ת1רמים לאיל״ן
איל״ן הוא איגוד ישראלי לילדים נפגעים,
שנוסדה בשנים הראשונות לקום המדינה ,לטפל
ולעזור לנפגעי מחלת הפוליו שהשתווה בארץ.
יום ההתרמה יתקיים ביום שלישי  26.3בעזרת
תלמידים מתרימים

מי הם ילדי איל״ן? ילדים שנולדים וסובלים
ממחלות עצם ,עצב ושריר שחלו מלידתם ועד
גיל  .18אילן מטפלת בהם מגיל  0ועד גיל
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מה ההבדל בינם לבין ילדים אחרים?
לכאורה אין הבדל ,יש להם אותם רצונות
ובקשות ,חלומות ושאיפות כמו לכל
איגור עוראל לילדיט ניגע ם
הילדים .רובם סובלים מקשיי ניידות,
מכאבים והגבלות שונות .לכן עליהם לקבל סיוע נוסף בתחומים

אילך

שונים :פיזיותרפיה ,הידרוהרפיה ,ריפוי בעיסוק ,עזרה בשעות
הפנאי ופו‘.
מה עושה אילץ? אילץ החדש הקים מעל  40סניפים בכל הארץ,
שלושים מוסדות ומסגרות לילדים ולמבוגרים ,בתי ספר לחינוך
מיוחד ,מסגרות יום ,מעונות מגורים ,מרכזי ומועדוני ספורט,
קייטנות קיץ לכאלף ילדים ובוגרים וסיוע אישי בתחומים שונים.
ומה עושה סניף אילץ בקריית שמונה ובאצבע הגליל? בסניף
שלנו יש כ־ 40מטופלים מכל האזור.
האזור משתרע מטובה זנגריה וחצור כדרום עד מטולה בצפון.
כל מטופל מקבל עד  6,000שקלים בשנה ,כל שנה ־ לא בכסף
אלא בעזרים המתאימים לצרכי המטופל הספציפי ובפעילויות
שמחזקות את הגוף והנפש כמו :הידרותרפיה ,רכיבה על סוסים,
פיזיותרפיה וכד‘.
בסנף שלנו יש גם פעילויות קבוצתיות :קבוצות ספורט לילדים
ונערים בו זמניה ההורים המלווים מקבלים הדרכה מאנשי מקצוע,
לימוד מחשכים לנכים בוגרים ,לימוד שפת אם ־ קריאה וכתיבה,
התעמלות קבוצתית בבריכה.
בהקמה מועדון נכים בעזרת מתנ״ס ארחור פוקס.
פה המקום להודות לחברת המהנ״סים על הבית החם שנתנו לנו.
עוד מבקשת להודות תודה חמה ועמוקה ,לורד שור ערס אילן
צפון על עזרתה הרבה .לאיל״ן מרכז שעוזר ותומך בנו כספיה
ונפשית חן חן תודה רבה.

מבקשת מהציבור הרחב לתרום ביום ההתרמה)ככל יכולתו{ החל
כיום ג‘ ה־ 26,3,2019כדי שנוכל לממש את כל החלומות שלנו
למען המטופלים ובני משפחותיהם" .יש לנו חשבון בנק בקריית
שמונה וכל הכספים שייאספו יושקעו חזרה בחבר(ה מהמקום ,הכל
נשאר כאן" ,אומרת קרפל.
בתמונה :ראש העיר אביחי שטרן פותח אה יום ההתרמה לאיל״ן,
יחד עם אסתר קרפל יו״ר אילץ וחברי ההנהלה אלברט אזרד וחווה
ויצמן.

