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אין ספק שרועדת
המודעות של הציבור
הרחב לצרכי הנכים
כמו גם פעולה מתמדת
לשילובם בחברה הינם
צורך חיוני ומתבקש
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שמופעל בהצלחה בבאר שבע .החלטה זו דחפה את
משרד הרווחה ואת משרד האוצר להגדיל את תק
ציב מרכזי היום ולהוציא מכרזים חדשים לפתיחת
מרכזים דומים חדשים בכל רכבי הארץ.
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שמעון צוריאלי

זקוף כאילן
העלאת המודעות לצרכי הנכים ולשילובם בחברה מהווה את אחד האתגרים עימם
מתמודד שמעון צוריאלי ,מנכ״ל אילץ .רגישות חברתית ונחישות  -תכונות המחייבות
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מגיל צעיר כמנהיג עם רגישות חבר־
תית ,וחינו בעל יכולות לסחוף אחריו
חברים רבים .בהיותו נער היה פעיל בנוער העו
בד והלומד ,ועד מהרה נבחר למועצת הסניף ועד
לגיוסו לצה״ל היה הרוח החיה בפעולות הסניף
הירושלמי.
אך טבעי היה זה שעם שחרורו מצה״ל ולבתו
ללמוד באוניברסיטה העברית ,ישוב לנוער העובד,
תחילה כמדריך ובהמשך כרכז האיגוד המקצועי
לנערים עובדים .עם סיום לימודיו לתואר ראשון
בחינוך במגמת מנהל ובהיסטוריה של עם ישראל,
המשיך במסלול ההסתדרותי ,ועבר לעבוד במו
עצת פועלי ירושלים כמנהל המחלקה לצעירים,
ובהמשך כמזכיר איגוד עובדי צה״ל ומנהל אגף
התרבות .במקביל היה פעיל פוליטי ,ונבחר למז
כיר המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה בירו
שלים ולחבר במוסדות העליונים )מרכז  -לשכה(
של מפלגת העבודה.
בשנת  1990נבחר ליו״ר ההסתדרות בירושלים,
ועמד במשך  2קדנציות בראש ההסתדרות במרחב
ירושלים .בתפקיד זה קיים קשר הדוק עם ראש
העיר בתקופתו)טדי קולק ואחריו אהוד אולמרט(,

וניהל מאבקים למניעת סגירת מפעלים בירושלים
ולהעברת משרדי הממשלה לבירה.
עם סיום תפקידו בהסתדרות פנה לניהול עמו
תת איל״ן ,תפקיד בו ראה שליחות ואתגר המשימה
העיקרית הייתה להרחיב את שורות מקבלי השירות
באיל״ן ולשפר את השירות ככל הניתן.
ניסיונו הניהולי עמד לו בייצור מהפכה ניהולית
בארגון מתנדבים ותיק ורב זכויות ,שהיה צריך לע
בור מודרניזציה והתאמה לדרישות הרגולציה.
עמותת אילץ הרחיבה את מספר הסניפים ואת
מספר המטופלים בצורה ניכרת .מגוון השירותים
הניתן בעמותה הורחב אף הוא ,והשפעתה בק 
רב ארגוני הנכים הלכה וגברה .בשנת  2013זכתה
להוקרת המדינה ,עת קיבלה את פרס ישראל למ
פעל חיים.
חלק גדול מזמנו הקדיש המנכ״ל למגעים עם
משרדי הממשלה ,ובעיקר המוסד לביטוח לאומי
ומשרד הרווחה .ניסיונו סייע לו לעמוד על דרישו
תיו מול הממסד ,והגם שיחסי העבודה בין אילץ
לממסד הינם טובים ביותר ,לעיתים היה צורך
במאבקים ובעמידה נחושה לטובת שמירה על
זכויות הנכים.
כך לא נרתעה העמותה פעמיים להגיש בג״צ

נגד הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה ,בג״צ אותו
הוביל פרו בונו עו״ד אמנון לורך ממשרד יגאל אר
נון ושות׳ .בשני המקרים זכתה העמותה בבג״צ.

