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אנשי מקצוע

המלל שמופיע כאן הוא שתי פסקאות על אלי"ע )ייתכן שפסקות מתוך החזון וייתכן שוריאציה 
אחרת של משפטים(. באל"יע רואים בהורי הילדים ובמשפחתם הגרעינית ,חלק בלתי נפרד 
להוות  הוליסטית  אחריות  אלי"ע  עצמה  על  לקחה  כן  על  בהם.  והטיפול  הצמיחה  מתהליך 
מקור תמיכה וייעוץ למשפחות הילדים, באופן שיאפשר להם לקדם את ילדיהם בצורה מיטבית 

בתהליך מאתגר זה.

ופיתוח מסגרות  טיפול, תמיכה  אלי"ע, בהם תהליכי אבחון,  מגוון השירותים שמעניקה 
חינוך, מתאפיינים בהקפדה על אמות מידה מקצועיות, הניתנים על ידי טובי בעלי המקצוע 

תוך למידה מתמדת של חידושים בתחום. והורים מכל רחבי העולם.

המלל שמופיע כאן הוא שתי פסקאות על אלי"ע )ייתכן שפסקות מתוך החזון וייתכן 
ובמשפחתם  הילדים  בהורי  רואים  באל"יע  משפטים(.  של  אחרת  שוריאציה 

הגרעינית ,חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה והטיפול בהם.
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כאן יהיה מקום לפינה של למידע מתחלף אודות תורמים, מתנדבים, שותפים וכד'  שותפים לדרך Friends of Eliya

כאן יהיו חדשות רצות כאן יהיו חדשות רצות כאן יהיו 

ידיעה נוספת תהיה כאן

לחיצה על כל ידיעה תוביל לעמוד עם מלוא הידיעה

יש מקום לעד חמש שורות בו זמנית

עוד ידיעה! ניוזלטר אלי"ע - גיליון 6

חדשות ועדכונים

ילדים רואים שאפשר
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כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן 
כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי. כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות 

באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי.

הטיפול בעת רכיבה על גבי סוס, מורכב מן הרכיבה עצמה, ומטיפול הרוכב בסוס. עיסוק ברכיבה תורם לכל רוכב, על אחת 
כמה וכמה כאשר הוא בעל קשיים מוטוריים, מנטאליים, רגשיים, תקשורתיים או לימודיים. המפגש בין הרוכב לסוס מבוסס על 

קשר בלתי מילולי. מכיוון שהסוס כחיה אינו שיפוטי, הוא מקבל את הרוכב ללא סייג. עובדה זו היא הבסיס לקשר האמיץ בין הרוכב 
לסוס, והיא זו המאפשרת לרוכב להתמודד עם תחומים רבים שבהם מגבלתו באה לידי ביטוי, ולהתקדם על פי יכולותיו. הרכיבה 
מעלה את ערכו של הילד בעיני עצמו, והדימוי העצמי שלו גדל בעקבות התנסויותיו והתגברותו על פחדים וקשיים. בזמן הטיפול 

בילדי אלי"ע, המטפלים מתמקדים בכמה תחומי טיפול הרלוונטיים לקבוצה, ובה בעת מעניקים את הדגש היחידני לכל ילד. 

 התחום המוטורי: 
הרכיבה על הסוס חושפת את הרוכב להתנסות שונה מן ההתנסויות המוטוריות היומיומיות. הילדים חווים תנועה במרחב במהירות 

משתנה, בגובה של כשני מטרים תוך כדי צעידת הסוס על משטח דינמי )בורות, עליות, ירידות ושטח ישר(. תוך כדי הרכיבה, על 
הרוכב להסתגל לתנוחה המשתנה של הסוס, כדי לשמור על שיווי משקל: מערכות העצבים ושיווי המשקל מגורות לאורך כל זמן 

הרכיבה, השרירים מופעלים עם כוח הכובד וכנגדו, ותפקודים רבים משתפרים כמו מודעות לגוף בתנועה, התמצאות במרחב, 
אינטגרציה מוטורית וחושית, תכנון מוטורי, גמישות וקואורדינציה. במסגרת העבודה עם ילדי אלי"ע, ניתן דגש ליציבה וחיזוק צוואר 

וחגורת כתפיים, כל זאת כדי למנוע מצב של "יציבת עיוור" – המתוארת בספרות כהטיית ראש קדימה וכפיפת הגו העליון, מלווה 
בתנועה דלה של הראש לצדדים, מצב שילדים עם לקות ראייה נוטים לסגל לעצמם. תנוחה זו משפיעה על שפת הגוף שלהם, 

ומגבילה את שדה הראייה וההתייחסות המרחבית. 

