
 הגלגלים כיסא
לטנק התחפש

גלגלים על פורים
 שפירא" "איזי מבית מיוחדים צרכים בעלי ילדים ליוו במסגרתו לפורים, מיוחד לפרויקט נרתמו סטודנטים 30

 נפרד בלתי חלק היו הילדים, נעזרים בהם וההליכונים, הגלגלים כיסאות כאשר תחפושות, להם והכינו
דוידסון הארלי על אופנוע רוכב ואפילו בכרכרה מלכה טנק, על לוחם התוצאה: • מהתחפושת

 בנוסף, ומפות. צבעים טים,
 מקהילה נערות 30

 k בעיר ארי״ ״אוהל
 להת־ הגיעו

fl ול־ נדב

BEEaEBEEfiEEBEiז׳קונט דניאל צילנמים: | הים בת בתחפנשת השש(במרכז) בת אביטל

 הפרצופים את לראות מאוד מרגש "היה לושינסקי: קליין מנדי
 הגלגלים, כיסא ואת בתחפושת כבר כשהם הילדים של

 כולם, מעל יתרון של רגעים כמה להם נתן זה לדעתי מחופש.
ומגניבה" מושקעת הכי התחפושת הייתה להם כי

m&m תחפנשת

זרביב בדבר שרינה

 שמו זהו - מתגשמות״ ״תחפושות
 בשבוע שיושם ייחודי פרויקט של

ברע שפירא" "איד בבית שעבר
 והתאימו הכינו סטודנטים במסגרתו ננה,

 מיוחדים, צרכים בעלי לילדים תחפושות
 שימוש לעשות הוא המרכזי הרעיון כאשר

 לטובת ובהליכונים, הגלגלים בכיסאות
התחפושת.

 עבור אבל וצבעוני, שמח חג הוא פורים
 גלגלים, בכיסאות המתניידים רבים ילדים

 הפעמים וברוב מורכב עסק היא התחפושת
 "מקלקלים" ההליכון או הגלגלים כיסא

 "איד בבית החליטו הפעם התחפושת. את
התח לטובת אותם לרתום דווקא שפירא"

סטוד 30 הגיעו שעבר, בשבוע כך, פושת.
 המכון - ב־דנזז לעיצוב מהמחלקה נטים

תח הילדים עם והכינו חולון, הטכנולוגי
 מדהימות היו התוצאות מיוחדות. פושות

 לכרכרה שהפך גלגלים כיסא ומרגשות,
 מהדוגמאות. חלק הם אקווריום, או טנק או

דווידסון. הארלי על אופנוע רוכב אפילו

נו1 חל להגשים

התחפושות. את ולהכין לצבוע ועזרו סייע,
 לפי התחפושות את שירטטו הם תחילה
 ולאחר הילדים, על אותן ומדדו המידות

 התחפושות את וייצרו הרכיבו הם מכן
המותאמות.

 הסטודנטיות אחת לושינסקי, קליין מנדי
 הדופן יוצאת החוויה על מספרת לעיצוב,
 ההורים עם ודיברנו "התקשרנו שעברה.

 על פרטים יותר להבין כדי האירוע, לפני
 כיסא בעזרת מתנייד הוא האם כמו הילד,

 הכיסא של המידות מה בהליכון, או גלגלים
השבוע. מסבירה היא ההליכון", או

 מה בבית תכנן סטודנט כל מכן, לאחר
 ואיך צריך הוא חומרים אילו יעשה, הוא
 ביום "כשהגענו התחפושת. את יבנה הוא

אנ כמה לראות מרגש מאוד היה חמישי,
 טובה", כה מטרה בשביל יחד התקבצו שים
מוסיפה. היא

לם1כ כמן להרגיש
 "איד לבית לושינסקי קליין כשהגיעה

בת גרונברג לאביטל חברה היא שפירא",

 שקיים שיחות בעקבות נולד הפרויקט
המטו הורי עם שפירא" "איד בבית הצוות
 וההליכון הגלגלים שכיסא שהרגישו פלים,

