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ים)ע"ר(, הינו ארגון מתנדבים מהגדולים והותיקים במדינת איגוד ישראלי לילדים נפגע –איל"ן 
אשר פועל  ללא כוונת רווח למען רווחתם ושיקומם של נכים, נפגעי שריר ועצב, ללא הבדל  ,ישראל

 . הארץרחבי כל דת, מין וגזע, ב
 

, פוליו-התארגנה קבוצת רופאים והקימה את אילנשי"ל ,ימי מגפת הפוליו בישראלב 1952בשנת 
גייס תומכים ומתנדבים רבים ועד הארגון  .סיוע לנפגעי הפוליו ומשפחותיהםגון מתנדבים לכאר

 סניפים בכל רחבי הארץ.  נוסדו לו מהרה פעילותו התרחבה ו
 

, ארגון הורים לילדים פוליו  עם שתל"ם-לאחר שדעכה מגפת הפוליו, התאחד אילנשי"ל 1964בשנת 
ישראלי לילדים נפגעים, שמאז ועד היום הינו הגוף המוביל  איגוד-איל"ןוהוקם  פגועי שיתוק מוחין

,שיתוק (  C.P)מוטוריות כגון: שיתוק מוחין  –בישראל בטיפול בילדים ובוגרים בעלי נכויות פיזיות 
ילדים, ניוון שרירים, ספינה ביפידה ומחלות שריר ועצב אחרות. אוכלוסייה זו מונה כיום אלפי נכים 

 מצאים עדיין בקשר ובטיפול של איל"ן. שחלקם הגדול היו או נ
 

איל"ן שם לעצמו כמטרה לדאוג לרווחתם של הנכים בישראל, ופועל לפיתוח שירותים ותכניות 
מתוך אמונה כי קבלת אנשים עם , זאת שונות שיסייעו להביא לשיקומם, קידומם ושילובם בחברה

לצורך כך הוא פועל    .כולהחברה תורמת הן לבעלי המוגבלויות והן  ל מוגבלות ושילובם בקהילה
ומפעיל רצף של מממן תוך שיתוף פעולה עם גורמים ממלכתיים, ציבוריים ומקומיים, מפתח 

 ם לעזר בכל התחנות בחייהם. היהיו ליתנו מענה לצרכי הנכים ושירותים ותכניות ייחודיות ש
  

תאים עצמו מתם של הנכים, קח איל"ן חלק פעיל ומשמעותי בעשייה למען רווחובכל שנות קיומו, ל
לצרכים המשתנים ופורץ דרך בפיתוח שירותי שיקום חדשניים ובהקמת מוסדות לנכים קשים. לאור 
הישגיו הרבים של הארגון, ותרומתו הגדולה להתפתחות תרבות הנתינה וההתנדבות בחברה 

תרומה  –את פרס ישראל על מפעל חיים  62הישראלית, זכה הארגון לקבל  ביום העצמאות ה 
. הזכייה בפרס היוקרתי מביעה הכרה והוקרה לאומית לגודל העשייה, מיוחדת לחברה ולמדינה

של איל"ן לאורך השנים למען החברה בישראל בכלל ולמען עצומה ה ההייחודית ולתרומ הלפעול
 אוכלוסיית הנכים בפרט.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ביקורות פנים:
הנהלת איל"ן  .ורמות של ניהול תקין, שקיפות, אחריות ומקצועיותפועל במסגרת החוק ועל פי נאיל"ן 

מקפידה לעמוד בדרישות הרשויות והרגולציה ומגישה את הדוחות, המסמכים ופרוטוקולים הנדרשים 
גדול של סניפי העמותה והעובדה שחלק ניכר מן הסניפים הגיאוגרפי הפיזור הבמועדם, זאת חרף 

 עזרת עובדים שכירים. מנוהל ע"י מתנדבים בלבד וללא 
 

שקיפות ובקרה עצמית הינם כאמור חלק ממדיניות הארגון, לפיכך לקח על עצמו איל"ן לקיים מערך 
אשר תבטיח את תקינות פעילותו ותסייע לו לעמוד באמות המידה פנימית  יקורתנרחב של ב

 המתבקשות מארגון וולונטרי אשר עושה שימוש בכספי הציבור.
 
לקיים  , מתנדבים אנשי מקצוע חבריה הינםאשר של איל"ן,  ה ועדת הביקורתהמשיכ 2014שנת ב

במסגרת זו נערכו במהלך בדיקות לבקרה ופקוח כמתחייב בחוק ומתקנות והוראות הנהלת איל"ן. 
בוצעו יזומות בסניפים ובמוסדות על פי תכנית עבודה שקבעה הועדה. הביקורת ביקורות השנה 

כולם רואי חשבון במקצועם  ,העמותה ובחלקן ע"י מבקרים מתנדבים בחלקן ע"י מבקרת הפנים של
 שהופנו אלינו ע"י לשכת רו"ח.

 
 

 ביקורות חיצוניות:
כמעט בכל זמן נתון מצוי הארגון  הרלבנטיים.לפיקוח ובקרה הדוקה מצד גורמי הרגולציה  איל"ן נתון 

דרך  הכללי באוצר החשבמספר ביקורות חיצוניות במקביל. החל מביקורות עומק שעורך  תחת
ויתר , הבריאות, ביטוח לאומי, מס הכנסה משרד הרווחה משרד  רשם העמותות, ביקורות של

  ת.עובדרמים שמולם העמותה הגו
 

ביקורת החשב הכללי את עברו , כמו יתר הוצאות המינהל של העמותה ,השכרראוי לציין כי נושא 
המשולם באיל"ן הינו בהתאם לכללים  באוצר וביקורת רשם העמותות אשר קבעו כי השכר

עמד על סך  2014של איל"ן בשנת  הוצאות המינהלשיעור מן הראוי לציין כי )המקובלים ואינו חריג. 
 בלבד(.  3.3%  של

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

ההיקף העצום של הפעילות ומגוון הנושאים בהם עוסק איל"ן, ביחד עם הצמיחה וההרחבה המתמדת 
וא מציע לאוכלוסיית הנכים לאורך שנים, מחייבת התנהלות מתוכננת ואחראית. של השירותים שה

איל"ן פועל בהתאם לתוכניות עבודה מסודרות ומתוקצבות, אשר נגזרות מהחזון וממטרות העמותה, 
דבר המאפשר תכנון פעילות שנתית ומעקב אחר יישומה. באופן זה יכול הארגון לבדוק את עצמו 

בחינת האפקטיביות של פעילות, הישגים, הפקת לקחים, ועמידה ביעדים למען בצורה מקצועית, תוך 
 האוכלוסייה אותה הוא משרת.

 
 
 

 :גידול בפעילות השיקומית של העמותה 
איל"ן נמצא כל העת בתנופת עשיה ופועל בהתאם להנחיית הועד המנהל לפיו: "יש לפעול מתוך 

  ."לנכיםעים מוצהשירותים הוהעלאת רמת  להרחבתשאיפה מתמדת 
 

מקבלי השירות הן באופן ישיר דרך הסניפים והן  מעגל הרחבתמאמצים לכל העת שים עובעמותה 
מידי שנה    חלוייזום פרויקטים חדשים לתועלתם. בהתאם לכך  מסגרות מגוון הפעלתאמצעות ב

פעילות ההיקף ב נוסף גידולחל  2014רציף ועקבי בסעיף הוצאות שיקום ורווחה. גם בשנת  גידול 
ת יובשל גידול במספר המשתתפים בפעילובין היתר זאת  התקיימה בעמותה.השיקומית ש

  השונות.
 

התרחבות הפעילות השיקומית מתבטאת בדו"ח הכספי של העמותה  בסעיף תפעול מוסדות 
)בעיקר ₪ א'  500נובע מגידול פעילות במרכז איל"ן של  2014שיקום. הגידול במוסדות בשנת 

)מרכז יום בית מרים(,  במרכז ₪ א'  330 -י ומחלקה תעסוקתית(. בסניף חיפה כחוג חברת
א'  150ובסניף ת"א ₪  א'  400-במפעל המוגן "בית מלכסון" כ₪ א'  500ספורט רמת גן )ספיבק( 

 )מרכז יום(.₪ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 :שילוב נכים בתעסוקה 
הינו יעד מרכזי באיל"ן. אנו מאמינים שילובם של  אנשים עם מוגבלויות פיזיות בחברה ובקהילה 

שקבלתם ושילובם בחברה תורמים הן לאדם עם המוגבלות ולא פחות מכך לחברה הישראלית. על 
כן איל"ן מקיים פעילות נרחבת למען קידומם ושילובם של הילדים, הנוער והמבוגרים בחינוך, 

 בחברה ובתעסוקה.
 

גבלות לראש סדר היום הציבורי, זאת בזכות עלה נושא התעסוקה של אנשים עם מו 2014בשנת 
יוזמה אותה הוביל יו"ר הועד המנהל של רו"ח אהוד רצאבי, אשר משמש בכובעו הנוסף כנשיא 

תאחדות צביקה אורן יו"ר ה. ביחד עם שותפיו לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל –להב 
אשר מחייב סכם הקיבוצי חתימת ההביא רו"ח רצאבי ל תעשיינים ואבי ניסנקורן יו"ר ההסתדרותה

עובדים ומעלה.  100במקומות עבודה המעסיקים  אנשים עם מוגבלותשל  3%לפחות העסקת 
 , ולאחר מכן הוחל גם על הסקטור הממשלתיכלל המגזר הפרטיבהמשך הסכם זה הורחב בצו ל

זאת  - מסך המועסקים בשירות המדינה 3%-אנשים עם מוגבלות יקבלו ייצוג שלא יפחת מכך ש
בישראל, שתקוותנו כי  ריצת דרך משמעותית בתחום תעסוקת הנכים. מדובר בפ2017עד לשנת 

ביא לשינוי בתודעת המעסיקים ובעלי המוגבלויות כאחד, בדבר אפשרות השתלבותם בתעסוקה ת
 חופשי.בשוק ה

 
  .הבעמותקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה בשוק החופשי נמצא בעדיפות כאמור 

בעקבות החקיקה המהפכנית קיים מרכז איל"ן יום עיון בו נטלו חלק רבים מהמתנדבים והעובדים 
מסניפי ומוסדות העמותה. ביום זה נלמד החוק והשלכותיו, כמו כן נבחנה משמעותה ותרומתה של 

 התעסוקה לקידום זהות עצמית חיובית אצל הנכים. 
 

עסיקים ובקרב האנשים עם מוגבלויות לצורך הפגת עוד בתכנון פעולה להגברת המודעות בקרב מ
פחדים וחששות. איתור מועמדים פוטנציאלים לתעסוקה מקרב הנכים על ידי העו"סים במסגרות 

בתחום התעסוקה. הקמת  בנק  –העמותה, אספקת מידע  ע"י הסניפים בנושא מיצוי זכויות 
וק החופשי וכן מאגר מועמדים מעסיקים פוטנציאלים, בסקטור הפרטי והציבורי, לתעסוקה בש

 לתעסוקה מקרב הנכים. 
 

ולהשתלבות הנכים  הקותכניות לתגבור ההכשרה לתעסב במקביל לכל אלה המשכנו להסתייע
 במעגל העבודה על פי כישוריהם המקצועיים ותחומי העניין שלהם. 



 

 
 

 

 

 

 

 קידום המצויינות והמקצוענות בעמותה: 
בחדשנות והתחדשות בתחום  המלווהלמצויינות ארגונית חתירה את העמותה הינו הקו המנחה 

נכות פיזית. אנו ממשיכים לשקוד על הטמעת החזון המטרות השיקום והטיפול באנשים עם 
והיעדים הנגזרים ממנו, בפעילויות ובמסגרות השונות שאנו מפעילים תוך קידום איכות ומצוינות 

 בעמותה ופיתוח אמצעים וכלים חדשים. 
 

לות בא לידי ביטוי בקיומם של פורומים מקצועיים אשר עוסקים בבניית תכניות עבודה פעיעיקר ה
הרחבת פרויקט המצויינות במרכזי היום, אליו צורפו השנה גם מעונות בוכלי עבודה ומדידה, ו

 מקצועיים ועוד...ן איל"ן, ימי עיון למתנדבים ולצוותים הבי
 
 :תו מידות לאפקטיביות 

 ן תהליך אנליזה מעמיק להארכת תוקף "תו מידות לאפקטיביות",במהלך השנה עבר איל"
בתום מטעם ארגון "מידות".  אשר מדרג את אפקטיביות הפעולה של עמותות המגזר השלישי

 לקבל נמצא זכאיהוא בתחומים שונים של פעילותיו, ן איל"ן מקיף שבמסגרתו נבחהתהליך ה
 ארגונית לתרבות מחויבת העמותה כי . התו מעיד2016בתוקף עד לחודש דצמבר  תו ה את 

 זאתכל  ,מתמיד ולשיפור בתוצאות להתמקדות ,לתכנון ולמדידה רבה חשיבות המעניקה
 . בחייהם לטובה שינוי משמעותי ולחולל מוטביה על להשפיע במטרה 

 
  התמקצעות כח אדם / חילופי מידע וידע 

ו מחוייבים בעמידה כעמותה הגדולה והמובילה בתחום שירותי השיקום לנכים, אנ
בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, וחותרים למצויינות מתמדת. בהתאם לכך אנו פועלים לשימור 

במערכת ולהפצתו, ובמקביל חותרים להרחבת אופקים, לחדשנות  הידע הרב והנסיון הנצבר
ולהתמקצעות. להבנתנו שיתופי הפעולה והלימוד ההדדי בתוך המערכת, כמו גם יצירת מדדי 

 ויצעידו את איל"ן קדימה.חזוננו רכה לפעולה, יקדמו את השגת הע
מאגר ענק של ניסיון ושל ידע מקצועי שראוי לחלוק בו. לשם כך הוקמו מסגרות בעמותה קיים 

דיון בהם יוכלו העובדים והמתנדבים להיחשף למידע. הפעילות מתבצעת באמצעות  צוותי 
, דוגמת מרכזי היום, המעונות או מרכזי עבודה המורכבים מיחידות דומות בתוך העמותה

הספורט. היעד הינו לקיים העברת מידע והנגשת הידע המקצועי הרחב שקיים בארגון לכלל 
העובדים והמתנדבים, לפתוח חלון לעבודה אינטגרטיבית בין המוסדות השונים, תוך יצירת 

קצועית והארגונית, היכרות בין הפרויקטים השונים, שיתופי פעולה והפריה הדדית ברמה המ
ופיתוח כלי מדידה והערכה לפרויקטים השונים אשר יאפשרו התייעלות ושיפור תהליכי 

 עבודה. 
 

o :עבודת צוותים מקצועיים 
בהגברת זרימת המידע  ההתמקדשבודה במסגרת צוותים מהלך השנה התקיימה עב          

בפיתוח עסקנו וסף, שימת דגש על בניית כלים ארגוניים. בנתוך וקידום היוזמות, 
והעשרת הידע המקצועי, במינוף המומחיות ובקידום איכות ומצוינות של המשאב האנושי 

משיך בפעולתו הפורום הניהולי המשותף הבכל מסגרות איל"ן. במקביל לכל אלה 
המורכב ממנהלי הסניפים הגדולים והמוסדות. פורום זה עוסק בצוותא עם המנכ"ל 

בסוגיות הניהול והקשרים בין המוסדות והסניפים למרכז איל"ן וסמנכ"ל מינהל וארגון, 
 ובהעברת מידע, שיתוף, עדכון והתייעצות.

