יום פתוח!

אילוף כלבים

יום ב' ) 29.8.2016כה' באב תשע"ו(
בשעות  17:00עד 19:00

החוג מיועד לילדים מגיל  7עד  14שמתעניינים בכלבים אך מעט
מפחדים מהם או שרוצים לדעת יותר אודותיהם .בחוג יילמדו טכניקות
בסיסיות באילוף ,המשתתפים יכירו את שפת הכלבים באמצעות
משחק וסיפור ,יכירו גזעים שונים וכלבי עבודה מגוונים ועוד .החוג
יתקיים בשיתוף "כלב מלא אהבה" -כלבנות טיפולית ואילוף.

בואו להכיר את מסלול
ואת צוות המדריכים
טבלת תעריפים:

חוג ייחודי ומקורי המשלב תנועה יצירתית ומהנה עם דמיון מודרך
ומשחקים חברתיים המעודדים התפתחות מוטורית ,אישית ורגשית
של הילד .החוג מיועד לילדים הזקוקים לחוויית תנועה חיובית ,פיתוח
שליטה וויסות של תנועה וכח ,פיתוח יכולות של תכנון מוטורי
וקואורדינציה ,זיכרון ורצף תנועתי ,הבעה רגשית והשתתפות
חברתית.

מחיר החוגים ₪ 260 :לחודש
מחיר מועדון הספורט לילדים עם צרכים מיוחדים ₪ 510 :לחודש
הנחות 5% :הנחה יינתנו לילדים הבאים -ילד ותיק ,אח שני ולילד
בחוג שני
כל החוגים יתחילו בחודש ספט'  2016וימשכו עד יוני  2017למעט
החוגים המצויינים בטבלה.
חודש אוק' ייחשב כחצי חודש מבחינת התשלום.

לגו אתגרי  -בשיתוף עם מהנדסים צעירים

לוח חופשות:

החוג מיועד לילדים בכתות א'-ה' עם ליקויים קלים בתחום
הקואורדינציה ,המוטוריקה העדינה ,הקשב ,תכנון תנועה ,ראיה
מרחבית וכיו"ב .בעזרת סיפורים מהיומיום ,ניסויים חווייתיים ובניית
דגמי ® LEGOהממחישים את החומר הנלמד ,ילדיכם יעשירו את
עולמם בתחומי המדעים תוך שיפור יכולות מוטוריות ,וחברתיות .החוג
יתקיים בשיתוף עם חברת מהנדסים צעירים.

ראש השנה  / 2-4.10.2016יום כיפור 11-12.10.2016
סוכות  / 17-24.10.2016טקס סיום גלגלי האהבה באלי"ן 10.11.2016
פורים  / 12-13.3.2017פסח 10-17.4.2017
יום הזיכרון-עצמאות  / 1-2.5.2017שבועות 30-31.5.2017
יום אחרון במסלול 30.6.2017

פשוט לנוע

משתלבים ביצירה

הקייטנה מתקיימת בשבוע שלפני חוה"מ פסח ומאפשרת
לילדים חווית ספורט חברתית מהנה באווירה אביבית ונעימה.
הקייטנה תתקיים משעה  8:00עד  13:00ומיועדת לילדים
בגילאי  6עד .12

מסלולי -תכנית הקיץ לחודש יולי
מדי שנה אנו מציעים מגוון חוגים בחודש יולי -ההרשמה
מתחילה על-פי רוב מיד לאחר הפסח של אותה שנה .קורס
שחיה אינטנסיבי ,אומנויות לחימה ,כושר ועוד כדי לא לצבור
חלודה במהלך החופש הגדול ולהמשיך את המטרות
הטיפוליות גם ביולי.

קבוצות קטנות באווירה מיוחדת.
אנו מאמינים ביכולות של כל ילד להצליח
בתנאים הנכונים ועל-פי צרכיו האישיים.
בצוות מדריכים מומחים ,בוגרי מכון וינגייט
ומטפלים ממקצועות הבריאות.

