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דוח מילולי חלק א'
חזון העמותה
לאפשר לאנשים עם מוגבלות פיזית ,לחיות חיים משמעותיים ואיכותיים ,לאורך כל חייהם.
מחזור כספי :מחזורה הכספי של העמותה לשנת הדו"ח 102,774 :אלפי ₪

מבנה ארגוני

רקע ותיאור הפעילות בקצרה
בשנת  1952בימי מגפת הפוליו בישראל ,התארגנה קבוצת רופאים והקימה את אילנשי"ל-פוליו ,כארגון
מתנדבים לסיוע לנפגעי הפוליו ומשפחותיהם .הארגון גייס תומכים ומתנדבים רבים ועד מהרה פעילותו
התרחבה ונוסדו לו סניפים בכל רחבי הארץ.
בשנת  1964לאחר שדעכה מגפת הפוליו ,התאחד אילנשי"ל-פוליו עם שתל"ם ,ארגון הורים לילדים עם שיתוק
מוחין והוקמה עמותת איל"ן-איגוד ישראלי לילדים נפגעים ,שמאז ועד היום הנה הגוף המוביל בישראל
בטיפול בילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית כגון :שיתוק מוחין (, )C.Pשיתוק ילדים ,ניוון שרירים ,ספינה
ביפידה ומחלות שריר ועצב אחרות .אוכלוסייה זו מונה כיום אלפי אנשים שחלקם הגדול היו או נמצאים עדיין
בקשר ובטיפול של איל"ן.
איל"ן הינה עמותה רשומה ללא כוונת רווח הפועלת לרווחתם ולשיקומם של אלפי אנשים עם מוגבלות ,נפגעי
שריר ועצב ובני משפחותיהם ברחבי מדינת ישראל .הועד המנהל של העמותה מורכב כולו ממתנדבים שחלקם
משמש כיו"ר סניפי העמותה והנם גורם מרכזי במבנה האנושי של העמותה.
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כעמותה המובילה בישראל ,בתחום שיקום אנשים עם מוגבלות פיזית ,איל"ן מסייעת לאלפי מטופלים
ומשפחותיהם מכל המגזרים -הקיבוצים ,המושבים ,המגזר הערבי ,החרדי ,הדרוזי באמצעות מערך הכולל 38
סניפים ולמעלה מ 30-מסגרות בכל רחבי הארץ ,מקרית שמונה ועד אילת.
איל"ן מלווה את מוטביה בכל שלב בחייהם ומעמידה לרשותם רצף של שירותים  -מידע ,יעוץ ,הכוונה ,תמיכה,
סנגור ושיקום ,החל מרגע איתור המוגבלות ולאורך כל מסלול חייהם .איל"ן תומכת ומפעילה מסגרות שונות
בתחום החינוך ,השיקום ,התעסוקה ,הפנאי והספורט .בין המסגרות ניתן למצוא :גני ילדים ובתי ספר בחינוך
המיוחד ,מרכזי שיקום ותעסוקה ,מעונות לבוגרים ,מרכזי ספורט שיקומי ותחרותי אשר פתוחים לכל הגילאים,
מועדוניות שיקומיות ,חוגים חברתיים ,קייטנות ומחנות קיץ.
אחת הפעילויות החשובות והמרכזיות ביותר שאיל"ן מקיימת לרווחת אנשים עם מוגבלות הינה פרויקט עזרה
פרטנית לנכים ולבני משפחותיהם בהיקף כספי משמעותי .איל"ן הינה מהארגונים הוולונטריים הבודדים בארץ,
אשר מייעדים חלק נכבד מתקציבם למטרות סיוע אישי לאנשים עם מוגבלות הנזקקים לטיפולים פרא–רפואיים,
עזרים שיקומיים ,מחשבים וכד' .בנוסף ,איל"ן עוסקת באיתור צרכים חדשים ופיתוח מענים הולמים תוך ייזום,
פיתוח והפעלה של תכניות שיקומיות חדשניות לרווחת אנשים עם מוגבלות.
לאור הישגיה הרבים של איל"ן ,ותרומתה הגדולה להתפתחות תרבות הנתינה וההתנדבות בחברה הישראלית,
זכתה איל"ן לקבל ביום העצמאות ה 62-את פרס ישראל על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
הזכייה בפרס היוקרתי מביעה הכרה והוקרה לאומית לגודל העשייה ,לפעולה הייחודית ולתרומה העצומה של
איל"ן לאורך השנים למען החברה בישראל בכלל ולמען אנשים עם מוגבלות פיזית בפרט.

פעילות עיקרית
במהלך  2018פעלנו למען רווחתם ,שיקומם ושילובם של אנשים עם מוגבלות פיזית בכל רחבי הארץ .ההיקף
העצום של הפעילות ומגוון הנושאים בהם עוסקת איל"ן ,ביחד עם הצמיחה וההרחבה המתמדת של השירותים
שהיא מציעה לאוכלוסיית הנכים לאורך שנים ,מחייבת התנהלות מתוכננת ואחראית .איל"ן פועלת 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 בצורה מקצועית ,תוך בחינת האפקטיביות
של פעילות ,הישגים ,הפקת לקחים ,ועמידה ביעדים למען האוכלוסייה אותה היא משרתת.
התפיסה השיקומית-טיפולית באיל"ן הינה הוליסטית ושמה את האדם במרכז במטרה לתת לו את מירב ומיטב
הכלים וההזדמנויות לשיקום ושילוב מקסימליים בקהילה .בסניפים ובמוסדות העמותה מתקיימות לאורך השנה
פעולות שיקום ורווחה נרחבות.
מטה איל"ן
מטה איל"ן מרכז את פעילות העמותה מול גורמי חוץ שונים כגון משרדי הממשלה השונים (בעיקר משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן :משרד הרווחה) המוסד לביטוח לאומי ,רשויות מקומיות ,קרנות
בארץ ובחו"ל ,עמותות וארגונים שונים וכד' .פעילות זו מתבטאת בין היתר ביוזמות לשיפור השירותים לאנשים
עם מוגבלות ,בקיום דיאלוג לייעול ולשיפור תהליכים ,בהגשת בקשות לתמיכות והקצבות ,בניהול מו"מ לגבי
גובה התעריף המשולם בגין פעולות שונות .המטה יוזם תהליכים לשיפור השירותים לאנשים עם מוגבלות.
המטה כשלוחה של הועד המנהל מתווה ומנהל את מדיניות העמותה ודואג להוציא אל הפועל את החלטות
הנהגת בנושאים השונים ,מנחה ומפקח על הסניפים והמוסדות בביצוע מדיניות השיקום ,מגיש סיוע בנושאים
מקצועיים ויוזם פעולות הכשרה והדרכה לצוותים המקצועיים.
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סניפי איל"ן
לעמותת איל"ן  38סניפים הפזורים מקרית שמונה ועד אילת:
אבן יהודה
אילת
אשדוד
אשקלון
באר טוביה
באר שבע
בית שאן

בני ברק
בת ים
גבעתיים
הוד השרון
הרצלייה
השומרון
התנועה הקיבוצית

לוד
מודיעין
נהרייה
נצרת עילית
נתניה
עפולה
ערד

חדרה
חולון
חיפה
טבריה
ירושלים
כפר סבא
כרמיאל

פתח תקווה
צפת
קריית שמונה
ראשון לציון
רחובות
רמת גן
רמת הגולן

רמת השרון
רעננה
תל אביב

סניפי איל"ן מעניקים שירותי שיקום ורווחה לאנשים עם מוגבלות פיזית וכן תמיכה וייעוץ לבני משפחותיהם.
השירות כולל :סיוע פרטני (ועדות עזרה); ייעוץ וליווי שיקומי  -הנגשת מידע וזכויות; פעילויות תרבות ,ספורט
והעצמה; פעילויות שילוב בקהילה והגברת המודעות בציבור .היקף פעילות סניפי איל"ן משתנה מסניף לסניף
כאשר שלושת הסניפים הגדולים המפעילים תחתם מוסדות הנם :תל אביב ,ירושלים וחיפה.
אחת הפעילויות המרכזיות והחשובות ביותר אשר מתבצעות בסניפים למען רווחת מוטבי איל"ן הינה מתן עזרה
פרטנית לנכים הנזקקים לסיוע במימון רכישת אביזרי שיקום כגון :כסאות גלגלים ממונעים ,עמידונים והליכונים,
מחשבים ותוכנות לתקשורת חלופית לאלו המתקשים בתקשורת ורבלית ועוד אביזרים שהינם חיוניים לתפקוד
האדם עם מוגבלות .אביזרי שיקום אלו יקרים ביותר ולעיתים קרובות ידם של המשפחות אינה משגת
לרכישתם .כמו כן ניתן סיוע במימון טיפולים רפואיים ופארא-רפואיים כגון :שחיה טיפולית ,פיזיותרפיה ,רכיבה
טיפולית וכד'.
על מנת לממן את הפעילות השוטפת לוקחים כלל הסניפים חלק פעיל ביום ההתרמה השנתי "מצעד
הפרוטות" .מלאכת הביצוע של מבצע ההתרמה הינה באחריות כל סניף ומתקיימת 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 ובעבודה מאומצת אשר דורשת מן הסניפים משאבים רבים.
בדו"ח זה מופיעים בתמצות חלק מהפעולות שבוצעו בשנת הדו"ח בשלושת הסניפים הגדולים ו 9-המוסדות,
שתקציבם מהווה כ 90% -מתקציב העמותה .ביתר הסניפים התקיימה כאמור לעיל ,לאורך כל השנה ,מערכת
ענפה של פעילויות שיקום ורווחה כגון :הפעלת מועדונים לילדים ולבוגרים; הרצאות; חוגים כגון חוגי בוצ'ה ,חוגי
ריקודים בכיסאות גלגלים לרבות להקות מקצועיות; טיולים; נופשונים; ימי כייף; שחיה טיפולית ,אירועי שיא
בחגים ועוד.
פעילויות מרכזיות שבוצעו בסניף ירושלים
 מתן שירותי ייעוץ וליווי שיקומי הכולל הנגשת מידע וזכויות לפונים באופן שוטף.
 בשנה החולפת הגיש הסניף סיוע פרטני לאנשים עם מוגבלות ברכישת אביזרי שיקום ומימון טיפולים
באמצעות ועדת עזרה בסך של כ 131 -אלפי .₪
 תמיכה בבי"ס לחינוך מיוחד "אילנות" :הפעלת הבריכה ומתן טיפולי הידרותרפיה ,סיוע במימון פעילות
העשרה ,מימון העסקת עו"ס בבי"ס.
 הפעלת מועדונית בבי"ס לחינוך מיוחד "אילנות"  3פעמים בשבוע בשעות אחה"צ בפעילות שכללה סדנאות
בישול ופעילות העשרה ומוסיקה .בשל מס' ילדים מועט הוחלט על סגירת המועדונית החל מ .1.9.2018
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 תמיכה בפרויקט שילוב (מח"ר) -אשר מתקיים בשעות אחה"צ בבי"ס אילנות ומיועד לילדים נכים המשולבים
בלימודים בבי"ס בחינוך הרגיל .במסגרתו קיבלו הילדים טיפולים פרא רפואיים ,הידרותרפיה וקבוצות
רגשיות ובפעילות העשרה ופנאי .בנוסף ,התקיימה פעילות גיבוש לצוות.
 הפעלת מעון מגורים לילדים "בית תמר" – המקום משמש כבית חם לדייריו .במהלך השנה התקיימו בבית
פעילות העשרה רבות :טיולים ,הצגות והופעות .לצד זה הושקעו משאבים רבים בכל הנוגע לטיפול
הרפואי ,השיקומי והפרא רפואי בילדים ,בהתאם לצרכיהם.
 הפעלת מחלקה תעסוקתית  -פעילות יצירה בחוגים תוך שילוב מתנדבים בוגרים ובני נוער בפעילות.
הפעילות כללה השתתפות בירידים למכירת מוצרי החניכים וכן הפעלת קבוצת בוצ'ה לחניכי המחלקה.
 בניית מרכז יום חדש  -החלה בנייתו של מרכז היום החדש במבנה ייעודי.
 הפעלת פרויקט "קהילה תומכת חיים עצמאיים"  140 -אנשים אשר גרים בקהילה נהנו ממסגרת תומכת
שאפשרה את מגוריהם בביתם .הפרויקט העמיד לרשותם סל שירותים הכולל :אב בית לצורך תיקונים
וסידורים בבית ,תמיכת עו"ס ,ופעילות חברתית מגוונת שכללה הרצאות ,אירועי תרבות ,נופש בן  4ימים
בים המלח ,מסיבות ,טיולים וימי כיף .כ"כ התקיימו מפגשים ומסיבות בשת"פ עם מתנדבי הישוב אלון.
 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים ובני משפחותיהם  -במסגרתו התקיימו מפגשי העשרה ופעילות חברתית:
הרצאות ,מסיבות לציון חגים ,חוג בישול ,מועדון הסרט הטוב ונופש בן  5ימים.
 פעילויות ספורט  -התקיימה פעילות סדירה של קבוצות הטניס והבוצ'ה ,וקבוצת הכדורסל בוגרים בשיתוף
בני נוער מבי"ס למדעים.
פעילויות מרכזיות שבוצעו בסניף תל אביב:
 מתן שירותי ייעוץ וליווי שיקומי הכולל הנגשת מידע וזכויות לפונים באופן שוטף.
 בשנה החולפת הגיש הסניף סיוע פרטני לאנשים עם מוגבלות ברכישת אביזרי שיקום ומימון טיפולים
באמצעות ועדת עזרה בסך של כ 291 -אלפי .₪
 הפעלה ובניה של מרכז יום לבוגרים – במרכז קיבלו שירות כ 30-בוגרים .במקביל ,במהלך  2018נמשכו
עבודת הבניה של מרכז היום החדש .המרכז אוכלס ב 8/2018 -וחנוכת מרכז היום התקיימה ב
 25.10.2018במעמד מנכ"ל משרד הרווחה ,ראש עירית ת"א ,נציגי ביטוח לאומי ,תורמים ,עובדים,
מתנדבים וחברי המרכז( .ראו פירוט תחת סעיף מוסדות וסעיף תכניות הפיתוח).
 סיוע ותמיכה במוסדות:
 oגן "וקסלר -און" – סיוע ברכישת ציוד שיקומי ,במימון שיעורי הידרותרפיה ומוסיקה ,בהסעות לפעילות
במרכז הספורט בר"ג ,ובמימון שירותי עו"ס.
 oהפעלת מועדונית בגן "וקסלר-און" – הפעלת מועדונית שיקומית שנותנת מענה חברתי לילדי הגן
בשעות אחר הצהריים ,ופועלת במתכונת קייטנה בחופשות החגים.
 oבי"ס "און" – סיוע מימון שירותי עו"ס ,בפרויקט "הזנק" לקידום הילדים להשגת בגרויות ,במימון יציאת
התלמידים לפעילויות העשרה לחיי יום יום ,פרויקט בני מצווה ועוד.
 oהפעלת מועדונית בבי"ס "און"  -הפעלת מועדונית בשעות אחר הצהריים ,בנוסף ניתן מענה מיוחד
בסוכות ,חנוכה ,פסח ובמהלך חופשת הקיץ.
 oבי"ס "ונצואלה-קלישר" – מימון שיעורי רכיבה טיפולית ,שיעורי שחייה טיפולית ,רכישת ציוד מיוחד
לילדים ומימון עו"ס קבועה בבי"ס.
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 נופשון למטופלים ובני משפחותיהם התקיים בשפיים בשת"פ עם סניף איל"ן כפר סבא.
 הגברת המודעות בציבור:
 oסדנאות לקבלת האחר -התקיימו בעיקר בחט"ב ,במטרה לחשוף בפני התלמידים את עולמם של ילדים
עם מוגבלויות פיזיות.
 oהתקיים קשר שוטף עם עיריית ת"א וקיום הרצאות מול גורמים רלוונטיים בעירייה .קשר עם אונ' ת"א
לשת"פ במרכז היום ובמועדוניות ושת"פ בהקמת קורסים חברתיים והתנדבות במסגרות איל"ן.
 פעילות העשרה להורים  -הרצאה עם עו"ד שירה דונביץ בסוגיות משפטיות המעסיקות הורים לילדים עם
צרכים מיוחדים להורי ילדי שני בתי הספר וחברי מרכז היום.
פעילויות מרכזיות שבוצעו בסניף חיפה:
 מתן שירותי ייעוץ וליווי שיקומי הכולל הנגשת מידע וזכויות לפונים באופן שוטף.
 בשנה החולפת הגיש הסניף סיוע פרטני לאנשים עם מוגבלות ברכישת אביזרי שיקום ומימון טיפולים
באמצעות ועדת עזרה בסך של כ 325 -אלפי .₪
 תמיכה בבי"ס לחינוך מיוחד "אופקים" :מימון עו"ס ופעילות סוף שנה; השתתפות בפרויקט בוגרים עם
"אתגרים".
 פעולות תרבות ,ספורט והעצמה:
 oשבוע מחנה קיץ לבוגרים – התקיים בכפר הנוער "הודיות" בצפון ,בהשתתפות  23בוגרים.
 oפורום צעירים לבני  - +21מפגשים אחת לשבועיים בהנחיית עו"ס שכללו הרצאות ,סדנאות ,ומפגשי
חוץ.
 oמועדון חברתי (שת"פ עם "בית הגלגלים") ל 20-25-משתתפים ,שת"פ עם רשות הטבע והגנים
 oמועדון חברים לדיירי בית קסלר ולמתגוררים בקהילה
 oלהקת ריקוד בכסא"ג הורה איל"ן חיפה-אשר השתתפה השנה ב 10-הופעות ואירוע הוקרה למתנדבי
הלהקה ב .7/2018
 פעילויות למשפחות:
 oיום הפגה בגליל ל 29-אימהות
 oפרלמנט אימהות  -קבוצת תמיכה ל  4-5אימהות במרכז הספורט
 oהפנינג משפחות התקיים בחודש אוגוסט במרכז הספורט
 הפעלת מרכז יום "בית מרים" ל  50משתקמים (ראו פירוט תחת סעיף מוסדות).
 הפעלת מעון "בית קסלר" – המשמש בית ל 80-בוגרים עם מוגבלות פיסית (ראו פירוט תחת סעיף מוסדות).
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הפעלה וסיוע למוסדות
חלק מהמוסדות מופעלים ישירות ע"י איל"ן ,שאחראית על התקציב ועל הפעולה הכוללת של המוסדות.
חלקם הינם מוסדות ממלכתיים (כמו גני ילדים ובתי ספר) וחלקם מנוהלים ע"י גורמים אחרים (כגון מועדוניות
המופעלות על ידי בתי חולים) .במקומות אלו ,איל"ן מלווה את הפעולה ולעיתים מעניקה סיוע כספי רצוף.
חשוב לציין שכל מוסדות איל"ן ,לרבות אלו המתוקצבים ע"י המדינה מסובסדים בנוסף לכך מכספי תרומות
שמגייסת העמותה.