 
לצד עבודת הצוותים, ולצורך פיתוח והעשרת הידע המקצועי, מינוף המומחיות וקידום           

האיכות ומצוינות של המשאב האנושי, התקיימו במהלך השנה ימי עיון והשתלמויות 
מסגרות ים של והבינמקצועי יםהניהולי יםצוותאים שונים למתנדבים ולעובדים בבנוש

 השונות. מדובר בפרויקט מקיף ובתהליכים ארוכי טווח שימשכו גם בשנה הבאה.איל"ן 
 

 



 

 

 

 

 

 

o :ימי עיון והשתלמויות 
בשנה החולפת התקיימו בעמותה מגוון ימי עיון והשתלמות לדרגים השונים, מגוון ימי עיון 

שתלמויות בנושאים שונים למתנדבים ולעובדים בצוותים הניהוליים וה
רפואי של מסגרות איל"ן השונות, ובתחומי הכספים, הנהלת -והבינמקצועיים/פרה

מטרה להעלות את איכות כל זאת ב החשבונות והטמעות מודולים של מערכות המחשוב.
אופקים של השירות,  להעמיק את הידע המקצועי של העובדים ולהרחיב את ה

 המתנדבים.
להלן חלק מהפעיליות בנושא שהתקיימו בשנה החולפת )לא כולל פעולות מקומיות 

פיתוח זהות עצמית חיובית של  יבנושאלמתנדבים עיון  מיישקיימו הסניפים והמוסדות(: 
ימי השתלמות מקצועית  .שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, ואנשים עם מוגבלות

ימי עיון בנושאי עבודת במוסדות וכן צוותים בינמקצועיים אליים. ימי עיון ללעובדים הסוצי
להטמעת לחשבים ומנהלי חשבונות . ימי הדרכה צוות, שיטות התערבות וגישה טיפולית

הכספים  לעובדיעיון  ימי במערכת המיחשוב. רכוש קבוע, ומודול ועדת עזרה  מודול
בנוסף לכך, ון חוזרים מקצועיים ונהלי עבודה. והחשבונות בעמותה, לעידכון שינויים ורענ

 .ורס אופיס מקיף, וקהסמכת נאמני בטיחות בעבודהלקורס ים במהלך השנה התקי
 
o  "ובמעונות מצויינות במרכזי היוםפרויקט –"מטוב למצויין: 

 תומטראנו ממשיכים בפרויקט שאת האיכות ומצוינות באיל"ן, קדם בשאיפה להמשיך ול 
. הפרויקט אשר פועל מספר ויישום תפיסה של ניהול איכות ומצוינותהעיקרית הטמעה 

שנים בכל מרכזי היום של העמותה, התמקד השנה בבניית כלי עבודה ומדידה בעיקר 
להרחיב את  2014בשנת הוחלט בתחום העבודה הסוציאלית. לאור הצלחת הפרויקט 

בירושלים, במטרה  "תמרבית "גם למעונות ובראש וראשונה למעון גילה ולמעון  תופעול
שכבר מתקדם בתהליך בו החל באופן עצמאי לפני  "בית קסלרמעון "שבהמשך יחברו ל

 מס' שנים.
 

o :תחרות האיכות והמצויינות בגליל 
 לעודד תהליכי מצוינותשמטרתה , ז"ל תחרות איכות ומצוינות בתעשייה ע"ש דני רוזוליוב

בשנים האחרונות שניים שתתפים ובעמותות, מ בארגוניםולשפר את תפיסת הניהול 
 ממוסדות איל"ן בקריית חיים: 

 כל שנה מרכז היום לנכים "בית מרים" השתתף זו השנה החמישית במיזם, כאשר ב
כוכבי  4 -בהמרכז  העד כה זכ -בקטגוריה אחרת בנושא איכות ומצוינות  תמודדהוא ה
 של האיגוד הישראלי לאיכות. איכות

 " כוכבי איכות של האיגוד  5הרביעית בדירוג הגבוה ביותר  זכה בפעם "בית קסלרמעון
 הישראלי לאיכות.

 
 של מוסדות אלה,זרז ליישום הערכים, החזון והאסטרטגיה  שמשתמיזם מההשתתפות ב

כאשר בלב מדיניות האיכות נמצא מודל "השיפור המתמיד של תהליכים" והחתירה 
  לאיכות ומצוינות.

 
o :פורום סניפי איל"ן צפון 

את הקמת הפורום  2014בשנת ף חיפה בשיתוף פעולה עם עו"ס מרחב צפון, יזם סני
מגזר ה יכולל נציג)סניפים  11שבא לתת מענה לצורך בהידברות ושיתוף פעולה בין כ 

ברי ההנהלות וח יו"רולוקחים בו חלק מתנדבי העמותה בצפון, . (הערבי במרחב צפון
 .המקומיות

 
ין הסניפים, חיזוק הקשר בין סניפי הצפון למרכז איל"ן, מטרות הפורום: שיתופי פעולה ב

איגום משאבים, גיוס מתנדבים, הקניית ידע וכלים בנושאים רלבנטיים, יצירת מערכת 
 קשר בין הסניפים והכרה הדדית של הנפשות הפועלות ושל העשייה בסניפים, ייזום 

 



 

באיל"ן חותרים להביא לשינוי מהותי בפתיחותה של החברה בישראל לקבלת הנכה כשונה 

  ויתותואמת את כישוריו ויכולך שווה, לפעול לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה אשר א

ולהכשירו לחיים עצמאיים ככל האפשר בתוך הקהילה תוך שמירה על חופש הבחירה 

 להחליט לגבי גורלו.האישי של האדם הנכה 

 באיל"ן פועלים להגברת המעורבות של חברות וגופים מסחריים שונים, ולרתימתם

לפעילות מתוך הכרה כי מעבר לתרומות הכספיות ישנן תרומות שאינן ניתנות למדידה 

 וערכן הרב הינו בשינוי תפיסות עולם. 

 

 
 
 
 
 

טח, עזרה הדדית, למידת פעילויות משותפות מחוזיות כמענה לצרכים העולים מן הש
בתכנים רלבנטיים כגון: התנדבות וכלים לניהול וסקים מפגשי הפורום עב עמיתים.

מתנדבים, שיתופי פעולה, גיוס משאבים, כלים לשיווק פעילות העמותה והסניפים, 
 . וכד' הדרכות )למשל לפני יום ההתרמה(

 
 

 :ייזום שיתופי פעולה, סנגור וייצוג הנכים ומשפחותיהם 
 
 
 
 
 

 
 

בפעילות סנגור ענפה למען האוכלוסייה שהינו מייצג בתחומים  2014מרכז איל"ן מעורב בשנת 
שונים וחשובים, הפעילות הינה בעיקרה במישור הארצי לעיתים תוך שותפויות עם ארגונים 

 אחרים. גם סניפי איל"ן מעורבים בפעולות מעין אלה ברמה המוניציפלית.
 

  ועדת עבודה רווחה ובריאות, ועדת חינוך, תת ועדה לתקנות  -ייצוג בוועדות הכנסת
נגישות לאנשים עם מוגבלויות, השדולה למען ילדים עם מוגבלות לשילוב בחינוך 

 בחברה ברווחה ובבריאות. 
 

 לאורך השנה  -פעולות לקידום חוק שירותי שיקום לאנשים עם מוגבלויות פיזיות 
להרר, ועם פורום ארגונים ועמותות ביחד עם עם ח"כ קארין אבנושא התקיימו פגישות 

הורים לילדי איל"ן, לצורך קידום החקיקה והשפעה על מערכות וגורמים הקשורים 
ליוזמת החקיקה. בנוסף הוכן נייר עמדה של איל"ן שהוגש לועדה להסדרת החקיקה  

 שמינה שר הרווחה.
 

 השלישי במשרד  איל"ן חבר בדסק האזרחי לארגוני המגזר – פעילות בשעת חירום
להגנת העורף ובפורום עמותות עם הנהלת משרד החינוך בירושלים. במסגרת הדסק 
קיימנו איסוף נתונים רלבנטיים, השתתפנו בתרגילים ובתרחישים לשיפור המוכנות של 

 מוסדות איל"ן ואוכלוסיית הנכים בנושאי החירום השונים. 
 

 

 :גיוס משאבים 
 
 
 
 
 
 

לגיוס כספים: מבצעי מגוונות איל"ן פעולות קיים ולקיים את מטרותיו,  על מנת לממן את פעילותו
הפעלת מוקד התרמה טלפונית, התרמה ארציים דוגמת יום ההתרמה השנתי "מצעד הפרוטות", 

עידוד הציבור  ,דוגמת ה"שופרסל" ברשתות שיווק מסחריות התרמהערבי התרמה, מבצעי 
פניה לקרנות שונות בארץ ובחו"ל וכד'.  איל"ן, ייזום להצטרף למיזם "עיגול לטובה" ולעגל למען 

מופע אמנים, במכירת כרטיסים ל :אירועי התרמה מקומיים העמותה חלק מסניפיכמו כן קיימו 
בדיוור ישיר מכתבים אישיים בשליחת עבודות מעשה ידי הנכים, ו בזארים בהם נמכרבקיום 

 לבתי התושבים ועוד... 
 



 

 
 
 
 
 

מתקבלות גם בדמות מוצרים או באספקת שירותים ₪ בשווי מאות אלפי  יש לציין כי תרומות
שחברות מעניקות לאיל"ן בתרומה, והן שוות ערך לא פחות ולעיתים אף יותר מתרומה כספית. 

 הערך הכספי של התרומות הללו מופיע בסעיף "תרומות בשווי כסף"
 

ם רשומות ומוכרות בארה"ב, איל"ן אגודת ידידיבנוסף לפעילות גיוס המשאבים בארץ מפעיל 
מעניקים תמיכה ועידוד לפעולותינו, דואגים שמעבר לים קנדה, אנגליה, גרמניה וצרפת. ידידינו 

להפיץ את המידע על הארגון ופעולותיו, תורמים להרחבת הידע המקצועי של איל"ן באמצעות 
ות ולארגון אירועים חילופי מידע עם ארגונים דומים בארץ ובחו"ל ובעיקר נרתמים לאסוף תרומ

 על מנת לגייס את המשאבים הנחוצים לקידום מטרותינו. 
שיתוף הפעולה עם גורמים ממשלתיים  , כמו גם מתורמיםהכספיים והאחרים גיוס המשאבים 

שיפור איכותם תוך , הקיימים הרחבת השירותיםפיתוח שירותים חדשים לצד וציבוריים מאפשר 
 איל"ן. שלהנהנים מהסיוע עגל מרחבת וה
 
 

 :מיתוג פרסום ויחסי ציבור 
מאמץ ממוקד ומוצלח להגדיל את חשיפת איל"ן במדיות פעילות הסברה ויח"צ התקיימה תוך 

השונות בדגש על הפעילות שמקיימת העמותה לרווחת מטופליה, ובתוך כך להביא לידיעת 
דרישה לשיוויון הציבור את יכולותיהם, הישגיהם וצרכיהם של הנכים מנקודת מבט של העצמה ו

 ולא ממקום של חולשה ונזקקות.
 

  תל אביב" ממשיך לאמץ בחום את איל"ן ומלווה אותו פרו מקאן "משרד הפרסום
 2014בונו בכל פעולות המיתוג והפרסום אשר מתפרסת לאורך כל השנה. בשנת 

  קמפיין יום ההתרמה הארצי של העמותה הפיק משרד הפרסום עבור איל"ן את
"משלבים נכים בחברה ובנוסף ארבעה מיני קמפיינים בנושאים שונים תחת המיתוג 

 שתרמו לחשיפה ולהעלאת מודעות ציבורית.
 

  התבצעו פעולות לקידום חשיפה בתקשורת באמצעות ייזום מאמרי  –יחסי ציבור
דיעה, ראיונות וכתבות בעיתונות, רדיו טלוויזיה ובאינטרנט בנושאים מגוונים: 

ויות הסניפים והמוסדות איל"ן, הקמת מרכזי יום לנכים קשים, קייטנות הקיץ, פעיל
 יום ההתרמה וכד'  .  

  התעדכן האתר ועמוד בפייסבוק של העמותה המשיכו ל -אינטרנט ומדיות חברתיות
כמו כן, במהלך השנה קיבל  בשוטף הועלו כתבות לחדשות תמונות וקטעי וידאו.

 . ולגיוס תרומות ברשת, החשיפ לקידוםששימש  ענק פרסום מחברת גוגלאיל"ן מ
 

  עלון "עלי איל"ן" אשר משמש כלי במהלך השנה יצאו לאור שלוש מהדורות של
  להעברת מידע בין סניפי ומוסדות העמותה ובין ציבור המטופלים ובני משפחותיהם.

 
 

 ערכית במסגרת מערכת החינוך :-פעילות הסברתית חינוכית 
לאפשר לנכי "עצב ושריר" בישראל לחיות באיכות  –כים חזון איל"ן מדגיש את העצמתם של הנ

חיים מרבית במהלך חייהם, תוך שאיפה לשילובם בחברה. מטרת על זו תוכל להתגשם ולהפוך 
 למציאות חיים רק באם יתקיים קירוב ודיאלוג בין מקבלי השירות של העמותה לכלל האוכלוסייה. 

 
דרכי ההתייחסות את ודיעות הקדומות בחברה ה הינו לשנות את נואנו מאמינים כי חלק מתפקיד

זו לזו, על ידי  שונותשמנו לעצמנו כמטרה, לחשוף את האוכלוסיות העם המוגבלות. על כן לאדם 
בשיתוף מערכת החינוך, כאשר קהל היעד המרכזי הינו ילדים ובני  קיום מפגשי הסברה וחשיפה

 ר., וחניכי תנועות הנועתלמידים במסגרות החינוךנוער, 
 
 



 

 
 
 
 
 

פעולות ההסברה והחשיפה בקרב תלמידי חינוכי שיש להערך אנו מייחסים חשיבות רבה ל
יום מערכת החינוך ושמחים על ההזדמנות להיכנס לבתי הספר בכל הזדמנות אפשרית הן לפני 

והן במשך השנה על מנת להעביר את המסר ולחשוף את בני הנוער לעולמם של  ההתרמה
קשר עם רבים מבתי הספר במשך כל ימות יצירת אנו מקפידים על  ותה.הנכים ולפעילות העמ

  מסד פעילויות משותפות שייצרו מפגש בין העולמות.לוחותרים  ,השנה
 

 להלן מקצת מהפעילות ההסברה שהעמותה קיימה מול מערכת החינוך בשנה החולפת:
 
  גוף ארצי חינוך כהוכר ע"י משרד האיל"ן –קליטת תלמידים בתכניות המעורבות החברתית

 קולט לפעילות תלמידים מסגרת תכניות המעורבות החברתית.
 
  מחויבות כניסתם לפרויקט  הדרכות לתלמידי כיתות י' לקראתקיום  -פרויקט מחוייבות אישית

 .איל"ןוציוותם לחונכות אישית לילדי  ,מעורבות חברתיתואישית 
 
 יתוח תכניות קידום של ילדים נכים אנשי המקצוע של איל"ן מקיימים שותפות בדיונים ופ

הרווחה והמוסד שרד חינוך, ממשרד ההמשולבים בחינוך הרגיל. דיונים בהם שותפים אנשי 
 לביטוח לאומי.

 
 במטרה לשלב את אוכלוסיית העירוניתעם מערכת החינוך קשרים ם מימקיי פי איל"ןסני ,

 הנכים בפעילויות הקהילה.
 
  היסודיים, חטיבות ביניים  יה"סלתלמידי ביועדות מ -סדנאות חשיפה במרכזי הספורט

 לשנות עמדות, "מ חשיפת התלמידים למצבי מוגבלות שונים ען מטרת, וותיכונים
סטריאוטיפים וסטיגמות כלפי אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בכלל ואנשים עם מוגבלות פיזית 

ה המותאמת למצבי זאת תוך שימוש באביזרים והשתתפות בפעילות גופנית מהנכל בפרט. 
 מוגבלות. 

 
  בשיתוף עם מועצות התלמידים בביה"ס הנכהוהבנת עולמו של להכרת  -ימי חשיפה.  
 
  בכל הארץ. עם תלמידי מערכת החינוך הרגילהמשותפות טיולים ופעילויות חברה מסיבות 
 
  "ל כדורס במסגרתו משחקים  .איל"ןובחלק מסניפי במרכזי הספורט פועל  –פרויקט "סל גל

מסוגלות בפיתוח מסייע הדבר . ללא מוגבלותילדים ובני נוער עם מוגבלות יחד עם בני נוער 
 .חברתית בקרב ילדים עם נכויות גופניות

 
  בכסאות גלגליםריקודים  יחוגמשותפת של תלמידי בי"ס במסגרת פעילות.  

 
  קבלת האחרהעברת סדנאות והרצאות ע"י מתנדבי ועובדי איל"ן בבי"ס בנושא. 

 
  ים מחקרים בנושאים הקשורים בנכויות. רכשעווסטודנטים סיוע לתלמידי תיכון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

באיל"ן מחויבים לשיקומם הפיזי, לרווחתם ולשיפור איכות חייהם של הנכים בישראל. מתוך 

ייע להם היכרות מעמיקה עם הקשיים והאתגרים איתם הם מתמודדים אנו נחושים לס

 לחיות את חייהם כאזרחים פעילים ויצרנים בחברה, כל אחד על פי רצונו וכפי יכולתו.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

       

 יקףהממגוון ומאפייני הפעילות המייחדים את איל"ן מותאמים למטרות שנגזרו מייעוד הארגון ו
וי רציף של נכי התחומים  שאיל"ן בחר להתערב בהם לטובת אוכלוסיית היעד שלה ועיקריהם: לו

איל"ן לכל אורך החיים, מתן מענים מקצועיים המתבססים על יכולות של אנשי מקצוע ומתנדבים 
 שפותחו לאורך שנים.

 
במוסדות במרכזי הספורט, ובסניפי העמותה מתקיימות לאורך השנה פעולות שיקום ורווחה 

ף במקום לסניבדרך כלל  הילדים מגיעים. נרחבות. הנכים נעזרים באיל"ן לאורך תחנות חייהם
מיד עם אבחון המחלה וההורים נעזרים בארגון כבר בשלבים הראשונים של הטיפול בילד, מגוריהם 

לאחר מכן במסגרת גני הילדים ובתי  .ביותר למשפחהה קשתקופת הסתגלות מדרך הטבע,  זוש
ט והשיקום , במרכזי הספורהמגורים הספר, ועם התבגרותם במרכזי היום והתעסוקה, במעונות

סיוע פרטני לרכישת אביזרי שיקום באמצעות ועדות הנכים ל בנוסף זכאיםהפתוחים לכל הגילאים, 
 העזרה בסניפים ובמרכז.

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 מרכז איל"ן:
מרכז איל"ן מרכז את פעילות העמותה מול גורמי חוץ שונים כמו משרדי הממשלה השונים )בעיקר 

וסד לביטוח לאומי, רשויות מקומיות, קרנות בארץ משרד הרווחה והשירותים החברתיים( המ
ובחו"ל, עמותות וארגונים שונים וכד'. פעילות זו מתבטאת בין היתר בהגשת בקשות לתמיכות 

 והקצבות, בניהול מו"מ לגבי גובה התעריף המשולם בגין פעולות שונות ועוד... 
 