 התחום התחושתי )סנסורי(:
הרכיבה מפעילה את כל החושים וגורמת להם לעבוד בהתאמה: 

• חוש הריח – אנו רוכבים במטעים ובפרדסים, נושמים את ריחות האביב והקיץ, ומבדילים בין ריח פריחת התפוז לפריחת 
האפרסק, בין ריח האדמה הרטובה לריחות העלים השונים. 

• חוש המישוש – תוך כדי רכיבה הילדים מלטפים את הסוס, מרגישים את השוני בין פרוותו לשערות הרעמה, מבדילים בין 
אלמנטים שונים מן הטבע כמו עלים, פרחים, אבנים ואדמה. כל זאת מתבצע תוך שימת דגש על מושגים של גודל, צורה, 

טקסטורה, קשיות ורכות. גם הרוח הנושבת על הילדים מהווה מרכיב מכלל התחושות המצוינות על ידי המטפלים. גם הטיפול 
בסוס, הברשתו, רחיצתו וסירוקו, מהווים נדבך תחושתי נוסף. 

• חוש הטעם – הילדים טועמים מפירות העונה שהם קוטפים בעצמם תוך כדי הרכיבה, ומציינים מושגים כמו מר, מתוק, חמוץ, 
חריף. 

• חוש הראייה – הילדים והמטפלים מתארים את מה שהם רואים לנגד עיניהם תוך כדי הרכיבה, אוספים רמזים עבור אלו שרואים 
פחות, ומספרים על אירועים למי שאינו רואה כלל. 

• חוש השמיעה – הילדים מקשיבים לצעדי הסוס, שמים לב לצליל השונה בין הליכה על משטח קשה לעומת הליכה על חול, 
מזהים קולות של חברים במרחב, ציפורים על העצים שמסביב, בעלי חיים כמו כלבים וחתולים, ואפילו כלי תעופה בשמים. 

הדגשים הם על כיוון הקול, עוצמה, והמיקום במרחב. 

• התמצאות במרחב – נעשית עבודה על כיוונים, מיקום במרחב, מושגים כמו קדימה-אחורה, לפנים ומאחור, ימין-שמאל, למעלה-
למטה וכדומה. 

כמו כן המטפלים עובדים עם הילדים על חוש הקצב, ומציינים מהירויות כמו הליכה מהירה, ריצה ודהירה קלה. ישנם ילדים הנהנים 
מגירוי של תנועה חזקה ומהירה, והעבודה איתם נעשית תוך כדי שמירה מרבית עליהם. 
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גן משולב
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תרפיה במוסיקה

הידרותרפיה

פעילות עמותת "אתגרים"

עיסוי ושיאצו

הערכה והדרכה ספורט

תרפיה באמצעות בעלי חיים

תרפיה באמנות

מורות שיקומיות

רכיבה טיפולית

 התחום הרגשי:
עצם השהייה על הסוס, הניתוק מן הקרקע, היכולת לשלוט בסוס תוך שליטה עצמית 

על גופו שלו, על תנועתו והתנהגותו, מעלים את הדימוי העצמי של הרוכב, ואת האמונה 
וההנאה מן היכולת הפיזית. הרכיבה מאפשרת תחושה של "חופש אמיתי" ממגבלות, 

והתמקדות ביכולות ובכוחות ולא רק בקשיים ובמגבלות. מגוון ההתנסויות מורחב, והרוכב 
נחשף לתחושות והתנסויות חדשות ומאתגרות, בגיבוי ובליווי צמוד של מטפלו. 