בית חולים אלי"ן-
זכה באות "מידות"
לעמותה אפקטיבית
בהצטיינות
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מסלול  -מרכז הספורט הטיפולי לילדים באלי"ן
רח' שמריהו לוין  84ירושלים מיקוד 91090
www.maslulalyn.org.il maslul@alyn.org 02-649-4353

עליתי על המ
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חוג יצירה ואומנות שמשלבת טכניקות מגוונות להבעה של רגשות
ותהליכים שונים אשר הילדים חווים .ציור על-גבי קנבסים ,פיסול,
יצירות טבע בנופי השכונה ,לימודים אודות ציירים מפורסמים מהארץ
ומהעולם -כל זאת בהתאמה ייחודית לילדים עם קשיים בויסות חושי,
קושי במוטוריקה עדינה וקושי בתקשורת .בהנחיית אדריכלית
ואומנית שמתמחה באומנות ,טבע וקיימות.

קייטנת פסח 2-6/4/2017
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הורים יקרים שלום רב,
אני גאה להזמינכם ליטול חלק
בפעילויות המגוונות של
מסלול .מסלול הינו מרכז
מקצועי וייחודי המיועד לילדים
בעלי קשיים התפתחותיים
קלים וכן לילדים עם נכויות
פיזיות וליקויים שונים .בשונה
ממרכזי ספורט אחרים ,הדגש
במסלול הוא חוויית ההצלחה של כל ילד וילדה ,ולאו
דווקא ההישגים הענפיים בכל תחום ותחום .אנו
מאמינים שרצף של הצלחות קטנות -למשל בהליכה
על קורה ,בקפיצה ,בדילוג ,במשחק כדור או בטיפוס
על הקיר  -יכול להביא להצלחות בתחומים נוספים.
מדריכי החוגים במסלול מדגישים את ההצלחות ולא
מודדים את הילדים ביחס לאחרים ,אלא רק ביחס
לעצמם .השתתפות בפעילות גופנית הינה חלק
מרכזי בחיי כל ילד .בהינתן התנאים הנכונים להצלחה,
גם ילדים מסורבלים וילדים עם ליקויים מגוונים
מסוגלים ליהנות ממשחקי ספורט שונים.
מסלול -יותר מספורט -השנה הרחבנו את הפעילויות
לתחומים נוספים שיקפיצו את ילדכם קדימה
בתחומים המגוונים .חוגי אילוף כלבים ,אומנות ולגו
אתגרי הינם תוספות מעניינות למערכת החוגים שלנו.
ותזכרו  -כולם מצליחים במסלול!
אורי להבMA, OTR ,
מרפא בעיסוק ומנהל מסלול

ספורט טיפולי

תנועה אתגרית ומשחק

התעמלות קרקע לבנות

פיתוח מיומנויות יסוד כגון ויסות כח ,שיווי משקל ומהירות תגובה,
תוך דגש על שיפור קואורדינציה ,תכנון תנועה ויכולות בינאישיות.
שימוש במגוון אביזרים לרבות חבלים ,טבעות ,כדורים ,סולמות
באולם ממוזג מכוסה במזרון גדול.

משימות מגוונות מתחום ההתעמלות אשר מבוססות על עקרונות
הספורט הטיפולי ,בעזרת ציוד ספורט עשיר ומגוון כגון :קיר טיפוס
ייחודי ,סולמות ,קורות שיווי משקל ,כדורים ,סקוטרים ועוד.

החוג מאפשר לבנות להתנסות בפעילות מאתגרת ומהנה ,תוך
כדי פיתוח מרכיבי הכושר הגופני השונים ,כגון שיווי משקל,
התמצאות במרחב ,חיזוק שרירים ,קואורדינציה ,גמישות ועוד.
במהלך החוג הבנות תלמדנה מיומנויות מגוונות מעולם
ההתעמלות )גלגולים שונים ,עמידת ידיים ועוד( בקצב שיתאים
להן ובסביבה נטולת תחרותיות.

ג'ודו טיפולי
נערות בתנועה
חוג לנערות בגילאי  12עד  17המשלב שיפור יכולות מוטוריות,
הורדת משקל ,העלאת הכושר הגופני וחיזוק השרירים .התכנית
כוללת פעילות אירובית במים ועבודה בחדר הכושר ,ומתחשבת
ברצונות ובצרכים הייחודיים של נערות בגיל ההתבגרות.

ענף הספורט הפופולרי מותאם במיוחד לילדים צעירים עם ליקויים
קלים בתחום המוטורי ,החברתי והרגשי .שיטת אימון ייחודית
שפותחה במשך כ 20-שנה על-ידי מרפא בעיסוק מוסמך עם ניסיון
עשיר מאד בהדרכת ילדים צעירים עם מגוון ליקויים וקשיים.