אל הפועל את החלטות  המרכז הינו הגורם אשר מתאם את מדיניות העמותה ודואג להוציא
ההנהלה בנושאים השונים, מנחה ומפקח על הסניפים והמוסדות בביצוע מדיניות השיקום, ומגיש 

 סיוע בנושאים מקצועיים ויוזם פעולות הדרכה לצוותים המקצועיים.
 
 

 סניפי איל"ן:
ישים פריסת הסניפים ברחבי הארץ, על מערך המתנדבים שלהם, מאפשרת טיפול יעיל ושירותים נג

הפיזיות בישראל: בערים,  בקיבוצים, במושבים, במגזר היהודי כולל  וזמינים לכל בעלי המוגבלויות
 .  במגזר החרדי ובמגזר הערבי, השרות ניתן בכל אחד ממרכזי איל"ן לכל טווח הגילאים

 

  םסניפירשימת   

 צפת כפר סבא גבעתיים אבן יהודה

 קריית שמונה כרמיאל הוד השרון אילת

 ראשון לציון לוד הרצלייה אשדוד

 רחובות מודיעין השומרון אשקלון

 רמלה נהריה התנועה הקיבוצית באר טוביה

 רמת גן נצרת עילית חדרה באר שבע

 רמת הגולן נתניה חולון בית שאן

 רמת השרון עפולה חיפה בני ברק

 רעננה ערד טבריה בת ים

 תל אביב פתח תקוה ירושלים בקעת אונו

 
הסעות למרכזי  גון:מערכת ענפה של פעולות שיקום ורווחה, כיפים מקיימים לאורך כל השנה, הסנ

שיקום, שחיה טיפולית, רכיבה טיפולית, טיפולי פיזיותרפיה, טיפול באמצעות בעלי חיים, הפעלת 
מגוון רחב של פעילויות תרבות והעשרה  מקיימים הסניפים מועדוניות לילדים וכד'. בשעות אחה"צ 

חוגי העשרה שונים לילדים ולמבוגרים כגון: מועדונים חברתיים לצעירים ובוגרים, להקות ריקודים ו
מסיבות ואירועים לקראת החגים, טיולים  יםבכיסאות גלגלים, מקהלות, חוגי תיאטרון, כמו כן מקיימ

 נופשונים ועוד... 
 

הינה מתן עזרה פרטנית  אחת מן הפעילויות המרכזיות והחשובות ביותר אשר מתבצעות בסניפים
ממונעים, אינסרטים חלקם כסאות גלגלים  כגון: זרי שיקוםירכישת אבוסיוע במימון  הנזקקים  לנכים 

ועזרים נוספים לייצוב העמידה, עמידונים והליכונים, מחשבים ותוכנות לתקשורת חלופית לאלו 
ולעיתים קרובות ידם אינה  חיוניים לנכההינם ועוד אביזרים יקרים שהמתקשים בתקשורת ורבלית 

רפואיים כגון: שחיה טיפולית, פרא במימון טיפולים רפואיים ו סיועניתן  כמו כן. םמשגת לרכישת
 '. דרפיה, רכיבה על סוסים וכתפיזיו

 
לצורך גיוס תרומות למימון הפעילות השוטפת, דואגים המתנדבים בכל הסניפים לקיים את יום 

". מלאכת הארגון והביצוע של מבצע ההתרמה הינה באחריות ההתרמה השנתי  "מצעד הפרוטות
כל סניף ומתבצעת ע"י מתנדבים שדואגים לגייס את בתי הספר, לערוך הסברות לתלמידים, לחלק 
את פנקסי ההתרמה, לאסוף ולספור את הכספים שנתרמו ולהפקידם בבנק. מדובר במבצע מורכב 

 ם רבים. ובעבודה מאומצת אשר דורשת מן הסניפים משאבי
 
 



 

 
 
 
 

בנוסף לכך, חלק מן הסניפים מקיימים אירועי התרמה מקומיים. מופע אמנים, בזארים בהם נמכרים 
עבודות מעשה ידי הנכים,  משלוח מכתבים אישיים לבתי התושבים במסגרת מבצעי דיוור ישיר, 

 ועוד... 
 

ת הנהוגים באיל"ן. לכל וחלים עליהם כללי הבקרה והביקור עפ"י תקנון העמותה פועליםהסניפים 
מורכבת ממתנדבים שנבחרים באסיפה כללית של הסניף. שלושת אשר הנהלה מקומית סניף 

מוסדות  מפעילים בנוסף לפעילות הסניף השוטפת,הסניפים הגדולים תל אביב, ירושלים וחיפה 
קיימים  . לבד מסניפים אלההמצויים באחריותם ונעזרים לשם כך בצוותים מקצועיים בשכרגדולים 

מתנדבים בלבד  יסניפים בגודל בינוני וכן סניפים קטנים, אשר מופעלים על ידי צוותבעמותה 
על אף השוני בגודלם כאמור,  .המתגורר בפריפריה ומעניקים שירותים לפלח אוכלוסייה ניכר

 ובמבנה תפקודם, עבודתו של כל סניף וסניף חיונית למילוי מטרות העמותה. 
 

מן   90%תימצות חלק מפעולות הסניפים הגדולים והמוסדות, שתקציבם מהווה כ  בדו"ח מופיעים ב
התקציב הכולל של העמותה. כל זה אינו בא להמעיט מחשיבותם או לגרוע מההכרה בפעילות 
המבורכת של יתר הסניפים אשר מגישים שירות מסור וחיוני לאוכלוסיית הנכים הזקוקה לסיוע בכל 

 שבים בישובים הערבים ובעיקר בפריפריה. רחבי הארץ בקיבוצים במו
 

 :2014להלן חלק מן הפעולות אשר התבצעו בשלושת סניפים הגדולים של העמותה בשנת 
 

 סניף ירושלים:פעילויות מרכזיות שבוצעו ב 
  באמצעות ועדת עזרה בסך ומימון טיפולים סיוע פרטני לנכים לרכישת אביזרי שיקום

 ₪ . 150,000  -כ כולל של
 

 טיפולי הידרותרפיה, הפעלת הבריכה ומתן ה בבי"ס לחינוך מיוחד "אילנות": תמיכ  
 ."סעוהעסקת מימון  בישול, גינון טיפולי, אומנות, יחוגבמוזיאון, ב פעילות העשרה

 

 פעמים בשבוע בשעות אחה"צ. 3"אילנות" לחינוך מיוחד פעלת מועדונית בבי"ס ה 
 

 )ומיועד  בשעות אחה"צ בבי"ס אילנות אשר מתקיים -תמיכה בפרויקט שילוב )מח"ר
במסגרתו מקבלים  .לילדים נכים המשולבים בלימודים בבתי ספר רגילים ברחבי העיר

 חיזוק והעשרה באמצעות טיפולים פרא רפואיים. הילדים
 
 המקום משמש כבית חם לדייריו. במהלך – מעון מגורים לילדים "בית תמר" תהפעל

. לצד זה הושקעו טיולים, הצגות והופעותרבות:    פעילות העשרהבבית התקיימו השנה 
בילדים, בהתאם   יהשיקומי והפרא רפוא ,משאבים רבים בכל הנוגע לטיפול הרפואי

 לצרכיהם. 
 
 מקומות בהצליחו להשתלב פתרון למשתקמים שלא כמחלקה תעסוקתית  תהפעל

ז יום חדש אחרים. במקביל פועל סניף איל"ן בירושלים לקידום ההליכים לבניית מרכ
 במבנה ייעודי על קרקע שהוקצתה לכך ע"י עירית ירושלים.

 
  "נכים אשר גרים בקהילה נהנו  140כ  –הפעלת פרויקט "קהילה תומכת חיים עצמאיים

במסגרת הפרויקט עמד לרשותם  .ממסגרת תומכת שאיפשרה את מגוריהם בביתם
 פעילות חברתית מגוונת, ועו"ס תתמיכ, סיוע של אב בית לצורך תיקונים וסידורים בבית

  .וניםנופשו ימי כיף, , מועדון הסרט הטוביםהרצאות וסדנאות, חוגשכללה 
 

  במסגרתו התקיימו מפגשי –נכים בוגרים ובני משפחותיהם 24הפעלת מועדון חברתי ל
 . נופשוניםמסיבות, טיולים והרצאות חוגים וסדנאות,   העשרה

 
  כמו כן הוחל בהפעלת קבוצה בענף גל, -וסלפעילויות ספורט: הפעלת קבוצות טניס

 הבוצ'יה שנותן מענה לנכים הקשים ביותר.



 

 
 
 
 

 סניף תל אביבפעילויות מרכזיות שבוצעו ב: 
  לרכישת אביזרי שיקום ומימון טיפולים סיוע פרטני לנכים בשנה החולפת הגיש הסניף

 ₪ 340,000   -כבאמצעות ועדת עזרה בסך כולל של 
 

 28במרכז אשר נמצא כעת במקום זמני פעלו  –רכז יום לנכים קשים מה ובניה של הפעל 
בניית מבנה והאישורים מול הרשויות לצורך  דם הסניף את התכניותיבמקביל קנכים. 

התקבל האישור המיוחל והוחל בעבודות  2014. בחודש נובמבר קבע חדש וייעודי למרכז
 יות הפיתוח(.פירוט תחת סעיף מוסדות וסעיף תכנ הבניה במקום )ראה

 
 תמיכה במוסדות:סיוע ו 

o שיעורי  ןומימבברכישת מכשירים מיוחדים לילדים, לגן הסניף סייע  –און"  -גן "וקסלר
 ו"ס.עבמימון שירותי הסעות למרכז הספורט בר"ג, ושיעורי מוסיקה, בהידרותרפיה 

o שיקומית שנתנה מועדונית  תפעלנמשכה ה – און"-הפעלת מועדונית בגן "וקסלר
חופשות ב הקייטנמתכונת בפעלה ונה חברתי לילדי הגן בשעות אחר הצהריים, מע
 .חגיםה

o  "הסניף סייע ברכישת ציוד מיוחד לילדים, במימון שירותי עו"ס, בפרויקט  –בי"ס "און
"הזנק" לקידום הילדים להשגת בגרויות, במימון יציאת תלמידי ביה"ס  למשלחת 

  הידרותרפיה ועוד... "מסע החיים" לפולין, בהפעלת שיעורי 
o מענה  שיקומית שנתנההפעלת מועדונית נמשכה  -פעלת מועדונית בבי"ס "און" ה

 .חגיםחופשות הב הקייטנמתכונת בפעלה ובשעות אחה"צ, לילדי הגן חברתי 
o טיפולי הידרותרפיה, ועורי רכיבה טיפולית מימון שי –קלישר" -בי"ס "ונצואלה

סיוע במימון   בביה"ס. עובדת סוציאליתהעסקת ן רכישת ציוד מיוחד לילדים, במימוב
 , סיורים לימודיים ועוד...טקס  לבני המצווה

o  "ים טיול-מימון פעילויות תרבות וחברה בהסניף סייע  –מפעל מוגן "בית מליכסון
  פעילויות מיוחדות לחגים.ו

 
 שפייםהסניף במשפחות של מטופלי  71נופשון ל  -פעולות תרבות וחברה. 

 
 שמטרתה לחשוף בפני תלמידי ביה"ס את עולמם של ילדים עם  -קבלת האחרל הסדנ

 . הצלחהשנחלו  "ביסודיים וחט יה"ססדנאות בבהתקיימו  מהלך השנהבמוגבלויות פיזיות. 
 

 

 סניף חיפהפעילויות מרכזיות שבוצעו ב: 
  לרכישת אביזרי שיקום ומימון טיפולים סיוע פרטני לנכים בשנה החולפת הגיש הסניף

 ₪. 103,000  כ אמצעות ועדת עזרה בסך כולל שלב
 

 בניית המבנה החדש למרכז היום   –מרכז יום לנכים קשים "בית מרים"  תהפעל
נערך טקס לחנוכת המרכז במעמד מנכ"ל משרד הרווחה נציגי   2.7.2014 -הסתיימה. ב

דות עירית חיפה ובטל"א וראשי ומתנדבי איל"ן. המעבר לבית התקיים עם תום ההצטיי
 בחודש ספטמבר, ובמקביל הוחל בקליטת משתקמים נוספים על אלה הותיקים.

 

  נכים קשים. 80המשמש בית ל  –" קסלר"בית מעון הפעלת 
 

  בי"ס לחינוך מיוחד "אופקים": סיוע בהפעלת מתנדבים בבי"ס, ברכישת ציוד בתמיכה
 "ס.  ימון  עובדת סוציאלית בבי"ס, ליווי ותמיכה בבוגרי ביהבמייעודי, 

 

 פעולות תרבות וחברה: 
o  פעילות נכים שנהנו משבוע  25בו השתתפו  –בוגרים נכים מחנה קיץ להפעלת

 בתנאי פנימיה ב"הדסה נעורים" ליד בית ינאי. חווייתית ומגבשת
o   .ימי כיף לאמהות, פורום העצמת נשים, הרצאות להורי הנכים 
o  ישגי, פעילות חברתית  פעילות ספורט שיקומי וה –איל"ן  ספורטשיקום ומרכז

 מסיבות וימי כיף לילדי הסניף.



 

 
 

 
 

 
 

חלק מהמוסדות מופעלים ישירות ע"י איל"ן, שאחראי על התקציב ועל הפעולה הכוללת של 
המוסדות. חלקם הינם מוסדות ממלכתיים )כמו גני ילדים ובתי ספר( וחלקם מנוהלים ע"י גורמים 

בתי חולים שונים( במקומות אלו, איל"ן מלווה את  אחרים )כמו המכונים להתפתחות הילד שליד
 הפעולה ומגיש סיוע כספי רצוף. 

 
חשוב לציין שכל מוסדות איל"ן, לרבות אלו המתוקצבים ע"י המדינה מסובסדים מכספי תרומות 

 ת העמותה על מנת להשלים את החסר ולהרחיב את השירות.שמגייס
 
 

 
 

 :מועדוניות שיקומיות 
מסגרת יומית בקהילה המיועדת לילדים ומתבגרים עם נכות פיזית  ןת הינומיהשיקו ותהמועדוני

ת פועלת בשעות ומוטורית, אשר מתקשים בתפקודי היום יום וזקוקים לסיוע ולתמיכה. המועדוני
אחה"צ לאחר סיום הלימודים ומספקת תכניות לטיפול אישי, שיפור מיומנויות ותפקודי היום יום, 

 ות וכשרים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. העשרה ופיתוח מיומנוי
 

 2014 המועדוניות שאיל"ן הפעיל בשנת

 ת"א "און"גן  "יעלים" במכון להתפ' הילד בי"ח זיו בצפת בי"ס "און" ת"א

 ר"ג "ספיבק"גן  מכון להתפ' הילד בבי"ח סורוקה בב"ש י"ס "אילנות" ירושליםב

 בית שאן "תלמים" בקיבוץ מגל בי"ס "יובלים" עפולה

 "ניצני חיוכים" קרית גת רהט סניף רחובות

 

 :מעונות מגורים 
מעונות איל"ן נבנו מתוך הצורך למצוא פתרון חוץ ביתי לנכים שהתבגרו ואינם יכולים להישאר 

 אינם יכולים להיקלט בדיור רגיל בקהילה.ו בבתיהם 
 
 דיירים,  72 -את ביתם של  מעון נכים גילה הינו מעון שיקומי המהווה - מעון גילה בירושלים

, כולם נכים קשים. הרוב המכריע של הדיירים מתנייע בעזרת 22-58בוגרים, בין הגילאים 
שעות  24ממונעים. במעון קיימת מרפאה המאוישת כסאות כסאות גלגלים, חלקם הגדול 

ביממה על ידי אחיות כאשר בצוות הרפואי גם רופא  ויועצים מומחים. הדיירים מקבלים 
עוסקים תוך שהם פעילות תרבות ופנאי רחבה ומגוונת , ונהנים ממקום טיפולים שיקומייםב

גם בחיבור וחיזוק הקשר עם הקהילה, וחיזוק הקשר עם משפחות הדיירים. המעון מאפשר 
ובפעילויות תרבות  במעון ומחוצה לו לדייריו, ככל שניתן, להיות עסוקים בפעילות יצרנית

  .והעשרה
 

 :2014שהתקיימו במעון בשנת  בין הפעולות
o  המעון נמצא בעיצומו של מהלך שיפוצים והצטיידות בסיוע  -שיפוצים והצטיידות

התקנת מעלית המוסד לביטוח לאומי והמועצה להסדר הימורים בספורט. בתכנית 
ה הוצאעמדה ה 2014, השקעות בבריכה, ובאולם ספורט וכושר. בשנת נוספת

 .₪מ' 1.8סך של  ללנושא זה ע
 

o שימוש בסדנאות קיימות וחדשות ובמרכזי  – פיתוח כישורים ומיומנויותתכנית ל
שיקום פיזי במעון, כגון בריכה טיפולית, אולם הספורט  וחדר הגרייה )סנוזלן( 
לקידום השיקום האישי והרווחה של הדיירים, ע"מ לעודד תהליך של גרייה, יצירה, 

 תחושת יכולת, ביטוי ועשייה.
 



