פרק 16

השירותים
הניתנים באיל"ן

אוגדן זכויות לילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית
איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,משרד המשפטים ,והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ,האוניברסיטה העברית

"לאפשר לאנשים עם מוגבלות פיזית ,לחיות חיים
משמעותיים ואיכותיים ,לאורך כל חייהם"
חזון איל"ן

 16.השירותים הניתנים באיל"ן
 .16.1איל"ן – רצף שירותים לאורך כל החיים
איל"ן היא עמותה רשומה ללא כוונת רווח הפועלת זה יותר משישה עשורים למען רווחתם של
אלפי ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ,נפגעי שריר ועצב ובני משפחותיהם ברחבי מדינת
ישראל.
מטרת עמותת איל"ן היא לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות פיזיות בישראל ולקדם
את הכלתם בחברה .התפיסה השיקומית-טיפולית באיל"ן הוליסטית ושמה את האדם במרכז
כדי לתת לו כלים והזדמנויות לשיקום ולהכלה בקהילה.
העמותה רואה את תפקידה כמספקת שירותים וטיפולים וכן כמקדמת מדיניות ציבורית למען
ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ובני משפחותיהם לשם מיצוי הפוטנציאל האישי והשגת
עצמאות מרבית.
בהיותה העמותה המובילה בישראל בתחום שיקום אנשים עם מוגבלות פיזית ,איל"ן מסייעת
לאלפי מטופלים ומשפחותיהם מכל המגזרים .איל"ן מלווה את מקבלי השירותים שלה בכל שלב
בחייהם ומעמידה לרשותם רצף של שירותים בתחומי השיקום הרפואי ,תמיכה כספית ,מידע,
ייעוץ ,הכוונה וקידום זכויות החל מרגע איתור המוגבלות ולאורך כל מהלך חייהם.
איל"ן מספקת את שירותיה באמצעות מערך הכולל עשרות סניפים ומוסדות שיקום בכל רחבי
הארץ ,מקריית שמונה ועד אילת.
במסגרות שאיל"ן מפעילה אפשר למצוא מרכזי שיקום ותעסוקה ,מעונות לבוגרים ,מרכזי יום,
מרכזי ספורט שיקומי ותחרותי הפתוחים לבני כל הגילים ,מועדוניות נוער ,חוגים חברתיים,
קייטנות ומחנות קיץ .נוסף על כך איל"ן מפעילה מערכי תמיכה בילדי הגנים ובתי הספר בחינוך
המיוחד.
עמותת איל"ן היא מהארגונים הוולונטריים היחידים בארץ המייעדים חלק נכבד מתקציבם
למטרות סיוע אישי לאנשים עם מוגבלות הנזקקים לטיפולים פרא-רפואיים ולעזרי שיקום .כמו
כן איל"ן עוסקת באיתור צרכים חדשים ובפיתוח פתרונות הולמים אגב ייזום פעילות רווחה
והעצמה והפעלה של תוכניות שיקום חדשניות לרווחת אנשים עם מוגבלות.
בשל פועלה של איל"ן ברבות השנים זכתה העמותה להכרה ולאותות רבים .בין היתר בשנת
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 2010הוענק לה פרס ישראל על מפעל חיים בעבור תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה ,ובשנת
 2019נבחרה איל"ן לארגון מייעץ לאומות המאוחדות בתחום אנשים עם מוגבלות פיזית.

 .16.2סניפי איל"ן
לעמותת איל"ן עשרות סניפים מקריית שמונה ועד אילת.
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 והכלה בקהילה.
סניפי איל"ן פועלים בהתאם לתוכניות עבודה מסודרות ומתוקצבות הנגזרות מחזון העמותה
וממטרותיה.

 .16.3מוסדות בהפעלת איל"ן
עמותת איל"ן מפעילה מוסדות שיקומיים בתקצוב המדינה ובכספי תרומות שהעמותה מגייסת.