מודל לחיקוי
כאמור ,הרגישות החברתית שהביאה את
המנכ״ל לאיל״ן הייתה הקטליזטור להרחבת הפ
עולה ,כאשר באיל״ן פועלים ומסייעים למשפחות
הילדים הנכים מרגע האבחון ,וממשיכים ללוות את
הנכים גם בבגרותם .אחד משיאי הפעולה וההשפ
עה של אילץ היה פיתוח מרכזי היום לנכים פיזיים.
צוריאלי היה זה שפיתח מודל של מרכז יום לנ
כים קשים ,בעזרתם של אגף השיקום במשרד הר
ווחה ,הביטוח הלאומי וקרן רש״י-סאקטא .המודל
קבע שבנוסף לתעסוקה ,שתותאם לנכים הקשים,
כל אחד בהתאם ליכולתו ,יקבלו הנכים במקום
השלמת השכלה ,טיפולים פרא-רפואיים ופעילות
חברתית ענפה .המודל זכה להצלחה רבה מאוד,
והוא תואם את מדיניות משרד הרווחה לצמצם
פתרונות חוץ־ביתיים לנכים קשים )מעונות( ולתת
שירות בקהילה .מכיוון שכך ,הנהלת אילץ החליטה
להקצות למעלה מ 60-מיליון שקל לבניית  3מרכ
זי יום ב 3-הערים הגדולות ,בנוסף למרכז יום גדול

בשנת  2015החלה איל״ן להפעיל את מרכז
היום בבניין ייעודי חדש בחיפה ,ולהפעיל במקום
זמני מרכז יום בתל אביב .בסוף אותה שנה הוחל
בבניית מרכז היום בתל אביב ,שאמור להסתיים
בשנת  .2017גם בירושלים קיבלה העמותה קרקע
ונאספו כספים לבנייה ,ובקרוב אמור לצאת מכרז
לבניית מרכז יום בירושלים .מרכזי היום הינם דו
גמה לשינוי בתפיסה ובגישה מה ניתן לעשות עם
הנכים הבוגרים ,שנכותם הקשה מאוד לא מאפש
רת להם קליטה במקום אחר
הפעלת המרכזים על ידי אילץ הביאה לשינוי
גדול ,ורשויות רבות עומדות בתור תוך ציפייה לק
בלת תקציב להפעלת מרכז יום בתחומם ,והתהליך
עוד בעיצומו.
 2016הייתה שנה אולימפית ,ואילץ ,שמטפחת
את נושא ספורט הנכים ומפעילה שני מרכזי ספורט
לנכים ,בר״ג ובחיפה ,שלחה משלחת מכובדת שח
זרה עם הישגים מהמשחקים הפרא-אולימפיים.
בנושא זה אילץ מתרכזת כעת בהכנת העתודה למ
שחקי טוקיו .2020
בצד הספורט השיקומי ,המפותח מאוד באיל״ן,
מורחבים טיפוח הספורט ההישגי ,איתור הילדים
והנערים המתאימים לכך והקצאת משאבים בה
תאם .גם נושא זה כרוך במאבקים עם הרשויות
להקצאת תקציב מתאים למטרה זו ,וההתאחדות
לספורט נכים עוסקת בכך יחד עם נכי צה״ל וארגו
נים נוספים בהתאחדות הספורט לנכים ,אילץ פו
עלת לגיוס המשאבים ולתכנון ארוך טווח לשיפור
הספורט ההישגי בקרב הנכים.
אין ספק שהעלאת המודעות של הציבור הר
חב לצרכי הנכים ,כמו גם פעולה מתמדת לשילו
בם בחברה הינן צורך חיוני ומתבקש ,ולאיל״ן חלק
נכבד בהישגים בתחום זה ,ברם יש עוד הרבה מה
לעשות.
רק לאחרונה הועבר החוק בדבר חובת העסקה
של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה גדולים.
אהוד רצאבי ,יו״ר הנהלת אילץ ,היה בין יוזמי
החוק ,והמבחן הגדול הוא ביישומו .פריצת הדרך
שהושגה בחקיקת החוק אינה מאפשרת לנוח על
זרי דפנה ,ונושא זה הינו אחד הנושאים המרכזיים
שיעסיקו את אילץ בשנה הקרובה.
צוריאלי מעיד כי העבודה באיל״ן הינה
ממכרת ,ומהווה הזדמנות נהדרת למצוא את ארץ
ישראל היפה במיטבה ,והסיפוק המיידי המתק 
בל עם כל הישג ותרומה למען הנכים הינו תגמול
שאין שני לו.