 

 
 
 
 

o  חברה תרבות ופנאי:פעילות  
 סרט הטוב , הופעת אומנים, מועדון מסיבות, טקסים, ימי הולדת, שירה בציבור 
 :מוזיקה, תיאטרון, צילום , אפיה, אקטואליה, ידיעת הארץ, גינון טיפולי,  חוגים

טיפול בבע"ח, כתיבה יוצרת גרייה קוגניטיבית, פיסית.  לשם חשיפת הדיירים 
 תוח יכולות קוגניטיביות פיסיות ונפשיות.  לנושאים שונים, יצירה ופי

  פעילויות נוספות: מועדון הסרט הטוב, קונצרטים, ערבי שירה בציבור, פעילות 
)התקיימה במתכונת מצומצמת בשל  עילות קיץפ בשיתוף גורמים בקהילה.

  ועוד... , טיולים,  יציאות לקניון,  להצגות תיאטרוןמבצע "צוק איתן"( 
 פחות, מפגשים תקופתיים עם משפחות, מעורבות דיירים הפנינג יום המש

 .בקהילה בפעילות 
 

o בנושאי פיתוח אקלים ארגוני מקצועי,  -השתלמויות וסדנאות לצוות המקצועי
 פיתוח והכשרה מקצועית למטפליםהתערבות מכילה, 

 
 

 הוקם ומנוהל ע"י איל"ן. "בית תמר" הוא מודל ייחודי של  - מעון בית תמר" בירושלים
המשפחה של ילדים  מסגרת משפחתית קטנה, אשר שמה לה למטרה להיות תחליף לבית

נכים שמסיבות שונות לא יכלו להמשיך ולהתגורר  עם משפחתם הביולוגית.  מתגוררים 
 .צוות עובדים ומתנדבים בני נוער, מכל חלקי הארץ, המטופלים על ידיילדים ו 10 במקום

דים, פעילויות מגוונות בשעות הפנאי, הכנה לחיים הדיירים מנהלים שגרת חיים של לימו
 .רפואיים הדרושים להםא כל הטיפולים הרפואיים והפרקבלת עצמאיים בקהילה וכמובן, 

ייחודי המתבסס על האמונה, כי אנשים עם מוגבלויות,  בית תמר פועל במודל עבודה
וד להתפתחותם לתחושת ביטחון ושייכות, כאבן יס ובעיקר ילדים ובני נוער, זקוקים

תומך ומעצים את הדיירים על ידי שיתופם  פסיכולוגית. לאור זאת, הצוות –הרגשית 
בו ומעניק להם את הכוחות הדרושים  בהחלטות הקשורות לניהול חיי הבית וחיי החברה

 .לשילובם האופטימלי בחיי הקהילה
 

 ם ויחודי מסוגו, הוקם ומנוהל ע"י איל"ן, מעון מתקד – מעון "בית קסלר" בקריית חיים
 80בעל ציוד ומתקנים בסטנדרטים גבוהים ביותר ומהמשוכללים בעולם.  במעון  גרים 

דיירים בעלי נכויות קשות ומורכבות. כל הדיירים הינם בעלי פגיעה מוטורית וחלקם אף 
בעלי פגיעה  קוגניטיבית המחייבות עזרה ותמיכת מטפלים וצוות בינמקצועי הכולל: אחיות, 

, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים ומדריכי רופאים
 .תעסוקה, מלווה את תהליכי השיקום

 
הדיירים קמים יומיום ליום של עשייה  ותכלית  ופונים לתחומי תעסוקה מגוונים המאפשרים 

ובקהילה, את המימוש העצמי  עפ"י  יכולותיהם האישיות: מפעלים מוגנים, התנדבות בצבא 
לימודים אקדמיים, מועדון תעסוקתי במעון, סדנאות אומנות ויצירה במגוון תחומים, הרחבת 

 ההשכלה במחשבים ותעסוקה בתחום.
 

 :2014להלן חלק מן הפעילויות שהתקיימו במעון בשנת 
  :השכלה תרבות ופנאי 

o  לימודי יהדות במכללת שאנן, מרכז משמעו"ת לימודי מורשת, שואה ערכים
מפגשי סופרים קב' –אקטואליה, קברט ספרותי–ומה, קפה דילמהותק

 YESPLANETתיאטרון, העשרה מוסיקלית, מנוי לדיירים לבית הקולנוע 
 ולהצגות בתיאטרון הצפון.

o  הפעלת תכנית שנתית חברתיות ע"י מתנדבי רפאל, קו לחיים, חיל הים, בני
"( והכשרתם גיוס מתנדבים למטרת ליווי אישי )מעין "אח בוגר. עקיבא

 קשר.ולטובת דיירים לתמיכה, הפגת בדידות 
o בוצ'ה, מוסיקה , טבע וחיות  -ם חוגי 
o  אביב, לעין גדי ולגינוסר-לחרמון, לתלטיולים  

 



 

 
 

 
 

 :תעסוקה  
o  להרכבת ברגים, לפירוק פסולת אלקטרונית, למחשבים, הפעלת סדנאות

 לקרמיקה, לטכסטיל, לציור, לשילוב אומניות, לקיפולי נייר
o  הסמוכה למעון אשר  מיזם עירוני של גינה קהילתיתבמסגרת  –סדנא לגינון

 הונגשה והוכנה במיוחד לפעילות דיירי המעון.
 

 שפור איכות השירות במעון: 
o   לאחר הטמעת הפעולות הנדרשות להפיכת  -מיזם האיכות והמצוינות בגליל

הרביעית  העבודה במעון לאיכותית ומשתפרת באופן קבוע, זכה המעון בפעם
 כוכבי איכות של האיגוד הישראלי לאיכות. 5  -לדירוג הגבוה ביותר בתחרות 

o  "המשך תהליך מעמיק ומקיף לשיפור התקשורת  –הטמעת "גישת הכוחות
והאקלים הארגוני, במסגרתו הוקמו שותפויות בינמקצועיות בקרב צוות המעון 

 לשם קידום וייעול העבודה במעון.
o  שיקום, : לעובדים בכל התחומיםוהדרכות קצועיות השתלמויות מהתקיימו

 ומתנדבים.  מנהלהאחזקה פנאי ותעסוקה, עבודה סוציאלית  סיעוד, 
 

 
 הוקם ע"י איל"ן. כיום מנוהל ע"י המדינה ומקבל סיוע מאיל"ן. - מעון נתניה 

 
 
 

 :מרכזי ספורט 
. במקביל י מרכזיהפיכתו לכלי שיקומעד כדי פיתוח ומינוף ספורט הנכים באיל"ן התמידו ב

לאחת מהגבוהות איל"ן במרוצת השנים הגיעה רמת הספורט בהתפתחו ענפי הספורט ההישגי ו
משחקים הפראלימפיים, זכו להישגים בינלאומיים חשובים ב י העמותהספורטאובעולם 

 תחרויות בינלאומיות, שהקנו לישראל מוניטין רב.וב
 

מספקים מענים שיקומיים,  אלהסוגם. מרכזים לאיל"ן שני מרכזי ספורט גדולים מהמתקדמים מ
הן פיזיים והן חברתיים, במסגרתם ניתנת לנכה אפשרות למלא את שעות הפנאי באמצעות 
פעילות גופנית וחברתית, התורמת לבריאותו הפיזית והנפשית. המרכזים מסייעים ביצירת 

האישית והביטחון  קשרים חברתיים ובקבלת הכרה חברתית, תורמים לחיזוק תחושת המסוגלות
 . חלק חשוב ומרכזי בתהליך שיקומם של אנשים בעלי מוגבלויות גופניות ומהווים  העצמי

 
 מרכזי הספורט של איל"ן פועלים בשני מישורים:

 
 
 



 

 
 
 

 
 נכים מאות המרכז מעניק שרותי ספורט, שיקום וחברה ל - מרכז שיקום וספורט חיפה

גוון נרחב של חוגים ופעילויות וזוכים להדרכה עוסקים במ, אשר המתגוררים בצפון הארץ
בריכות  3מדריכים מיומנים. מתקני המרכז כוללים  "יפרטנית קבוצתית בכל הפעילויות ע

בריכה חצי אולימפית, בריכה לפעוטות ובריכה המיועדת לטיפולים  –מחוממות ומקורות 
 ,תקנת, הידרותרפיהחדר כושר, חדר להתעמלות מבמרכז: ם מיייקכמו כן, . הידרותרפיים

עם יציעים, פנימי ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה, מגרשי טניס וכדורסל חיצוניים, אולם כדורסל 
חדרי חוגים, אולם ג'ימבורי לפעוטות, חדר טניס שולחן, מגרש משחקים לילדים, חדרים 

 לטיפולים אלטרנטיביים ומדשאות נרחבים.
 

רט תחרותי במסגרת ההתאחדות הישראלית עוסקים הן בספורט שיקומי והן בספובמרכז 
נוטלים חלק בתחרויות בארץ ובעולם. המרכז הוכר ע"י הרשויות ספורטאיו לספורט נכים, 

אמנים ספורטאים ממרכז הספורט מת 5כמיתקן אולימפי המשרת את נכי צפון הארץ. 
 . 2016לקראת המשחקים הפאראלימפיים בריו 

 
 :2014מרכז בשנת להלן חלק מן הפעילויות שהתקיימו ב

o  גל, טניס שדה, טניס שולחן, -שחיה, סל -חוגים, פעילויות חברה וספורט שיקומי
ירובית, יוגה, מלאכה ויצירה, רכיבה על אופני יד, פעילויות לילדים, וא התעמלות מתקנת

התעמלות פלדנקרייז, טיפולים אלטרנטיביים לסוגיהם, ג'ימבורי לפעוטות, אימונים 
בנוסף נפתח חוג בוצ'ה שיקומי למתחילים, הורחבה קי חברה ועוד... בחדר כושר, משח

הפעילות בחדר הכושר שצויד במכשירים חדשים ומתקדמים. נמשך גיוס מתנדבים 
לפעילויות חברתיות כגון משחקי כדורסל עם תלמידי תיכון קרית חיים וקריית אתא 

 וכד'...
 

o  להקות ריקוד בכיסאות גלגלים  3במרכז פועלות  –להקות ריקודים בכיסאות גלגלים
 אשר הופיעו בהצלחה רבה בפסטיבלי המחולות ברחבי הארץ. 

 
o  בעיקר ותוגבר הסגל האולימפי והעתודה התרחב  -פעילות ספורט הישגי תחרותי

 . 2016ריו המשחקים הפראלימפיים ב הכנות לקראת . נמשכו הספורטאים צעיריםב
 

 



 

 
 
 
 

 :מרכז ספורט רמת גן 
ט פועל במטרה לאמן ולטפח ספורטאים נכים בתחום הספורט ההישגי, ולשקם מרכז הספור

אנשים עם מוגבלויות באמצעות מקצועות הספורט. במשך השנים פיתח מרכז הספורט את 
תחום פעילות הנופש על מנת לתת מענה לילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים המתקשים 

, מרביתם צרכים מיוחדיםבעלי נשים א 2,500 -במרכז פעילים כ להשתלב במסגרות אחרות.
ענפי ספורט. רוב הפעילות הספורטיבית מתבצעת  20 -ילדים ובני נוער, העוסקים בכ

  בכיסאות גלגלים, המשמשים תחליף לכושר הניידות שנשלל מהספורטאי.
 

שיתוק מוחין, וכן נפגעי תאונות דרכים קשות הלוקים בקליטה רחבת מימדים של ילדים 
ות גופניות אחרות, הפכו את מרכז הספורט, לא רק לחלוץ בתחום ספורט הנכים ופגיע

בעולם, אלא גם למועדון ספורט בו קיים הריכוז הגדול בעולם של ילדים בעלי מוגבלויות 
 גופניות. 

 
 :2014להלן חלק מן הפעילויות שהתקיימו במרכז בשנת 

o  כדורסל של המרכזם הגם השנה נמשכה תכנית שיפוץ אול -שיפוצים והצטיידות 
 6.5כ כוללת של והתקנת מערכת מיזוג חדשה בעלות )בשיתוף המוסד לביטוח לאומי( 

 ₪.מ'  4.3הסתכמו הוצאות הפרויקט לסך של כ  2014עד סוף שנת  .₪מ' 
 

o אומנויות לחימה, התעמלות יציבתית, טניס שולחן, "אומנות ופעילויות חברה חוגים :
, להקת ריקודים סדנת ציורגל", –יכודרמה, "סל פס–תרפיה באומנות  -משקמת"

מהלך השנה התקיימו שלל אירועים חברתיים . בבכסאות גלגלים וחבורת זמר
טקסים ומסיבות בהם: אירוע פנויים פנויות, מסיבת פורים, טקס "ממלחמה לתקומה" 

   ועוד...
 

  "ם, זה לצד זה, ו לוקחים חלק רוכבים נכים ושאינם נכיבמסע אופניים  -"טור דה תרום
המסע התקיים בחודש פברואר בצפון  כשווים בין שווים. להרגיש ומאפשרים לכולם

הפך גדל משנה לשנה ו המסערוכבים בקבוצות ובבודדים.  500הארץ בהשתתפות 
 עבור פעילות ילדי איל"ן במרכז הספורט.למנוף הן להכרה בקהילה והן לגיוס כספים 

 
 קורסים והכשרות  התקיימו במרכז הלמידה - ינרמרכז למידה פעילה ע"ש בטי דוב

מקצועיות שונות במקצעות הבאים: הכשרת מדריכי שחייה, קורס הדרכת שחיית 
 וכד'. תתינוקות, שיטות טיפול שונו

  :פעילות ספורט שיקומי 
 התוספו חוגים וגוייסו ילדים חדשים לפעילות. בשנה  – תכנית הילדים והנוער

ילדים מתוכם הגיעו  34ילדים.  118ל  80ם מ החולפת עלה מספר המשתתפי
מוקד  7לפעילות דו שבועית באמצעות שרות ההסעות שהמרכז הפעיל מ 

תכנית הילדים כוללת בתוכה מגוון של חוגים ביניהם פריפריה שונים בארץ. 
שיפור  טניס שולחן, חדר כושר מותאם לילדים, חוג אופניים, אומנות משקמת,

סל גל, בוצ'יה, חוג שיפור  אייקידו שיקומי,-ת לחימהסגנון שחייה, אומנויו
 אומנות.ב  תרפיה-ניידות, התעמלות יציבתית, פסיכודרמה

 
  שחיה , חדר כושר, טניס שולחן, הידרותרפיה, מכון פיזיותרפיההופעלו

תכנית פרטנית המיועדת לילדים ובני נוער , נפתחה חופשית, אופניים
ים, ליקויי למידה  ותסמונות שונות. המתמודדים עם מגוון קשיים תפקודי

בתוכנית מוצעים טיפולים מקצועיים הניתנים לכאלה המעוניינים לשמר ולשפר 
 .יוםמאת התפקוד הגופני והשליטה במיומנויות בחיי היו

 

  במסגרת מחקר שמתקיים בשיתוף המוסד לביטוח לאומי נפתחו  -ענף הבוצ'יה
ועד לנכים עם מוגבלות גופנית המי סניפים חדשים לפיתוח ענף הבוציה 10

חלק מהסניפים הינם  קשה בגפיהם העליונות והתחתונות ובתפקודי יציבתם.
  מהמגזר הערבי.



 

 
 
 

 
  :פעילות ספורט הישגי תחרותי 

 רגביקבוצות  4קבוצות כדורסל בכסאות גלגלים,  6 –כ מפעיל מרכז ה     
 ...פני יד ועודובוצ'יה, אבכיסאות גלגלים, ענפי טניס שדה וטניס שולחן, שחייה, 

, בוציה, רגביאליפויות בתחומים השונים: שחייה, טניס שולחן,  תקיימובמרכז ה
 תחרויות בארץ ובחו"ל. בוזכו להישגים ספורטאי המרכז . בנוסף, השתתפו טניס

 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 :שיקום ותעסוקה 
קהילה. הנושא נכים בוגרים רבים בעלי מוגבלות קשה חיים כיום בישראל בקרב משפחתם ב

הקריטי ביותר לנכים אלו הוא יצירת שגרת חיים עם פעילות משמעותית הכוללת גם 
אינטראקציה חברתית כלשהיא. אדם בעל מוגבלות הנמצא בביתו ואינו משולב בתעסוקה סובל 

ניכור ומפתח תלות והערכה עצמית נמוכה. מצב כזה יכול להוביל למשברים ומתחושת בדידות 
 רדרות המצב הפיזי והנפשי כאחד.רגשיים ולהיד

 
שאינם יכולים למצוא מקום  כדי לענות על הצורך למצוא תעסוקה ושיקום גם לנכים הקשים

אביב וחיפה, וכן -, הקים איל"ן והוא מנהל מרכזי יום בבאר שבע, תלבתעסוקה בשוק החופשי
 מפעל לתעסוקה מוגנת בת"א: 

 
 "חניכים בעלי  140מועסקים כ  במרכז - מרכז הכשרה ושיקום "בית מליכסון

שונות אשר מקבלים גמול על עבודתם. צוות המרכז מורכב מצוות מקצועי  מגבלות פיזיות 
 תעסוקתי הכולל מדריכים וצוות טיפולי הכולל עו"ס ואם בית. 