 .16.3.1מרכזי יום
מרכזי היום השיקומיים של איל"ן הם דגם ייחודי ומוצלח למסגרת שיקום אשר שמה דגש על
שיפור רווחתם של אנשים עם מוגבלות פיזית קשה .המרכזים מבקשים לספק את צורכיהם
החברתיים והתרבותיים של חברי מרכז היום הזקוקים לליווי ולטיפול צמוד ולהוציא אותם ממעגל
הבדידות והשגרה .המרכזים מציעים את כל הטיפולים הפרא-רפואיים שנזקק להם אדם עם
מוגבלות ,כגון טיפולי פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,הידרותרפיה ,ספורט מותאם וכדומה .נוסף
על כך יש במרכזים פעילות העשרה ועיסוק מגוון כגון יצירה ,עיסוק באומנות – מוזיקה ,ציור,
פיסול – לימוד והעשרה ,כגון לימודי מחשב ,שפות ,השלמת השכלה ,לימודים באקדמיה ועוד.
המרכזים משמשים גם מקום למפגשים חברתיים ,וחברי המרכז יוצאים לטיולים וחוגגים מסיבות,
חגים וימי הולדת.
דגש מיוחד ניתן במרכזים על הקניית מיומנויות לעצמאות ולפיתוח כישורי חיים כדי לסייע
לאנשים עם מוגבלות להגיע לעצמאות ולהכלה בקהילה ולהעניק להם תחושה של ערך עצמי.
לשם כך מלווים העובדים הסוציאליים של מרכז היום את החברים ומשפחתם גם מחוץ לשעות
הפעילות ומעניקים להם עזרה ותמיכה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בקהילה.
אלו הם מרכזי היום שאיל"ן מפעילה :מרכז יום באר שבע; מרכז יום "בית מרים" חיפה;
מרכז יום "בית חנה" תל אביב .מרכז יום חדש צפוי להיפתח בירושלים בקיץ .2020
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 .16.3.2תעסוקה
כדי לסייע לחברי איל"ן למצות את הפוטנציאל הטמון בהם הקימה איל"ן את מרכז ההכשרה
והשיקום "בית מליכסון" בתל אביב ואת המחלקה התעסוקתית בירושלים.
צוות המרכז מורכב ממנהלי מחלקות ,מדריכים וצוות טיפולי הכולל עובדים סוציאליים ומרפאים
בעיסוק .למרכז מדיניות שיקומית-מקצועית שבמרכזה הצורך לתת לחברים את הכלים הדרושים
להשתלב בשוק העבודה.
החל משנת  2020יפעל באיל"ן רכז תעסוקה .הוא יסייע לחברי איל"ן בהשתלבות בשוק
התעסוקה ,בחיבור למעסיקים פוטנציאלים ,בייעוץ והכוונה ובפיתוח מיזמים מעולם התעסוקה.

 .16.3.3מעונות" ,בתים לחיים" וקהילה תומכת
מעונות איל"ן נותנים פיתרון של דיור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות פיזית אשר אינם יכולים או
אינם מעוניינים להישאר בבית או לנהל דיור עצמאי בקהילה.
אלו הם המעונות שאיל"ן מפעילה :מעון "בית קסלר" בקריית חיים מיועד לבוגרים; מעון
"בית תמר" בירושלים מיועד לילדים בני .21–8
קהילה תומכת – הקהילה התומכת של איל"ן פועלת בדרום ירושלים ובמערב העיר ונותנת
מענה לאנשים עם מוגבלות פיזית המתגוררים באזור .את אנשי הקהילה מלווים אב בית ועובד
סוציאלי ,והם מקבלים תמיכה בתיקונים קלים ובחיבור ללחצן מצוקה ומעל לכול זוכים בפעיליות
חברתיות מגוונות.
הפנייה למעונות ולקהילה תומכת נעשית דרך לשכות הרווחה.

 .16.3.4מרכזי ספורט
איל"ן הקימה ומפעילה מרכזי ספורט גדולים לילדים ובוגרים .מרכזים אלו הוקמו כדי לטפל
באנשים עם מוגבלות ולשקמם באמצעות מקצועות הספורט ,וכן לאמן ולטפח ספורטאים עם
מוגבלות בתחום הספורט ההישגי .נוסף על כך יש 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 הוא כלי שיקום מרכזי בעמותה ומאפשר לחברי איל"ן השתלבות בחיי העבודה
והפנאי ,העצמתם ,מיצוי הפוטנציאל הקיים ומתן הזדמנות שווה לכל אחד מהם באמצעות
הספורט.
הפירמידה הבריאה של איל"ן בנויה מספורט שקומי ,ספורט פנאי ונופש ,ספורט תחרותי ,ספורט
ברמה הארצית וספורט תחרותי בין-לאומי ופראלימפי.
אלו הם מרכזי הספורט שאיל"ן מפעילה :מרכז שיקום וספורט אילן חיפה בע"מ; מרכז
ספורט איל"ן רמת גן ע"ש ספיבק.
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 .16.3.5מועדוניות שיקומיות
המועדוניות השיקומיות הן מסגרות יומיות בקהילה המיועדות לילדים ומתבגרים עם מוגבלות
פיזית מוטורית המתקשים בתפקודי היום-יום וזקוקים לסיוע ולתמיכה .המועדוניות פועלות
בשעות אחר הצוהריים ,לאחר סיום הלימודים ,ומספקות תוכניות לטיפול אישי ,שיפור המיומנויות
ותפקודי היום-יום ,העשרה ופיתוח מיומנויות וכשרים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים.
להלן רשימת המסגרות שבהן איל"ן מפעילה מועדוניות:
Sבית ספר און תל אביב;
Sגן און תל אביב;
Sמכון להתפתחות הילד בבית חולים סורוקה בבאר שבע;
Sמועדונית בית שאן;
Sבי"ס יובלים עפולה.

