
 סיפור הצלחה #4

 את שולמית רגב , אשר יזמה והקימה בית קפה בו הבן שלה עילי, בחור על הרצף האוטיסטי בן 22 ,
  אופה יום יום. פגשתי אצלם בבית הקפה במושב חוגלה שנקרא "אצל עילי".

  שאלתי איך כל זה התחיל?

 "זה בא מצורך, לראות את עילי מממש את הפוטנציאל שלו, הוא כיוון אותי. הגענו לצומת, עילי סיים
 תיכון, הפך לבן אדם בוגר, יצא לחיים האמיתיים, נוצר צורך למלא חלל, האפשרויות שהוצגו לפנינו

 היו: להצטרף לקבוצת נוער על הספקטרום במפעל של קפולסקי באזור מאוד מרוחק מהבית לעבודה
 מאוד מונוטונית של כמה שעות ביום. תמיד היו אפשרויות של קו ייצור, אבל הן היו חסרות מעוף, לא
 ראינו מקום שנראה שאפשר להתפתח בו, מאחר ועילי כבר עבד במאפיה 'עוגות שושנה' כבר מגיל

 10, הייתה לו המיומנות, כבר היו לו 'וורקינג סקילס', היה בסיס, הוא ילד חרוץ שאוהב לעבוד, ויש לו
 תשוקה אמיתית לתחום, הייתי חייבת למצוא מקום לתת לזה לצמוח, וזה נולד כצורך. הרבה מתוך

 מקום שאני אהיה שקטה שאדע מה קורה איתו במשך היום, שהוא מקבל מקום  בטוח. זה חוסר
  וודאות לשלוח אותו למקום אחר, זה לא פשוט."

  אני מבינה שאת הקמת ואת מנהלת את בית הקפה?

 אני היזמית, אני לא אהיה פה בקרוב, בית הקפה פועל כבר כמעט חצי שנה, אני מאפיינת את
  המרחב, נותנת ראיה כוללת, ויש צוות שימשיך, הם כבר למדו לעבוד ביחד.

  מה זה דורש מבחינת הצוות?

 המוטו שלי לא להתחיל להגדיר איזה צוות אני רוצה, אלא מה הרצון של העובדים להגיע לעבודה
  במקום כזה.

  האם לפני העסקת עובדים את עושה הכנה מסוימת, מסבירה על הייחודיות של המקום?

 לא, כשבאים לראיון עבודה, אני לא מסבירה מיד, לא מגדירה ולא מנתבת, אני נותנת לאנשים לראות
 אם מתאים להם, הם כבר יביאו את מה שצריך, אין הדרכות. אני רואה את עילי שווה בין שווים, לא

  צריך ספר הדרכה, אנשים הם יצירתיים, צריך לסמוך על כל אחד שיש לו יכולות להבין ולהסתדר.

  איזה ערכים לדעתך זה נותן לאנשים שעובדים איתו? איזה ערכים ללקוחות?

 קבלת השונה, הכלה, ראיה אחרת, סובלנות, ערבות הדדית, כולם יותר נחמדים, מוריד חומות הגנה,
  מרכך אנשים, מאפשר להם לגלות את האנושיות שלהם.

  ומה זה עושה לעילי?

 המון זקיפות קומה, הביטחון עלה לו מאוד, הוא לא צריך לנסות להיות משהו שהוא לא, הוא יכול
  להיות פשוט עצמו.

  איך נראה יום עבודה "אצל עילי"?

 תלוי במצב הרוח שלי עילי...  מתחילים ב 9:00. את הבצקים מתפיחים יום לפני, הימים מאוד
 ארוכים, עילי מומחה בעוגיות, מפעיל מרדדת, הוא עובד בצורה עצמאית, משתמש במיקסר תעשייתי
 בצורה עצמאית, השאיפה לאפשר לו כמה שיותר כוח ועצמאות. עילי קובע את הקצב והאווירה, ברור

 לו שזה המקום שלו, אנשים פה מקבלים אותו איך שהוא. עכשיו אנחנו עובדים על העברת כל
 המתכונים לתמונות וצבעים כדי לאפשר לו יותר עצמאות, המתכונים שלנו הגיעו מקונדיטורית



 שהיתה במקום הזה לפנינו, יש לנו שתי קונדיטוריות שמכשירות אותו, גם מנהלת המקום היא
  בתחום האפיה.