 -מבצעת עבודות דיוור ועיטוף, מח' המתכת/חשמל  -במרכז פועלות מח' המשרדאות 
י והידראולי ומתבצעות בה עבודות ייצור והרכבות עבור עשרות במחלקה ציוד  ומכשור מכנ
מיועדת לנכים קשים המועסקים בפרויקטים מיוחדים ובמתן  -מפעלים, מח' התעסוקתית 

 , חריטה הדיגיטאלי הדפוס עבודות -סיוע למחלקות האחרות, מח' לשירותים דיגיטאליים 
 . מגוונותהעשרה פעילויות כים בנוסף לתעסוקה ניתנות לחני .שלטים ויצור ,ממוחשבת

 
 חברתית שהתקיימה במפעל בשנה החולפת:-להלן חלק מהפעילות השיקומית

 .במסגרת הרפורמה של משרד הרווחה הוחל בהגשת ארוחה חמה לחניכים 
 .התקיימו ביקורים של החניכים בבסיס חיל האויר בשדה דב,  ובמשרדי ישראכרט 
 ם התנסו החניכים באומגה, טיפוס חבלים התקיימו ימי פעילות בפארק הירקון בה

וכד'. בנוסף, התקיימו מספר ימי חשיפה לפעילות רכיבת אופניים, מהם נולדה 
 קבוצה קבועה של חניכים אשר מתאמנת ברכיבה בליווי מתנדבים. 

   .ימי כיף של פעילות מצנחי רחיפה בטיילת בנתניה 
  בעבודות יצירה.במסגרתו עסקו החניכים בציור ו -הופעל חוג אומנות 
 "פרויקט של זמרים ומוסיקאים  -התקיימו מספר הופעות במסגרת "תו לקהילה

 המופיעים בהתנדבות בפני החניכים. 
  יום פעילות בשיתוף עם "אמץ לוחם", במסגרתו  קיימו שני גדודי חיילים יום פעילות

 חברתית מגוונת עם חניכי המפעל שכללה משחקים, עבודות יצירה ומוסיקה.
  .נחגגו מסיבות בחגים 
  נמשכה פעילות "אחד על אחד" של חונכים מתנדבים מול חניכים. בין היתר בשיתוף

עם פרויקט "מעגלים" במסגרתו תלמידות מבתי ספר דתיים הגיעו אחת לשבוע 
 למפגשי שיחה וחברותא  עם החניכים.

 
 

 :מרכזי יום לנכים קשים 
ישראל של מרכז יום שיקומי, תעסוקתי מרכזי היום של איל"ן מציגים מודל ייחודי ב

ם מרכזיה. דגש על חיים איכותיים לאנשים עם מגבלות קשות ומורכבות שםאשר וחברתי 
אנשים עם נכות פיזית קשה מספקים מענה לצרכיהם החברתיים והתרבותיים של 

ומוציאים אותם ממעגל הבדידות והשגרה. במרכזים מציעים הזקוקים לליווי וטיפול צמוד 
גר בקהילה מסגרת יומית של פעילויות ושירותים הכוללים את כל  הטיפולים אשר כה לנ

טיפולי פיזיותרפיה, הידרותרפיה, ספורט מותאם   כגון: פואיים להם הוא נזקקא רהפר
מוסיקה, ציור, –וכד' ובנוסף פעילות העשרה ותעסוקה מגוונת כמו: יצירה, עיסוק באמנות 

בנוסף, לימודי מחשב, שפות השלמת השכלה ועוד.  פיסול.  לימוד והעשרה  כגון
המרכזים משמשים גם מקום למפגשים חברתיים והמטופלים בו יוצאים במשותף 

 לטיולים, לאירועים, וחוגגים מסיבות חגים, ימי הולדת וכד'.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

הקניית מיומנויות לעצמאות ולפיתוח כישורי חיים במטרה במרכזים על דגש מיוחד ניתן 
 ולהעניק לו תחושה של ערך עצמי. שילוב מרבי בקהילהעצמאות וייע לנכה להגיע ללס

גם מחוץ משפחתו בני לצורך כך, מלווה העובד הסוציאלי של מרכז היום את הנכה ו
ומגיש להם  עזרה ותמיכה, תוך שיתוף הגורמים הרלבנטיים לשעות פעילות המרכז 

 בקהילה.
 

 אשר מקבלים סל מגוון של נכים קשים  55  שוהיםבמרכז  - שבע-מרכז יום באר
העיקרון המוביל את ההתנהלות במרכז הינו עידוד המשתקמים . פעילות שיקומית

למיצוי הפוטנציאל האישי, תוך נקיטת יוזמה ולקיחת אחריות על חייהם. כחלק 
מהמדיניות, צוות מרכז היום מקפיד על שמירת הקשר עם הקהילה: גורמים 

 רמטיבית. מטפלים והקהילה הנו
התפיסה הטיפולית של המרכז הינה הוליסטית, ולכן מתקיימת במקום פעילות 

סוציאלי, פיזי, סיעודי, לימודי, חברתי ותעסוקתי. כאשר  :במגוון תחומים ביניהם
לצד הצוות הרב מקצועי שמועסק במרכז, מסייעים מתנדבים רבים מהארץ 

בודות נוי שונות, פרי יצירתם במרכז קיימת חנות בה נמכרות למבקרים ע ומחו"ל.
של המשתקמים. הצלחת החנות גורמת להעלאת המוטיבציה , המורל, הביטחון 

 והדימוי העצמי בקרב המשתקמים.
 

  הגיע לסיומו פרויקט בניית   2014בחודש יולי   – מרכז יום "בית מרים" חיפה
יקר ביעד הבניה וההצטיידות הסתיימו תוך עמידה ביעד הזמן ובעמרכז יום חדש. 

המרכז נחנך בטקס חגיגי ₪. ליון מ 11.8התקציב שאושר לבניה והסתכם לסך 
במעמד מנכ"ל משרד הרווחה, ובחודש ספטמבר, עם תום ההצטיידות, הועתקה 

הבית נבנה בסטנדרטים משתקמים.  50הפעילות למבנה החדש אשר מיועד ל 
רתית, הלימודית גבוהים ועתיד להוות פריצת דרך בשיקום נכים, בהעשרתם החב

והתעסוקתית ובשמירה על איכות חייהם. במרכז מתקיימות פעילויות בעלות 
רפואיים,  -תכנים שיקומיים ותעסוקתיים. המשתקמים מקבלים טיפולים פרא

מלאכת יד, מחשבים, בישול, העשרה חינוכית ופעילות  -תעסוקה במגוון מישורים 
 חברתית. 

 
 2014" מהווה סמן למצויינות בעמותה ובשנת םבית מרייש לציין כי מרכז היום "

 .חמישה כוכבי איכות בתחרות האיכות והמצוינות לעמותות בגלילזכה ב
 

  הפעילויות במרכז נכים.  26פועלים במרכז  - אביב-תל"בית חנה" מרכז יום
יוגה,  ,כוללות: אומנות משקמת, תרפיה בדרמה, השלמת השכלה, מולטימדיה

פיתוח מיומנויות של פעילות לחשיבה, עבודה יצרנית ו מוזיקה, בישול, משחקי
ספורט הרכז תחם מכיוון שמרכז היום ממוקם כרגע במ .מיוםעצמאות בתפקודי היו

: נכיםהשימוש במתקני הספורט הינו חלק מסדר יומם של ה איל"ן בר"ג, לש
 ...טניס שולחן ועוד ,כושר, התעמלות-, חדרהבריכ

 
היום.  מרווח וייעודי למרכזחדש מבנה ימים אלה בבניית ת"א עוסק  באיל"ן סניף     

פועל באופן זמני בתוך מרכז הספורט בר"ג. היום מרכז עד להשלמת הבניה ה
של המרכז  התקבל היתר חפירה והוחל בביצוע עבודות הבניה 2014בסוף שנת 

 החדש שישכון ברחוב פנחס רוזן בת"א.
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 מכונים להתפתחות הילד

 ה"שבי"ח שיבא,  ת -מכון להתפתחות הילד "שבי"ח סורוקה, ב  -ז להתפתחות הילד מרכ

 בי"ח אסף הרופא, צריפין -הילד 'מרכז להתפת בי"ח ברזילי, אשקלון  -מרכז להתפתחות הילד 

 משרד הבריאות, ב"ש-הת' לאבחון ושיקום הילד בי"ח יוספטל, אילת  -מרכז להתפתחות הילד 

 בי"ח זיו, צפת  -מכון להתפתחות הילד  בי"ח גליל מערבי, נהריה-לדמכון להתפתחות הי

 קופ"ח מאוחדת, חיפה-מכון להתפתחות הילד קופ"ח מאוחדת הרצליה-מכון להתפתחות הילד

 
 
 

 גני ילדים בחינוך המיוחד

 בני ברק -גן ש"י  אביב-תל – "און"גן  אשקלון                      –גן שיבולת 

 לוד -גן לימן  אגד גנים עפולה  ולון ח –גן כ'ו 

 צפת -אשכול גנים  פתח תקוה –גן הפנינה  רמת גן                       –דובינר )ספיבק( גן 

   אסף הרופא –גני אסיף 

 

 
 

 בתי ספר בחינוך המיוחד

 שבע ארב – "מגן" אשקלון-"מעיין שרה" ראשל"צ-אשכולות אביב                        -תל "און"

 מבואות חרמון               " שחפים" אור עקיבא-"חנה סנש" ערערה–אלמנער רושלים        י -"אילנות"

 קיבוץ הזורע–"פלגים" ת"א   -ונצואלה קלישר טירה          -אלמנער חיפה –"אופקים"

  אסף הרופא–"אסיף"  עפולה –"יובלים"   חולון–"הרצפלד"

 
 

 אחרים

 ןהוקם ע"י איל"ן. כיום מנוהל ע"י המדינה ומקבל סיוע מאיל" -מעון נתניה 

 מרכז יום  אלין בית נועם בקרית אונו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

באיל"ן קשובים לצרכים הייחודים של בעלי המוגבלויות ופועלים להכשיר ולפתח שירותים 

מתאימים עבורם תוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים מוסדיים, ממלכתיים וציבוריים 

 משלה, ברשויות המקומיות, בארגונים מן המגזר השלישי ובקהילה.השותפים לדרך: במ

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

איל"ן יוזם פרויקטים רבים ברחבי הארץ במטרה לתת מענה וסיוע למסגרות איל"ן ולמסגרות נוספות 
ים בפיתוח, שדרוג, שיפוץ והצטיידות של המסייעות לאוכלוסיית הנכים של איל"ן. הפרויקטים עוסק

 מסגרות קיימות וכן בהקמתם של מסגרות חדשות.
 

רוב הפרויקטים מתבצעים בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי, במיוחד הקרן לפיתוח שירותים לנכים 
המסייעת במימון פרויקטים של הצטיידות ושיפוץ, קרן למפעלים מיוחדים הנרתמת למימון וליווי 

חדשים וניסיוניים בתחום השיקום. תכנון, ליווי, פיקוח וביצוע הפרויקטים המשותפים  פרויקטים
 מתבצע באמצעות ועדות היגוי בהם מיוצגים כל הארגונים השותפים למימון ולביצוע.

 
 ביצע איל"ן בין היתר את הפרויקטים הבאים:  2014בשנת 

 

 :בניית מרכזי יום חדשים 
 העברת הפעילות ואכלוס הבית.קרית חיים כז היום בא. סיום בניית המבנה החדש למר

 תל אביבב. התחלת עבודות הבנייה של מרכז יום 
 .קידום תכניות הבניה וקבלת האישורים לבניית מרכז יום לנכים קשים בירושליםג. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

איל"ן מספק שירותים לכלל אוכלוסיית הנכים הפיזיים במגזר הלא יהודי, ערבים, דרוזים 

ובדואים. ממגדל שאמס בצפון ועד ישובי הפזורה הבדואית בדרום הארץ. הסיוע מוענק 

דיניות הנהוגה  באיל"ן לסייע לכלל הנכים לילדים, בני נוער מתבגרים ומבוגרים בהתאם למ

 נפגעי שריר, עצב ושלד ללא הבדל מגזרי או עדתי. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-, מחשבים וטיפולים פרההסיוע ניתן כסיוע ישיר לנכים ומשפחותיהם במימון מכשירי שיקום
 80רפואיים. ובסיוע לגנים ובתי ספר אזוריים בחינוך המיוחד בטירה ובערערה בהם לומדים כ 

משולבים גם בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר מהמגזר הערבי תלמידים  120תלמידים נכים. כ 
בת"א, "ונצואלה דוגמת גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד "און"  -מקבלים סיוע מאיל"ן אשר היהודי 

קלישר" בת"א, גני "אסיף" ברמלה, גן הפנינה בפ"ת, "אופקים" בחיפה, "יובלים" בעפולה, 
"הרצפלד" בחולון. למסגרות חינוך אלה מסייעת איל"ן יחד עם המוסד לביטוח לאומי במימון 

נוי הצטיידות במכשירי שיקום, ציוד פרא רפואי, מחשבים משחקים כלים ואביזרים לבילוי זמן פ
 וחברה. 

 
נכים לא יהודים במסגרות השונות שאיל"ן מפעילה ברחבי הארץ כגון  300כמו כן משולבים כ 

גן ובחיפה, -מעונות הנכים בגילה ירושלים נתניה, ו"בית קסלר" בקריית חיים, מרכזי הספורט ברמת
דוניות מוע, ובבמפעל המוגן בת"א, שבע וירושלים-מרכזי יום לנכים קשים בת"א, חיפה, באר

 . שיקומיות
 

הועמקה מעורבות ופעילות איל"ן  מול אוכלוסיית הנכים בכפרים הערבים בצפון הארץ   2014בשנת 
ובתוך כך הורחב הסיוע הכספי הניתן למשפחות עבור רכישת אביזרי שיקום וטיפולים פרא 

ולה יפים נרקמו בין כפרי הדרוזים בגולן אומצו על ידי סניף איל"ן רמת הגולן, ושיתופי פע רפואיים.
זנגריה -שני המגזרים. כאשר גולת הכותרת היא ימי כיף משותפים בקיץ. בנוסף,  הכפר טובה

)הסמוך לקיבוץ כפר הנשיא( אומץ ע"י סניף איל"ן קריית שמונה ואצבע הגליל, וגם שם נעשות 
 פעולות להעצמה, להבאת הידע לתושבים ולתמיכה בהורים של ילדי איל"ן. 

 
חצי השנים האחרונות )עם קליטתה לעבודה של עו"ס ייעודית למרחב צפון( החלה פעילות בשלוש ו

נרחבת במגזר הערבי בגליל, שהביאה להעלאת המודעות לאיל"ן ולשיתופי פעולה יפים בכפרים 
בגליל וברמת הגולן. הושקעו מאמצים רבים בהקמת קבוצות תמיכה והעצמה להורי הילדים. 

וף סטודנטיות שנה ג' לעבודה סוציאלית מן המכללה האקדמית תל חי, פעילות זו נעשית בשית
שבמסגרת ההכשרה המעשית שלהן בתחום העבודה הקהילתית קיבלו הדרכה מן העו"ס 
המרחבית של איל"ן.  תחת הפרויקט "איל"ן צומח ברמת הגולן" הקימו  הסטודנטיות מספר קבוצת 

ה והעצמה. הקבוצות הוקמו: בכפר בוקעאתא  הורים בהם ניתנו להורים מענים של ידע, תמיכ
שברמה"ג, בכפר ראמה, בו שותפו גם משפחות מהכפר נחף, וקבוצה נוספת בה משתתפים מן 
הכפרים ג'דידה ויאסיף. כל הקבוצות הוקמו תוך שיתוף פעולה עם מחלקות הרווחה בכפרים, 

 בית בצפון.המתנ"סים והמועצות המקומיות ולוו בהדרכה מקצועית של העו"ס המרח
 

גם במרחב הדרום התבצעה זו פעולה למיפוי ואיתור אוכלוסיית היעד )בדגש על המגזר הבדואי( 
לצורך מיצוי זכויות והגשת סיוע ע"י איל"ן. כמו כן, הועמקה הפעילות  בישוב רהט בו הפעילה 

 העמותה מועדונית שיקומית לילדים. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

אלה התכונות המאפיינות את  - נות ומעל לכל אנושיותנתינה ללא גבולות, מסירות, נאמ
שעבודתם לא  ינותודה למתנדב ומוקיריםאנו גאים בהון האנושי בו התברכנו   מתנדבי איל"ן.

 .תסולא בפז
 

מגוון . ם נכס אסטרטגי ומשאב אנושי יקר ערךהרואים בואנו מושתת על עבודת מתנדבים איל"ן 
 והקהילה, סטודנטים ל, מקרב העסקים"מחו נו רחב: מתנדביםהמתנדבים אשר פועל למען איל"ן הי

 . בתכניות המעורבות החברתיתובני נוער וכמובן תלמידים 
 

עיבוי ורענון הכוחות הפועלים בהנהלות המקומיות של הסניפים והמוסדות וקליטת מתנדבים 
"ן. מעבר לכך לסיוע ולטיפול פרטני בנכים, הינם בבחינת הכרח לצורך הפעילות של אילחדשים 

לתרומת המתנדבים יש ערך מוסף אותו קשה לאמוד בכסף. המתנדבים הופכים לשגרירים של רצון 
 טוב בקהילה, ותורמים להעלאת המודעות הציבורית לנושא ולצורך בשילובם של הנכים בחברה.

 

לות פוער שאהתנדבות ארציות בשל חשיבות הנושא והרצון למסדו מונו במרכז איל"ן שתי רכזות 
, ועוסקות בקביעת יעדים ובהכנת למיפוי צרכים וקידום גיוס והפעלת מתנדבים בסניפים ובמוסדות

תכנית פעולה מתאימה. בהמשך לעבודת הרכזות ועם קבלת מיפוי הצרכים מן הסניפים הגדולים 
ומן המוסדות, נבנה  באתר האינטרנט של העמותה ישום מיוחד ל"לוח דרושים" אינטראקטיבי אשר 

ותן מענה מיידי לפונים המבקשים להתנדב בעמותה ומחבר אותם באופן ישיר לסניף/המוסד נ
 המתאים. 