 התחום התקשורתי:
הרכיבה משמשת ככלי לעידוד התקשורת המילולית והבלתי מילולית. הילדים לומדים כיצד 

לגרום לסוס ללכת ולעצור על ידי שפת גוף וקוד קולי, ומשתמשים בזה כדי לקבל תנועה 
והנאה. כמו כן במשך כל זמן הרכיבה מתקיימת אינטראקציה בין המטפל, המטופל והסוס, 

תוך עידוד הקשר הוורבלי בין הילד הרוכב למטפל, והקשר הגופני בין הרוכב לסוסו. 
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כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן 
כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן. כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן 

כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן.

מסמכי רישום עמותה

תעודה לרישום עמותה

אישור מלכר במע"מ

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

מעמד לעניין סעיף 46

אישור ניהול תקין-2011

מאזן מבוקר 2007

מאזן מבוקר 2008

מאזן מבוקר 2009

תקציב 2011

אישור ניכוי מס 2011

אישור ניהול פנקסים 2011
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כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של 
אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית 

של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע.

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף 
באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע 

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע.

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף 
באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע 

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע.

דע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף 
באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע 

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף 
באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע 
מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף 
באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע 

מידע על סניף באר שבע מידע על סניף באר שבע. מידע על סניף באר שבע

כתובת: רחוב חבצלת הנגב 21, שכונת נווה נוי, ת"ד 7630 באר שבע 84849 

טלפון: 6270971– 08, 6233460 08       פקס: 08-6270671 

ganbeersheva@eliya.org.il :רכזת הסניף: לימור פרץ        כתובת מייל
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לוח הודעות

סניף פתח תקווה

סניף באר שבע

סניף ירושלים

סניף באר שבע
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המלל שמופיע כאן הוא שתי פסקאות על אלי"ע )ייתכן שפסקות מתוך החזון וייתכן שוריאציה 
אחרת של משפטים(. באל"יע רואים בהורי הילדים ובמשפחתם הגרעינית ,חלק בלתי נפרד 
מתהליך הצמיחה והטיפול בהם. על כן לקחה על עצמה אלי"ע אחריות הוליסטית להוות מקור 
תמיכה וייעוץ למשפחות הילדים, באופן שיאפשר להם לקדם את ילדיהם בצורה מיטבית בתהליך 

מאתגר זה.

מגוון השירותים שמעניקה אלי"ע, בהם תהליכי אבחון, טיפול, תמיכה ופיתוח מסגרות חינוך, 
מתאפיינים בהקפדה על אמות מידה מקצועיות, הניתנים על ידי טובי בעלי המקצוע תוך למידה 
מתמדת של חידושים בתחום. והורים מכל רחבי העולם. המלל שמופיע כאן הוא שתי פסקאות על 
אלי"ע )ייתכן שפסקות מתוך החזון וייתכן שוריאציה אחרת של משפטים(. המלל שמופיע כאן הוא 

שתי פסקאות על אלי"ע )ייתכן שפסקות מתוך החזון וייתכן שוריאציה אחרת של משפטים(. 

עמותת אלי"ע

רואים שאפשר

תורמים

כאן יהיה מקום לפינה של למידע מתחלף 
אודות תורמים, מתנדבים, שותפים וכד' 

כאן יהיה מקום לפינה של למידע מתחלף
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הורים

פורום הורים

צעדים ראשונים

הורים לבוגרים

מורות שיקומיות

תורמים

תכניות לתמיכה

מבנה תקציבי

מסמכי העמותה

כפתור נוסף יהיה פה 

צוות

לוח פעילות

פורום מקצועי

גלריה

כפתור נוסף יהיה פה 

אנשי מקצוע

מאמרים

כנסים וימי עיון

פורום מקצועי

כפתור נוסף יהיה פה 

חדשות ועדכונים

שותפים לדרך

כאן יהיו חדשות 
ועדכונים

פה תהיה ידיעה 
נוספת תהיה

לחיצה על כל 
ידיעה תוביל לעמוד 

עם מלוא הידיעה

כאן תהיה עוד 
ידיעה אחת

פה תהיה ידיעה 
נוספת תהיה

Friends of Eliya

חיפוש באתר

צרו קשר

חפשו אותנו ב-
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באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי.