ָק ָראטיפולי
שחיה טיפולית
החוג מתקיים בבריכה טיפולית מחוממת ומשלב מטרות טיפוליות
ולימודי שחיה על-ידי צוות בעל וותק רב בהוראה וניסיון בעבודה
עם ילדים עם ליקויים שונים .האווירה נטולת תחרותיות וכל
משתתף נמדד ביחס לעצמו .בתחילת השנה ישנה חלוקה לרמות
מסוגלות במים.

כדורגל
לימוד יסודות משחק הכדורגל בתנאים מותאמים במיוחד לילדים
עם ליקויים קלים בתחום המוטורי ,החברתי והרגשי .מתי נוגעים
ביד? למי צריך למסור? איך רצים ושומרים על הכדור? כל אלו
ועוד הם חלק מהתכנית בה הילדים מפתחים מיומנויות חדשות
כגון תיאום דו-צדדי ,זריזות ,קואורדינציה ,כושר גופני וחיזוק כללי.

חדר כושר לילדים
חוג קבוצתי המשלב פעילות עם מכשירים מותאמים לילדים
בחדר הכושר הייחודי -מסלול הליכה ,מכשירי משקולות,
קיר ספורט אלקטרוני ,מכשירי חתירה ועוד .מיועד לילדים
עם היפוטוניה ,סרבול מוטורי ,ועודף משקל וכן לילדים על
הספקטרום האוטיסטי.

צעדים ראשונים לקראת הקרטה באווירה מהנה ולא תחרותית
במטרה לשפר קואורדינציה ,דימוי עצמי ,כח ,יחסים בינאישיים
ועוד .עבודה על פיתוח יצירתיות ,הרגלי עבודה ,הקניית ערכים
חינוכיים ופיתוח תכונות אישיות חיוביות.

מועדון הספורט לילדים עם צרכים מיוחדים
מפגש שבועי בן  3שעות המשלב בין פעילות גופנית ופעילות
חברתית לילדים ולנוער עם  ,CPעיכוב התפתחותי ,תסמונת דאון,
פגיעות ראש ועוד .הפעילות מתקיימת בחדר הכושר ,במגרש
הכדורגל ובבריכה הטיפולית של אלי"ן.
המשתתפים מתמקדים במטרות הטיפוליות אשר נקבעות עבורם
בשיתוף עם המשפחה והגורם המפנה ,תוך התייעצות במידת
הצורך עם צוות הפיזיותרפיה של אלי"ן .למועדון רכזת מקצועית
וצוות רחב בשיתוף מתנדבים מהארץ ומהעולם.

ההורים אומרים:
בחוג הג'ודו של המתנ"ס
הבןשלי הלך לאיבוד כי היו יותר מדי
ילדים בקבוצה ולמדריך לא היה זמן
להשקיע בו .במסלול ,בקבוצה
הקטנה ,הבן שלי קיבל את מה שהוא
צריך ,כמו שצריך! ממש מזל
שמצאנו אתכם.
דוד ,אבא של ע' ,בן 7
עם תסמונת אספרגר

הבת שלי תמיד צפתה
באחיות שלה בחוגי השחיה ומעולם
לא ניסתה להשתלב מרוב פחד שלא תצליח.
היום ,כעבור כמה חודשים ,האחיות שלה
יכולות רק לקנא ביכולות השחיה שלה .היא
עכשיו הרבה יותר בטוחה בעצמה ומרגישה
שיכולה להתמודד עם אתגרים פיזיים.
כל הכבוד לצוות המים של מסלול שיודע
לעבוד עם ילדים שממש מתקשים להסתגל
למים .תודה מכל הלב.
שולמית ,אמא של י' ,בת 11
עם דימוי עצמי נמוך ועודף משקל

לא האמנתי שתוך ארבעה
שיעורים בלבד הבן שלי יצליח
להשתלב במשחק כדורגל ספונטני
בהפסקה בביה"ס .עד עכשיו החברים
לעגו לו שהוא לא מצליח לבעוט כמו
שצריך ושלא יודע לשחק -פתאום הם
ממש בוחרים אותו .פשוט נפלא...
דורית ,אמא של א',
ילד בן  8עם סרבול מוטורי