מוסדות המופעלים ע"י איל"ן
o

מועדוניות שיקומיות:
המועדוניות השיקומיות הינן מסגרת יומית בקהילה המיועדת לילדים ומתבגרים עם נכות פיזית מוטורית,
אשר מתקשים בתפקודי היום יום וזקוקים לסיוע ולתמיכה .המועדוניות פועלת בשעות אחה"צ לאחר סיום
הלימודים ומספקת תכניות לטיפול אישי ,שיפור מיומנויות ותפקודי היום יום ,העשרה ופיתוח מיומנויות
וכשרים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים.
להלן רשימת המועדוניות שאיל"ן הפעילה בשנת 2018
 בי"ס "און" תל אביב
" תלמים" בקיבוץ מגל
 גן "און" תל אביב
 בי"ס "אילנות" ירושלים
 מכון להתפ' הילד בבי"ח סורוקה באר שבע
 בית שאן
 בי"ס "יובלים" עפולה

o

מעונות:
המעונות נבנו מתוך הצורך למצוא פתרון של דיור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות פיזית שהתבגרו ואינם
יכולים להישאר בבתיהם כיוון שההורים אינם מסוגלים להמשיך ולטפל בהם בבית והם אינם יכולים
להיקלט בדיור רגיל בקהילה.
 מעון "בית קסלר" בקריית חיים  -במעון מתגוררים כ 80 -דיירים בעלי מוגבלויות פיזיות מורכבות
שמתמודדים עם שיתוק מוחין ,ניווני שרירים ,פגיעות ראש ותסמונות שונות .כל הדיירים הינם בעלי
פגיעה מוטורית וחלקם אף בעלי פגיעה קוגניטיבית המחייבות עזרה ותמיכת מטפלים וצוות רב מקצועי
המלווה את תהליכי השיקום ושימור מצבם .הדיירים מקיימים שגרה של עשייה ותכלית ופונים לתחומי
תעסוקה מגוונים המאפשרים את המימוש העצמי עפ"י יכולותיהם האישיות :מפעלים מוגנים,
התנדבות בצבא ובקהילה ,לימודים אקדמיים ,מועדון תעסוקתי במעון ,סדנאות אומנות ויצירה במגוון
תחומים ,הרחבת ההשכלה במחשבים ותעסוקה בתחום ,מוסיקה ועוד .ערך העצמאות שנחרט על
דגלו של המעון מאפשר לדיירים לחיות ברווחה רגשית ובנגישות מרבית.
 מעון גילה בירושלים  -מעון שיקומי המהווה מסגרת לכ 70-דיירים בגילאים  22ומעלה .כל דיירי
המעון הינם בעלי צרכים מיוחדים עקב נכויות קשות והנם סיעודיים .במעון ניתנים שירותי שיקום
ותמיכה בתחומי הסיעוד ,הרפואה ,התחום הפסיכוסוציאלי ,פיתוח כישורים ומיומנויות ברמה פרטנית
וקבוצתית .במעון מתקיימות פעילויות פנאי ותרבות מגוונות המחברות את הקהילה אל דיירי המעון
במטרה להפחית את הסטיגמה ולהוביל לשילובם של הדיירים בקהילה ולתמוך בהם .צוות המעון
ממקד את פעילותו באיתור המשאבים האישים של כל אחד מהדיירים אשר יסייעו לאדם בתהליך
השיקום .במעון מרפאה המאוישת באופן קבוע ע"י אח תורן ,אח אחראי  24שעות תומך ,ורופא מלווה.
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 מעון בית תמר" בירושלים  -בית תמר הוא מודל ייחודי של מסגרת משפחתית קטנה ,אשר שמה לה
למטרה לתת את המענים האופטימליים לדיירים ולשמש להם מענה לבית ולמשפחה .במקום
מתגוררים ילדים עם נכות קשה ,בגילאי  ,8-21המגיעים מכל חלקי הארץ ,ואשר מסיבות שונות אינם
יכולים להמשיך ולהתגורר עם משפחתם .בית תמר תומך ומעצים את הדיירים ,משתפם בהחלטות
ומעניק להם את הכלים הדרושים לשילובם האופטימלי בחיי הקהילה .הצוות המקצועי כולל מנהלת,
עובד סוציאלי ,אם-בית ,רופא וצוות סיעודי .הצוות מסתייע במתנדבים מהארץ ומחו"ל ובבנות שירות
לאומי ,התורמים לאווירה המשפחתית ,מלווים ומסייעים לילדים בהתמודדויות יומיות ובמצבים שונים.
o

מרכזי ספורט:
איל"ן הקימה ומפעילה שני מרכזי ספורט גדולים לילדים ובוגרים :מרכז ספורט ר"ג ,ומרכז ספורט בקרית
חיים .מרכזים אלה הוקמו במטרה לטפל ולשקם אנשים עם מוגבלויות באמצעות מקצועות הספורט ,לאמן
ולטפח ספורטאים נכים בתחום הספורט ההישגי .בנוסף ,מתקיימים במרכזי הספורט שלל חוגים
ופעילויות תרבות וחברה .הפעילות במרכזי הספורט מסייעת ביצירת קשרים חברתיים ובקבלת הכרה
חברתית ,ותורמת לחיזוק תחושת המסוגלות האישית והביטחון העצמי.
תחום הספורט הינו כלי שיקומי מרכזי בעמותה המאפשר למוטבי איל"ן השתלבות בחיי העבודה והפנאי,
העצמתם ,מיצוי הפוטנציאל הקיים ומתן הזדמנות שווה לכל אחד מהם באמצעות הספורט.
מימוש הפירמידה הבריאה הבנויה מספורט שקומי ,ספורט פנאי ונופש ,ספורט תחרותי ,ספורט ברמה
הארצית ועד ספורט תחרותי בינלאומי ופראלימפי.
 מרכז שיקום וספורט חיפה  -המרכז מעניק שרותי ספורט ,שיקום וחברה לאנשים עם מוגבלות
המתגוררים בצפון הארץ ,אשר עוסקים במגוון נרחב של חוגים ופעילויות וזוכים להדרכה פרטנית
קבוצתית ע"י מדריכים מיומנים .במרכז  3בריכות מחוממות ומקורות ,חדר כושר ,חדר להתעמלות
מתקנת ,הידרותרפיה ,ג'קוזי ,סאונה רטובה ויבשה ,מגרשי טניס וכדורסל חיצוניים ,אולם כדורסל
פנימי ,חדרי חוגים ,חדר טניס שולחן ,חדרים לטיפולים אלטרנטיביים ומדשאות נרחבות .במרכז אשר
הוכר ע"י הרשויות כמיתקן אולימפי ,עוסקים הן בספורט שיקומי והן בספורט תחרותי וספורטאי המרכז
נוטלים חלק בתחרויות בארץ ובעולם.
להלן חלק מן הפעילויות שהתקיימו במרכז בשנת :2018
o

o

o

o

פעילות ספורט שיקומי  -התקיימו קורסי שחיה פרטניים לילדים .פעלו קבוצות להתעמלות
שיקומית (אירובי דאנס והתעמלות במים) קבוצות יוגה וטיפולים אלטרנטיביים .התקיימו טיפולי
הידרותרפיה ונמשכה פעילות קבוצת הבוצ'ה השיקומית.
פעילות ספורט הישגי תחרותי  -נבחרת השחייה הפראלימפית החלה את הכנותיה לאולימפיאדה
הבאה שתתקיים בטוקיו  .2020שחייני הסגל נסעו לתחרויות בברלין ובדבלין .שחקני הטניס יצאו
למספר תחרויות בארץ ושחקני הבוצ'ה השתתפו בתחרויות ארציות ובינלאומיות.
חוגים ופעילויות חברה  -פעלו שתי קבוצות כדורסל ,טניס ,טניס שולחן ואופניים .נפתחה פעילות
של חוג חברתי בהנחיית עו"ס .התקיימו ימי כיף לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם,
אירועים ומופעים.
ריקודים בכיסאות גלגלים  -במרכז פעלו להקות ריקוד בכיסאות גלגלים אשר הופיעו בהצלחה
רבה בפסטיבלי המחולות ברחבי הארץ.
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 מרכז ספורט רמת גן:
מרכז הספורט פועל במטרה לאמן ולטפח ספורטאים נכים בתחום הספורט ההישגי ,ולשקם אנשים
עם מוגבלויות באמצעות מקצועות הספורט .במרכז פעילים כ 2,500 -אנשים ,מרביתם ילדים ובני
נוער ,העוסקים בכ 20-ענפי ספורט .רוב הפעילות הספורטיבית מתבצעת בכיסאות גלגלים,
המשמשים תחליף לכושר הניידות שנשלל מהספורטאי .קליטה רחבת ממדים של ילדים עם שיתוק
מוחין ,וכן נפגעי תאונות דרכים קשות ופגיעות גופניות אחרות ,הפכו את מרכז הספורט ,לא רק לחלוץ
בתחום ספורט הנכים בעולם ,אלא גם למועדון ספורט בו קיים הריכוז הגדול בעולם של ילדים בעלי
מוגבלויות גופניות.
להלן חלק מן הפעילויות שהתקיימו במרכז בשנת :2018
 oחוגים ופעילויות חברה :אומנויות לחימה ,התעמלות יציבתית ,טניס שולחן" ,אומנות משקמת"-
תרפיה באומנות-פסיכודרמה" ,סל-גל" ,סדנת ציור  ,להקת ריקודים בכסאות גלגלים
וחבורת זמר .במהלך השנה התקיימו שלל אירועים חברתיים טקסים ומסיבות בהם :אירוע
פנויים פנויות ,מסיבת פורים ,טקס "ממלחמה לתקומה" ועוד...
o

"טור דה תרום"  -מסע אופניים בו לוקחים חלק רוכבים נכים ושאינם נכים ,זה לצד זה,
ומאפשרים לכולם להרגיש כשווים בין שווים .המסע התקיים בחודש מרץ בצפון הארץ
בהשתתפות  500רוכבים בקבוצות ובבודדים .המסע משמש מנוף לקידום השילוב בקהילה,
להעלאת המודעות הציבורית ,ולגיוס כספים עבור פעילות ילדי איל"ן במרכז.

o

פעילות ספורט שיקומי:
 תכנית הילדים והנוער – בשנה החולפת פעלו בתכנית  170ילדים שהגיעו למרכז
פעמיים בשבוע בשירות הסעות מיוחד ,ונהנו ממגוון של  10תחומי פעילות כולל במים.
 הופעלו מכון פיזיותרפיה ,חדר כושר ,טניס שולחן ,הידרותרפיה ,שחיה חופשית ,אופניים
תכנית פרטנית המיועדת לילדים ובני נוער המתמודדים עם מגוון קשיים תפקודיים ,ליקויי
למידה ותסמונות שונות.
 אולימפיקידס – תכנית חדשה שהחלה השנה ומטרתה למקסם את הפוטנציאל ההישגי
של הילדים הפעילים בתוכנית הילדים והנוער .התוכנית מתקיימת אחת לשבוע בימי ג'
(בנוסף לאימונים הרגילים) ומתמקדת בענפי הספורט :שחיה ,בוצ'ה וכדורסל.
 חוסן באר שבע – תכנית חדשה שהחלה השנה בדרום הארץ אזור באר שבע והסביבה
ומטרתה לפתח את פעילות ספורט הנכים בדרום הן של ילדים והן של מבוגרים.

o

פעילות ספורט הישגי תחרותי:
 המרכז מפעיל כ –  7קבוצות כדורסל בכיסאות גלגלים 4 ,קבוצות רוגבי בכיסאות
גלגלים ,ענפי טניס שדה וטניס שולחן ,שחייה ,בוצ'ה ,אופני יד ועוד.