הטיפול בעת רכיבה על גבי סוס, מורכב מן הרכיבה 
עצמה, ומטיפול הרוכב בסוס. עיסוק ברכיבה תורם 

לכל רוכב, על אחת כמה וכמה כאשר הוא בעל 
קשיים מוטוריים, מנטאליים, רגשיים, תקשורתיים 

או לימודיים. המפגש בין הרוכב לסוס מבוסס על קשר 
בלמ נגעעמלגך עגהתי מילולי. מכיוון שהסוס כחיה 

אינו שיפוטי, הוא מקבל את הרוכב ללא סייג. עובדה 
זו היא הבסיס לקשר האמיץ בין הרוכב לסוס, והיא זו 

המאפשרת לרוכב להתמודד עם תחומים רבים שבהם 
מגבלתו באה לידי ביטוי, ולהתקדם על פי יכולותיו. 

תוכניות

מסגרות יום

נופש משפחות

פיזיותרפיה

קייטנות

קלינאות תקשורת

הורים ותינוקות

גן משולב

רכיבה טיפולית

שיפור תפקוד הראייה

תרפיה במוסיקה

הידרותרפיה

פעילות עמותת "אתגרים"

עיסוי ושיאצו

הערכה והדרכה ספורט

תרפיה באמצעות בעלי חיים

תרפיה באמנות

מורות שיקומיות

רכיבה טיפולית
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הרכיבה מעלה את ערכו של הילד בעיני עצמו, והדימוי העצמי שלו גדל בעקבות התנסויותיו והתגברותו על פחדים וקשיים. בזמן הטיפול 
בילדי אלי"ע, המטפלים מתמקדים בכמה תחומי טיפול הרלוונטיים לקבוצה, ובה בעת מעניקים את הדגש היחידני לכל ילד. 

 התחום המוטורי: 
הרכיבה על הסוס חושפת את הרוכב להתנסות שונה מן ההתנסויות המוטוריות היומיומיות. הילדים חווים תנועה במרחב במהירות 

משתנה, בגובה של כשני מטרים תוך כדי צעידת הסוס על משטח דינמי )בורות, עליות, ירידות ושטח ישר(. תוך כדי הרכיבה, על הרוכב 
להסתגל לתנוחה המשתנה של הסוס, כדי לשמור על שיווי משקל: מערכות העצבים ושיווי המשקל מגורות לאורך כל זמן הרכיבה, 

השרירים מופעלים עם כוח הכובד וכנגדו, ותפקודים רבים משתפרים כמו מודעות לגוף בתנועה, התמצאות במרחב, אינטגרציה מוטורית 
וחושית, תכנון מוטורי, גמישות וקואורדינציה. במסגרת העבודה עם ילדי אלי"ע, ניתן דגש ליציבה וחיזוק צוואר וחגורת כתפיים, כל זאת 

כדי למנוע מצב של "יציבת עיוור" – המתוארת בספרות כהטיית ראש קדימה וכפיפת הגו העליון, מלווה בתנועה דלה של הראש לצדדים, 
מצב שילדים עם לקות ראייה נוטים לסגל לעצמם. תנוחה זו משפיעה על שפת הגוף שלהם, ומגבילה את שדה הראייה וההתייחסות 

המרחבית. 
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 התחום התחושתי )סנסורי(:
הרכיבה מפעילה את כל החושים וגורמת להם לעבוד בהתאמה: 

    • חוש הריח – אנו רוכבים במטעים ובפרדסים, נושמים את ריחות האביב והקיץ, 
ומבדילים בין ריח פריחת התפוז לפריחת האפרסק, בין ריח האדמה הרטובה לריחות 

העלים השונים. 