  ספרי על מאפיית שושנה

 עילי בתור ילד תמיד היה מצטרף להתרחשות במטבח, תמיד רצה להיות חלק, אני אפשרתי לו, קנינו
 מלא ספרי אפיה של קרין גורן, היה צופה בהמון סרטונים. בימי חמישי הייתי הולכת איתו לקנות עוגה

 אצל שושנה, והוא מאוד רצה להכנס לראות ומשך אותי לבפנים, בהתחלה התנגדתי, אבל ראיתי
 שהוא סקרן , בערך בגיל 8-9 הוא היה נכנס ומתבונן בהתרחשות. פניתי אליהם והם נענו בשמחה,
 חשבתי על זה כעיסוק לאחה"צ, ושאלתי אם אפשר שיבוא פעם בשבוע, הם שמחו לקבל אותו, נתנו

 לו להדביק מדבקות וראו שהוא ממש מיומן וטוב, וזה התחיל להיות עיסוק. לאט לאט זה התרחב
  לפעמים בשבוע, ולפני שנתיים התחילו לשלם לו קצת.

  ספרי לי על הילדות שלו, על תקופת האבחון?

 גרנו בארה"ב, יש לו אח תאום- יוני, עילי הקדים אותו בזחילה והליכה, אבל לא דיבר. לא הייתה
 מודעות לאוטיזם, הוא היה פחות מפותח מאחיו, חשבנו שהוא לא מדבר בגלל ריבוי השפות, הוא גם
 אובחן עם אוטיזם והחלטנו לחזור לארץ, כדי שיהיה עם המשפחה. בגיל 2.9. המוטו שלנו מהתחלה
 היה שילוב, אחרי שקראנו מחקרים, ראינו שזה הכיוון הנכון והמרחב הנכון לגדול ולהתפתח ולתת לו

 סיכוי, היה מאוד קשה, להילחם על מקומות, היה צריך לעשות המון הסברה, היו התנגדויות, לא
 הבינו למה אנחנו רוצים להיות בגן רגיל. מצאנו גננות עם פתיחות אבל הסייעים היו קשים, עוד לא היו

 תקנים לסייעת, שילמנו הכל מכיסנו, היינו הראשונים דרך אלו"ט לטיפול ב ABA, הייתה דרך לא
 פשוטה, הוא היה בגנים רגילים, בכיתה א'-ד' כן היה בחינוך מיוחד, ומשם עבר לשילוב בבי"ס

 הדמוקרטי בחדרה. בבית הספר הזה הייתה הרבה יותר מודעות ואפשרויות, לא היתה מקצועיות
 אבל היה רצון, השתדלנו להביא קלינאית תקשורת לתוך בית הספר, מטפלת פרטית שלו, הבאנו

 הדרכות, אבל זה גם לא היה פשוט, בגלל ענייני בירוקרטיה, וגם לבית הספר הייתה בעיה שיש ילד
  שמקבל זכויות לא שוויוניות לאחרים.

  איך היה לו מבחינה חברתית?

 היתה לו כיתת עוגן, עילי מאוד אהב, לא חש שיש לו חברים אחד על אחד, אבל מאוד עניין אותו
 להיות במרחב בית הספר, להתבונן, לראות אנשים, יש לו אהבה אחרת לאנשים, מאוד שוויונית, לא

  מבוססת על אינטרסים, הוא לא נעלב ומחר לא ידבר איתך, הוא רואה נקי.

  מה הוא עושה בשעות הפנאי?

 עילי הכי מאושר לצייר, אני לא מספיקה לקנות לו קנבסים... הוא הולך ל"נעורים" בגבעת חיים
 מאוחד, שם יש פעילות אחה"צ לתיכוניסטים, לכלל האוכלוסיה, לא צרכים מיוחדים. יש מדריכים

  שמקבלים אותו. הוא שוחה פעם בשבוע בבריכה.

  מה המסר שחשוב לך להעביר לחברה?

 המסר הוא באמת מצד ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אל הקהילה והמדינה: מגיל צעיר השילוב
 צריך להתקיים, כולם צריכים לחפש ולגלות מה החוזקות של הילדים, לטפח ולחזק, לחשוב מחוץ
 לקופסא, למצוא דרכים חדשות ויצירתיות לאפשר להם ביטוי, ההצלחה שאנחנו חווים היא בזכות
 ההתעקשות לשלב, לתת לו ללמוד איך להתמודד בחברה הרגילה, לא לפסוח על שום חוויה, כמו
 שכל ילד אחר זוכה לה. איך זה מתבטא אצלכם במשפחה?   אבא שלו שנפטר לפני 4 שנים, הוא
 היה לוקח אותו להרבה נסיעות שלו, הוא פגש הרבה אנשים וחשף אותו לעולם, היינו בראש אחד.