במרכז התקיימו אליפויות בתחומים השונים :שחייה ,טניס שולחן ,רגבי ,בוציה ,וכן
אליפות איל"ן הפתוחה בטניס לספורטאים מהארץ ומחו"ל .בנוסף ,השתתפו ספורטאי
המרכז וזכו להישגים בתחרויות בארץ ובחו"ל.
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o

שיקום ותעסוקה:
אחד הקשיים הגדולים ביותר עמם מתמודדים אנשים עם מוגבלות פיזית כיום הנו הקושי ליצור שגרת
חיים עם פעילות משמעותית הכוללת אינטראקציה חברתית .אדם עם מוגבלות אשר אינו משולב
בתעסוקה או בעיסוק משמעותי אחר סובל מתחושת בדידות וניכור ומפתח תלות והערכה עצמית נמוכה.
מצב זה יכול להוביל למשברים רגשיים ולהידרדרות פיזית ונפשית כאחד .כדי לענות על צורך זה איל"ן
הקימה ומנהלת  5מרכזי שיקום ותעסוקה :מרכז הכשרה ושיקום "בית מליכסון" בת"א ,מרכז יום "בית
מרים" בחיפה ,מרכז יום באר שבע ,מרכז יום "בית חנה" בתל-אביב ,והמחלקה התעסוקתית בירושלים.
מרכזי היום מיועדים לאנשים בגילאי  +18אשר מתמודדים עם מוגבלויות פיזיות קשות וגרים בקהילה.
המרכזים מספקים שירות שיקומי טיפולי כולל בתחומי התעסוקה ,הפנאי ,התרבות והשלמת השכלה
לרבות טיפול אישי וטיפול פרה-רפואי המותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלויות פיזיות קשות.
בניית מרכז יום חדש בירושלים :בשנת  2018החלה בניית מרכז היום החדש אשר איל"ן זכתה במכרז
להפעלתו.
 מרכז הכשרה ושיקום "בית מליכסון"  -במרכז מועסקים כ 110-משתקמים עם מוגבלויות פיזיות
שונות אשר מקבלים גמול על עבודתם .צוות המרכז מורכב ממנהלי מחלקות ומדריכים וצוות טיפולי
הכולל עו"ס ואם בית .למרכז מדיניות שיקומית-מקצועית וחברתית שבמרכזה הצורך לתת לאדם
את הכלים הדרושים על מנת להפוך אותו לאזרח יצרני ותורם לחברה .במסגרת החברתית
מתקיימות פעילויות מגוונות :חוגי ציור ,צילום ופעילות גופנית ,מסיבות ,טיולים ועוד .למרכז 4
מחלקות :משרדאות ,מתכת/חשמל ,תעסוקתית ומחלקה לשירותים דיגיטאליים.
 מרכזי היום  -מרכזי היום של איל"ן מהווים מודל ייחודי של מרכז יום שיקומי ,תעסוקתי וחברתי
אשר שם דגש על חיים איכותיים לאנשים עם מוגבלות פיזית קשה .המרכזים מספקים מענה
לצרכיהם החברתיים והתרבותיים של חברי מרכז היום הזקוקים לליווי וטיפול צמוד ומוציאים אותם
ממעגל הבדידות והשגרה .המרכזים מציעים את כל הטיפולים הפרא רפואיים להם נזקק האדם
כגון :טיפולי פיזיותרפיה ,הידרותרפיה ,ספורט מותאם וכד' .בנוסף ,מתקיימת פעילות העשרה
ותעסוקה מגוונת כגון :יצירה ,עיסוק באמנות–מוסיקה ,ציור ,פיסול ,לימוד והעשרה כגון לימודי
מחשב ,שפות ,השלמת השכלה ועוד .המרכזים משמשים גם מקום למפגשים חברתיים וחברי
המרכז יוצאים לטיולים ,חוגגים מסיבות ,חגים ,ימי הולדת וכד'.
דגש מיוחד ניתן במרכזים על הקניית מיומנויות לעצמאות ולפיתוח כישורי חיים במטרה לסייע
לאדם להגיע לעצמאות ולשילוב מרבי בקהילה ולהעניק לו תחושה של ערך עצמי .לשם כך ,מלווה
העובד הסוציאלי של מרכז היום את האדם ומשפחתו גם מחוץ לשעות הפעילות ומגיש להם עזרה
ותמיכה ,תוך שיתוף הגורמים הרלבנטיים בקהילה.


מרכז יום באר-שבע  -במרכז כ 60-אנשים עם מוגבלויות פיזיות קשות ,תושבי באר שבע
והסביבה .טווח הנכויות של המשתקמים נרחב ,וכולל נכויות שנגרמו כתוצאה מהלידה,
מחלה ,תאונות דרכים ,תאונות עבודה ופיגוע טרור .העיקרון המוביל את המרכז הוא עידוד
המשתקמים למיצוי הפוטנציאל האישי ,תוך נקיטת יוזמה ולקיחת אחריות על חייהם .צוות
המרכז מקפיד על שמירת הקשר עם הקהילה :גורמים מטפלים והקהילה הנורמטיבית.
התפיסה הטיפולית הינה הוליסטית ,ולכן מתקיימת במקום פעילות במגוון תחומים :סוציאלי,
פיזי ,סיעודי ,לימודי ,חברתי ותעסוקתי .לצד הצוות הרב מקצועי שמועסק במקום ,מסייעים
מתנדבים רבים מהארץ ומחו"ל .במרכז קיימת חנות בה נמכרות עבודות נוי שונות ,פרי
יצירתם של המשתקמים.
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מרכז יום "בית מרים" חיפה – כ 50-משתקמי המרכז מגיעים מכל מרחב צפון .מטרת
המרכז למצות את הפוטנציאל הטמון בכל משתקם ,לספק תנאים הולמים להתפתחותו,
להכשירו לחיים עצמאיים מותאמים ולאפשר התנסות במגוון פעילויות .המרכז פועל במבנה
חדש ומרווח המאובזר בחידושים טכנולוגיים המאפשרים קשת של אפשרויות שיקום
ומאופיין באווירה משפחתית חמה .בין השירותים הניתנים :טיפולים פרא-רפואיים:
פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,תרפיה במוזיקה ,השלמת השכלה .פעילות
תעסוקתית במגוון סדנאות ,ליווי וטיפול ע"י צוות רב מקצועי ,פעילויות חברתיות :טיולים,
מסיבות ,שילוב בקהילה ועוד.





מרכז יום "בית חנה" תל-אביב – כ 30-משתקמי המרכז מגיעים מכל מרחב אזור המרכז.
מטרת המרכז למצות את הפוטנציאל הטמון בכל משתקם ,לספק תנאים הולמים
להתפתחותו ,להכשירו לחיים עצמאיים מותאמים ולאפשר התנסות במגוון פעילויות .המרכז
פועל במבנה חדש ומרווח אליו עבר באוגוסט  2018המאובזר בחידושים טכנולוגיים
המאפשרים קשת של אפשרויות שיקום ומאופיין באווירה משפחתית חמה .בין השירותים
הניתנים :טיפולים פרא-רפואיים :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,תרפיה
במוזיקה ,השלמת השכלה .פעילות תעסוקתית במגוון סדנאות ,ליווי וטיפול ע"י צוות רב
מקצועי ,פעילויות חברתיות :טיולים ,מסיבות ,שילוב בקהילה ועוד.

מוסדות הנתמכים ע"י איל"ן
 גני ילדים בחינוך המיוחד
גן שיבולת באשקלון ,גן ספיבק בר"ג ,גן ש"י בבני ברק ,גן כו' בחולון ,גן און בת"א ,גן חנה סנש באור עקיבא ,גן
הפנינה בפ"ת ,אשכול גנים בצפת ,אשכול גנים בעפולה ,גן "אסיף" בביה"ח אסף הרופא צריפין.
 בתי ספר בחינוך המיוחד
בי"ס הרצפלד בחולון ,בי"ס און בת"א ,בי"ס מגן בב"ש ,בי"ס אופקים בחיפה ,בי"ס אלמנער בטירה ,בי"ס מעיין שרה
באשקלון ,בי"ס אילנות בי-ם ,בי"ס אלמנער בערערה ,בי"ס פלגים בקיבוץ הזורע ,בי"ס יובלים בעפולה ,בי"ס ונצואלה
קלישר בת"א ,בי"ס שחפים במבואות חרמון ,בי"ס חנה סנש באור עקיבא ,בי"ס אשכולות בראשל"צ ,בי"ס "אסיף"
בביה"ח אסף הרופא צריפין ,בי"ס ניסוי על אזורי בתפן ,בי"ס אלחיאת במג'דל כרום ,בי"ס המשפחה הקדושה בנצרת
עלית.
 אחר
מעון נתניה  -הוקם ע"י איל"ן .כיום מנוהל ע"י המדינה ומקבל סיוע מאיל"ן.

13

פעילות במגזר הלא יהודי
איל"ן מספקת שירותים לכלל האוכלוסייה ללא הבדלי דת ,מין ,עדה וכדו'.
סיוע איל"ן למגזר הלא יהודי ניתן בשני אופנים :סיוע ישיר לאנשים עם מוגבלות פיזית ולמשפחותיהם במימון
מכשירי שיקום ,מחשבים וטיפולים פרה-רפואיים .וסיוע לגנים ובתי ספר אזוריים בחינוך המיוחד בטירה ובערערה
ומג'דל כרום בהם לומדים עשרות תלמידים עם מוגבלות פיזית .בנוסף ,עשרות תלמידים מהמגזר הערבי משולבים
גם בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי אשר מקבלים סיוע מאיל"ן  -דוגמת גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד
המסתייעים באיל"ן כגון :בי"ס "און" בת"א ,בי"ס "ונצואלה קלישר" בת"א ,בי"ס "אופקים" בחיפה ,בי"ס "יובלים"
בעפולה ,בי"ס "הרצפלד" בחולון ועוד.
כמו כן משולבים אנשים עם מוגבלות מהמגזר הלא יהודי במסגרות השונות שאיל"ן מפעילה ברחבי הארץ כגון
המעונות בגילה ירושלים ,ב"בית קסלר" בקריית חיים ,במרכזי הספורט ברמת-גן ובחיפה ,במרכזי היום בת"א,
חיפה ,ב"ש וירושלים ,במרכז ההכשרה והשיקום בת"א ,ובמועדוניות שיקומיות.
הכפר טובה-זנגריה (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.
המגזר הערבי בגליל  -בשנים האחרונות מקדם מטה איל"ן בעזרת עו"ס מרחב צפון פעילות במגזר הערבי בגליל
שהביאה להעלאת המודעות לאיל"ן והיעזרות של התושבים בוועדות העזרה של איל"ן.
לצד כל אלה נמשכת הפעילות והמעורבות ארוכת שנים של העמותה בביה"ס אלמנאר לחינוך מיוחד בישובים טירה
וערערה.
המגזר הבדואי בדרום  -הסניף ומרכז היום של איל"ן בבאר שבע פועלים כל העת למיפוי ואיתור אוכלוסיית היעד
לצורך מיצוי זכויות והגשת סיוע ע"י העמותה .העמותה פועלת באזור זה באמצעות רכזת ספורט אזורית הכפופה
למנהל תחום ספורט ארצי של איל"ן ,תוך הדרכה של מרכז הספורט בר"ג .הרכזת פועלת לאיתור ספורטאים
מהמגזר הבדואי ,לאימונם בתחומיה הספורט השונים ובמטרה לצמצם את הפערים הטבעיים בין המרכז לפריפריה.
יום ההתרמה במגזר הערבי  -לאור הרחבת הפעילות והצורך בגיוס משאבים ,פועלת עמותת איל"ן לגיוס תרומות
במגזר הערבי במסגרת "מצעד הפרוטות" .הורי הילדים שותפים בהדרכה בבתי הספר בכפרים לקראת ההתרמה.
במקביל פועל סניף באר שבע בסיוע צוות מרכז היום ,לביצוע יום ההתרמה במגזר הבדואי.
ראוי לציין כי מעבר להכנסה הכספית ,הפעילות המקדימה ליום ההתרמה  -דהיינו פניה לרשויות המקומיות וביצוע
ההסברות בביה"ס  -מעלה את המודעות לפעילות העמותה .פעילות זו מובילה לפנייה מוגברת של אנשים עם
מוגבלות ובני משפחותיהם לקבלת אינפורמציה חשובה ולפניה לקבלת סיוע מוועדות העזרה.
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פעולות שיקום ורווחה
o