    • חוש המישוש – תוך כדי רכיבה הילדים מלטפים את הסוס, מרגישים את 
השוני בין פרוותו לשערות הרעמה, מבדילים בין אלמנטים שונים מן הטבע כמו 

עלים, פרחים, אבנים ואדמה. כל זאת מתבצע תוך שימת דגש על מושגים של גודל, 
צורה, טקסטורה, קשיות ורכות. גם הרוח הנושבת על הילדים מהווה מרכיב מכלל 

התחושות המצוינות על ידי המטפלים. גם הטיפול בסוס, הברשתו, רחיצתו וסירוקו, 
מהווים נדבך תחושתי נוסף. 

    • חוש הטעם – הילדים טועמים מפירות העונה שהם קוטפים בעצמם תוך כדי 
הרכיבה, ומציינים מושגים כמו מר, מתוק, חמוץ, חריף. 

    • חוש הראייה – הילדים והמטפלים מתארים את מה שהם רואים לנגד עיניהם 
תוך כדי הרכיבה, אוספים רמזים עבור אלו שרואים פחות, ומספרים על אירועים למי 

שאינו רואה כלל. 

    • חוש השמיעה – הילדים מקשיבים לצעדי הסוס, שמים לב לצליל השונה בין 
הליכה על משטח קשה לעומת הליכה על חול, מזהים קולות של חברים במרחב, 
ציפורים על העצים שמסביב, בעלי חיים כמו כלבים וחתולים, ואפילו כלי תעופה 

בשמים. הדגשים הם על כיוון הקול, עוצמה, והמיקום במרחב. 

    • התמצאות במרחב – נעשית עבודה על כיוונים, מיקום במרחב, מושגים כמו 
קדימה-אחורה, לפנים ומאחור, ימין-שמאל, למעלה-למטה וכדומה. 

כמו כן המטפלים עובדים עם הילדים על חוש הקצב, ומציינים מהירויות כמו הליכה 
מהירה, ריצה ודהירה קלה. ישנם ילדים הנהנים מגירוי של תנועה חזקה ומהירה, 

והעבודה איתם נעשית תוך כדי שמירה מרבית עליהם. 

 התחום הרגשי:
עצם השהייה על הסוס, הניתוק מן הקרקע, היכולת לשלוט בסוס תוך שליטה עצמית על גופו שלו, על תנועתו והתנהגותו, מעלים 
את הדימוי העצמי של הרוכב, ואת האמונה וההנאה מן היכולת הפיזית. הרכיבה מאפשרת תחושה של "חופש אמיתי" ממגבלות, 

והתמקדות ביכולות ובכוחות ולא רק בקשיים ובמגבלות. מגוון ההתנסויות מורחב, והרוכב נחשף לתחושות והתנסויות חדשות 
ומאתגרות, בגיבוי ובליווי צמוד של מטפלו. 

 התחום התקשורתי:
הרכיבה משמשת ככלי לעידוד התקשורת המילולית והבלתי מילולית. הילדים לומדים כיצד לגרום לסוס ללכת ולעצור על ידי 

שפת גוף וקוד קולי, ומשתמשים בזה כדי לקבל תנועה והנאה. כמו כן במשך כל זמן הרכיבה מתקיימת אינטראקציה בין המטפל, 
המטופל והסוס, תוך עידוד הקשר הוורבלי בין הילד הרוכב למטפל, והקשר הגופני בין הרוכב לסוסו. 
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מסמכי רישום עמותה

תעודה לרישום עמותה

אישור מלכר במע"מ

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

מעמד לעניין סעיף 46

אישור ניהול תקין-2011

מאזן מבוקר 2007

מאזן מבוקר 2008

מאזן מבוקר 2009

תקציב 2011

אישור ניכוי מס 2011

אישור ניהול פנקסים 2011

מקום לציטוט או מידע שרוצים להדגיש מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום 
לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט או מידע שרוצים להדגיש מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט 

מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט.

מקום לציטוט או מידע שרוצים להדגיש מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום 
לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט מקום לציטוט או מידע שרוצים להדגיש מקום לציטוט מקום לציטוט.
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כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של 
אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית 

של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע כמה משפטים על הפרישה הארצית של אלי"ע.

