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קייטנת איל"ן מגיעה לקרני שומרון
הקייטנה השנתית של איל"ן נפתחה השבוע בישיבת ההסדר קרני שומרון.
הקייטנה מיועדת לילדי עמותת איל"ן הסובלים משיתוק מוחין ופיגור.

דואר נכנס

▼

יומן  /לוח שנה

▼

המוסיקה שלי

▼

פרסום ראשון15:23 ,28/07/10 :

אליה שילה

השבוע )א'( נפתחה הקייטנה השנתית
של איל"ן בישיבת ההסדר קרני שומרון.
הקייטנה מיועדת לילדי עמותת איל"ן
הסובלים משיתוק מוחין ופיגור .במהלך
הקייטנה ייהנו הילדים מפעילויות
אתגריות ,פעילויות כייף ,סדנאות
אומנות ,הופעות אומנים והפעלות
מגוונות.

חיפוש באתר
 ---כל האתר ---

מדובר בקייטנה של ילדי "אילן" הגדולה
ביותר בארץ עם  120חניכים כאשר לכל
חניך מוצמדים שני מתנדבים לפחות.
קייטנת איל"ן .השבוע
החניכים חולקו לשתי קבוצות לפי
גילאים כאשר בישיבת ההסדר קרני שומרון יתארחו כ –  50חניכים מגילאים 10-21
ובאולפנת קדומים יתארחו שאר החניכים מגילאים .21-35

Submit Query

כותרות היום
לא נשב עם מרים קיני באותה
ועדה
חינוך ותרבות

בישיבת ההסדר קרני שומרון ילוו את הקייטנה מאות מתנדבים החל מתלמידי הישיבה ועד
תושבי קרני שומרון והאזור שנרתמים לעזרה בהמוניהם מידי שנה .כל אחד מהתושבים
תורם לפי היכולות והכישרון שלו :הסעות ,הפעלות מסוימות ,חלוקת קרטיבים ועוגות לילדים,
צילומים והפקת סרטים ועוד.

דיווח :רמון שכנע את עריקאת
לא להתקדם בשיחות
מדיניות ופוליטיקה

ילדים רבים חוזרים לקייטנה בקביעות כל שנה וקשרים חמים נוצרים בינם לבין המדריכים
ותושבי הישוב שעוטפים אותם באהבה ומעניקים להם מידי שנה חוויות יוצאות דופן.

"המשיכו להיות בני ישיבות גם
בשירות הצבאי"
ביטחון

הקשר בין ישיבת ההסדר קרני שומרון לבין עמותת איל"ן נמשך גם במהלך השנה .פעמיים
בחודש מגיעים מכל רחבי הארץ  15ילדי עמותת איל"ן הסובלים מנכות ,אוטיזם ופיגור
להתארח במהלך סוף השבוע בנופשון שומרון אשר ממוקם בתוך הקמפוס של הישיבה.
במסגרת הנופשון נהנים הילדים מסוף שבוע של כייף :פינות יצירה ,משחקים ,בריכת כדורים
והמון המון אהבה.

מבזקים | דעות | קריקטורה | מזג אוויר | רדיו

חדשות בתמונות

שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן" :הקייטנות של איל"ן זה מעשה חסד שאין שני לו ,הקייטנות
מעניקות לנכים שבוע של חוויה בלתי נשכחת והתנסות באתגרים כמו כל ילד אחר בן גילם.
הקייטנה בישיבת ההסדר בקרני שומרון ואולפנת קדומים היא מאחת הקייטנות הגדולות של
איל"ן ,היא נעשית בהתלהבות ובמסירות חסרת תקדים ואנו גאים שיש לנו את הזכות להיעזר
בישוב ובבני הנוער הנפלאים לביצוע קייטנה זו".
כתוב תגובה
מומלץ

שלח לחבר

הדפסה
האדום

ערוץ  7בtwitter-

הדואר

היה הראשון מבין חבריך להמליץ על זה.

פנאי
לא מוכנה לגור ליד הישיבה שלו
פורום לקראת נישואין וזוגיות
אחות של כלה מחפשת בגדים
פורום נשואים טריים
הרב אליהו זצ"ל
פסיפס ,מתוך ציור

►

ארץ ישראל חסידיים 568 -
תיבת נגינה ,עברי  -עברי חסידי
פורומים | יצירה | בלוגים | מוסיקה | הטוב והרע

עוד במדור בארץ

◄

מרלין  -קישורים ממומנים
חולם על בית משלך ?
אדריכלים ,עיצוב פנים,גנים ונוף תכנון ערים
כנס עכשיו

מסלול לימודי צילום
לחובבנים שרוצים להפוך את הצילום למקצוע.
הטכניון-לימודי המשך

מבצעים לגולשי ערוץ 7
נגמר לכם הדיו למדפסת?
עכשיו במבצע  70%הנחה
על דיו וטונרים!!

מבצע שלא יחזור!
חודשיים טלפון ביתי חינם
ללא התחייבות!

פתיחת כל התגובות

תגובות )(4

 .1העיקר שכחתם לציין
משה יצחק פילס ,קרני שומרון )י"ז באב תש"ע(28/7/10 ,
 .2כנסו לקישור השואה אחרי השואה
סתם מישו ,גבעתיים )י"ז באב תש"ע(28/7/10 ,

בואו לקבל הלוואה של עד
 30,000ש"ח ללא ריבית.

 .3למה סיפור כזה לא עולה בתפוצה לתקשורת? )ל"ת(
מיכל.רעננה) ,י"ז באב תש"ע(28/7/10 ,
 .4יש קיטנה אחרת של איל"ן של נוער כוכב השחר היתי מדריך שם ו...
יהודי ,כוכ"ש )י"ח באב תש"ע(29/7/10 ,

29/07/10
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