השירות הסוציאלי

תפקידם של העובדים הסוציאליים הינו מהחשובים בעמותה ,הם עומדים בקשר ועובדים בתיאום מול גורמים
מקצועיים בקהילה דוגמת המכונים להתפתחות הילד ,עו"סים במחלקות הרווחה בערים ובמועצות המקומיות
והאזוריות ,בתי חולים ,משרד הרווחה ,קופות חולים וכדומה.
העובדים הסוציאליים ,מספקים שירותים מקצועיים ותומכים לשיפור מצבם ושיקומם של חברי איל"ן מלידה
ולאורך כל חייהם .העובדים הסוציאליים מסייעים בייעוץ ,הכוונה ,לווי ,תמיכה ,טיפול ושיקום .מכלול משאבי
הסיוע הללו ניתן במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות למצות את הפוטנציאל הקוגניטיבי ,לימודי ,האישי
והחברתי ,למען רווחתם ,איכות חייהם ושילובם בקהילה ובחברה.
מערך העבודה הסוציאלית במסגרות איל"ן עמד בשנת  2018על  32עובדים סוציאליים שהועסקו בסניפים
ובמסגרות השונות הכוללות :גנים ,בתי ספר לחינוך מיוחד ,מעונות ,סניפי איל"ן ,מרכזי ספורט ,המפעל המוגן
ומרכזי היום .בנוסף לעו"ס הפועלים בסניפים ובמוסדות העסיקה איל"ן עו"ס מרחבית בצפון ועו"ס מרחבי
בדרום שתפקידם מתן תמיכה לסניפים במרחב וסיוע למטופלים במקומות בהם אין לאיל"ן סניפים.

o

ועדת עזרה מרכזית

ב  2018העניקה ועדת העזרה המרכזית במטה איל"ן מענה לבקשות סיוע אישי שמגיעות מאנשים עם
מוגבלות פיזית ובני משפחותיהם ,ממוסדות סיוע בקהילה ,משירותי הרווחה ,החינוך והבריאות ומסניפי איל"ן
השונים .הועדה סייעה במימון רכישות של אביזרי שיקום ,מחשבים ,טיפולים פרא-רפואיים ומענים לצרכים
שונים בהתאם לתדריך השיקום הארגוני.
בשל המצב הסוציו-אקונומי הנמוך של חלק גדול מהמטופלים הפניות לעזרה רבות מאד .הסכום שהוענק
בשנת  2018ע"י ועדת העזרה במטה איל"ן בלבד (ללא סניפים) עמד על כ 1.3-מיליון  ₪כאשר הקריטריונים
העיקריים למתן עזרה הינם המצב הסוציאלי של המשפחה וחיוניות המכשיר/הטיפול לשיקומו של האדם.
בשנה החולפת נמשכה הטמעת מערכת ממוחשבת ייחודית לוועדות עזרה בסניפים אשר תאפשר לייעל
התהליך ותיתן תמונת מצב מידית על מטופלי איל"ן ,מצב התיק הרפואי שלהם וצרכיהם.
בשנת  2018הוציאה איל"ן סך של כ  4.3מיליון  ₪לצורך מתן סיוע פרטני לאנשים עם מוגבלות פיזית.
o

מלגות סיוע ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה

קרן המלגות ע"ש בני הזוג פאולינה וד"ר אברהם ברגמן ז"ל ,הינה הקדש חיצוני שהעמותה משמשת כנאמן
ההקדש (אינו מופיע בספרי העמותה) כספי ההקדש מיועדים להענקת מלגות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית
בעלי פוטנציאל קוגניטיבי תקין אשר זקוקים לסיוע כלכלי .מלגות הקרן מסייעות לסטודנטים עם שיתוק מוחין,
לרכוש השכלה ומיומנויות אקדמיות שיביאו לקידומם האישי ,התעסוקתי ,החברתי והכלכלי .הקרן חילקה לשנת
תשע"ט  2018-2019בסיוע בנק הפועלים שתרם  ₪ 60,000מלגות בגובה  ,₪1,500-5,000ל 35-סטודנטים
לשנת לימודים במסלול תואר אקדמי באוניברסיטה או מכללה המוכרים למל"ג .איל"ן מקיימת בכל שנה טקס
חלוקת מלגות חגיגי המנציח את זכרם של התורמים.
בשנת  2018חולקו מלגות בסך .₪ 100,000 :
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o

פעילות חברה ופנאי:
לצד השיקום הפיזי איל"ן רואה חשיבות עליונה בפעילות חברה ופנאי שמטרתה להקנות כישורים
חברתיים ,להפיג את הבדידות ולתת איכות ומשמעות לילדי ובוגרי איל"ן.
 החוגים החברתיים של איל"ן:
 oמועדונים חברתיים לבוגרים בשיתוף רשת המתנ"סים הארצית  -בשנת  2018נפתחו שני
מועדונים לבוגרים בפתח תקווה ובעפולה .מועדון נוסף מופעל ע"י סניף איל"ן רמת הגולן.
 oהחוג החברתי לצעירים בבי"ס און  -חוג הצעירים פועל בהצלחה במתכונת תנועת נוער מאז
שנת  1988במסגרת של מפגשים שבועיים קבועים ,בהם מועברות פעולות וחוגים ע"י מדריכים
מתנדבים .במסגרת הפעילות יוצאים חניכי ומדריכי החוג לפעולות חברתיות משותפות ,קייטנות,
טיולים ,שבתות ,חגים ואירועים נוספים .בחוג משתתפים כ 30 -ילדים מבית הספר און המגיעים
מאזור גיאוגרפי נרחב מחדרה ועד גדרה.
 oחוג הבוגרים "עניין אחר" – מסגרת חברתית לבוגרים בגילאים  .+21פעילות החוג מתקיימת
באוניברסיטת בר-אילן בחדרים שהוקצו לכך בתרומה על ידי האוניברסיטה .החוג פועל במתכונת
של עבודה בקבוצות קטנות עם מדריכים קבוצתיים ובכך מושגת מעורבות נוספת של החניכים
ומיצוי פעילות ההעשרה על פי צרכיהם .בפעילות החוג לוקחים חלק כ 30-בוגרים .בפעילויות
החוג מושם דגש על העצמתם של החניכים והגברת איכות חייהם בסביבת מגוריהם ,בקהילה
ובחברה .במוקד הפעילות עומדים נושאים ותכנים הקשורים לכישורי חיים וכישורים אישיים
וחברתיים :מגורים ,הכנסה ,עבודה ותעסוקה ,התנהלות עצמאית ,תקשורת בינאישית וחברתית,
למידה והשכלה ,תרבות ובילויים ,חברות וזוגיות.
 oהקמת חוג חברתי חדש בבי"ס הרצפלד  -נחתם הסכם עם עיריית חולון ובשנת  2019צפוי
להיפתח החוג בחוג ייקחו חלק כ 30-ילדים מבית ספר הרצפלד המגיעים מאזור גיאוגרפי נרחב
מקרית גת ועד פתח תקווה.
תקציב הפעלת החוגים החברתיים עמד בשנת  2018על כ 361 -אלפי .₪
 חוגים ולהקות ריקודים בכיסאות גלגלים – פעילות חוגים ולהקות ריקודים בכיסאות גלגלים לילדים,
בני נוער ובוגרים מתקיימת במרכזי הספורט בר"ג ובחיפה ובחלק מסניפי איל"ן כגון ראשון לציון
ורחובות .מדובר בפעילות פנאי וספורט משולבת עם הקהילה (הריקוד נעשה בזוגות כאשר על כל
רקדן בכיסא גלגלים חבר בלהקה רקדן ללא כיסא גלגלים) .מן הלהקות המקומיות צמחו להקות
ייצוגיות אשר מופיעות בפני הקהל הרחב באירועים ,מופעי תרבות ופסטיבלים בארץ ובעולם.

 קייטנות הקיץ
איל"ן מקיימת בכל קיץ קייטנות המיועדות לילדים ובני נוער עם מוגבלות פיזית-מוטורית קשה בגילאי ,7-21
אשר לומדים במערכת החינוך הרגילה ובבתי ספר לחינוך מיוחד .בנוסף מתקיימים מחנות קיץ לבוגרים בגילאי
 21-30ומחנה קיץ של החוג החברתי בוגרים "בר-אילן" המיועד בעיקר למשתתפי החוג בגילאי .21-35
הקייטנות נערכות במחזורים של חמישה ימים לפחות ,וכוללות לינה וכלכלה מלאה .הן מתקיימות בקיבוצים
ובישובים קהילתיים בכל רחבי הארץ.
במהלך הקייטנות ומחנות הקיץ ,נהנים המשתתפים משלל פעילויות חברתיות ,ספורטיביות ,אתגריות,
יצירתיות המותאמות לצרכיהם המיוחדים וזאת בליווי צמוד של בני נוער מהישוב המארח אשר חונכים את
הילדים ומלווים אותם לאורך כל ימי הקייטנה ומעניקים סיוע פיזי וחברתי בעזרת הדרכה צמודה של אנשי
מקצוע.
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בכוונת איל"ן להמשיך ולשים דגש מיוחד על איתור וגיוס ילדים עם מוגבלויות פיזיות המשולבים בחינוך הרגיל
שאינם מוכרים באיל"ן ושילובם בקייטנות ,וכן קייטנות לבוגרים ובכלל זה מחנה הקיץ לבוגרים המופעל
בהצלחה ע"י סניף חיפה .בכל שנה איל"ן שואפת להגדיל את היצע המקומות לבוגרים בקייטנות ,ממשיכה
ליישם את העיקרון שכל ילד אשר חפץ בכך ישובץ לקייטנה המתאימה לו וייהנה מחוויות מעצימות כיתר בני
גילו.
בשנת  2018השתתפו כ 550 -ילדים וכ 1500-מתנדבים בקייטנות אשר התקיימו בכל רחבי הארץ:
הקיבוצים והישובים מארחי הקייטנות בקיץ 2018
חספין
רמת מגשימים
אלון שבות
אורנית
מעלה אדומים
עין הנציב
בארות יצחק
בית רימון

שפיים
לביא
ראש צורים
טירת צבי
מרכז שפירא
כפר עציון
מירב
שדמות מחולה

קרני שומרון
גבע
אשדות יעקב איחוד
מגדל עוז
עלומים
שלוחות
קדומים
סעד

גן שמואל
כוכב השחר
בני ראם
נחלים
מעגן מיכאל
טל מנשה
מחנה בוגרים חיפה
יבנה

ההוצאות התפעוליות בגין הקייטנות בשנת  2018עמדו על סך של  1,161אלפי .₪

פעילויות נוספות
סנגור ,ייצוג והנגשת מידע וזכויות
עמותת איל"ן מעורבת ברמה הארצית ובאופן שוטף בפעילות סנגור למען אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות
פיזית .עשייה זו נעשית בשותפות עם ארגונים נוספים ועל ידי ייצוג בוועדות הכנסת :ועדת העבודה,
הרווחה והבריאות ,ועדת החינוך ,תת ועדה לתקנות נגישות לאנשים עם מוגבלויות ,הועדה לביקורת
המדינה וכד'.






הרחבת סל הסיוע של משרד הבריאות לאנשים עם מוגבלות פיזית – איל"ן פועלת להרחבת סל
הסיוע של משרד הבריאות לרבות הוספת אביזרי עזר שיקומיים לסל .בשנת הדוח לקחה איל"ן חלק
בפורום משותף של משרד הבריאות ,עמותות הורים וארגונים חברתיים ,להרחבת מעורבות העו"סים
בתהליך הסיוע של המשרד.
מיצוי זכויות למוטבי איל"ן – איל"ן מספקת מידע אודות זכויות לאנשים עם מוגבלות פיזית ובני
משפחותיהם הן באמצעות סמנכ"לית השיקום ,עו"ס מרחביים בצפון ובדרום ובשנת  2019בכוונתנו
להוסיף עו"ס נוסף לאזור השרון .בנוסף ,איל"ן מתווכת בין מוטבי איל"ן לנציבות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות.
חוברת זכויות  -בשנת  2018החלה העמותה בכתיבת חוברת זכויות אשר עתידה להתפרסם ב
 .2019החוברת (פיזית ודיגיטלית) תרכז ותנגיש את המידע הרלוונטי למטופלי איל"ן ומשפחותיהם.
החוברת תפרט ותפשט את הזכויות השונות המגיעות למטופלי איל"ן ולמשפחותיהם ובכך תנגיש את
המידע .החוברת תצא לאור בשת"פ עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והקליניקה לקידום
זכויות לאנשים עם מוגבלויות של האוניברסיטה העברית.
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 קשרים עם משרדי הממשלה ,ארגונים ציבוריים ורשויות מקומיות -
 oאיל"ן מקיימת קשרים עם הגופים הרלבנטיים סביב מכלול רחב של נושאים משותפים ובהם:
מעקב אחר העברת מכסות והועדות למסגרות איל"ן ממשרד הרווחה והרשויות המקומיות ,על
מנת למנוע מצבים של פיגור או אי העברת תשלום משרד הרווחה בגין המושמים .ניהול ופיקוח
על הפעלת מועדוניות ,מרכזי יום לנכים קשים ,מעונות ומסגרות נוספות בשיתוף עם מנהל
המוגבלויות במשרד הרווחה .ניהול פרויקטים משותפים עם משרד החינוך כגון קייטנות ,משרד
הרווחה ,הרשויות המקומיות ,הג'וינט ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וארגונים
נוספים.
 oקיום שולחנות עגולים ושיח משותף עם עמותות אחרות המסייעות לאוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים ,לתיאום עמדות וקידום נושאים משותפים .בנוסף המנכ"ל וסמנכ"לית השיקום של איל"ן
משתתפים בפורום מקצועי המייעץ למנהל המוגבלויות במשרד הרווחה ,לקידום ושמירה על
זכויותיהם של מטופלי העמותה.
 oבמהלך שנת  2018מנכ"ל איל"ן והיועהמ"ש ,יחד עם ארגונים אחרים ,השתתפו בדיוני שולחן
עגול מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לצורך כתיבת נייר עמדה משותף ליישום
תקנות הנגישות .שת"פ זה ימשיך גם בשנת .2019

קידום המצוינות והמקצוענות בעמותה
הקו המנחה את העמותה הינו חתירה למצוינות ארגונית המלווה בחדשנות והתחדשות בתחום השיקום
והטיפול באנשים עם מוגבלות פיזית .אנו ממשיכים לשקוד על הטמעת החזון המטרות והיעדים הנגזרים
ממנו ,בפעילויות ובמסגרות השונות שאנו מפעילים תוך קידום איכות ומצוינות.
o