 .16.4מחנות קיץ ונופשונים
איל"ן עורכת בכל קיץ מחנות המיועדים לילדים ולבני נוער בני  21–7עם מוגבלות פיזית-מוטורית
הלומדים הן במערכת החינוך הרגילה הן בבתי ספר לחינוך מיוחד .נוסף על כך מתקיימים
מחנות קיץ לבוגרים בני .30–21
מחנות הקיץ ,בסיוע תקציבי של משרד הרווחה ותורמי איל"ן ,נערכים בקיבוצים וביישובים
קהילתיים בכל רחבי הארץ במחזורים של חמישה ימים לפחות וכוללים לינה וכלכלה מלאה.
במהלך הקייטנות ומחנות הקיץ נהנים המשתתפים משלל פעילויות חברתיות ,ספורטיביות,
אתגריות ויצירתיות המותאמות לצורכיהם המיוחדים ,וזאת בליווי צמוד של בני נוער מהיישוב
המארח החונכים את הילדים ומלווים אותם לאורך כל ימי הקייטנה ומעניקים סיוע פיזי וחברתי
בעזרת הדרכה צמודה של אנשי מקצוע ומתנדבים.
איל"ן מפעילה בכל שנה גם מחנות קיץ ייחודיים כגון קייטנות ספורט ועוד.

 .16.5שירות סוציאלי
העובדים הסוציאליים באיל"ן הם ציר מרכזי בפעילות התמיכה בחברי העמותה .פעילותם
מתמקדת בהנגשת מידע בנושאי זכויות ,תמיכה בהורים וסיוע בתוכניות שיקום .העובדים
הסוציאליים עומדים בקשר עם חברי איל"ן ובני משפחותיהם ועובדים בתיאום עם גורמים
מקצועיים בקהילה ,דוגמת המכונים להתפתחות הילד ,עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה
בערים ובמועצות המקומיות והאזוריות ,בתי חולים ,משרד הרווחה ,קופות חולים וכדומה.
העובדים הסוציאליים מספקים שירותים מקצועיים ותומכים בחברי איל"ן מהלידה לאורך כל
חייהם .הם מסייעים בייעוץ ,הכוונה ,ליווי ,תמיכה ,טיפול ושיקום .מכלול משאבים אלו ניתן כדי
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לסייע לאנשים עם מוגבלות למצות את הפוטנציאל האישי שלהם למען רווחתם ,איכות חייהם
והכלתם בקהילה ובחברה.
עשרות עובדים סוציאליים עובדים באיל"ן :במעונות ,בסניפי איל"ן ,במרכזי הספורט ,במפעל
המוגן ובמרכזי היום .נוסף על כך פועלים מטעם העמותה עובדים סוציאליים מרחביים בצפון,
במרכז ובדרום .תפקידי העובדים הסוציאליים המרחביים הוא מתן תמיכה לסניפים במרחב
וסיוע למטופלים במקומות שבהם אין לאיל"ן סניפים ,וכן סיוע למשפחות במידע ובמיצוי זכויות,
ובכך לתמוך בחברי איל"ן ולהעצימם.

 .16.6ועדת עזרה
ועדת העזרה המרכזית במטה איל"ן מסייעת במימון רכישות של אביזרי שיקום ,מחשבים,
טיפולים פרא-רפואיים וסיפוק מגוון צרכים בהתאם לתדריך השיקום הארגוני.
הבקשות לסיוע אישי באות מאנשים עם מוגבלות פיזית ומבני משפחותיהם ,ממוסדות סיוע
בקהילה ,משירותי הרווחה ,החינוך והבריאות ומסניפי איל"ן.