 
לרתימת והגברת המעורבות של חברות וגופים מסחריים שונים במהלך השנה  בנוסף, פעלנו

אנו כאשר במסגרת המגעים מול המגזר העסקי בפעילות התנדבותית של עובדיהם למען קהילה. 
תעסוקה שילוב שבעלי מוגבלות פיזית לפוטנציאליים עובדים בין מעסיקים  ל שדך" בין לגם "מנסים 

 אשר מותאמת למגבלותיהם.  

 
 שווי ערך פעולת המתנדבים:

באיל"ן מתנדבים כיום אלפי צעירים ומבוגרים חלקם בהתנדבות קבועה ורצופה לאורך שנים וחלקם 
או אזור  /מוסדבהתאם לצרכים בכל סניף  בהתנדבות לתקופה מוגבלת )כגון בקייטנות הקיץ(

פארא רפואיים,  - טיפוליהגיאוגרפי. תחומי ההתנדבות הם רבים ומגוונים: החל מסיוע בתחום 
בהנהלות סיוע בתחום הארגוני לת פנאי ועד יופעילובמגוון , תחברתי תחינוכיבפעילות סיעודי, 

 לת.  י כל הארץ מצפת ועד איהסניפים והמוסדות הפרושים על פנ
 

אלפי שעות התנדבות סתכם למ ,חישוב זהיר ושמרני שערכנו, בשווי ערך פעולת המתנדבים באיל"ן
שכר מינימום לשעת התנדבות )אף כי ערך שעות ההתנדבות בתעריף חישוב על פי באופן מצטבר. 

 2014 כי בשנתעולה אמיתי של שעת עבודה של חלק גדול מהמתנדבים הינו גבוה עשרת מונים( 
כאמור הסכום חושב לפי שכר מינימום ותוך הקפדה על ₪. א'  6562על סכום כולל של  ובר מד

  .מתנדבים קבועים שעבודתם חיונית לארגון
 

בסכום הנ"ל נכלל גם שווי תרומות בשווה כסף כגון: הפעלת מערך קייטנות הקיץ, הפעלת חוג 
ראת יום ההתרמה השנתי, ליווי חברתי לאורך כל השנה, יועץ ביטוח, קמפיין פרסום מקצועי לק

, , שטחי פרסום שהתקבלו בתרומה לצורך קמפיין יום ההתרמהפרסום לאורך כל השנה משרד
 וקבלת ציוד חדש בתרומה שלא מבוטא בערכים כספיים בדו"ח הכספי.

 
תרומתם של המתנדבים באיל"ן הינה חיונית ביותר לפעילות הארגון וערכה רב לאין שיעור כאמור 

  הכספי  שצוין לעיל. מהערך 
 
 



 

 
 
 

 
 

 :מערך השירות הסוציאלי 
תפקידם של העובדים הסוציאליים הינו מהחשובים בעמותה, הם עומדים בקשר ועובדים 
בתיאום מול גורמים מקצועיים בקהילה דוגמת המכונים להתפתחות הילד, עו"סים במח' הרווחה 

 ד הרווחה, קופות חולים וכדומה.  בערים ובמועצות המקומיות והאזוריות, בתי חולים, משר
 

העובדים הסוציאליים, מספקים שירותים מקצועיים ותומכים לשיפור מצבם ושיקומם של הנכים 
לאורך כל טווח הגילאים ושלבי החיים השונים. הם מסייעים לנכים ולבני משפחותיהם בייעוץ, 

משאבי הסיוע הללו ניתן במטרה טיפול ושיקום, וסיוע חמרי. מכלול  סנגורהכוונה, לווי, תמיכה, 
לסייע לנכים ולמשפחות להתגבר על מגבלות הנכות והלקויות ולאפשר להם למצות את 
הפוטנציאל הקוגניטיבי, לימודי, האישי והחברתי, למען רווחתם, איכות חייהם ושילובם בקהילה 

 ובחברה.
 

ם סוציאליים עובדי 32 על 2014בשנת  עמדמערך העבודה הסוציאלית במסגרות איל"ן 
שהועסקו בסניפים ובמסגרות השונות הכוללות: גנים, בתי ספר לחינוך מיוחד, מעונות, סניפי 

בנוסף לעו"ס הפועלים בסניפים ובמוסדות איל"ן, מרכזי ספורט, המפעל המוגן ומרכזי היום. 
 מתן תמיכה לסניפים במרחב ןהארץ שבין תפקידיההעסיק איל"ן עו"ס מרחבית בדרום ובצפון 

כמו כן, לאור הרחבת הפעילות וריבוי  וסיוע למטופלים במקומות בהם אין לאיל"ן סניפים.
המשימות נקלטה במרכז איל"ן עו"ס נוספת, בתפקיד עוזרת עו"ס ראשי, שעיקר תפקידה 

מערכת ועדת העזרה, ריכוז נושא הקייטנות ומתן מענה בנושאים מקצועיים הטמעת יישום של 
 .בהנחיית העו"ס הראשי

 

  סיוע אישי לנכה: –ועדות עזרה 
רכישת כספית למתן עזרה  הלות החשובות ביותר שאיל"ן מקיים למען הנכים הינוהפעמן אחת 

 נכבדאביזרי שיקום. איל"ן הינו מהארגונים הוולונטריים הבודדים בארץ, אשר מייעדים חלק 
רפואיים -ולים פראמתקציבם לסיוע פרטני במימון רכישות של אביזרי שיקום, מחשבים, וטיפ

 '. דכגון: שחיה טיפולית, פיזיותרפיה, רכיבה על סוסים וכ
 

. אקונומי הנמוך של חלק גדול מהמטופלים הפניות לעזרה רבות מאד-בשל הרקע הסוציו
הסכומים המוענקים ע"י ועדת העזרה באיל"ן עולים בעקביות מדי שנה, כאשר הקריטריונים 

סוציאלי של המשפחה וחיוניות המכשיר/הטיפול לשיקומו העיקריים למתן עזרה הינם המצב ה
 של הנכה.

 

אשר  םועדות עזרה בסניפיממוחשבת ייחודית להטמעת מערכת בשנה החולפת  הוחל ב
תמונת מצב מיידית על מטופלי איל"ן, מצב התיק הרפואי שלהם, לייעל התהליך ותיתן תאפשר 
 וצרכיהם.

 

לצורך מתן סיוע פרטני לנכים.  ₪. א'   4,190כ  הוציא איל"ן סך של 2014בשנת 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 :מלגות סיוע 
 :מלגות סיוע ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה 

קרן המלגות ע"ש בני הזוג פאולינה וד"ר אברהם ברגמן ז"ל, אשר פועלת באיל"ן מעניקה      
לכלי. מלגות לסטודנטים נכים פיזית בעלי פוטנציאל קוגניטיבי תקין אשר זקוקים לסיוע כ

מלגות הקרן מסייעות לסטודנטים עם מוגבלויות פיזיות לרכוש השכלה ומיומנויות אקדמיות 
שיביאו לקידומם האישי, התעסוקתי, החברתי והכלכלי. הקרן מחלקת מלגות בגובה שבין 

במסלול לקבלת תואר אקדמי באוניברסיטה מודים ילסטודנט לשנת ל₪  10,000 –₪  2,000
יל"ן מקיים בכל שנה טקס לחלוקת המלגות אשר מנציח את זכרם של או מכללה מוכרים. א

  התורמים.  
 ₪. 101,000בסך כולל של  סטודנטים  24ל  העניקה הקרן מלגות סיוע    2014בשנת 

 

  :מלגות הקרן לעידוד הספורט באיל"ן 
מקביל . בהפיכתו לכלי שיקומי מרכזיעד כדי פיתוח ומינוף ספורט הנכים  באיל"ן התמידו ב  

לאחת איל"ן במרוצת השנים הגיעה רמת הספורט בהתפתחו ענפי הספורט ההישגי ו
משחקים זכו להישגים בינלאומיים חשובים ב י העמותהספורטאומהגבוהות בעולם 

 תחרויות בינלאומיות, שהקנו לישראל מוניטין רב.הפראלימפיים, וב
 

ייצוגי הישגי ורט השיקומי והספורט הלתת דגש מיוחד ולעודד את פעילויות הספמתוך רצון      
מלגות בטקס שהתקיים  2014בחודש דצמבר חילקה הקרן  .הוקמה קרן מיוחדת בעמותה

. המלגות הוענקו השנה בעיקר בו השתתפה גם ח"כ קארין אלהרר במרכז הספורט בחיפה
לספורטאים צעירים, כאלה שאינם בהכרח בעלי רקורד בתחרויות וזאת ע"מ לעודדם 

מענקי ד בפעילות ספורטיבית/שיקומית. בנוסף למלגות האישיות העניקה הקרן להתמי
רגבי ונבחרת -, לנבחרת הקוואדאיל"ן גל בסניפי-פעילות הסלענפי ספורט שונים, לתמיכה ל

 .אר שבעוב  ון לציוןראשמועדונים בהבוצ'יה במרכז הספורט בר"ג, וכן לפעילות ספורט ב
 ₪. 120,000לגות סיוע  בסך כולל של  העניקה הקרן מ  2014בשנת      

 
 
 

 :פעילות חברה ופנאי 
 

 באיל"ן סבורים כי לצד השיקום הפיזי יש חשיבות עליונה לשיקום החברתי של הנכה
ורואים בפיתוח כישורים חברתיים, בהקניית מיומנויות חברתיות ובניסיון לתת איכות 

 .ה במעלהומשמעות לחיי הנכים  תוך שילובם בקהילה מטרה ראשונ
 

בסניפים ובמוסדות איל"ן מתקיימות כל העת פעילויות נרחבות בתחום שיקום וקידום הנוער 
שילובו בכל תחומי החיים, בחיי העבודה, בחברה, בתרבות, באמנות ובפנאי. והנכה, הכשרתו 

בין  הפעולות המיועדות לקידום בני הנוער  ניתן למצוא  מספר פעולות  בעלות חשיבות רבה 
ברת הנגישות האישית למידע, ללמידה עצמית אשר תסייע להם בשיפור מיומנויות להג

 ובהכשרתם לחיים כבוגרים עצמאיים בקהילה.
 
 :חוגים חברתים 

בוגרים חניכים להשני ו  21לילדים עד גיל האחד פעיל שני חוגים חברתיים ממרכז איל"ן 
משותפת, חווים חוויות מקיימים פעילות חברתית הם +. חוגים חברתיים אלה 21מגיל 

משותפות, לומדים להכיר האחד את השני, לעזור ולהיעזר, ובונים זהות עצמית וביטחון עצמי 
 כשווים בתוך החברה. ניסיון זה מקל עליהם  את השילוב בבגרותם. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

o "חוג לילדים במתכונת תנועת נוער אשר מספק מקום למפגש  - "החוג החברתי
נוצר קשר בלתי מסגרת הפעילות ב שאינו נכה.ער נכה לנוער אינטגרטיבי בין נו

אמצעי בין בני הנוער המשתתפים יחדיו כשווים בפעילויות השונות. בחוג 
ילדים נכים שעומדים בסכנת בידוד חברתי, הוא מופעל ע"י  40משתתפים כ 

מתנדבים שיוצרים אינטראקציה חונכים ועשרות בני נוער בשכר רכזת ומדריכים 
 מקיים החוג   השבועיים, הנכים. מלבד המפגשים  ה עם בני הנוער חשוב

 טיולים  מסיבות, 
פעילויות העשרה שמרחיבות את עולמם של אירוח שבתות בישובים, והרצאות, 

הילדים מבחינה חברתית וחווייתית ומהווים צוהר אל העולם שמעבר למציאות 
 היומיומית בה הם חיים. 

 
o החוג משמש  מסגרת חברתית לנכים בוגרים מעל  -ר"חוג  הבוגרים "עניין אח

, בה הם מרחיבים את המעגל החברתי שלהם,  פוגשים חברים חדשים 21גיל 
כאחד, ונמצאים במסגרת שמהווה עבורם משענת  שאינם נכיםבני גילם, נכים ו

חברתית תומכת. הפעילות הקבועה מתקיימת אחת לשבועיים באוניברסיטת בר 
מציאת  :ם עוסק החוג  מתמקדים בכל הקשור ל"כישורי חיים"אילן. התכנים בה

עבודה, מגורים, עצמאות, תקשורת חברתית, זוגיות וכד'. כל זאת מתוך מטרה 
נוסף  להקנות ולשפר מיומנויות ולהכשירם לחיים כבוגרים עצמאיים בקהילה.

לים למפגשים הקבועים ישנן פעילויות מיוחדות: שבתות, מסיבות  לחגים, שני טיו
 גדולים לאורך השנה ופעילויות חוץ נוספות.

 
 

 "במסגרתו משחקים . איל"ןובחלק מסניפי במרכזי הספורט מתקיים  – פרויקט "סל גל
. כולם מתאמנים שאינם מוגבליםיחד עם בני נוער פיזית כדורסל ילדים ובני נוער עם מוגבלות 

ת גלגלים מיוחדים למשחק יושבים ומתניידים בכסאו משתתפיםכאשר כל היחדיו ומשחקים 
גל בה מתחרות קבוצות -לאור הצלחת הפרויקט פועלת בשנים האחרונות ליגת הסלכדורסל. 

מסייע לפתח מסוגלות מכל רחבי הארץ. מדובר בפרויקט הייחודי שחשיבותו בכך שהוא 
חברתית בקרב ילדים, בני נוער ובוגרים צעירים עם נכויות גופניות, תוך שילוב ילדים ללא 

 נכות במהלך המשחק.
 
 
 חוגים ולהקות ריקודים על כסאות גלגלים פעילות  – להקות ריקודים על כסאות גלגלים

כגון  סניפי איל"ןחלק מלילדים, בני נוער ובוגרים מתקיימת במרכזי הספורט בר"ג ובחיפה וב
לה. פעילות פנאי וספורט אתגרית משולבת בקהיראשון לציון, רחובות, ורמת השרון. מדובר ב

מן הלהקות המקומיות צמחו להקות ייצוגיות אשר מופיעות בפני הקהל הרחב באירועים 
  היא פסטיבל המחולות בכרמיאל. תגולת הכותר. ומופעי תרבות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 -, הלוקים בנכות פיזית7-20איל"ן מקיים בכל קיץ קייטנות המיועדות לילדים ובני נוער בגילאי  
הלומדים במערכת החינוך הרגילה ובבתי ספר לחינוך מיוחד. הקייטנות נערכות  הקשמוטורית 

שבוע ימים, וכוללות לינה וכלכלה מלאה. הן מתקיימות בקיבוצים ובישובים כבמחזורים של 
קהילתיים בכל רחבי הארץ, ולוקחים בהם חלק ילדים מכל רחבי הארץ שחלקם לומדים בחינוך 

משלל פעילויות  יה"ס רגילים. במהלך הקייטנה נהנים המשתתפיםהמיוחד וחלקם משולבים בב
חברתיות, ספורטיביות, אתגריות, יצירתיות המותאמות לצרכיהם המיוחדים וזאת בליווי צמוד 

את הילדים הנכים בסיוע הדרכה צמודה של אנשי  כיםישוב המארח אשר חונמהשל בני נוער 
 מקצוע.

 
 950כ  על אף המצב הצלחנו להוציא בצע "צוק איתן". בצל ממו התקיי 2014הקייטנות בשנת 

נערכו )בשים לב להנחיות פיקוד העורף( בקיבוצים וישובים ר שאילדים ובוגרים לקייטנות 
 קהילתיים בכל הארץ. 

 
עזה ובישובים אחרים בהם לא  ףקייטנות בישובי עוט 8המבצע בדרום נאלצנו השנה לבטל  בשל

דאגנו שכל החניכים ששובצו לקייטנות שבוטלו שובצו מחדש היו מרחבים מוגנים. כמובן ש
לקייטנה אחרת שנערכה באיזור המרכז או הצפון.  בחלק מן המקרים ומתוך רצון לשמר את רוח 
ההתנדבות של החונכים, הצלחנו לרתום קייטנות בישובים בצפון הארץ לקליטה ואירוח של 

טחנו המשכיות האירוח בישובי הדרום בשנה קייטנות שלמות על כל חניכיהם וחונכיהם ובכך הב
הבאה. ראוי לציין כי חרף מצב החירום והמלחמה הצלחנו להוציא לקייטנה כל ילד שחפץ בכך, 

לשתי קייטנות  םוכי במקרים מיוחדים, במיוחד כאלה של ילדים אשר דרים בדרום, דאגנו להוציא
הצלחנו גם הפעם לספק לילדים על מנת להרחיקם מן החזית. ובסיכומו של דבר על אף המצב 

 הנכים ולבני משפחותיהם חוויית קיץ מחבקת ומטפלת. 
 