התמקצעות כח אדם  /חילופי מידע וידע
כעמותה הגדולה והמובילה בתחום שירותי השיקום לאנשים עם מוגבלות פיזית ,אנו מחויבים בעמידה
בסטנדרטים מקצועיים גבוהים וחותרים למצוינות מתמדת .בהתאם לכך אנו פועלים לשימור הידע
הרב והניסיון הנצבר במערכת ולהפצתו ,ובמקביל חותרים להרחבת אופקים ,לחדשנות ולהתמקצעות.
אנו מקדמים שיתופי פעולה ולימוד הדדי בתוך המערכת בכדי להשיג את מטרות העמותה.
במסגרת המאמצים לשפר את הטיפול במשאב האנושי ,מונתה במהלך  2018סמנכ"לית משאבי אנוש
במטה העמותה.
לאיל"ן מאגר ענק של ניסיון וידע מקצועי שראוי לחלוק בו .לשם כך הוקמו מסגרות דיון בהם יוכלו
העובדים והמתנדבים להיחשף למידע .הפעילות מתבצעת באמצעות צוותי עבודה המורכבים מיחידות
דומות בתוך העמותה ,דוגמת מרכזי היום ,המעונות או מרכזי הספורט .היעד הינו לקיים העברת מידע
והנגשת הידע המקצועי הרחב שקיים בארגון לכלל העובדים והמתנדבים ,לפתוח חלון לעבודה
אינטגרטיבית בין המוסדות השונים ,תוך יצירת היכרות בין הפרויקטים השונים ,שיתופי פעולה והפריה
הדדית ברמה המקצועית והארגונית ,ופיתוח כלי מדידה והערכה לפרויקטים השונים אשר יאפשרו
התייעלות ושיפור תהליכי עבודה.

o

הדרכות מקצועיות/ימי עיון
בשנת הדו"ח התקיימו בעמותה מגוון ימי עיון והשתלמות לדרגים השונים ,ימי עיון והשתלמויות
בנושאים שונים למתנדבים ולעובדים בצוותים הניהוליים והבינמקצועיים/פרה-רפואי של מסגרות איל"ן
השונות  .יודגש כי בנוסף לימי העיון וההשתלמות שמקיימת העמותה ,נשלחים הצוותים המקצועיים מן
התחומים שונים לימי עיון ,השתלמות וסדנאות ייעודיות אשר מאורגנים ע"י משרד הרווחה .כמו כן
משתתפים עובדים ומתנדבים בימי עיון מגוונים אשר מתקיימים ע"י עמותות וארגונים שונים.
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o

עבודת צוותים מקצועיים
במהלך השנה התקיימה עבודה במסגרת צוותים שהתמקדה בהגברת זרימת המידע וקידום היוזמות,
תוך שימת דגש על בניית כלים ארגוניים .בנוסף ,עסקנו בפיתוח והעשרת הידע המקצועי ,במינוף
המומחיות ובקידום איכות ומצוינות של המשאב האנושי בכל מסגרות איל"ן .במקביל לכל אלה המשיך
בפעולתו הפורום הניהולי המשותף המורכב ממנהלי הסניפים הגדולים והמוסדות .פורום זה עוסק
בסוגיות הניהול והקשרים בין המוסדות והסניפים למטה איל"ן ובהעברת מידע ,שיתוף ,עדכון
והתייעצות.
פורום סניפי איל"ן צפון
מטרות הפורום הינן יצירת היכרות ושיתופי פעולה בין כ 11-סניפים במרחב צפון ,חיזוק הקשר בין
סניפי הצפון למטה איל"ן ,הקניית ידע וכלים בנושאים רלבנטיים ,ייזום פעילויות משותפות מחוזיות
כמענה לצרכ ים העולים מן השטח ,עזרה הדדית ,למידת עמיתים .מפגשי הפורום ( 2-3בשנה)
מתארחים בסניפים השונים ועוסקים בתכנים רלבנטיים כגון :שיתופי פעולה ,גיוס משאבים ,כלים
לשיווק פעילות העמותה והסניפים ,תחומי פעילות חדשים בעמותה ,הדרכות וכד'.

o

תהליך אסטרטגי חדש
במהלך  2018התקיים תהליך אסטרטגי בשותפות נציגי הארגון  -מתנדבים ושכירים .מטרת התהליך
הינה מיקוד פעילות הארגון ,בדיקה ודיוק חזון העמותה ,תהליכי הניהול ,גיוס המשאבים ומבנה הועד
המנהל .התהליך התקיים בליווי שני יועצים מקצועיים :ד"ר אלון דומניס ומר שמוליק רביד .בימים אלו
שוקדת העמותה על בניית תכניות מותאמות בהתאם לתוצרי התהליך האסטרטגי .תכניות אלו יוטמעו
בסוף שנת  2019ובהמשך ב .2020

o

סקר מטופלים
בשנת הדוח קיימה איל"ן סקר בקרב לקוחות איל"ן (בוגרים והורים לילדים ,חברי איל"ן) .הסקר בוצע
על יד מכון סמית למחקר .תוצאות הסקר ביחד עם התהליך האסטרטגי המוזכר לעיל מאפשר להבין
את צרכי אוכלוסיית היעד והמגמות בתחום ובהתאם להתאים את המענים אותם מספקת איל"ן.

o

תהליך חדש לתכניות עבודה
ב  2018פותח מבנה חדש ואחיד להגשת תכניות עבודה צמודות תקציב לכלל סניפי העמותה ובהתאם
לכך הוגשו תכניות עבודה לשנת  2019על ידי כלל סניפי העמותה .בהתאם לתכניות המאושרות
הוקצה תקציב שנתי לכל אחד מהסניפים.

o

התנדבות
נתינה ללא גבולות ,מסירות ,נאמנות ומעל לכל אנושיות  -אלה התכונות המאפיינות את מתנדבי איל"ן .אנו
גאים בהון האנושי בו התברכנו ומוקירים תודה לאלפי מתנדבינו.
איל"ן מושתתת על עבודת מתנדבים ורואה במתנדבים נכס אסטרטגי ומשאב אנושי יקר ערך .מגוון
המתנדבים אשר פועל למען איל"ן הינו רחב :מתנדבים מחו"ל ,מקרב העסקים והקהילה ,סטודנטים וכמובן
תלמידים ובני נוער בתכניות המעורבות החברתית.
עיבוי ורי ענון הכוחות הפועלים בהנהלות המקומיות של הסניפים והמוסדות וקליטת מתנדבים לסיוע ולטיפול
פרטני במוטבי העמותה ,הינם בבחינת הכרח לצורך קיום פעילות עמותת איל"ן .מעבר לכך ,לתרומת
המתנדבים יש ערך מוסף אותו קשה לאמוד בכסף .המתנדבים הופכים לשגרירים של רצון טוב בקהילה,
ותורמים להעלאת המודעות הציבורית לנושא ולצורך בשילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה.
בשנת  2018המשכנו לרתום ולהגביר את המעורבות של חברות וגופים מסחריים שונים בפעילות
התנדבותית של עובדיהם למען חברי איל"ן.
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שווי ערך פעולת המתנדבים
באיל"ן מתנדבים כיום אלפי צעירים ובוגרים חלקם בהתנדבות קבועה ורצופה לאורך שנים וחלקם בהתנדבות
לתקופה מוגבלת (כגון בקייטנות הקיץ) בהתאם לצרכים בכל סניף/מוסד או אזור גיאוגרפי .תחומי ההתנדבות
הם רבים ומגוונים :החל מסיוע בתחום הטיפולי  -פרא רפואי ,סיעודי ,בפעילות חינוכית חברתית ,במגוון
פעילויות פנאי ועד לסיוע בתחום הארגוני בהנהלות הסניפים והמוסדות הפרושים מקרית שמונה ועד אילת.
שווי ערך פעולת המתנדבים באיל"ן ,בחישוב זהיר ושמרני שערכנו ,מסתכם לאלפי שעות התנדבות באופן
מצטבר .על פי חישוב שעות ההתנדבות בתעריף שכר מינימום לשעת התנדבות (אף כי ערך אמיתי של שעת
עבודה של חלק גדול מהמתנדבים הינו גבוה עשרת מונים) .בשנת  2018מדובר על סכום כולל של 7,174
אלפי  .₪כאמור הסכום חושב לפי שכר מינימום ותוך הקפדה על מתנדבים קבועים שעבודתם חיונית לארגון.
בסכום הנ"ל נכלל גם שווי תרומות בשווה כסף כגון :הפעלת מערך קייטנות הקיץ ,הפעלת חוג חברתי לאורך
כל השנה ,יועץ ביטוח ,קמפיין פרסום מקצועי לקראת יום ההתרמה השנתי ,ליווי משרד פרסום לאורך כל
השנה ,שטחי פרסום שהתקבלו בתרומה לצורך קמפיין יום ההתרמה ,וקבלת ציוד חדש בתרומה שלא
מבוטא בערכים כספיים בדו"ח הכספי.
כאמור תרומתם של המתנדבים באיל"ן הינה חיונית ביותר לפעילות הארגון וערכה רב לאין שיעור מהערך
הכספי שצוין לעיל.

גיוס משאבים
על מנת לממן את פעילותה הענפה של איל"ן אנו מקיימים פעולות מגוונות לגיוס משאבים :מבצעי התרמה
ארציים דוגמת יום ההתרמה השנתי "מצעד הפרוטות" ,הפעלת מוקד התרמה טלפוני ,מבצעי התרמה
ברשתות שיווק מסחריות ,עידוד הציבור להצטרף למיזם "עיגול לטובה" ולעגל למען איל"ן ,ייזום פניה לחברות
וקרנות בארץ ובחו"ל וכד' .כמו כן קיימו חלק מסניפי העמותה אירועי התרמה מקומיים :במכירת כרטיסים
למופע אמנים ,בקיום תערוכות ציורים ובזארים בהם נמכרים עבודות מעשה ידי חברי איל"ן ,בשליחת מכתבים
אישיים בדיוור ישיר לבתי התושבים ועוד .כך לדוגמא ,בשנת  2018התקיימה תערוכת ציורים של האומן יוני
דנציגר במוזיאון א"י ,במהלכה נמכרו כל הציורים וחלק מההכנסות הועברו כתרומה להצטיידות מרכז היום
"בית חנה" בת"א.
יש לציין כי תרומות בשווי מאות אלפי  ₪התקבלו גם בדמות מוצרים או באספקת שירותים 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".
גיוס המשאבים הכספיים והאחרים מתורמים ,כמו גם שיתוף הפעולה עם גורמים ממשלתיים וציבוריים מאפשר
פיתוח שירותים חדשים לצד הרחבת השירותים הקיימים ,תוך שיפור איכותם והרחבת מעגל הנהנים מהסיוע
של איל"ן.
במהלך  2018החליט הועד המנהל על גיוס מנהלת פיתוח משאבים לצורך הובלת התחום בארגון .מנהלת
פיתוח המשאבים תפעל החל מה .2019

הסברה ,פרסום ויחסי ציבור
פעילות הסברה ויח"צ התקיימה תוך מאמץ ממוקד ומוצלח להגדיל את חשיפת איל"ן במדיות השונות בדגש על
הפעילות שמקיימת העמותה לרווחת מטופליה ,ובתוך כך להביא לידיעת הציבור את יכולותיהם ,הישגיהם
וצרכיהם של אנשים עם מוגבלות פיזית מנקודת מבט של העצמה ודרישה לשוויון ולא ממקום של חולשה
ונזקקות.
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מיתוג ופרסום  -משרד הפרסום מקאן ת"א ליווה את העמותה בהתנדבות בכל פעולות המיתוג והפרסום
אשר מתפרסות על פני השנה .בשנת  2018העלה המשרד עבור העמותה את קמפיין יום ההתרמה
הארצי של העמותה וקמפיין ייעודי לקייטנות .לצורך העלאת הפרסומים והחשיפה גויסו מודעות בעיתונים,
שלטי חוצות ובאנרים באתרי אינטרנט כולם בתרומת המדיות.
יחסי ציבור – בסיוע משרד אייזנברג-אליאש קידמה העמותה את חשיפתה באמצעי התקשורת השונים
תוך מאמץ להרחיב את הסיקור על הפעילויות השונות אשר מתבצעות בסניפים ובמוסדות באמצעות ייזום
מאמרי דעה ,ראיונות וכתבות בעיתונות ,ברדיו ,בטלוויזיה ובאינטרנט בנושאים מגוונים :קייטנות הקיץ,
פעילויות סניפי ומוסדות איל"ן ,הקמת מרכזי יום חדשים ,סיפורים אישיים ,יום ההתרמה וכד'.
טקס פתיחת שנת העבודה בבית הנשיא  -את הטקס אשר עמד בסימן אמנות אנשים עם מוגבלות
ארחה רעיית הנשיא גב' נחמה ריבלין ,ולקחו בו חלק מגוון אמנים חברי איל"ן ובמסגרתו הוצגה תערוכת
ציורים של ילדי איל"ן .האירוע זכה לחשיפה יפה במדיות השונות ובכלל זה במהדורות החדשות
בטלוויזיה.
עלון איל"ן  -בינואר  2018הופק עלון איל"ן במתכונת מצומצמת ,ובסוף  2018הופק עלון נוסף המסכם
את הפעילות בשנת  .2018העלונים הופצו לסניפי ומוסדות העמותה ,לחברות ,לארגונים ותורמים
מרכזיים.
הפקת לוח שנה – בשנת הדוח הופק לוח שנה משותף עם חברת מגדל (לשנת  )2018-2019המציג
ציורים של מטופלי איל"ן.
אתר האינטרנט והמדיה חברתית :האתר ודף הפייסבוק של העמותה המשיכו להתעדכן בשוטף .נעשה
מאמץ להרחיב את נוכחות העמותה במדיות החברתיות ולהרחיב את הפעילות בהן כפלטפורמה להעברת
המידע ולחשיפה  .התבצעה פעולה מוצלחת להגדלת מספר האוהדים לדף הפייסבוק של העמותה שעומד
על כ 6,650 -אוהדים ,וממשיך לגדול בהתמדה.

שיתופי פעולה וקשרי חוץ




בשנת הדוח התקיימה תערוכת ציורים ראשונה של איל"ן במטה האו"ם בניו יורק ,במסגרת השבוע בו
ציינו באו"ם את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות פיזיות .לערב ההשקה הוזמנו עובדי האו"ם,
דיפלומטים ונציגים שונים מהעולם ובמהלכו נשא דברים שגריר ישראל באו"ם ,מר דני דנון.
התקיים ערב הוקרה לעמותת איל"ן בבית הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק ,מר דני דיין .לערב זה
הגיעו אורחים מהקהילה היהודית בניו יורק ,אנשי עסקים ,מוזמני אגודת הידידים של איל"ן בניו יורק
ומוזמני הקונסוליה הישראלית בניו יורק.
כפועל יוצא מן הקשרים שיצר יו"ר איל"ן במהלך ביקורו בקוריאה ,התארחה פעם נוספת בשנת 2018
משלחת גדולה של קוריאנים אוונגליסטים-אוהבי ישראל ,בסניף איל"ן ראשון לציון וקיימו מופע משותף עם
להקות הריקודים בכיסאות גלגלים של איל"ן.

