנינג לצרכים מיוחדים.
ביום זה השתתפו כ 120-תלמידים מבתי הספר רעים ושחר אשר הופעלו במספר רב
של תחנות הפנינג נגישות ברחבי הפארק ...
עשיה זו היא אחת מנקודות ציון בתהליך שבה העמותה רואה את עצמה כעמותת
נתינה ללא קבלת דבר בתמורה נתינה מלאה ונתינה מאהבה.

פרסום זה פורסם באתר ספיישל אולימפיקס

יום ספורט פעילות מוטורית ,בתאריך  ,16.6.16בבאר שבע
בתאריך  ,16.6.2016רשמנו היסטוריה צנועה בפעילות ספיישל אולימפיקס בארץ .בשעה טובה ומוצלחת,
לאחר שנים של ניסיונות כושלים ,הצלחנו לקיים יום ספורט של פעילות מוטורית בעיר באר שבע.
זה לא היה קל....התקיימו פגישות רבות ,היה צורך בהסברים רבים ובתיאומים לא פחות רבים וממושכים,
אך העקשנות משתלמת ובסופו של דבר...הצלחנו !
הצלחתנו הייתה בזכותו של אדם יקר  -רון ראובן ,יו"ר עמותת באולינג נגב ,אשר הבטיח לסייע לנו בכל
הקשור לפעילויות העמותה בעי ר ,לקח על עצמו את המשימה ועמד בה חרף כל הקשיים האובייקטיביים.
יום הספורט בענף פעילות מוטורית התקיים בפארק "החייל האוסטרלי" שהנו פארק תחום וסגור הבנוי
במיוחד לאנשים עם צרכים מיוחדים .הפארק עשיר במדשאות ,שבילים רחבים ,מתקנים מותאמים ואזורים
מקורים .הרבה פחי אשפה וברזיות מים כדי להקל על המשתמשים .ניכר שהפארק מושקע מאד ,מטופח
נקי ומסודר מאד.
כ  120 -תלמידי בתי הספר לחינוך מיוחד עד גיל כתה ו' הגיעו למתחם .חלקם רגלית (ביה"ס ממוקם קרוב
מאד לפארק) וחלקם בהסעה מיוחדת עקב השימוש בכיסאות גלגלים .שני בתי הספר אשר נטלו חלק
באירוע היו ביה"ס שחר וביה"ס רעים.
במתחם הפארק הוקמו  10תחנות הפעלה אשר כללו תחנות של שיווי משקל ,זריקת כדורים למרחק,
קפיצה מעל מכשולים ,בעיטות לשער כדורגל ,משחקי הוקי ריצפה ,קליעה למטרה ,באולינג ,דייג של דגי
קלקר בעזרת מגנטים ועוד משחקי נופש.
התלמידים חולקו לקבוצות קטנות שעברו בין התחנות .לתלמידים שהריכוז היה קשה מדי עבורם ,או
שהתעייפו עקב החום (באר שבע ...למרות הכול) הייתה אפשרות להירגע על הנדנדות הרבות בשטח והן
אכן השתמשו בהן.
את התחנות הפעילו בהתלהבות רבה ובמסירות מתנדבים מחב' אלקטרה .התייחסותם לתלמידים בצורה
חברית ונעימה סייעה רבות בהפעלת התלמידים אשר חלקם בתחילה לא רצה לנסות ולהשתתף .הם ניסו
להפוך את ההתנסות לחוויה מוצלחת וכיפית בכל תחנה ותחנה .האושר על פניהם של המשתתפים וצוות
המורים המלווה הוכיח כי הם הצליחו בכך.
בסיום הפעילות הוענקו ע"י המתנדבים מדליות השתתפות לכל התלמידים אשר ענדו אותן בגאווה רבה.

תודות:
לרון ראובן  -יו"ר עמותת באולינג נגב אשר תמך ,סייע ,דאג לתאומים הרבים ואירגן את כל הנושאים
המנהליים סביב היום .הזה .בלעדיו לא היה מתקיים האירוע.
למנהלות בתי הספר  -על שיתוף הפעולה והסכמתן לחשוף את התלמידים לפעילות ולאשר את
השתתפותם.
לחגית ים  -מנהלת הפארק ,עבור שיתוף הפעולה ,התמיכה והעידוד להגיע ולקיים את האירוע בפארק
""שלה.
למפקחת על החינוך המיוחד בעיריית ב"ש  -אשר הגיעה כדי להתרשם מהפעילות .ראתה..
פרגנה...והתלהבה מאד ממה שראתה.
לעובדי/מתנדבי חב' אלקטרה  -על העזרה הגדולה בסידור התחנות ,בהפעלתן ובכל אשר נתבקשו לעשות.
הייתם נפלאים .כל הכבוד.
מקווים להמשך שיתוף פעולה בעתיד עם הגורמים השונים בעיר באר שבע.
קיים פוטנציאל רב לפעילות משותפת.
ג'ודי זיו,
רכזת ענף פעילות מוטורית

מתנדבי מוטורולה

פעילות מוטורית

בגלריית תמונות תמצאו את התמונות מהטקס......

