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התנועה הקיבוצית 720 :ילדים נכים,
משתתפים הקיץ בקייטנות בקיבוצים ויישובים
קהילתיים
את הדרכת ילדי איל"ן מרחבי הארץ ,מבצעים בהתנדבות
ובמסירות מאות בני נוער וחברי הקיבוצים המארחים ב23-
קיבוצים ו 13-יישובים קהילתיים ◄ יעל אייזנר ,מנהלת המחלקה
התנועתית לבריאות ורווחה של התנועה הקיבוצית ,והסניף
הקיבוצי של איל"ן; "אנו ,המבוגרים ,מתבוננים מהצד בנוער
המופלא שלנו )בעיניים דומעות מהתרגשות( ,ומרגישים שיש לנו
דור המשך נהדר בקיבוצים".

מאת :כתב כאן-נעים

 720ילדים נכים מרחבי הארץ,
השתתפו הקיץ בקייטנות איל"ן ב-
 23קיבוצים ו 13-יישובים
קהילתיים  .בחודש יולי ,התקיימו
קייטנות בקיבוצים; חפץ חיים ,יבנה,
עין הנציב ,מגדל עוז ,בארות יצחק,
מירב ,טירת צבי ,עין צורים ,ראש
צורים ,בית רימון ומעלה גלבוע ,סעד
ושלוחות .באוגוסט מצטרפים גן
שמואל ,שפיים ,מעגן מיכאל ,כפר
בלום ,אשדות יעקב איחוד ,גבע,
כפר עציון ,לביא ,עלומים וקיבוץ
שדות ים ,שהצטרף לחבורה
הקבועה.

התנועה הקיבוצית 720 :ילדים נכים ,משתתפים
הקיץ בקייטנות בקיבוצים ויישובים קהילתיים

מרבית הילדים הנכים ,הם פגועי מחלות עצב ושריר ,בעיקר שיתוק מוחין וניוון שרירים.
יעל אייזנר ,מנהלת המחלקה התנועתית לבריאות ורווחה והסניף הקיבוצי של איל"ן;
את הדרכת ילדי איל"ן ,מבצעים בהתנדבות ובמסירות מאות בני נוער וחברי הקיבוצים
המארחים.
במהלך הקייטנה ,מבקרים הילדים בענפי הקיבוץ ,בהן; רפת ,בריכת השחייה ,חדר
האוכל ,יוצרים אמנות ,מטיילים בשדות הקיבוץ ,מבלים במשק-חי ,ועוד ועוד.

עוד בקהילה |
מעורבות | חברה

"עבור הילדים הנכים ,זהו שבוע של יציאה מהבית ומשגרת טיפולים ,לטיפול של נערים
בני גילם ,אשר בעצמם חווים חוויה מרגשת של נתינה והתמודדות עם קושי וטיפול
באדם אחר".
יעל אייזנר ,מנהלת המחלקה התנועתית לבריאות ורווחה של התנועה הקיבוצית,
והסניף הקיבוצי של איל"ן ,מפרגנת; את הדרכת ילדי איל"ן ,מבצעים בהתנדבות
ובמסירות מאות בני נוער וחברי הקיבוצים המארחים .זה כולל; טיפול ,ליווי ,צחוק ובכי,
ותמיכה בילדים הנכים ,משעת בוקר ועד השכבתם במיטה בלילה.
עבור הילדים הנכים ,זהו שבוע של יציאה מהבית ומשגרת טיפולים ,לטיפול של נערים
בני גילם ,אשר בעצמם חווים חוויה מרגשת של נתינה והתמודדות עם קושי וטיפול
באדם אחר.

נוער מד"א מתמודד
היטב בחשיפה לפיגועים

09/08/10

החיבורים האנושיים בין בני הנוער שלנו ,ולילדים הנכים הוא מיידי ,חם ,ומסקרן לשני
הצדדים .כל קיבוץ בונה תכנית שבועית בה הפתעות ,התנסויות ,הכרות עם הקיבוץ,
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לכתבה המלאה

טיולים ,בילויים ,וביחד הם עוברים רגעי אושר ושמחה.
"אנו ,המבוגרים ,מתבוננים מהצד בנוער המופלא שלנו )בעיניים דומעות מהתרגשות(,
ומרגישים שיש לנו דור המשך נהדר בקיבוצים"  -סיכמה אייזנר.
עדכון אחרון17:16 , 07.08.10 :

בן אליעזר ,במומביי :לא
נוותר על זכותנו לביטחון
לכתבה המלאה

לכתבה זו התפרסמו  1תגובות.

דו"ח :אי שוויון בבריאות
בשכר ,בחינוך ובין
העדות
לכתבה המלאה

תגובות לכתבה:
07.08.10 , 21:32 .1

אברהם רואש

אני צמחתי מאיל"ן

קייטנות
הקיץ בעיצומו ועוד לא רשמת את הילדים לקייטנה? כל
הקייטנות והמחירים בחוגל

קייטנת רכיבה 052-2537657
מחנה שבועי ייחודי בתנאי פנימייה להיכרות ולימוד עולם

לבנת :תקציב התרבות
של מדינת ישראל הוא
עלוב
לכתבה המלאה

נכים ,יוכלו לעבוד מבלי
שקצבתם תיפגע
לכתבה המלאה

09/08/10
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קייטנת קרקס
בואו להיות אומני
קרקס לשלושה
שבועות קייטנה
שהילדים לא ישכחו
www.florentinecircus.co.il

טבע-אקטיב כיתות ה'
עד י'ב
מחנות הקיץ של
החברה להגנת הטבע
הרשמת ליולי אוגוסט
עכשיו פרטים באתר
www.Teva.org.il/TevaActive

טיול התנדבות בעולם
טיול התנדבות עם
חיות ,ילדים וטבע
ברחבי העולם.
הירשמו עכשיו!
Israel.GoEco.org

חיפוש עבודה בחינם
AllJobs
במיוחד עכשיו ,אל
תפספס אף הזדמנות!
רק במאגר העדכני של
כל המשרות בישראל
www.AllJobs.co.il

עשר דיברות לחיסכון במים

עמותת תנו לחיות לחיות

אתר מפעל הפיס

סקאלה קידום אתרים
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