פעילות הסברתית חינוכית-ערכית במסגרת מערכת החינוך
איל"ן שואפת להוביל לשילובם המוצלח בחברה של ילדי ובוגרי איל"ן .שילוב זה יוכל להתגשם ולהפוך למציאות
רק אם יתקיים דיאלוג הדוק ומתמשך בין מקבלי השירות של העמותה לכלל האוכלוסייה.
אנו מאמינים כי חלק מתפקידנו הינו לשנות את הדעות הקדומות בחברה ואת דרכי ההתייחסות לאדם עם
מוגבלות .על כן שמנו לעצמנו כמטרה ,לחשוף את האוכלוסיות השונות זו לזו ,על ידי קיום מפגשי הסברה
וחשיפה בשיתוף מערכת החינוך ,כאשר קהל היעד המרכזי הינו ילדים ובני נוער ,תלמידים במסגרות החינוך,
וחניכי תנועות הנוער.
אנו מייחסים חשיבות רבה לערך החינוכי שיש לפעולות ההסברה והחשיפה בקרב תלמידי מערכת החינוך
ושמחים על ההזדמנות להיכנס לבתי הספר בכל הזדמנות אפשרית הן לפני יום ההתרמה והן במשך השנה על
מנת להעביר את המסר ולחשוף את בני הנוער לעולמם של אנשים עם מוגבלות פיזית ,בני משפחותים
ולפעילות העמותה .אנו מקפידים על יצירת קשר עם רבים מבתי הספר מדי שנה ,וחותרים למסד פעילויות
משותפות שייצרו מפגש בין העולמות.
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להלן מקצת מן הפעילויות בהם מתקיים שילוב ושותפות בין בני נוער ,תלמידי בי"ס וחניכי תנועות הנוער לבין
סניפי ומוסדות איל"ן בכל רחבי הארץ:


קליטת תלמידים בתכניות המעורבות החברתית – איל"ן מוכר ע"י משרד החינוך כגוף ארצי קולט לפעילות
תלמידים מסגרת תכניות המעורבות החברתית .עיקר הסיוע של התלמידים המתנדבים נעשה בשילוב
בפעילויות חינוכיות ,חברתיות ושיקומיות במסגרות איל"ן השונות.



פרויקט מחויבות אישית  -קיום הדרכות לתלמידי כיתות י' לקראת כניסתם לפרויקט מחויבות אישית
ומעורבות חברתית ,וציוותם לחונכות אישית ושיעורי עזר לילדי איל"ן בבתיהם.



ימי חשיפה  -להכרת והבנת עולמו של האדם עם מוגבלות בשיתוף עם מועצות התלמידים בביה"ס .סניפי
איל"ן ברחבי הארץ קיימו במהלך השנה אירועי חשיפה בבתי הספר בנושא מטופלי איל"ן .בחלק מן
האירועים שולבו דוכני מכירת מוצרים וגיוס תרומות לטובת עזרי שיקום להם נזקקים תלמידים עם
מוגבלויות פיזיות מהישוב.



סדנאות בנושא "האחר הוא אני"  -הרצת סדנת "אדם בדיוק כמונו" שפותחה ע"י איל"ן ת"א בשיתוף מכון
ארגמן במטרה לקדם ולהטמיע תהליכי שילוב והכללה של תלמידים עם מוגבלויות.



סדנאות חשיפה במרכזי הספורט  -במרכזי הספורט של איל"ן ברמת גן ובחיפה מתקיימות סדנאות
מיועדות לתלמידי ביה"ס היסודיים ,חטיבות ביניים ותיכונים ,שמטרתן חשיפת התלמידים למצבי מוגבלות
שונים ע"מ לשנות עמדות ,סטריאוטיפים וסטיגמות כלפי אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בכלל ואנשים עם
מוגבלות פיזית בפרט .כל זאת תוך שימוש באביזרים והשתתפות בפעילות גופנית מהנה המותאמת
למצבי מוגבלות.



חוגים חברתיים  -מטה איל"ן מפעיל חוגים בהם משולבים עשרות בני נוער ללא מוגבלות ,חונכות וטיפול.
בפעילויות אלו הם נחשפים לעולמם של הילדים עם המוגבלויות הפיזיות בפן החינוכי והחברתי.



קייטנות הקיץ  -בקייטנות אשר מתקיימות בקיבוצים ובישובים קהילתיים בכל רחבי הארץ ,משולבים אלפי
בני נוער כחונכים לילדי איל"ן.



מסיבות טיולים ופעילויות חברה משותפות עם תלמידי מערכת החינוך הרגילה בכל הארץ.



פרויקט "סל גל" – פועל במרכזי הספורט ובחלק מסניפי איל"ן .במסגרתו משחקים כדורסל ילדים ובני
נוער עם מוגבלות יחד עם בני נוער ללא מוגבלות .הדבר מסייע בפיתוח מסוגלות חברתית בקרב ילדים
עם מוגבלות פיזית גופניות.



פעילות משותפת של תלמידי בי"ס במסגרת חוגי ריקודים בכיסאות גלגלים.



אנשי המקצוע של איל"ן מקיימים שותפות בדיונים ופיתוח תכניות קידום של ילדים עם מוגבלות
המשולבים בחינוך הרגיל .דיונים בהם שותפים אנשי משרד החינוך ,משרד הרווחה והמוסד לביטוח
לאומי.



סיוע לתלמידי תיכון וסטודנטים שעורכים מחקרים בנושאים הקשורים במוגבלויות.
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שקיפות בקרה וביקורת
איל"ן פועלת בהתאם לכללי הרגולציה המחייבים ועל פי נורמות של ניהול תקין ,שקיפות ,אחריות ומקצועיות,
כאשר הביקורת הפנימית משמשת לה כלי חשוב בהבטחת תקינות פעילותה ומסייעת לה לעמוד באמות
המידה המתבקשות מארגון וולונטרי אשר עושה שימוש בכספי הציבור.
בקרה עצמית הינה חלק חשוב במדיניות העמותה לפיכך מקיימת איל"ן מערך נרחב של ביקורת פנימית מתוך
הכרה שהדבר מחזק את מנגנוני הבקרה והמנהל התקין ,מסייע לתיקון ליקויים ,לייעול ההתנהלות ולשיפור
העשייה היומיומית לרווחת מטופלי העמותה.
ועדת הביקורת של איל"ן ,אשר בראשה עומדים מתנדבים אנשי מקצוע ,מקיימת באופן שוטף בדיקות לבקרה
ופקוח כמתחייב בחוק ועל פי תקנות והוראות הנהלת איל"ן .הביקורות בוצעו ע"י מבקר הפנים של העמותה
רו"ח דורון כהן ממשרד פאהן קנה.
במהלך שנת  2018נערכו ביקורות יזומות בסניפים ובמוסדות על פי תכנית העבודה שקבעה הועדה .חלק מן
הביקורות היו רוחביות והתמקדו בנושאים נקודתיים .דוחות הביקורת וממצאיהם הובאו לדיון בישיבותיה של
ועדת הביקורת.
כמו כן התקיימו מספר ביקורות חיצוניות ע"י גורמי רגולציה שונים ,ובראשם ביקורת עומק מטעם רשם
העמותות  .העמותה קיבלה את הדו"ח הסופי של הרשם ,הגיבה עליו וממתינה בימים אלו לאישור סופי על סיום
הביקורת.
ראוי לציין כי נושא השכר ,כמו יתר הוצאות המינהל של העמותה ,עברו את ביקורת החשב הכללי באוצר
וביקורת רשם העמותות אשר קבעו כי השכר המשולם באיל"ן הינו בהתאם לכללים המקובלים ואינו חריג.
שיעור הוצאות המנהל של איל"ן בשנת  2018עמד על סך של  3%בלבד.

תכניות הפיתוח








פרויקט מרכז יום ת"א – "בית חנה":
בשלהי שנת  2014פרויקט הבניה של מרכז היום ת"א "בית חנה" – יצא לדרך והפרויקט הסתיים במהלך
בשנת  .2018בשנים  2014עד  2018הושקעו סך של כ 21.9 -מ' ( ₪בשנת  2018כ 3.3 -מ' .)₪
סניף ירושלים – פרויקט הקמת מרכז יום:
עד סוף שנת  2018בוצעו תשלומים בסך של כ  1.3מ'  ₪אגרות ותשלום ליועצים בגין תכניות בניה של
מרכז יום ירושלים.
הערה :עלות הבניה צפויה להסתכם בסך של כ 15.5 -מ' .₪
בית קסלר ,מעון לנכים-קרית חיים:
בגין רכישת רכב חדש להסעת נכים שולמו  0.3מ' .₪
מרכז ספורט רמת גן:
בשנת  2018השקיע מרכז הספורט כ 1 -מ'  ₪ברכישת כסאות גלגלים ושיפוץ מתקני דרך הכושר.
מטה איל"ן:
בשנת  2018נרכש נכס בפתח תקוה שישמש כמשרד מטה העמותה .עלות רכישה כולל שיפוצים
והתאמות הוערכה בכ 7.5 -מיליון  .₪מתוך כך שולם בשנת  2018סך של כ 6.5 -מיליון .₪
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הפעולות העיקריות שביצעה העמותה בשנת ( 2018באלפי :)₪
פעולות עיקריות שבוצעו השנה
א .תפעול ואחזקת מעונות (בית קסלר חיפה ,מעון גילה ירושלים)
ב .תפעול ואחזקת מרכזי ספורט  -לרבות פעולות שיקום ,הדרכה,
טיפול פארה-רפואי במרכזי ספורט איל"ן בר"ג ובחיפה
ג .מועדוניות ,קייטנות ,חוג חברתי ומרכזי יום
ד .מפעל מוגן לשיקום והכשרת בוגרים עם מוגבלות פיזית

הסכום שהוצא בהתאם
לדו"ח כספי ( 2018באלפי )₪
36,359
16,493
21,987
6,019

יעדים
יעדים שנתיים להגשמת מטרות העמותה הרשומות לשנה שלאחר שנת הדוח (שבכוונת העמותה לבצע לצורך
מימושם) .נא ציינו אחד עד חמישה יעדים מרכזיים לפי סדר החשיבות ולצדם את הפעולות העיקריות שבכוונת
העמותה לבצע בשנת הדוח הבאה לצורך מימוש יעדיה השנתיים*
יעדים מרכזיים
ליישום  .1הקמה והפעלת  5צוותי פעולה לבניית תכניות מותאמות בהתאם לתוצרי
מתווה
בניית
החדשה התהליך האסטרטגי אשר יוטמעו בסוף שנת  2019ובהמשך ב .2020
האסטרטגיה
שאישר הארגון בשנת  .2 2018קיום מפגשים עם סניפי ומוסדות העמותה להצגת תוצרי התהליך
האסטרטגי
 .3ליווי סניפים ומוסדות שיחלו בהפעלת תכניות חדשות בהתאם
לאסטרטגיה
התמקצעות בתחום משאבי  .1קיום מגוון ימי עיון והשתלמויות לעובדים בצוותים הניהוליים ומקצועיים של
אנוש ויצירת תשתית אחידה המסגרות השונות ולפורום יו"ר סניפי איל"ן .כמו כן תתקיים סדנה ייעודית
בתחום משאבי אנוש בכלל לצוות הניהולי של העמותה.
 .2בניית נהלים ארגוניים בתחום משאבי אנוש.
העמותה
 .3פיתוח והעשרת הידע המ3קצועי ,מינוף המומחיות ,קידום איכות ומצוינות
של המשאב האנושי בכל מסגרות איל"ן.
 .4הפעלת פורום ניהולי משותף המורכב ממנהלי הסניפים הגדולים
והמוסדות שעוסק בסוגיות הניהול והקשרים בין המוסדות והסניפים למטה
איל"ן ובהעברת מידע ,שיתוף ,עדכון והתייעצות.
הרחבת תחום פיתוח וגיוס  .1גיוס והעסקת מנהלת פיתוח משאבים במטה העמותה
המשאבים של העמותה  .2היכרות מנהלת פיתוח המשאבים עם מסגרות העמותה והצרכים השונים
ויצירת תשתית אחידה  .3בניית תכנית גיוס משאבים
משאבים  .4הגדרת פרויקטים מרכזיים לשיווק לתורמים
גיוס
בתחום
 .5הידוק הקשר עם אגודות הידידים של איל"ן בחו"ל
בכללה העמותה
 .6הגדרת רפרנטים לגיוס משאבים בסניפי ובמוסדות איל"ן
העמקת פעילות העמותה  .1שיתוף פעולה עם עמותות נוספות בתחום הסנגור ,קידום חקיקה ומיצוי
בתחום הסנגור ,קידום הזכויות.
חקיקה ,מיצוי הזכויות ,ייעוץ  .2ייצוג בוועדות בכנסת
 . 3קידום מיצוי זכויות מוטבי איל"ן לרבות כתיבת חוברת זכויות אשר תרכז
וליווי אישי
ותנגיש את המידע הרלבנטי למטופלי איל"ן ובני משפחותיהם.
 .4פיתוח קשרים עם משרדי ממשלה ,ארגונים ציבוריים ורשויות מקומיות.
 .5קיום שולחנות עגולים ושיח עם אוכלוסיות עם צריכים מיוחדים.
בניית מרכז יום שיקומי חדש ביצוע בניית מרכז היום החדש בהתאם לתכנית ולוחות הזמנים שנקבעו
ובפיקוח ועדות היגוי פנימיות וחיצוניות שהוקמו לפרויקט
בירושלים
הפעולות העיקריות

24

מאפיינים
זכות במקרקעין
האם לעמותה זכות שימוש במקרקעין שנתן לה גוף ציבורי ,ובכלל זה רשות מקומית ורשות מקרקעי ישראל
(בשנת הדוח ובשנים קודמות):
כן/לא
פרטי הנכס

תיאור הזכות:
אחר (מלל חופשי)/
הקצאת קרקע בתמורה
סמלית /הקצאת קרקע
ללא תמורה
הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

בית בגנו

הקצאת קרקע ללא תמורה
הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית
רשות מקומית

סניף איל"ן גבעתיים
דרך בן גוריון  182גבעתיים

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

סניף איל"ן התנועה
הקיבוצית
סניף איל"ן הרצליה
בן גוריון  14הרצליה
סניף איל"ן כפר סבא

הקצאת קרקע ללא תמורה

התנועה
הקיבוצית
רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע בתמורה
סמלית
הקצאת קרקע ללא תמורה

יורשי ש .קרץ
בע"מ
רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה
הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית
רשות מקומית

סניף איל"ן אשדוד
רח' רנגוזין  3אשדוד
סניף איל"ן אשקלון
רח' דיבולט  1אשקלון
סניף איל"ן באר טוביה
מועצה אזורית א.ת .באר
טוביה
סניף בני ברק
גוטליב  6בני ברק
מועדונית איל"ן בית שאן
סניף איל"ן בת ים
אהוד קנמון  10בת ים