לרכזי וברכה לישובים המארחים, לאלפי החונכים המתנדבים אנו מבקשים בהזדמנות זו לשלוח 
הוציאו אותו אל הפועל והענק רתמו במסירות לפרויקט נ, למרות כל הקשייםהקייטנות, ש

 .  בהצלחה
 

 2014בקיץ  הפנימיתיות תוקייטנהישובים אשר ארחו את הקיבוצים וה
 גן שמואל קרני שומרון לביא חיספין

 כוכב השחר טל מנשה כפר הרא"ה רמת מגשימים

 נוף איילון אשדות יעקב ראש צורים אלון שבות

 נחלים מגדל עוז טירת צבי אורנית

 מעגן מיכאל מגל בית רימון מעלה אדומים

 גבע שלוחות ןכפר עציו עין הנציב

  קדומים מירב בארות יצחק

 

 )ראה גרף(, בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהיקף פרויקט הקייטנות הנערכות באיל"ן
משולבים בחינוך הרגיל אשר לא מוצאים את מקומם הילדים רבים שתתפו בהן ה במהלכן

 קיץ "הרגילות" המיועדות לציבור הרחב. הבקייטנות 

 

איתור וגיוס ילדים עם מוגבלויות פיזיות המשולבים  עלמיוחד דגש יך ולשים בכוונתנו להמש
קייטנות לבוגרים ובכלל זה מחנה  בחינוך הרגיל שאינם מוכרים באיל"ן ושילובם בקייטנות, וכן

 הקיץ לבוגרים המופעל בהצלחה ע"י סניף חיפה.

 

 

 



 

 

 

 

 

משיך בכל מקרה בכוונתנו לה, ולהגדיל את היצע המקומות לבוגרים בקייטנות שואפים ואנ
ויהנה מחוויות מעצימות  ם העיקרון שכל ילד אשר חפץ בכך ישובץ לקייטנה המתאימה לוויישב

  כיתר בני גילו שאינם נכים.

 

 ₪.מיליון  1.0עמדו על סך של כ  2014ההוצאות  בגין הקייטנות בשנת 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 אביב, -מרכזי יום בחיפה, בירושלים ובתל 3בתכנית איל"ן הקמת  - יםבניית מרכזי יום חדש

כאשר הבניה וההצטיידות יעשו בסיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים של ביטוח לאומי. בניה בו 
מוסדות  חדשים וציודם בהתאם הינה פרויקט רחב מימדים לו נדרשים משאבים  3זמנית של 

דו"ח מפורט מופיע בתקציב הפיתוח של ₪.) יליון מ 40, בעלות צפויה של למעלה מ רבים
  ( 2015העמותה לשנת 

 
o הושלמו עבודות בניית מרכז  2014במהלך שנת  -מרכז יום "בית מרים" קרית חיים

ומביטוח לאומי התקבל ' ₪ מ 13 -היום כאשר עלויות הבניה הכוללות הסתכמו לכ
 . כהשתתפות בהוצאות הבניה₪ מ'  3.6בפועל סך של כולל כ 

 
o ובמצטבר ₪ מ'  1.7שולם ע"ח לבניה סך של כ  2014בשנת  – מרכז יום תל אביב

 הפרויקט נמצא בשלב עריכת תכניות ומכרזים(₪. ) מ'  2.7, סך של 2014לסוף שנת 
 

o כאן ₪. א'  200שילם הסניף ליועצים ואדריכלים כ  2014בשנת  – מרכז יום ירושלים
 מקומית ויתר הגופים הרלבנטיים. נמשך הליך קבלת האישורים מול הרשות ה

 
 
 נמשכה תכנית לשיפוץ המעון ותוכניות ההצטידות  2014במהלך שנת   - מעון גילה בירושלים

 מ' 1.8הסתכמו ההוצאות לסך  2014לסיעודי מורכב בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי. בשנת 
 ₪ מ'  5.5-עלות צפויה של סך הפרויקט במצטבר כ₪. מ'  3.5ובסה"כ עד כה ₪ 

 
 
   ה שיפוץ ושידרוג אולם הכדורסל. נעש 2014במהלך שנת  –מרכז ספורט ספיבק ר"ג

והשתתפות המוסד ₪ מ'  4.0הסתכמו לסך של  2014תשלומים שבוצעו בגין פרויקט זה בשנת 

 .מ' ש"ח 1.44לביטוח לאומי בסך 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
אשתקד. ₪ מ'  165לעומת ₪ מ'  166-מסתכם לכ 2014לשנת . סך כל מאזן העמותה המאוחד א

 )ראה פירוט בהמשך(.₪. מ'  64מתוך זה חלקן של קרנות )נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה( 
 
 אשתקד. ₪ מ'  9לעומת ₪ מ'  15 -. בשנת החשבון נעשו השקעות ברכוש קבוע בסך כב
 
₪ מ'  103-כ. בסעיף  הכנסות מפעילות שוטפת חל השנה גידול וההכנסות הסתכמו לסך של ג

 אשתקד כמפורט באלפי ש"ח:₪ מ'  99-לעומת כ
 

 2014 2013 סעיף הכנסה
 32,478 31,402 תרומות ועיזבונות 

  6,562 5,848 מתנדבים ותרומות בשווי כסף 

 44,407 45,505 מהקצבות מרווחה, ביטוח לאומי, רשויות וגורמים  ממשלתיים 

 12,629 13,135 ודמי מנוי במרכזי ספורט  מליכסון, מרכזי יום,  -תמורה בגין מוצרים

 6,637 3,046 סה"כ שימוש בקרנות

 102,713 98,936 סה"כ
  2012נתון שווי ערך פעולת מתנדבים התווסף לדוחות הכספיים של העמותה החל משנת 

 
 מקורות ההכנסה:

 שקלים(:התחלקו כדלקמן )במיליוני  2014כמצוין בדו"ח הכספי המצ"ב, הכנסות העמותה בשנת 
 .46% -כ 2013 בשנת  -הקצבות מהמדינה ואחרים  43%  -כ₪  מ'   44 -כ 
 .32% -כ 2013בשנת   -תרומות ופעולות יזומות      31%  -כ₪  מ'   32 -כ 
 .3% -כ 2013בשנת  -שימוש כספי קרנות לפעילות שוטפת  7%  -כ₪  מ'     7 -כ 
 .13% -כ  2013בשנת  -ת    ממכירות וביצוע עבודו 13%  -כ₪  מ'   13 -כ 

 .6% -כ 2013-2014ערך שווי מתנדבים ב 
 הכנסות בסעיפים השונים הם ביחס לכלל ההכנסות בדוח המאוחד של העמותה באותה שנה. 

 
 ומגופים ממלכתיים: תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי

 ₪ ש"ח' א 4,129סה"כ תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי בשנת הדוח, הסתכמו לסך של 
 כמפורט:

 )לבניה(₪ א'   1,800  בית מרים .א
 )שיפוצים( ₪ א'      307  מעון גילה  .ב
 עבור אולם ספורט(₪ א'  1,440)מתוך כך ₪ א'   1,764   ספיבק  .ג
 )בגין מנוף(₪ א'        56  בית קסלר  .ד
 )בגין הצטיידות( ₪ א'   139 בי"ס אלמאנאר טירה  .ה
 חניך(  1)עבור  ₪א'   63  מרכז יום ב"ש  .ו

 ₪ א'   4,129  סה"כ מביטוח לאומי:
 

 בנוסף התקבלו תמיכות ממשרדי ממשלה וגופים ממלכתיים כמפורט: 
 )למרכזי הספורט( ₪ א'  390  משרד המדע  .א
 ₪(א'  117ועו"סים ₪ א'  463)קייטנות ₪ א'  580  משרד הרווחה  .ב
 )למעון גילה שיפוצים(₪ א'   498  מפעל הפיס  .ג
 )לספיבק(  ₪א'   91  משרד הבריאות  .ד
 )בעיקר ב"ש ולמרכזי היום( ₪ א'  1,051 מרשויות מקומיות  .ה
 )למרכזי ספורט( ₪ א'   467 מועצה להסדר הימורים  .ו

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 :ותפעול סניפים הוצאות תפעול מוסדות שיקום. ד
ואילו בתפעול סניפים הסכום ביחס לאשתקד, ₪ מ'  1.4חל גידול של כ  - תפעול מוסדות שיקום    

 -בחיפה כ₪, א'  160בת"א ₪, א'  500אשתקד  הגידול במוסדות נובע מגידול במרכז של זהה ל
 -וירידה בירושלים מחלקה תעסוקתית כ₪, א'  400 -מליכסון כ₪, א'  500 -ספיבק כ₪, א'  300
 ₪. א'  500

 
 כאמור, נשאר זהה לאשתקד.  – תפעול סניפים    
    

₪. מ'  92  -לכהמאוחד של העמותה הסתכמו השנה   ברמת הדו"חההוצאות התפעוליות סך     
 בערכים מותאמים. -2013בשנת ₪ מ'  91-ביחס ל

 
 .3.3%הוצאות ההנהלה הכלליות מתוך מחזור הפעילות של העמותה מהווה כ  ה.
 
לכללי  2002הצגת נתוני הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות הסברה והתרמה הותאמו החל משנת  ו.

מכלל הכנסות  10% -לשיעור של כ 2014כללי  באוצר. והן מסתכמות בשנת הדיווח של החשב ה
 העמותה. 

 
 עודף הוצאותלעומת ₪ א'  563 -הסתכם לסך של כ - בשנת הדו"ח הוצאותעל  הכנסותעודף  ז.

 אשתקד.  ₪ א'  1,141של  על הכנסות
 

העמותה עומד על סך סה"כ מזומנים ושווי מזומנים במאזן  – קרנות מיועדותעתודות כספיות ו ח.
הינם נכסים של קרנות מיועדות שקיימת לגביהם ₪ מ'  64מתוך כך סך של כ ₪. מ'  90של כ 

הגבלת שימוש. חלק מהנכסים הללו  הוגבלו ע"י התורמים וחלק נוסף הוגבל ע"י הנהלת 
כספי קרנות( הינם כספי  קרנות עם ₪ מ'  64)מתוך ₪ מ'  4ד'(. כ 9העמותה. )ראה ביאור 

בלה קבועה היינו,  ניתן להשתמש רק בפירות הקרן  ולא בבסיס התרומה. היתרה בסך של כ הג
 עומדת לרשות העמותה לשימוש שוטף.₪ מ'  26

   
כולל בית קסלר וחברת הבת מרכז בנוסף לכך סך הנכסים כוללים השקעות בנדל"ן ברכוש קבוע 

 .₪מ'  65 -שיקום וספורט איל"ן חיפה בע"מ כ
 
 
 : מתחלק כדלקמן 2014רכוש במאזן סך כל ה. ט

 ₪ מ'    26    -כ     לשוטף               –מזומנים ושווי מזומנים 
 ₪מ'    64    -כ  מזומנים ושווי מזומנים בקרנות עם הגבלה

 ₪ מ'    10    -כ   חייבים שונים )כולל רווחה ומוסדות(
 ₪מ'      1    -כ  מלאי )בעיקר בית מליכסון ומח' תעסוקתית(  

  ₪מ'    65    -כ    נדל"ן וציוד  –רכוש קבוע 
  ₪ מ'  166    -כ                                            סה"כ

 
ליום ₪   א' 675יתרת השקעה מצטברת בחברה חיפאית )בקיזוז הפסד נצבר( עומד על 

 .2013בשנת ₪ מ'  1.1. לעומת 31.12.14
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 (: ₪)באלפי  2014קריות שביצעה העמותה ב הפעולות העי. 1
 

 הסכום שהוצא בהתאם פעולות עיקריות שבוצעו השנה
 ₪()באלפי  2014לדו"ח כספי 

א.  תפעול ואחזקת מעונות לנכים קשים )בית קסלר חיפה, מעון  
 גילה ירושלים( 

32,045 

לרבות פעולות שיקום, הדרכה,   -ב. תפעול ואחזקת מרכזי ספורט
 פארא רפואי במרכזי ספורט איל"ן בר"ג ובחיפהטיפול  

 15,778 

 19,985                  ומרכזי יוםחוג חברתי , ג.  מועדוניות קייטנות

 6,328 ד.  מפעל מוגן לשיקום והכשרת נכים  
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 :נושאי משרה בעמותה
 פה הכללית של העמותה במסגרתה נבחר הועד המנהל. התקיימה האסי 11.07.2012בתאריך 
התקיימה ישיבת הועד המנהל של איל"ן במסגרת זו נבחרו חברי ועדות, ומונו מורשה  07.08.2012בתאריך 

  החתימה של העמותה כמפורט לעיל:
 
 

 הועד המנהל של איל"ן
 רו"ח אהוד רצאבי –יו"ר הועד המנהל 

כר, מירי בן יהושע, בריל רינה, אורה גלבוע, יצחק גפני, דביר עמיהוד, עו"ד פנינה אלראי, משה ב חברים:
אהוד חביב, עו"ד שלמה חכים,  אמנון וייס, חנה וייסבלך, ו"ח דוד וייל, רמנחם הרמתי, עו"ד שלום דהאן, 

תחילת כהונה -מנשה ענברגבי ילון, חנה לאור, ויויאן לב, שרה לבנשטיין, ד"ר ראובן לנגר, מלכה מכנס, 
, שאול סווירי, מיכה סימיון, שמעון קינן, מנחם רוזן, אפרים רז, שמוליק שובלי, ממרןמיכאל , 1.7.2014

 תמר שטראוס, יוסי שלום

 
 

 ועדות הנהלה
 יקותיאל גביש -יו"ר הועדה  ועדת ביקורת

, רו"ח גולן בן שושן, ולטר טויטש , רו"חרו"ח גיל בר, עו"ד רון קלגסבלדחברים: 
   נד, מר בני נוייפלד, עו"ס ניצה נבורו"ח אלי מו

 מירי בן יהושע -יו"ר הועדה  ועדת כספים
י שלום, יצחק גפני, רו"ח דוד וייל, גבי ילון, שרה יוסרו"ח אהוד רצאבי, חברים: 

 לבנשטיין, מיכה סימיון

 25.11.2014פרש מתפקיד היו"ר ביום  – רו"ח מנשה ענבר -יו"ר הועדה  ועדת השקעות
 25.11.2014נכנסה לתפקיד היו"ר ביום   –גב' שיפי שלוס  -דה יו"ר הוע
 רו"ח אהוד רצאבי, מירי בן יהושע, יצחק גפני, יוסי שלום, אמנון וייסחברים: 

 22.09.2014הצטרף כחבר לועדה ביום  –מר צבי צלנר 

ועדת עזרה 
 מרכזית 

 תמר שטראוס  -יו"ר הועדה 
 דביר עמיהוד'טה ראוך, רינה בריל, רו"ח אהוד רצאבי, מלכה מכנס, גחברים: 

 ועדת שיקום
 ומתנדבים

 ד"ר ראובן לנגר -יו"ר הועדה 
שמוליק , חנה וייסבלך, שרה לבנשטיין, רוזןרו"ח אהוד רצאבי, מנחם חברים: 

 , תמר שטראוסשובלי

ועדת תקנון 
 ואתיקה

 עו"ד פנינה אלראי -יו"ר הועדה 
יוסי , שרה לבנשטיין, מיכה סימיון,  עו"ד שלמה חכיםרו"ח אהוד רצאבי, חברים: 

 עו"ד שלום דהאן, שלום

 שה בכרמ -יו"ר הועדה  ועדת הסברה
 חכים הו"ד שלמערו"ח אהוד רצאבי, חברים: 

 שאול סווירי -יו"ר הועדה  ועדת ספורט
 ממרןרו"ח אהוד רצאבי, אורי חרל"פ, מיקי חברים: 

 עו"ד פנינה אלראי -יו"ר הועדה  ועדת עזבונות 
 , מיקי ממרן, אהוד חביב, יצחק גפנירו"ח אהוד רצאבי, מירי בן יהושע,  חברים:

 שמעון קינןמר 

 
 

 

 בעלי תפקידים במרכז איל"ן

 תפקיד מס' תעודת זהות שם נושא המשרה

 מנכ"ל העמותה 000133389 שמעון צוריאלי

 סמנכ"ל למינהל וארגון 058111279 ענת לוי

 נכ"ל כספיםסמ 052823424 אמנון ישראלי

 עובד סוציאלי ראשי 030069462 ד"ר יוסי מלר

 יועצת משפטית 051627149 עו"ד כרמית הראל

 מנהלת יח"צ וקשרי תורמים 053592655 אביבה מובשוביץ

 
 



 

 
 
 
 
 

 חתימה של העמותהה המורש

 תפקיד מס' תעודת זהות שם מורשה החתימה

 קבוצה א'

 נהלועד המיו"ר ה 052017142 אהוד רצאבי

 יו"ר ועדת כספים וגזבר כבוד 026748079 מירי בן יהושע

 ועד המנהלחבר ה 002742625 אפרים רז

 ועד המנהלחבר ה 006002745 יצחק גפני

 קבוצה ב'

 ועד המנהלחברת ה 007764145  חנה לאור

 ועד המנהלחברת ה 003113230 תמר שטראוס

    העמותהמנכ"ל   000133389 שמעון צוריאלי

 
בתוספת חותמת העמותה מחייבות את העמותה לכל דבר  שתי חתימות, כאשר לפחות אחת מקבוצה א',  

 ועניין.
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 . שם ותפקיד נושא משרה באיל"ן תפקידו/זיקתו לתאגיד האחר:א
תפקיד  םש