 .16.7מלגות סיוע ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה
תודות לסיוע הכספי של קרנות ,חברות ותורמי איל"ן ,מדי שנה בשנה איל"ן מסייעת לעשרות
סטודנטים עם מוגבלות פיזית לרכוש השכלה .מאות סטודנטים הם כבר חלק בלתי נפרד
ממוסדות ההשכלה הגבוהה ומשוק התעסוקה.

 .16.8חוגים חברתיים
איל"ן מפעילה בהצלחה חוגים לצעירים ולבוגרים במפגשים שבועיים קבועים שבהם מדריכים
מתנדבים מעבירים פעולות העשרה ופנאי.
Sחוגים חברתיים – כגון החוג החברתי לצעירים בבית ספר און וחוג הבוגרים "עניין אחר".
Sחוגי העשרה– חוגי מחשבים ,טיפול בבבעלי חיים ועוד.
Sחוגי ספורט מקומיים – בוצ'ה ,שחייה ,כדורסל לילדים ולבוגרים ועוד.
Sחוגים ולהקות ריקודים בכיסאות גלגלים – פעילות חוגים ולהקות ריקודים בכיסאות גלגלים
לילדים ,לבני נוער ולבוגרים נערכת במרכזי הספורט ברמת גן ובחיפה ובחלק מסניפי איל"ן,
כגון ראשון לציון ורחובות .זוהי פעילות פנאי וספורט משולבת עם הקהילה (ריקוד זוגות:
לכל רקדן בכיסא גלגלים יש חבר בלהקה רקדן ללא כיסא גלגלים) .מן הלהקות המקומיות
צמחו להקות ייצוגיות המופיעות לפני הקהל הרחב באירועים ,במופעי תרבות ובפסטיבלים
בארץ ובעולם.
מידע על החוגים המתקיימים בכל אזור אפשר לקבל בסניף המקומי או בפנייה למטה איל"ן.
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 .16.9קידום מדיניות ציבורית ,ייצוג והנגשת מידע וזכויות
עמותת איל"ן מעורבת ברמה הארצית באופן שוטף בפעילות קידום מדיניות ציבורית למען
אוכלוסיית ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית .עשייה זו נעשית בשותפות עם ארגונים נוספים
ובייצוג בוועדות הכנסת.
איל"ן מספקת מידע על זכויות לאנשים עם מוגבלות פיזית ולבני משפחותיהם באמצעות
סמנכ"לית השיקום ועובדים סוציאליים מרחביים ומקומיים.
איל"ן מקדמת מאבקים ציבוריים ומכינה ניירות עמדה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות
פיזיות.
איל"ן חברה בפורומים ומקדמת שיתופי פעולה עם עשרות ארגונים המקדמים זכויות של ילדים
ובוגרים עם מוגבלות.
איל"ן מנהלת מיזמים משותפים עם משרד החינוך ,משרד הרווחה ,הרשויות המקומיות ,ארגון
הג'וינט ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וארגונים נוספים.
איל"ן מפעילה שולחנות עגולים ושיח משותף עם עמותות אחרות המסייעות לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים.

 חשוב לדעת
בראשית שנת  2020יצאה איל"ן בתוכנית אסטרטגית רחבה המציעה פתרונות בענייני
תרבות ופנאי לילדים ולבוגרים.
להלן דוגמה מהתוכניות החדשות שהשיקה איל"ן ביישום האסטרטגיה :מועדון חברתי
לבני  21ומעלה; פרלמנט או קפה איל"ן; מסע איל"ן ישראלי – מסע ייחודי של שלושה
ימי היכרות עם הארץ ושיח בשאלות זהות; אהבה ללא מגבלה – מפגש היכרויות לאנשים
עם מוגבלות פיזית; קבוצת תמיכה מקוונת למשפחות; קבוצת תמיכה חווייתית לאחים;
פעילויות ספורט; להקת איל"ן; קבוצות תמיכה; פרויקט משפחה מלווה ועוד.
הצטרפו אלינו לפעילויות המגוונות.
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לקבלת מידע נוסף על השירותים הניתנים על ידי איל"ן:

דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
טלפון03-5248141 :
		 פקס03-5249828 :
		 כתובת :מוטה גור  ,5פתח תקווה ,ת"ד 3092
		 אתר אינטרנטwww.ilan-israel.co.il :
		 פייסבוק :איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים
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תודות:
עובדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים ,שותפים וכותבים:
סיגל גרסטל ,מנהלת תחום הדרכה והטמעה
טל שחר לוצאטו ,ממונה הדרכה והסברה
עו"ד ישראל הבר ,הלשכה המשפטית
עו"ד טובה רקנטי ,ממונה על פניות הציבור
תמר ויזנפלד ,מפקחת ארצית לנגישות השירות
יונית אפרתי ,מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה
ד"ר גבי אדמון ריק ,עוזרת הנציב
רועי שוולב ,מנהל תחום שילוב בתעסוקה
אהובה ליטוויק ,מנהלת תחום חיים בקהילה
אמיתי שוחט ,מנהל תחום שילוב בחינוך
קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,שותפים וכותבים:
עו"ד רון דרך ,מנחה הקליניקה
דפנה קל-נר ,עמית מזרחי ,שיראל אלדר ורוני גולדשמיט ,סטודנטים למשפטים שהשתתפו בקליניקה בשנת
הלימודים תשע"ט
צה"ל:
סגן טל פדידה ,ראש תחום מתנדבים בצה"ל
מכון לואיס:
פרופ' דן עטר ,מנהל רפואי
רבקה מוריאל ,מנהלת אדמיניסטרטיבית

משרדי ממשלה
המוסד לביטוח לאומי:
כרמל סטינגר ,מנהלת אגף שיקום ,מנהל הגמלאות ,המוסד לביטוח לאומי
ענת הרפז ,מנהלת תחום השיקום ,המוסד לביטוח לאומי ,סניף פתח תקווה
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים:
גדעון שלום ,סמנכ"ל בכיר ,ראש מִנהל מוגבלויות
עו"ס ויויאן אזרן ,מנהלת אגף בכיר קהילה
עו"ס נחום עידו ,מנהל שירות ילדים ומתבגרים
עו"ס דני כץ ,מנהל שירות בוגרים ומזדקנים

עו"ס ענת שלהב דורון ,מנהלת תחום (תעסוקה מוגנת משולבת בקהילה ומרכזי שיקום) שירות בוגרים ומזדקנים
עו"ס גלית גבע ,מנהלת שירות אומנה ,משפחה וקהילה
משרד הבריאות:
ד"ר הדר ירדני ,מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
דלית רומם ,מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות
נטע הבלין ,מנהלת תחום מיצוי זכויות ,אגף שירות כל הבריאות
ד"ר לנה נטפוב ,מנהלת המחלקה לשירותים דנטליים ,האגף לבריאות השן
בועז אריכא ,מנהל תחום פיקוח ובקרה טכנולוגיות רפואיות ,האגף לבקרה על הקופות ושירותי בריאות נוספים,
חטיבת רגולציה ,מחשוב ובריאות דיגיטלית
משרד הבינוי והשיכון:
רות מנע ,סגנית מנהל מִנהל לסיוע בדיור
משרד המשפטים ,האפוטרופוס הכללי:
עו"ס ועו"ד אפרת רייך ,מערך הפיקוח על אפוטרופוסים באפוטרופוס הכללי
מתנדבים וארגונים שתרמו מזמנם ,מניסיונם וידיעותיהם למען אוגדן זה:
טל בן דוד ,יו"ר סניף איל"ן אשדוד וחבר הוועד המנהל באיל"ן
עו"ד אביבית ברקאי-אהרונוף ,ארגון "בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות"
עו"ד גליה הולנדר ,משרד הולנדר את הולנדר עו"ד ונוטריונים
עוזאל ותיק ,דובר ומנהל שיווק הרכבת הקלה ירושלים
עו"ד ולרי זילכה ,רכזת פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות ,בית איזי שפירא
עו"ד שרון חכים ,משרד עו"ד אטיאס ,גראור ,וישניצקי ,ענבר ,חכים
עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,משרד עורכי דין אפרת דויטש ושות'
קובי כהן ,מתכנן פנסיוני ,חטיבה עסקית באר שבע והדרום ,מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
רו"ח אשר כץ ,הרשקוביץ ,אשכנזי ,כץ ושות'
נעמה לרנר ,ארגון "בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות"
עו"ס אדוה סודרי ,מנהלת מערך מגשימים חלום – מתגייסים לצה"ל
ירון רביד ,מנכ"ל הרכבת הקלה ירושלים וחבר הוועד המנהל באיל"ן