סניפים

סניף באר שבעסניף ירושליםסניף פתח תקווה

רואים שאפשר
אודות אלי"ע                 תוכניות                 מידע מקצועי                 סיפורים אישיים                 גלריה                 פורום                 צרו קשר

אלי"ע
ארגון לקידום ילדים
עיוורים ולקויי ראיה

ENG עברית

כפתורי נגישות

כאן עוד כפתור  אודות אלי"ע             תוכניות             מידע מקצועי            סיפורים אישיים              גלריה              פורום              צרו קשר  מפת האתר             תרומה לאלי"ע               עוד כפתור  

 כמה שורות תמציתיות על הסניף ואז בלחיצה
הגולש נכנס לעמוד הפנימי של הסניף עם מלוא 

המידע, לוח ההודעות, תמונות וכד'.

כמה שורות תמציתיות כמה שורות תמציתיות 
כמה שורות תמציתיות כמה שורות תמציתיות.

 כמה שורות תמציתיות על הסניף ואז בלחיצה
הגולש נכנס לעמוד הפנימי של הסניף עם מלוא 

המידע, לוח ההודעות, תמונות וכד'.

כמה שורות תמציתיות כמה שורות תמציתיות 
כמה שורות תמציתיות כמה שורות תמציתיות.

 כמה שורות תמציתיות על הסניף ואז בלחיצה
הגולש נכנס לעמוד הפנימי של הסניף עם מלוא 

המידע, לוח ההודעות, תמונות וכד'.

כמה שורות תמציתיות כמה שורות תמציתיות 
כמה שורות תמציתיות כמה שורות תמציתיות.



וייתכן שוריאציה אחרת של משפטים(.  )ייתכן שפסקות מתוך החזון  המלל שמופיע כאן הוא שתי פסקאות על אלי"ע 
באל"יע רואים בהורי הילדים ובמשפחתם הגרעינית ,חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה והטיפול בהם. על כן לקחה 
על עצמה אלי"ע אחריות הוליסטית להוות מקור תמיכה וייעוץ למשפחות הילדים, באופן שיאפשר להם לקדם את ילדיהם 

בצורה מיטבית בתהליך מאתגר זה.

מגוון השירותים שמעניקה אלי"ע, בהם תהליכי אבחון, טיפול, תמיכה ופיתוח מסגרות חינוך, מתאפיינים בהקפדה 
על אמות מידה מקצועיות, הניתנים על ידי טובי בעלי המקצוע תוך למידה מתמדת של חידושים בתחום. והורים מכל 

רחבי העולם. 

עמותת אלי"ע תרומה לאלי"ע

חדשות ועדכונים

תורמים צוותהורים אנשי מקצוע

ילדים רואים שאפשר

כאן יהיו חדשות רצות כאן יהיו 
חדשות רצות כאן יהיו 

ידיעה נוספת תהיה כאן

תוביל  ידיעה  כל  על  לחיצה 
לעמוד עם מלוא הידיעה

מפת האתר             תרומה לאלי"ע               עוד כפתור   אודות אלי"ע             תוכניות             מידע מקצועי            סיפורים אישיים              גלריה              פורום              צרו קשר 

אלי ע"
ע"רארגון לקידום ילדים עיוורים ולקויי ראיה

אודות אלי"ע            תוכניות            מידע מקצועי            סיפורים אישיים            גלריה            פורום            צרו קשר

ENG
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כאן יהיה מקום לפינה של למידע מתחלף אודות תורמים, מתנדבים, שותפים וכד' שותפים לדרך

פורום הורים

צעדים ראשונים

הורים לבוגרים

מורות שיקומיות

תכניות לתמיכה

מבנה תקציבי

מסמכי העמותה

כפתור נוסף יהיה פה 

לוח פעילות

פורום מקצועי

גלריה

כפתור נוסף יהיה פה 

כנסים וימי עיון

מאמרים

פורום מקצועי

כפתור נוסף יהיה פה 

Friends of Eliya

חיפוש באתר
חפשו אותנו ב-

"כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של 

הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה או מתנדב כאן יהיה 

ציטוט נבחר של הורה"

"כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של 

הורה או מתנדב כאן יהיה ציטוט נבחר של הורה"



כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות 
על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי. כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות 

באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי כמה שורות על התוכניות באופן כללי.