סניף איל"ן חדרה
הרב אורנשטיין  5חדרה
סניף איל"ן חיפה
סניף איל"ן מודיעין
רכסים פינת עמינדב ,מקלט
 415מודיעין
סניף איל"ן נהריה
סניף איל"ן פתח תקוה
איכילוב  5פתח תקווה

הקצאת קרקע ללא תמורה
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אחר

הגוף שנתן את
הזכות

מועד מתן הזכות

בהתאם לבקשת
תמיכה המוגשת
לרשות המקומית מידי
שנה

הסכם רשות שימוש
משנת 2009
31.12.1970
הסכם רשות שימוש
משנת 2017
מכתב מאשר משנת
1978

פרטי הנכס

סניף איל"ן קריית שמונה
סניף איל"ן רמת הגולן
מרכז איתן קצרין
סניף איל"ן רעננה
אחוזה  80רעננה

סניף איל"ן רחובות
הנשיא הראשון  46רחובות
סניף איל"ן רמלה
אברהם הלל  6מתחם
הידידות רמלה
סניף איל"ן צפת
מרכז ספורט איל"ן רמת גן
שד' רוקח  123רמת גן
גוש  6203חלק מחלקה
169
מרכז יום איל"ן בית חנה תל
אביב
פנחס רוזן  100תל אביב
מרכז יום איל"ן באר שבע-
רח' המדע  ,17שכ' רמות
באר שבע
מרכז יום ירושלים

אחר

הגוף שנתן את
הזכות

מועד מתן הזכות

תיאור הזכות:
אחר (מלל חופשי)/
הקצאת קרקע בתמורה
סמלית /הקצאת קרקע
ללא תמורה
הקצאת קרקע ללא תמורה
הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית
רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה
הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית
רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הסכם רשות שימוש
משנת 2011

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הקצאת קרקע ללא תמורה

רשות מקומית

הסכם הפעלה עם
עיריית באר שבע מיום
7.4.2002
18.2.2016

מכתב מאשר משנת
2017
מבנה חד קומתי נמסר
לעירייה -מעיזבון
איזידור גולדשטיין
לטובת שימוש משרד
איל"ן.
מכתב מאשר משנת
2016
הנכס בשימוש איל"ן
משנות ה ;60-אישור
כתוב משנת 2003

עסקאות ורכישות
העברת כספים ונכסים שלא בתמורה:
האם העמותה העבירה בשנת הדוח ,ללא תמורה ושלא במהלך העסקים הרגיל* כספים ונכסים (שאינם נכסי
מקרקעין)?
*פעילות לא שגרתית ,לדוגמה :עמותה העוסקת בניהול בית ספר תרמה ציוד לגוף אחר.

כן/לא
תיאור הנכס/
סכום הכסף
שהועבר

סוג הגוף אליו
הועבר הנכס/
הכסף
(יחיד/תאגיד)

מטרת
ההעברה

שם הגוף אליו
הועבר הנכס/
הכסף
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הקשר בין הגוף שווי כספי ב ₪
אליו הועבר
הנכס /כסף
לבין העמותה
או נושא משרה
בה**

**''נושא משרה''  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר ,לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף
במישרין למנהל הכללי

עסקאות במקרקעין:
האם העמותה ביצעה עסקאות במקרקעין בשנת הדוח? כן/לא
תיאור
הנכס

גוש ,חלקה,
ותת חלקה

מהות
העסקה
(יש לבחור
מהרשימה
מטה)

שווי
העסקה ב
₪

הערה

אם העסקה עם צד
קשור* לעמותה ,יש
לפרט:
 .1שם הצד הקשור
לעסקה
 .2הקשר בין הצד
השני לעסקה
לבין העמותה
ככל שקיים

החזרה ופינוי
נכס בדיירות
מוגנת
ברחוב י.ל.
גורדון 9

גוש  ,6968חלקה
 ,94תת חלקה 6
גוש  ,6968חלקה
 ,94תת חלקה 1
בלשכת רישום
המקרקעין תל
אביב-יפו
גוש  ,6367חלקה
 169בלשכת
רישום מקרקעין
פתח תקוה

מכירה בידי
העמותה

2,400,000
( ₪כולל
מע"מ)

הסכם פינוי מטה העמותה
בית
לאישור
בהתאם
משפט שלום בתל אביב
בעל
מיום 10.10.2018
הנכס :עמיחי ז'רסקי ת.ז.
007637842

לא

קניה בידי
העמותה

6,027,255
( ₪כולל
מע"מ)

מעבר מטה העמותה.
מכר בהתאם להסכם מיום
.4.9.18
נמכר מ :זהר סחר
מ.ח.
בע"מ
והשקעות
511964165
דמרי הנדסה וקבלנות
( )1990בע"מ מ.ח.
511474553
מכר בהתאם להסכם מיום
.30.5.18
נמכר ל :איוב חליל ת.ז
.038058806
התקבל פטור ממס שבח

לא

רכישת נכס
ברחוב מוטה
גור  5פתח
תקווה

מכירת דירה
ברחוב
אלנבי 177
בחיפה
מעיזבון
עמונה
פרידמן ז"ל
ת.ז
005994165
תמורה עבור דמי שכירות לא
עסקת תמ"א גוש  7168חלקה עסקת
 38/2של
לשנתיים .יזמים :לוינסקי
תמ"א
 189תת חלקה
עופר בע"מ
דירת מגורים 15
ברח' בן
יהודה 4
בחולון
*"צד קשור" – כל אחד מאלה )1( :חבר העמותה; ( )2נושא משרה בעמותה; ( )3עובד העמותה; ( )4תורם שתרם באחת
משלוש השנים האחרונות לעמותה סכום העולה על  20%מהמחזור שלה באותה שנה; ( )5בני זוגם וקרוביהם של מי
מהמפורטים בפסקאות משנה ( )1עד ( )6( ;)4תאגיד שמי מהמפורטים בפסקאות משנה ( )1עד ( )5מחזיק ב25%-
לפחות מזכויות ההצבעה ,שיש לו זכות למנות נושא שרה בו או שהוא משמש נושא משרה בו או מכהן בו בתפקיד מקביל
לנושא משרה;
גוש ,10815
חלקה  ,16תת
חלקה ,14
בלשכת רישום
מקרקעין חיפה

מכירה בידי
העמותה

של

חלקה
איל"ן
100%
מתמורת
הדירה.
התמורה
לאיל"ן:
800,000
₪
₪ 73,500
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לא

מהות העסקה:
 החכרה (השכרה) לתקופה של למעלה מ  25שנה החכרה (השכרה) לתקופה של למעלה מ  5שנה חכירה (שכירות) לתקופה של למעלה מ  25שנה חכירה (שכירות) לתקופה של למעלה מ  5שנה מכירה בידי העמותה קניה בידי העמותהעסקאות שלא במקרקעין
האם העמותה ביצעה עסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים* בשנת הדוח?
בכלל זה יש להתייחס להלוואות ולהתקשרויות לקניית שירותים או למכירתם
*"צד קשור" – כל אחד מאלה )1( :חבר העמותה; ( )2נושא משרה בעמותה; ( )3עובד העמותה; ( )4תורם שתרם באחת
משלוש השנים האחרונות לעמותה סכום העולה על  20%מהמחזור שלה באותה שנה; ( )5בני זוגם וקרוביהם של מי
מהמפורטים בפסקאות משנה ( )1עד ( )6( ;)4תאגיד שמי מהמפורטים בפסקאות משנה ( )1עד ( )5מחזיק ב25%-
לפחות מזכויות ההצבעה ,שיש לו זכות למנות נושא שרה בו או שהוא משמש נושא משרה בו או מכהן בו בתפקיד מקביל
לנושא משרה;

כן/לא
שם הצד השני
לעסקה
קופת חולים לאומית

הקשר בין הצד השני
לעסקה לבין העמותה
מר מיכה סמיון ,חבר ועד
מנהל של איל"ן ,הינו חבר
ו .כספים של קופ"ח
לאומית

סיגאל סחר בינ"ל
בע"מ

בעלי החברה הינו מר
יורם לבנשטיין ,שהוא
בעלה של גב' שרה
לבנשטיין המכהנת כיו"ר
איל"ן סניף חיפה וחברת
ועד מנהל של
איל"ן(בתקופת הדוח)
חבר ועד המנהל של
איל"ן ,מר יוסי לוי ,הינו
חבר ועד של א.נ.א.

המכללה למינהל
המסלול האקדמי
(חל"צ)

מר יקותיאל גביש ,יו"ר
ועדת כספים של איל"ן הינו
חבר בחבר הנאמנים
בועדת הביקורת של
המכללה
מר אבי באשר ,חבר ועד
מנהל איל"ן ,הינו חבר

א.נ.א -אגודת
אכסניות ונוער

סוג העסקה

סכום העסקה ב ₪

קבלת שירותי
הידרותרפיה ממעון גילה
ושירותי ספורט טיפולי
ממרכז ספורט איל"ן רמת
גן .רכישת תרופות ע"י
איל"ן בית קסלר.
רכישת צמיגים לכסאות
גלגלים לאיל"ן בית קסלר.

סכום שעבר מאיל"ן לצד
השני₪ 3,100 -

ארוח ופעילות חוג חברתי
וכן סניף איל"ן תל אביב
עבור לינה לתלמידי בית
ספר און במהלך טיול
שנתי.
קורס חשבות שכר
לעובדת איל"ן מעון גילה
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סכום שהתקבל באיל"ן
מהצד השני170,585 -
סכום שעבר מאיל"ן לצד
השני₪ 8,906 -

סכום שעבר מאיל"ן לצד
השני₪ 23,857 -

סכום שעבר מאיל"ן לצד
השני₪ 4,475 -

שם הצד השני
לעסקה

הקשר בין הצד השני
לעסקה לבין העמותה
הועד המנהל של מכללה
מר ירון רביד ,חבר ועד
מנהל של איל"ן ,הינו
מנכ"ל סיטיפס

מרכז שיקום וספורט
איל"ן חיפה
התאחדות
הישראלית לספורט
נכים

חברת בת של איל"ן

סיטיפס בע"מ

מר אפרים זינגר  ,חבר
הוועד מנהל של איל"ן הינו
חבר הנהלה בהתאחדות
ספורט נכים בישראל

סוג העסקה

סכום העסקה ב ₪

תרומה עבור מנויים לדיירי
איל"ן מעון גילה למשחקי
הפועל בירושלים

סכום שהתקבל באיל"ן
מהצד השני -כ₪ 20,000 -

העברת הקצבות וקניית
שירותים
תשלום דמי חבר

 1,682אלפי ₪
היקף הפעילות של איל"ן
מול ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים ₪ 151,979
ממרכז ספורט ר"ג .מרכז
ספורט ר"ג שילמו דמי חבר
בסך  ₪ 18,000לוועד
האולימפי וסך ₪ 107,400
להתאחדות הישראלית
לספורט.

אירועים
אירועים חריגים:
האם היו אירועים חריגים* או מהותיים בשנת הדוח או לאחר שנת הדוח ועד אישור הדוח באסיפה הכללית?
* לדוגמא :התפטרות מוסד ממוסדות העמותה ,התפטרות המנהל הכללי או נושא משרה אחר ,שינוי משמעותי בקהל היעד
של העמותה או באזור הפעילות שלה ,פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה בקשר עם ביצוע
תפקידו בעמותה ,הגשת כתב אישום נגד העמותה או נגד מי מנושאי המשרה בה בקשר עם תפקידו בעמותה ,גילוי של
מעילה בעמותה ,קליטת פעילות משמעותית מעמותה או חל"צ אחרת וכיוצא באלה.

כן/לא
תיאור האירוע והשפעתו על העמותה
25.6.2018 ILAN- Israel
שינוי שם העמותה באנגלית

Children
with
Disabilities

for

Association

העברת מטה העמותה לכתובת :רחוב מוטה גור 4.4.2019 5
פתח תקווה
ביום  28.2.2018סיימה עו"ד כרמית הראל היועצת 28.2.2018
המשפטית של העמותה את תפקידה ופרשה
לגמלאות .ביום  1.3.2018נכנסה במקומה לתפקיד
היועמ"ש של איל"ן עו"ד דקלה סיתי-מאיר.
ביום  31.12.2018סיימה גב' ענת לוי ,סמנכ"לית 31.12.2018
למנהל וארגון את תפקידה 1.9.2018 .נכנסה
במקומה לתפקיד עוזרת מנכ"ל ומנהלת תפעול
סניפים גב' מיכל דנין הולנדר.
ביום  12.2.2019סיים מר אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי 12.2.2019
את תפקידו בעמותה 18.11.2018 .נכנסה במקומו
לתפקיד סמנכ"ל שיקום גב' נחמה כהן
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מועד האירוע

תיקון ליקויים:
האם היתה בשנת הדוח דרישה לתיקון ליקויים ע"י גוף ציבורי*?
*משרד ממשלתי ,רשות מקומית או רשות אחרת המוסמכת לפי דין

כן/לא
יש לציין שם גוף ציבורי_____________________ :
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דוח מילולי חלק ב'
מועסקים
מספר המועסקים בשכר בעמותה בשנת הדוח (נכון לסוף שנת הדוח)552 :
מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדוח (נכון לסוף שנת הדוח)3,463 :
מספר החברים בעמותה בשנת הדוח (נכון לסוף שנת הדוח)3,463 :
מלגות לגורמים קשורים:
האם העמותה חילקה מלגות בשנת הדוח לנושאי משרה בעמותה ,לעובדי העמותה או לקרוביהם*?
*"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד
מאלה

כן/לא
מספר זיהוי

סך הכל כספים שניתנו כמלגה
בשנת הדוח ב ₪

שם

גמול והחזר הוצאות:
האם העמותה שילמה במהלך שנת הדוח שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי העניין ,למנהל הכללי (אם לא נכלל
בחמשת מקבלי השכר הגבוה של העמותה) ,לחברי הועד ולחברי ועדת הביקורת והגוף המבקר?
כן/לא
נא לפרט שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי העניין ,ששולמו במצטבר בשנת הדוח למנהל הכללי ,לחברי הועד
ולחברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:
גמול כולל ששולם
תפקיד
שם
מספר זיהוי
במהלך השנה ב ₪
שכר מגורם חיצוני:
האם יש נושאי משרה או עובדים בעמותה שגורם חיצוני לעמותה משלם את שכרם בעד ביצוע תפקידם
בעמותה ,כולו או חלקו?
כן/לא
מספר זיהוי גורם חיצוני

טיב הקשר לעמותה

שם
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כמות נושאי משרה או
עובדים ששכרם משולם
ע"י הגורם

קרובי משפחה:
האם מכהנים או מועסקים בעמותה קרובי משפחה של נושאי משרה* בעמותה?
**''נושא משרה''  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר ,לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף
במישרין למנהל הכללי

כן/לא
שם נושא המשרה
שקרובו מועסק או מכהן
בעמותה

תפקידו של הקרוב

תפקידו של נושא
המשרה בעמותה

שכר חודי ממוצע ברוטו
של הקרוב שנת הדיווח
ב₪

הערה :אם מדובר בקרוב של נושא משרה שהוא נושא משרה בעצמו ,די לציינו פעם אחת.