התח את הורסים ואף מקשים מסתירים,
 תחפושות להכין הרעיון עלה ואז פושות,

 גלגלים. ולכיסאות להליכונים מותאמות
יכו דווקא ההליכון או שהכיסא "חשבנו

 אותה ולהפוך התחפושת את לשדרג לים
 מהמרכז ניצן נעה מסבירה לייחודית",

 שפירא". ב״איזי מסייעת לטכנולוגיה,
 חלק להיות הופך העזר אביזר "בפעילות,

 גלגלים כיסא למשל, כך מהתחפושת.
 והליבון סינדרלה של לכרכרה להפוך יכול

כדורגל". לשער יהפוך
 לעיצוב הסטודנטים מצד ההתגייסות

 מהם אחד כל מההיערכות. חלק הייתה
 יצר ומשפחתו, תלמיד של פרטים קיבל
התח הכנת את תכננו הם ויחד קשר עימם
האישית. והתאמתה פושת

 במטרה לפרויקט, התגייסו סטודנטים 30
 להם ולהתאים החלום את לילדים להגשים

 שעבר חמישי ביום לחג. מלאות תחפושות
 עד 15:00 מהשעה הצהריים, אחר בשעות
הסטו עם וההורים הילדים נפגשו ,20:00
 לעבוד והחלו שפירא" "איד בבית דנטים

יצירה חומרי בעזרת התחפושות את ולבנות

 לצדה הליכון. בעזרת שמתניידת השש,
סטו שתי בעיסוק, מרפאות מספר היו

 בלוס שלומדות בעיסוק לריפוי דנטיות
מה להתרשם כדי לישראל ובאו אנג׳לס
 וכמובן מרעננה, מתנדבות כמה מקום,
 להתחפש רצתה "אביטל והוריה. אביטל

 את להפוך החלטתי אז הקטנה, הים לבת
 בגוונים סרטים מלא עם לים שלה ההליכון

 האירוע לפני הדפסתי בנוסף, כחול. של
 הקטנה הים מבת דמויות כמה גדול בנייר

 גרם זה התרגשה. הכי אביטל מזה ולדעתי,
 הוסיפה הים", בת כמו ממש להרגיש לה

 מלא שהיה גדול בחדר "היינו לושינסקי.
 היה טובה. מטרה למען והכל בעשייה

 של הפרצופים את לראות מאוד מרגש
 כיסא ואת בתחפושת כבר כשהם הילדים

 להם נתן זה לדעתי, מחופש. הגלגלים
 להם כי כולם, מעל יתרון של רגעים כמה

ומגניבה". מושקעת הכי התחפושת הייתה
 מספר אביטל, של אביה גרונברג, מיכה

 "אין בתו. עם שעבר החוויה על הוא גם
 והופך התחפושת את הורס שההליכון ספק

בלתי חלק הוא ההליכון יפה. לפחות אותה

 ההליכון את כשהופכים אז מאביטל, נפרד
 את לתאר אפשר אי מהתחפושת, לחלק

לי גורם שזה והמיוחדת הטובה ההרגשה
לדים".

 באופן פעולה שיתפה אביטל לדבריו,
התחפושת. בהכנת מלא

 מספר מדהימה", בצורה הגיבה "היא
 והתלהבה שמחה מאוד "היא בחיוך. אביה

 הפסיקה שלא כך כדי עד הסופי, מהתוצר
לסטודנ להודות ביקש האב להצטלם".

 בתו. עם שעבדה ללושינסקי ובמיוחד טים
 לצוות וגם לסטודנטים להודות רוצה "אני
 מאמצים שהשקיעו שפירא', ׳איד בית של

 לחלק שלנו הילדים את להפוך כדי רבים
 חשוב, יותר עוד היה זה שלי לבת מהחג.

 ועכשיו רגיל, ספר בבית משולבת היא כי
■ כולם״. כמו תהיה היא