 יוני אחיו התאום, עושה איתו כל דבר: ים, חברים, הופעות, הוא מצרף אותו כמעט לכל פעילות,



 החברים שלו אוהבים אותו, שמחים איתו תמיד. יוני כמובן גם מאפשר לעצמו מרחב פרטי משלו, אבל
 מספיק חשוב לו לשלב את אחיו, אף פעם לא כפינו על יוני חובה לשלב, הם היו בבתי ספר אחרים
 ובחוגים אחרים, לא אמרנו או הנחנו אותו איך להתנהל עם עילי, תמיד אפשרנו לו את בחירה, לא

  אמרנו לו 'אתה צריך להישאר איתו בבית לעזור', הבילוי יחד הוא מבחירה שלהם.

  איך את רואה את העתיד של עילי?

 המדד שיהיה מבסוט ומאושר, לא רק בבית קפה, הוא גם מצייר, אני רוצה שילמד קונדיטוריה, יש לו
 מנטור כרגע. בינתיים הוא גר בבית ואין לי בעיה עם זה, בעתיד שיגדל אין סיבה שלא יתקיים לידי

  ביחידה משלו, אני לא מגבילה כרגע את המחשבה, הרוח החופשיה תנתב לנו את הדרך.

  אז בעצם השקעתם פה לא מעט כדי לאפשר לו עצמאות?

 השקעה בבית הקפה היא לגיטימית, כמו שהורים אחרים שולחים את הבן שלהם ללמוד
 באוניברסיטה או עוזרים לו לרכוש דירה, אנחנו השקענו פה בבית הקפה. אין סיכון = אין סיכוי מה

 החלומות הבאים? אנחנו רוצים להקים מכון מחקר מצד ההורים שמביאים את הרוח, המחקרים היום
 מאוד צרים  תכניתותיאורטיים, ללא קשר לעולם האמיתי, להביא כיוון אחר. למשל ביחידת

 המתנדבים של הצבא "רואים רחוק" משתמשים ביכולות הצרות שלהם, ויש כל כך הרבה בילדים
 האלה מעבר. צריך לתת תשומת לב, גם מהמסע של עילי יש הרבה ללמוד, וגם הרבה הורים לילדים
 עם צרכים מיוחדים באים לפה ואומרים שהם רוצים מודל, כהורה כזה, אתה צריך כל הזמן להיות יזם

  ולהתפתח. אנחנו ביחד בזה.

  מי זה בעצם אנחנו?

  אנחנו זה עילי, יוני, אני וכל מי שרוצה להצטרף למסע.

 לאורך כל הראיון שולמית משתמשת במונח "אנחנו" היא מאוד צנועה וקשה לה להגיד 'אני'. אבל
 בלעדיה באמת כל זה לא היה קורה. בבית הקפה יש אווירה מאוד משפחתית-שכונתית, לקוחות
 מדברים ביניהם משולחן לשולחן, לקוחות שנכנסות ומכירות את עילי מזמינות אותו לשבת איתן.

 החלל יפה, מזמין ונעים, הכניסה קסומה, על הקירות ציורים מדהימים של עילי. המאפים מדהימים!
  והקפה מעולה! תודה לשולמית ועילי על האירוח הנפלא. אתם השראה!

 

 מסקנות בעקבות הפוסט: הפגישה עם שולמית ועילי, חיזקה לי את התחושה שיצירתיות ויזמות
 בהורות בעיקר הורות לילדים עם צרכים מיוחדים, הם בסיס לקידום הילדים שלנו ואותנו ברגע

 שאנחנו ההורים חושבים אחרת, מחפשים פתרונות חדשים, יוצאים מהמסלול שכביכול נקבע לנו
 מראש ע"י נורמות חברתיות שהשתרשו, אנו מגיעים לפתרונות הרבה יותר טובים לילדים ולנו.

  פתרונות שמקדמים אותם ואותנו ומייצרים גם לסביבה ולחברה ערכים טובים והשראה רבה.

  תגובות בפייסבוק:

  סיפור הצלחה מדהים. תודה, רויטל, שהארת לנו את היום! מקסים! אפשר כתובת?

  מרגש מאוד ! נהדר! זה מקסים ! כל הכבוד למשפחה הנהדרת אלופים!!! חיבוק

 