 באיל"ן
 זיקה אחרת תפקיד בתאגיד האחר שם התאגיד האחר

הועד יו"ר  אהוד רצאבי
 להמנה

  בהתנדבות יו"ר ו. ביקורת אג' ידידי אונ' ת"א

  נים בהתנדבותנאמחבר חבר  המכללה למינהל המסלול האקדמי

  נשיא בהתנדבות לשכת ארגוני העצמאים והעסקים -להב

  דח"צ אלרון

  מנהל ובעל  מניות ונכסים בע"מ השק'  ל "רת

  מנהל ובעל מניות  ראב"ש בע"מ

  דח"צ בנק יהב

  דח"צ קבוצת גולד בונד

   דח"צ אלקטרה בע"מ

  דירקטור יהודה רשתות בע"מ וחברות קשורות

חב' החדשות הרשות השניה לטלויזיה 
 ורדיו 

  דח"צ

 בעל יו"ר הנהלה "הדר" עמותה למען הקשיש בנתניה ועד חברת  פנינה אלראי

  עדתיו"ר ו בן יהושע  מירי
 כספים 

  25% שותפה שירותים כלכליים בע"מ-אובייקטיבי

  דח"צ הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה

  חבר ועדת בקורת מכבי שירותי בריאות קורתיב. ו חבר גיל בר

  חבר ועדת בקורת צעירמכבי 

 יו"ר ועדת יקותיאל גביש 
 ביקורת

  דירקטור בנק יהב

  דירקטור רוטקס בע"מ

  דירקטור רציו חיפושי נפט

  דירקטור י.ז. קווינקו בע"מ

  דירקטור נאוסטי בע"מ

  דירקטור בע"מ  1ריט 

  דירקטור הלמן אלדובי  ניהול קופ"ג בע"מ

  דירקטור לידר אחזקות בע"מ

  100%-בעל מניות  פירסט אקטיוויטי בע"מ

  100%-בעל מניות  דנן השקעות בע"מ

  הועד המנהל חבר איגוד החברות הבורסאיות

  בעל מניותשותף ו בע"מ א.ש. אחזקות ועד חבר  דביר עמיהוד

  חבר הנהלה קרן סטיפנדיות-הקדש פיינגולד ועד חבר דוד וייל

  מנהל י.ש.ד בע"מ

  מנהל ביג "שר" בע"מ

  שותף וייל ושות' רו"ח

  מנהל פל עם בע"מ

 רעיה "ריו קדומים-אולפנת להבה חבר ועד אמנון וייס 

 רעיה יו"ר ישיבת אלון  מורה

 רעיה חברת הנהלה ארץ גאולה

 רעיה חברת הנהלה שאו ציונה נס ודגל

בחבר הנאמנים, בועדת חבר  מכללת הדסה ועדחבר  אהוד חביב
 כספים ובועדת  השקעות

 

  יו"ר ועדת בקורת חל"צ בע"מ קמרון

  חבר ועדת ביקורת אוניברסיטת תל אביב



 

 
 
 
 

 המשך תאגידים קשורים:
 

  חבר הנהלה הזרע סידס בע"מ חבר ועד מנשה ענבר

  מ"מ יו"ר ההתאחדות התאחדות ספורט נכים ועד חבר  שאול סווירי

  /מנכ"לדירקטור מיכאל סימיון בע"מ ועד חבר  מיכאל סימיון

  יו"ר הדירקטוריון פועלים סהר

  חיתום דירקטור כלל פיננסים

  חבר הנהלה עמותה למען הקשיש בנתניה "הדר" ועד חבר  מנחם רוזן

  יו"ר הנהלה ידידי איתנים נתניה

  חבר הנהלה יד למגן גריאטרי נתניה

  חבר הנהלה מועדון הפועל מרמורק ועדחבר  שובלי שמואל 

  חבר הנהלה עידן ועד חבר  יוסי שלום

  דח"צ מיטב ישיר גמל 

  בעל מניות תכת בע"מ)חברה לא פעילה(קו מפעלי מ קורתיב. ו חבר רון קלגסבלד

  חברתהנהלה בי"כ צור ישראל חברת ועד שטראוס תמר

 שות' עם בעל  חב' משפחתית -בע' מניות ב.כ. סביון השקעות  "שיועמ כרמית הראל

GTMS בעל   חברה משפחתית 

 בת זוג בעל מניות הנהח"ש בע"מ-ישראלי סמנכ"ל כספים  אמנון ישראלי

  בעל מניות גלילאו מכשירי תנועה ר"ג  ספ.  מ  אריה בן יעקב 

 
 ( 100%, חברת בת בשליטה מלאה )510978422: מרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה בע"מ ח.פ. חברת בת .ב

 .של איל"ן    
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מעונות, מרכז עיקר פעילותה של העמותה הנה תפעול מוסדות שיקום כגון מרכזי ספורט, 
לשיקום והכשרה, מרכזי יום, קייטנות, מועדוניות וכד'. סה"כ הפעילות הנ"ל מסתכמת לסך של 

 מסך מחזור הפעילות המאוחדת של העמותה.  72% -המהווים כ₪ א'  74,136
 

  בדו"ח הכספי(: 15עמ'  14)ראה באור פעילות תפעול המוסדות מורכבת כדלקמן 
 

 ₪ א'    74,136      סה"כ תפעול מוסדות שיקום
 ₪ ( א' 39,411)                שכר עבודה שיקומי 

   ₪  (   א' 3,254)     פחת שיקומי 
 ₪  א' (   5,051)    שווי ערך פעולת מתנדבים

                                                      ------------------- 
 ₪  א'   26,420      סה"כ הוצאות תפעול 

 
 
 
 
 
 
 

 

תפקיד  םש
 באיל"ן

 זיקה אחרת תפקיד בתאגיד האחר שם התאגיד האחר

  שותף ומנהל משרד עו"ד-יוסף חכים חבר ועד  שלמה חכים 

  שותף הבלקן היפה

  שותף סיטרה גרופ

  מנהל יעדים משותפים בע"מ

  מנהל ובעל מניות חכים קו אינווסט בע"מ

  חבר ועדת ביקורת צעד קדימה ועדחבר  ןגבי  ילו

 בעל ועדת כספיםיו"ר  בית קסלר-איל"ן ועד חברת  ויויאן לב

 בעל חברה משפחתית סיגאל בע"מ ועד חברת  בנשטיין  שרה ל

  חברת הנהלה יקירי העיר פתח תקוה ועד חברת  מלכה מכנס

 בעל חבר הנהלה אגודת בוסתן

 בעל ותבעל מני פרדסנות בע"מ פ"ת



 

 
 
 
 
 

 במסגרת הוצאות התפעול  כלולים שירותים כדלקמן: 
 

 היקף כספי שנתי                                                                         
מהוצאות  %           באלפי  ש"ח                                                 תיאור השרות

  תפעול
 13   %  ₪ א'    3,338   במוסדות ובסניפים   -ות א. הסע

 
  5.2   %  ₪ א'    1,368 למפעל שיקום בית מליכסון              -ב. חומרי גלם 

 
 
 

    5.9   %  ₪א'    1,550 למפעל, מרכזי ספורט ומעונות     -ג. חברת חשמל 
 

    8.9   % ₪        א'    2,350      למוסדות שיקום -ד. אספקת מזון
 

    5.8   %             ₪ א'    1,537 למפעל, מרכזי ספורט ומעונות           -ה. סולר ודלק 
 

 5.7   %  ₪ א'    1,508      למוסדות שיקום             -ו.  ניקיון ושמירה
 
 

   שימושים עיקריים בכספי תרומות:. 5
 

 באלפי  ש"ח       :מקורות
 

 27,764      זומותתרומות ופעילויות י
 

 3,938       עיזבונות 
 

  776       אחרים 
                   ----------  

 32,478      סה"כ מקורות
 
 

 שימושים בתרומות: 
 (6,584)     עלות ישירה לגיוס תרומות 

        ---------- 
 25,894    סה"כ תרומות ופעולות יזומות נטו 

        ---------- 
 )החלק שלא מכוסה ע"י מוסדות המדינהי תפעול מוסדות כיסו

  12,049 והכנסות מפעילות ישירה של המוסדות(                                 
 

 16,384  תפעול סניפים לצורך עזרה לנכה בקהילה ובישוב
 

  3,413     כיסוי הנהלה וכלליות 
                  ----------- 

 31,846      סה"כ שימושים    
                  ----------- 

 ( 5,952)             (ושימוש בכספי קרנות )לא כולל הכנסות מימוןיתרה 
                                                                                           ======= 

 



 

 
 
 
 
 
 
 :4201עלויות גיוס התרומות בשנת . 6

 ₪א'  32,478              ה"כ תרומות ופעילויות יזומותס     
 ₪ א'    6,584                עלות גיוס תרומות     

 
 
 :כספים ונכסים שהעבירה העמותה בלא תמורה ושלא במסגרת מימוש מטרותיה. 7

כל כספים ו/או נכסים שהם בלא תמורה ושלא   2014העמותה לא העבירה במהלך שנת  
 במסגרת 

 ימוש מטרות העמותה.מ
 
 
 :    פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח. 8

 ביצעה העמותה את העסקאות במקרקעין כדלקמן: 2014במהלך שנת 
 

תאור הנכס והחלק 
שנמכר בשנת 

 הדו"ח

ורדה בורשטיין  'מעז(1)
. 001331016ז"ל ת.ז.

 8% -חלקה של איל"ן
חלקת קרקע מתמורת 

 באבן יהודה.
 

יונגר ז"ל ז' ראובן מע( 2)
חלקה 043594217ת.ז. 

מתמורת  12%  -של איל"ן
 28בשד' מוריה  הדירה
 בחיפה

 

( מעז' מרדכי צינמון 3)
. 002036887ז"ל ת.ז.

 1/6חלקה של איל"ן הוא 
מדירה בקרח' פישמן 

 בתל אביב 16מימון 

 ש"ח 339,166 172,800₪ ₪ 2,400,000 התמורה לאיל"ן

סוג העסקה 
 ומועדה

 16.8.14מכר מיום  21.7.14מכר מיום   19.3.14מכר מיום   

רישומו או מספרו 
הפורמלי של הנכס 

בלשכת רישום 
 מקרקעין 

 0096חלקה 8016גוש  
 'רישום מקר בלשכת–

 נתניה

 149 חלקה 10910גוש 
בלשכת  4תת חלקה 
 חיפה רישום מקרקעין

תת  365חלקה  6217גוש 
בלשכת רישום  10חלקה 

 מקרקעין תל אביב

האחרים  הצדדים
 לעסקה

 

נמכר ל: מוזס שובי 
השקעות ויזמות בע"מ 

 514971506ח.פ. 
  

נמכר ל: מירב פילר ת.ז. 
ושי פילר  065962763

  039955240ת.ז. 

נמכר ל: קורנדה אורלי 
פקר  057661183ת.ז. 

 023691512רות ת.ז. 
 024162968ולוין רונה ת.ז

קשר בין העמותה 
לבין הצדדים 

 האחרים לעסקה

 אין יןא אין

קשר בין חברי 
העמותה לבין 

הצדדים האחרים 
 לעסקה

 אין אין אין

קשר בין נושאי 
משרה בעמותה 

לבין הצדדים 
 האחרים לעסקה

 אין אין אין

 הערות
 

למורישה היו מספר 
דירות, לכן לא ניתן לקבל 
פטור ממס שבח. הוגשה 
 השגה על גובה השומה. 

 2.3.14לפי צו בימ"ש מיום 
. 25522-07-13בת"ע 

התקבל פטור מותנה  ממס 
 שבח.

למוריש היו שתי דירות, 
לכן לא ניתן לקבל פטור 

 ממס שבח.

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  פירוט עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח:. 9

יורם לבנשטיין, בעלה של גב'  -א. רכישת צמיגים לכיסאות גלגלים בבית קסלר מהספק "סיגאל"
. היקף  2014איל"ן ויו"ר הנהלת בית קסלר. במהלך   ועד המנהל שלשרה לבנשטיין חברת ה

כולל ₪( שבעת אלפים ותשעים וששה ₪ )7,096 העסקאות  הכולל היה בסך כולל של
להתקשר עם הספק הנ"ל לאחר בדיקה עם ספקים  החליטההנהלת בית קסלר  מע"מ.

אור אשרה את ההתקשרות ל. לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת נוספים והשוואת מחירים
 העובדה שהצעתו הייתה הזולה ביותר.

  
מאיל"ן למרכז שיקום וספורט ₪  2,143,503בסך של  וקניית שירותים ב. העברת הקצבות

 ( של איל"ן .100%איל"ן חיפה בע"מ, המצויה בשליטה מלאה )
 
ורכישת ₪ 12,970-בסך של כ" עמותת "צעד קדימהמתן שירותי הסעות מסניף ירושלים לג. 

ומחנה קיץ ₪  6,360"צעד קדימה" של פעילות בדירת אימון בירושלים בסך של שירותים מ
איל"ן גבי ילון הינו חבר ועד המנהל של ה חבר₪ . 900שיקומי לילדי בית תמר בסך של  

 ועדת ביקורת בעמותת "צעד קדימה".
 

בקרית ד. רכישת תרופות ומוצרים רפואיים ממכבי שירותי בריאות עבור דיירי מעון בית קסלר 
ומתן שירותי הידרותרפיה למטופלי הקופה במרכז הספורט בר"ג ₪  10,513חיים בסך של 

רו"ח גיל בר, חבר ועדת הביקורת של איל"ן הינו חבר ועדת ₪.  433,158בהיקף של 
 הביקורת של מכבי שירותי בריאות.

 
₪  324,068 -ה. היקף הפעילות של איל"ן מול ההתאחדות הישראלית לספורט נכים הסתכם ב

₪  2,400-ממרכז ספורט בר"ג ו₪   240,887ממרכז ספורט בקרית חיים, ₪   80,781)
מסניף ירושלים( בגין דמי חבר והשתתפות ספורטאים של מרכזי הספורט בתחרויות בחו"ל. 

 הינו חבר הנהלה בהתאחדות ספורט נכים בישראל י,איל"ן שאול סווירועד המנהל של חבר ה
 ת.ומ"מ יו"ר ההתאחדו

 

העמותה קונה שירותים מעמותות אחרות לרווחת ולשיקום מטופליה, כגון הידרותרפיה, רכיבה   *

, טיפולי שיניים, טיפולים פסיכולוגיים, רכישת תרופות, בנות שרות לאומי, מטפלים, חוגים, טיפולית
עניקה העמותה מ וכיו"ב.הדרכות, ארוח קייטנות, פעילות אתגרית בקייטנות, הסעות, דמי חבר 

שירותים לעמותות אחרות ולקופות החולים כגון שירותי הידרותרפיה במרכזי הספורט ובמעון 
גילה, הדרכה, הכשרה והשתלמויות לסטודנטים, שירותי הסעות ומכירת עבודות יד מעשי הנכים 

 במרכזי היום.

 
 :    4201ליקויים שנקבעו ע"י גורם מוסמך במהלך . 10

 לתיקון ליקויים בשנת הדו"ח.לא נתקבלו דרישות       
 

 :     4201אירועים חריגים במהלך . 11
 .ח"הדו בתקופת חריגים אירועים היו לא      

 
 תיאור פריסה גיאוגרפית:.  12

 .ערך הסניפים, המוסדות ושירותי השיקום של איל"ןמ :ראה פירוט תחת הסעיף       
 

 :עניינים  מהותיים אחרים שארעו  בשנת הדו"ח. 13
א. בחודש יולי נערך טקס חגיגי לחנוכת המבנה החדש של מרכז יום לנכים "בית מרים" אשר 

 עם תום ההצטיידות במבנה. 2014בקרית חיים. אכלוס הבית החל בחודש  ספטמבר 
 

, לאחר קבלת האישורים הפורמליים הנדרשים, הוחל בעבודת הבנייה 2014ב. בחודש נובמבר 
 .של מרכז יום לנכים תל אביב

 



 

 
 
 
 
 

 :עדכונים. 14
 31/12/2014 שמיום בתקופה המילולי בדוח שפורטו בפרטים שחל עדכון בדבר פירוט להלן
 :הכללית אסיפהאישור הל המילולי הדוח הגשת למועד ועד

 
סיים דר' יוסי מלר העו"ס הראשי של איל"ן את עבודתו ופרש לגמלאות.  31.3.2015ב  .א

 בי.במקומו נכנס לתפקיד עו"ס אבנר עוק
 

ב. בחודש ינואר סיים מר עוזי פרלה מנהל מרכז שיקום וספורט חיפה את תפקידו ופרש  
 לגמלאות. במקומו נכנס לתפקיד מר שחר פרקיס. 

 
 1ג. מבקרת הפנים של עמותה הגב' פנינה גלמן ביקשה לסיים את תפקידה באיל"ן. ב 

הול בקרה בע"מ, לתפקיד נכנס רו"ח דורון כהן, שותף במשרד פאהן קנה ני 2015בפברואר 
 מבקר הפנים של איל"ן.

 

 
 
 
 

 חתימת חברי ועד העמותה
 

אנו הח"מ, מר אהוד רצאבי וגב' מירי בן יהושע, שני חברי ועד העמותה, ומר שמעון צוריאלי מנכ"ל 
המפורט לעיל, אשר הוגש  2014העמותה מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 

 . 18/06/2015ידי האסיפה הכללית ביום -ואושר על 19/05/2015ביום  לחברי וועדת הביקורת
 
 
 

 בשם הנהלת העמותה,
 
 
 
 
 

  
      

  
  

________________       ______________ 
 אהוד רצאבירו"ח                  גב' מירי בן יהושע                        מר שמעון צוריאלי  

 ועד המנהליו"ר ה    יו"ר ועדת הכספים                                           מנכ"ל                  
 וגזבר כבוד                                                               

 

 

 

 

 