מסגרות יום

נופש משפחות

פיזיותרפיה

קייטנות

קלינאות תקשורת

הורים ותינוקות

גן משולב

רכיבה טיפולית

שיפור תפקוד הראייה

תרפיה במוסיקה

הידרותרפיה

פעילות עמותת "אתגרים"

עיסוי ושיאצו

הערכה והדרכה ספורט

תרפיה באמצעות בעלי חיים

תרפיה באמנות

מורות שיקומיות

רכיבה טיפולית

תוכניות

ילדים רואים שאפשר
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הטיפול בעת רכיבה על גבי סוס, מורכב מן הרכיבה עצמה, 
ומטיפול הרוכב בסוס. עיסוק ברכיבה תורם לכל רוכב, על אחת 

כמה וכמה כאשר הוא בעל קשיים מוטוריים, מנטאליים, רגשיים, 
תקשורתיים או לימודיים. המפגש בין הרוכב לסוס מבוסס על קשר 
בלתי מילולי. מכיוון שהסוס כחיה אינו שיפוטי, הוא מקבל את הרוכב 
ללא סייג. עובדה זו היא הבסיס לקשר האמיץ בין הרוכב לסוס, והיא 

זו המאפשרת לרוכב להתמודד עם תחומים רבים שבהם מגבלתו באה 
לידי ביטוי, ולהתקדם על פי יכולותיו. הרכיבה מעלה את ערכו של הילד 

בעיני עצמו, והדימוי העצמי שלו גדל בעקבות התנסויותיו והתגברותו 
על פחדים וקשיים. בזמן הטיפול בילדי אלי"ע, המטפלים מתמקדים 

בכמה תחומי טיפול הרלוונטיים לקבוצה, ובה בעת מעניקים את הדגש 
היחידני לכל ילד. 

 התחום המוטורי: 
הרכיבה על הסוס חושפת את הרוכב להתנסות שונה מן ההתנסויות 

המוטוריות היומיומיות. הילדים חווים תנועה במרחב במהירות משתנה, 
בגובה של כשני מטרים תוך כדי צעידת הסוס על משטח דינמי )בורות, 

עליות, ירידות ושטח ישר(. תוך כדי הרכיבה, על הרוכב להסתגל 
לתנוחה המשתנה של הסוס, כדי לשמור על שיווי משקל: מערכות 
העצבים ושיווי המשקל מגורות לאורך כל זמן הרכיבה, השרירים 

מופעלים עם כוח הכובד וכנגדו, ותפקודים רבים משתפרים כמו מודעות 
לגוף בתנועה, התמצאות במרחב, אינטגרציה מוטורית וחושית, תכנון 
מוטורי, גמישות וקואורדינציה. במסגרת העבודה עם ילדי אלי"ע, ניתן 
דגש ליציבה וחיזוק צוואר וחגורת כתפיים, כל זאת כדי למנוע מצב של 
"יציבת עיוור" – המתוארת בספרות כהטיית ראש קדימה וכפיפת הגו 

העליון, מלווה בתנועה דלה של הראש לצדדים, מצב שילדים עם לקות 
ראייה נוטים לסגל לעצמם. תנוחה זו משפיעה על שפת הגוף שלהם, 

ומגבילה את שדה הראייה וההתייחסות המרחבית. 

 התחום התחושתי )סנסורי(:
הרכיבה מפעילה את כל החושים וגורמת להם לעבוד בהתאמה: 

• חוש הריח – אנו רוכבים במטעים ובפרדסים, נושמים את ריחות האביב והקיץ, ומבדילים בין ריח פריחת התפוז 
לפריחת האפרסק, בין ריח האדמה הרטובה לריחות העלים השונים. 