תאגידים קשורים
שליטה בתאגידים:
האם יש תאגידים שהעמותה שולטת בהם ,חברה בהם ,מחזיקה ב  5%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה
הכללית או שהיא בעלת זכות למנות נושא משרה* בהם?
*"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף
במישרין למנהל הכללי

כן/לא
סוג זיהוי
(אגודה
שיתופית,
הקדש,
חברה,
מפלגה,
עמותה,
שותפות,
תאגיד זר,
תאגיד עפ"י
חוק)
חברה
חברה

מספר זיהוי

שם

שם
באנגלית

 510978422מרכז שיקום
וספורט איל"ן
חיפה בע"מ
 510968878החברה
להקמת
מרכזי שיקום
ומפעלים
לנכים בע"מ

סטטוס תאגיד

טיב הקשר בין העמותה
לתאגיד*

רשום

חברת בת בשליטה מלאה
( )100%של עמותת איל"ן.

לא פעילה

חברת בת לא פעילה בשליטה
מלאה ( )100%של עמותת
איל"ן

*האם העמותה מחזיקה בתאגיד ,ואם כן ,באיזה שיעור; האם היא רשאית למנות נושאי משרה ,ואם כן  -מהם נושאי
המשרה שהיא רשאית למנות
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תרומות
רשימת תורמים:
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומה מיחיד/תאגיד בסכום מצטבר העולה על  ,₪ 100,000או תרומה
שנתית מיחיד/תאגיד בסכום מצטבר העולה על  ₪ 50,000המהווה לפחות  20%מהמחזור הכספי של
העמותה?
כן/לא
סוג זיהוי (אגודה מספר זיהוי
שיתופית ,אזרח
זר ,אזרח
ישראלי ,הקדש,
חברה ,מפלגה,
עמותה,
שותפות ,תאגיד
זר ,תאגיד עפ"י
חוק)
11-2750770
תאגיד זר
תאגיד זר

11-2750770

תאגיד זר

1061061

תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
תאגיד זר
אזרח ישראלי

Friends UK
275126671
275126671
275126671
275126671
275126671
275126671
Friends UK
275126671
275126671
275126671
275126671
275126671
275126671
275126671
007224710

תאגיד זר

FL0001.082.795.0

שם ושם
משפחה

סכום
התרמה ב
₪

ייעוד התרומה

American
Friends of
ILAN
American
Friends of
ILAN
England
Friends of
ILAN
Friends UK
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
Friends UK
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
AFISCD
עזבון רוטשטיין
אברהם ז"ל
Foundation
Donase

345,000

מטה איל"ן ,סניף
איל"ן ת"א עבור גן
און בוונצואלה
מטה איל"ן וסניף
איל"ן ירושלים
עבור אילנות
מעון נכים גילה
ירושלים
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190,050

164,130
139,186
456,210
1,165,758
471,108
484,607
484,068
490,810
105,143
105,160
493,324
490,006
479,845
105,143
503,505
1,060,895
520,000
1,889,996

מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מרכז ספורט ר"ג
מטה איל"ן ואילן
תל אביב
מטה איל"ן

האם מבוקש
חסיון (בתורם
פרטי)

לא

גיוס תרומות:
האם העמותה גייסה תרומות בשנת הדוח באמצעות מי שאינם עובדי העמותה?
כן/לא
אופן הגיוס*
באמצעות מוקד טלפוני

עלות גיוס התרמה ב ₪
 4,113אלפי  ₪בתוספת מע"מ

סכום התרומה ב ₪
 13,048אלפי ש"ח

* מבצע גיוס ,גורם מגייס חיצוני וכיוצא באלה

תרומה מישות מדינית זרה:
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות* בסכום מצטבר העולה על ?₪ 20,000
*מדינה זרה או גוף ממשלתי שקשור למדינה זרה (סעיף 36א(א)( )1לחוק העמותות(

כן/לא
שם התורם

סכום התרמה ב ₪

התנאים לתרומה

ייעוד התרומה

ככל שיש לעמותה אתר אינטרנט עליה לפרסם את המידע לעניין תרומות מישות מדינית זרה באתר האינטרנט שלה.

בעלי תפקידים
האם כהנו בעמותה בשנת הדוח אחד או יותר מבעלי התפקידים הבאים?
במידת הצורך יש לעדכן פרטי בעל תפקיד בטבלה המתאימה.
מנהל כללי  -כן
מנהל כספים/גזבר  -כן
רואה חשבון לביקורת על הדוחות הכספיים של שנת הדוח  -כן
מבקר פנימי  -כן
יש לפרט את בעלי התפקידים בעמותה כדלהלן:
חברי ועד ,חברי ועדת ביקורת/גוף מבקר ,מורשי חתימה – המכהנים ביום שבו אישרה האסיפה הכללית את הדו"ח
בעלי תפקידים אחרים – יש להתייחס גם לבעלי תפקידים שסיימו את כהונתם במהלך שנת הדו"ח
בתאריך  25.6.2018התקיימה האסיפה הכללית של העמותה במסגרתה נבחר הועד המנהל.
בתאריך  10.7.2018התקיימה ישיבת הועד המנהל של איל"ן במסגרת זו נבחרו חברי ועדות ,ומונו מורשה החתימה של
העמותה כמפורט להלן:

חברי ועד מנהל
שם

מספר זיהוי

אהוד רצאבי ,רו"ח  -יו"ר
באשר אבי ,רו"ח
בכר משה
בריל רינה
גבאי רמזי
גביש יקותיאל
גבריאלי חיים
גפני יצחק

25.6.2018 052017142
25.6.2018 054339940
25.6.2018 056111156
25.6.2018 269124210
25.6.2018 072980030
25.6.2018 007757081
25.6.2018 024892606
25.6.2018 006002745

תאריך תחילת
המינוי
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מורשה חתימה

מוסמך לדווח
כן

כן

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

כן
לא
לא
לא
כן
לא
כן

דביר עמיהוד
דהאן שלום ,עו"ד
וייס אמנון
וייל דוד ,רו"ח
זינגר אפרים
ילון גבי
לאור חנה
לב ויויאן
לבנשטיין שרה
לנגר ראובן ,ד"ר
מכנס מלכה
ממרן מיקי
ענבר מנשה ,רו"ח
סימיון מיכה
קינן שמעון
רביד ירון
ריבוש משה
שובלי שמוליק
שטראוס תמר
שלום יוסי
שלוס שיפי

001147404
057359929
001339746
006660914
52227477
000454330
007764145
044625036
006013775
017549163
004420683
050052380
053557666
042494054
050063817
027798883
009789973
055048516
003113230
000903849
053637195

25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
19.2.2019
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
25.6.2018

לא
לא
לא
לא
לא
לא
כן
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

ועדות הנהלה
ועדת כספים
יקותיאל גביש  -יו"ר
רו"ח אהוד רצאבי
מר יוסי שלום
מר יצחק גפני
מר גבי ילון
גב' שרה לבנשטיין
מר מיכה סימיון
רו"ח מנשה ענבר
רו"ח אבי באשר
רו"ח דוד וייל

ועדת השקעות
גב' שיפי שלוס  -יו"ר
רו"ח אהוד רצאבי
מר יצחק גפני
מר יוסי שלום
גב' רינה שפיר
מר ניר הרצנשטין
מר אמנון וייס
מר צבי צלנר
רו"ח מנשה ענבר

ועדת עזרה מרכזית
גב' תמר שטראוס -יו"ר
גב' רינה בריל
גב' מלכה מכנס
מר דביר עמיהוד

ועדת שיקום
רו"ח אהוד רצאבי
גב' שרה לבנשטיין
גב' שטראוס תמר

ועדת הסברה
מר משה בכר  -יו"ר
רו"ח אהוד רצאבי
מר שמעון קינן

ועדת ספורט
ד"ר אפרים זינגר  -יו"ר
רו"ח אהוד רצאבי
מר מיקי ממרן

רואה חשבון מבקר
רואה חשבון לביקורת על הדוחות הכספיים של שנת הדוח
תאריך תחילת
מספר זיהוי
שם
זיהוי
סוג
המינוי
זר,
(אזרח
אזרח ישראלי,
חברה,
שותפות)
25.6.2018
540125994
הרשקוביץ,
שותפות
אשכנזי ,כץ
ושות'
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מוסמך
לדווח

מורשה
חתימה

כן

לא

חברי ועדת ביקורת/גוף מבקר
מספר זיהוי
שם
סוג זיהוי
(אזרח
זר,
אזרח
ישראלי,
חברה,
שותפות)
059628107
רו"ח שי
אזרח
בן שמואל
ישראלי
028743086
רו"ח גולן
אזרח
בן שושן
ישראלי
054194964
עו"ד רון
אזרח
קלגסבלד
ישראלי
008152464
בני
אזרח
נוייפלד
ישראלי
058744376
רו"ח בועז
אזרח
ברזילי
ישראלי
511475725
פאהן קנה
חברה
ניהול
בקרה
בע"מ

תפקיד

תאריך
תחילת
המינוי

מוסמך
לדווח

מורשה
חתימה

יו"ר

25.6.2018

לא

לא

חבר ועדה

25.6.2018

לא

לא

חבר ועדה

25.6.2018

לא

לא

חבר ועדה

25.6.2018

לא

לא

חבר ועדה

25.6.2018

לא

לא

מבקר
חיצוני

25.6.2018

לא

לא

בעלי תפקיד אחרים
מנכ"ל ובעלי תפקידים הכפופים אליו ישירות וכן עו"ד או רו"ח נוספים שהעמותה מעוניינת למנות כמוסמך
לדווח
שם

בועז הרמן
עו"ד דקלה סיתי
מאיר

מס' זיהוי

059601161
036137909

תאריך
תחילת
תוקף
מינוי

תפקיד

1/1/2018
1/3/2018

מנכ"ל העמותה
יועצת משפטית
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תאריך
סיום
כהונה אם
חל בשנת
הדוח
-

מוסמך
לדווח

כן
כן

מורשה
חתימה

כן
לא

מורשי חתימה נוספים
מורשי חתימה שאינם חברי ועד ,חברי ועדת ביקורת/גוף מבקר או בעלי תפקיד אחרים (מורשי החתימה
הללו יסומנו כמורשי חתימה בקטגוריה המתאימה להם)  -אין
הרכב החתימות הנדרש בכדי לחייב את העמותה
מורשה החתימה של העמותה
תפקיד
מס' תעודת זהות

שם מורשה החתימה
קבוצה א'
יו"ר הועד המנהל
052017142
אהוד רצאבי
יו"ר ועדת כספים וגזבר כבוד
007757081
יקותיאל גביש
חבר הועד המנהל
006002745
יצחק גפני
קבוצה ב'
חברת הועד המנהל
007764145
חנה לאור
חברת הועד המנהל
054339940
אבי באשר
מנכ"ל העמותה
059601161
בועז הרמן
עד לסכום של  ,₪ 100,000כל שתי חתימות מתוך הנ"ל בתוספת חותמת העמותה מחייבות את העמותה
לכל דבר וענין .בסכומים מעל  ,₪ 100,000שתי חתימות מתוך הנ"ל ,כאשר לפחות אחת מהן מקבוצה
א' ,בתוספת חותמת העמותה ,מחייבות את העמותה לכל דבר וענין.
כ"כ ובנוסף ,מר בועז הרמן ,מנכ"ל איל"ן ,ת.ז ,059601161 .ו/או מר אמנון ישראלי ,סמנכ"ל הכספים של
איל"ן ,ת.ז ,52823424 .רשאים כ"א ,להורות על העברות כספיות בתוך ובין חשבונות הבנק של איל"ן.
בהתאם להחלטת ו .הכספים של איל"ן מיום  ,2.4.2013הוסמך סמנכ"ל הכספים של איל"ן מר אמנון
ישראלי ת.ז 52823424 .ליתן הוראות למנהלי תיקי ההשקעות והבנקים השונים של איל"ן ,לרבות של
סניפי ומוסדות איל"ן ,בכל הנוגע להשקעות וניהול תיקי ההשקעות בהתאם להנחיות וכללי ועדת השקעות,
כפי שתהיינה מפעם לפעם ,ולרבות להורות על פעולות במט"ח ובניירות ערך.

חמשת מקבלי שכר
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה
בעמותה ,לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו לאחר בשל העסקתם
מספר זיהוי

שם

תפקיד

שכר ברוטו שנתי ב ₪

5960116
55904718
52823424
133389
58111279

עובד א
עובד ב
עובד ג
עובד ד
עובד ה

מנכ"ל העמותה
מנהל איל"ן חיפה
סמנכ"ל כספים איל"ן
מנכ"ל העמותה שפרש
סמנכ"ל מנהל וארגון

360,516
317,356
300,384
350,017
247,652
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נתונים כספיים
מחזור הפעילות (הכנסות) באלפי ₪
הקצבות והשתתפויות:
מהמדינה46,908 :
מרשויות מקומיות543 :
מאחרים1,941 :
סה"כ49,392 :
הכנסות מפעילות לקידום מטרות העמותה (מתן שירותים או מכירות)
למדינה________________ :
לרשויות מקומיות_________ :
לאחרים_______________ :
סכומים ששוחררו ,מנכסים נטו4,213 :
מתנדבים ותרומות בשווי כסף7,174 :
סה"כ11,387 :
תרומות:
בארץ19,095 :
בחו"ל9,498 :
סה"כ28,593 :
הכנסות אחרות:
מדמי חבר810 :
ממקור אחר (מימון ,תמורה בגין מוצרים ושירותים ,השכרה ,פרסום וכיוצ"ב)12,952 :
סה"כ13,762 :
סה"כ מחזור הפעילות (הכנסות) באלפי ש"ח103,134 :
הוצאות באלפי ₪
הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות שכר ונלוות2,148 :
יתר הוצאות הנהלה וכלליות967 :
סה"כ3,115 :
הוצאות אחרות:
הוצאות אחרות104,613 :
סה"כ104,613 :
סה"כ הוצאות העמותה באלפי 107,728 :₪
עודף או גרעון שנתי (סה"כ מחזור הפעילות פחות סה"כ הוצאות העמותה) ב )4,594( :₪
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