• חוש המישוש – תוך כדי רכיבה הילדים מלטפים את הסוס, מרגישים את השוני בין פרוותו לשערות הרעמה, 
מבדילים בין אלמנטים שונים מן הטבע כמו עלים, פרחים, אבנים ואדמה. כל זאת מתבצע תוך שימת דגש על מושגים 

של גודל, צורה, טקסטורה, קשיות ורכות. גם הרוח הנושבת על הילדים מהווה מרכיב מכלל התחושות המצוינות על 
ידי המטפלים. גם הטיפול בסוס, הברשתו, רחיצתו וסירוקו, מהווים נדבך תחושתי נוסף. 

• חוש הטעם – הילדים טועמים מפירות העונה שהם קוטפים בעצמם תוך כדי הרכיבה, ומציינים מושגים כמו מר, 
מתוק, חמוץ, חריף. 

• חוש הראייה – הילדים והמטפלים מתארים את מה שהם רואים לנגד עיניהם תוך כדי הרכיבה, אוספים רמזים עבור 
אלו שרואים פחות, ומספרים על אירועים למי שאינו רואה כלל. 

• חוש השמיעה – הילדים מקשיבים לצעדי הסוס, שמים לב לצליל השונה בין הליכה על משטח קשה לעומת הליכה 
על חול, מזהים קולות של חברים במרחב, ציפורים על העצים שמסביב, בעלי חיים כמו כלבים וחתולים, ואפילו כלי 

תעופה בשמים. הדגשים הם על כיוון הקול, עוצמה, והמיקום במרחב. 

• התמצאות במרחב – נעשית עבודה על כיוונים, מיקום במרחב, מושגים כמו קדימה-אחורה, לפנים ומאחור, ימין-
שמאל, למעלה-למטה וכדומה. 

כמו כן המטפלים עובדים עם הילדים על חוש הקצב, ומציינים מהירויות כמו הליכה מהירה, ריצה ודהירה קלה. ישנם 
ילדים הנהנים מגירוי של תנועה חזקה ומהירה, והעבודה איתם נעשית תוך כדי שמירה מרבית עליהם. 

 התחום הרגשי:
עצם השהייה על הסוס, הניתוק מן הקרקע, היכולת לשלוט בסוס תוך שליטה עצמית על גופו שלו, על תנועתו 

והתנהגותו, מעלים את הדימוי העצמי של הרוכב, ואת האמונה וההנאה מן היכולת הפיזית. הרכיבה מאפשרת 
תחושה של "חופש אמיתי" ממגבלות, והתמקדות ביכולות ובכוחות ולא רק בקשיים ובמגבלות. מגוון ההתנסויות 

מורחב, והרוכב נחשף לתחושות והתנסויות חדשות ומאתגרות, בגיבוי ובליווי צמוד של מטפלו. 

 התחום התקשורתי:
הרכיבה משמשת ככלי לעידוד התקשורת המילולית והבלתי מילולית. הילדים לומדים כיצד לגרום לסוס ללכת 

ולעצור על ידי שפת גוף וקוד קולי, ומשתמשים בזה כדי לקבל תנועה והנאה. כמו כן במשך כל זמן הרכיבה 
מתקיימת אינטראקציה בין המטפל, המטופל והסוס, תוך עידוד הקשר הוורבלי בין הילד הרוכב למטפל, והקשר 

הגופני בין הרוכב לסוסו. 

כמה מילים על רכיבה טיפולית כמה 

מילים על רכיבה טיפולית כמה מילים 

על רכיבה טיפולית כמה מילים על 

כמה מילים על רכיבה טיפולית 

כמה על רכיבה טיפולית כמה 

מילים על רכיבה טיפולית מילים 

על רכיבה כמה מילים על רכיבה 

טיפולית כמה על רכיבה טיפולית



מסמכי רישום עמותה

תעודה לרישום עמותה

אישור מלכר במע"מ

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

מעמד לעניין סעיף 46

אישור ניהול תקין-2011

מאזן מבוקר 2007

מאזן מבוקר 2008

מאזן מבוקר 2009

תקציב 2011

אישור ניכוי מס 2011

אישור ניהול פנקסים 2011

כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא 
השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן. 

כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן כמה שורות על נושא השקיפות בעמותה כאן.

מסמכי העמותה

ילדים רואים שאפשר
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