„·¯ ¯¢ÂÈ‰
אפתח את דבריי בברכת "יישר כוח" למתנדבים ,לפעילים ולעובדים חברי הסניפים והמרכז ,על המאמץ הרב
שהשקיעו בארגון ובתפעול יום ההתרמה השנתי .השנה חשנו בקשיים החיצוניים והפנימיים הרבים; אולם למרות
ריבוי הגופים העוסקים בהתרמה בתקופה זו ,ובהשוואה לעמותות אחרות ,ניתן לסכם ולומר שהגענו לתוצאה
סבירה ביותר .יחד עם תרומות גדולות שנאספו באמצעות המרכז הצלחנו להגיע לסכום כולל מכובד.
זוהי גם ההזדמנות להביע הערכה והוקרה מעומק הלב למר חיים כצמן ולרעייתו שלומית ,שהתייצבו בראש מצעד
הפרוטות והעניקו תרומה נכבדת לארגון .מר כצמן ורעייתו פתחו את אירועי יום ההתרמה בטקס מרשים בבית
נשיא המדינה מר משה קצב ,שבירך את איל"ן ואת פועלו .במהלך האירוע הצליחה גב' שמרית אור לרגש את כולם
בשיר מיוחד שחיברה לכבוד המעמד .בסיום הטקס העביר כבוד הנשיא את תרומת בית הנשיא לאיל"ן .הודיתי לו
על דבריו ,על תרומתו ועל העובדה שהוא מעמיד את ביתו לטובת איל"ן מדי שנה.
איל"ן מודה גם למר יגאל דמרי ולכל חברת "י.ח .דמרי" ,שלקחו על עצמם את החסות לתשדירי הרדיו שבזכותם
הצלחנו להגיע לכל בית ישראל .אנשים אלה ואחרים ,שנרתמו באופן אישי לסייע לפעילותה השוטפת והמבורכת
של העמותה ,הביאו להצלחת יום ההתרמה.
בתקופה זו רבים הם הצרכים בעם ישראל .הממשלה ומוסדותיה מקצצים בתמיכות ,ומנגד קמות ועולות עמותות
המייצגות ציבור רחב ומגוון .מעבר לדאגות היומיומיות ולצרכים השוטפים עלינו להתחזק ולהתרענן כדי לקדם
את פני העתיד ,ולעשות כל מאמץ כדי לשפר ,להתייעל ולהתחדש.
בתחום התרומות הרחבנו את ההתרמה הטלפונית ,פעולה אשר הוכיחה את עצמה .בנוסף ,באחרונה נערך בבאר שבע כנס אנשי עסקים שמטרתו
היתה גיוס כספים ,בחסותם של "בנק הפועלים" והקבלן יגאל דמרי .כנס זה הביא לכך שאנשי העסקים באזור התוודעו לארגון איל"ן ולמדו על
מטרותיו .אנו נמשיך בארגון כנסים כאלה ברחבי הארץ ,זאת בנוסף לאירועי ההתרמה שמתקיימים בסניפים השונים.
כאשר מדברים על אירועים ועל תרומות ,חשוב להדגיש שגם מקומם של היהודים שחיים בחו"ל לא נפקד .באחרונה חנכנו את "גן ידידי איל"ן
בתפוצות" במרכז הספורט בחיפה ,שבו ניטעו עצים לכבודם של גב' אווה קליפטון מאנגליה ומר ארתור אנדרמן מארצות הברית.
במקביל ,נמשכת העשייה המבורכת בכל מוסדותינו :אנו נמצאים בעיצומו של פרויקט קייטנות הקיץ ,שבמסגרתן מבלים כ– 550ילדים בעלי
מוגבלויות ב– 32קייטנות ברחבי הארץ .פרויקט זה ופרויקטים אחרים מופעלים בעזרתם של העובדים הרבים ,שלא חוסכים במאמץ לסייע פיזית
וכספית ועונים לכל פנייה ובקשה.
אסיים בדברי ברכה המופיעים בספר דברים )א' ,יא'(" :י ְהו ָה אֱֹלהֵי אֲבוֹ ֵתכֶם ,יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶםֶ --אלֶף פְּעָמִים; ו ִיבֵָרְך ֶא ְתכֶם ,כַּ ֲאשֶׁר ִדּבֶּר לָכֶם".
חיים פרייליכמן
יו"ר הנהלת איל"ן

עורכת ומפיקה :נינה פרליס ,איל"ן
מרכז איל"ן ,רח' גורדון  9תל אביב 63458
טלפון 03-5248141 :פקס03-5249828 :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
www.ilan-israel.co.il
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עורכת ומפיקה :נינה פרליס ,איל"ן
מו"ל :קבוצת
מנהלת פרויקטים :שרי יצחק
עורכת ראשית עיתוני לקוחות :נירה דישי
עורכת :רוית קלימר
עריכה :חגית רוטשטיין
עיצוב גרפי :ירמי אמסטר
גרפיקה :חניתה זמצקי ,מרב כהן

הפקה :נטלי שטיינר
מנהל מסחרי :ישראל בטיטו
ניהול הפקת דפוס :מיקי שטופלמן ,אפרת סער
מנהלת מחלקת תיאום מודעות :ליאת בטיטו
תיאום והפקת מודעות :שרון גול
עיצוב מודעות :אורנה זריהן ,כפיר בנישו,
אסף קובו ,עופר שמיר
דפוס :בזק ישיר

„·¯ Ï¢ÎÓ‰
פרויקט קייטנות הקיץ של איל"ן נמצא כעת בעיצומו ,ולאחר מאמצים מרובים אני שמח לבשר כי השנה הצלחנו להגדיל את מספר הילדים המשולבים
בבתי הספר הרגילים אשר ישתתפו בקייטנות .בטוח אני כי גם השנה יוכתר מפעל זה בהצלחה רבה ,והמשתתפים בו יזכו לחוויה מהנה.
"מצעד הפרוטות"  -יום ההתרמה השנתי הסתיים ,ובסיכומו ניכרה ירידה בהכנסות התלמידים .אנו נתקלים בקושי הולך וגובר לגייס תלמידים מבתי
הספר למטרה זו ,ולפיכך עלינו לתת את הדעת למציאת פתרון לבעיה .אין ספק שקיומו של קשר הדוק עם בתי הספר בעיר במשך כל ימות השנה,
והזמנת התלמידים לביקורים ולפעולות משותפות עם ילדי איל"ן ,עשויים לסייע לנו לרתום אותם ל"מצעד הפרוטות"
ולהגביר את מחויבותם לפעול למעננו.
כאן המקום להודות לתורמים הגדולים ולברכם ,ובראש ובראשונה למר חיים כצמן ,נשיא חברת "גזית גלוב" אשר עמד
בראש "מצעד הפרוטות" ,ולמר יגאל דמרי נשיא חברת "י.ח .דמרי" אשר נתן חסות לקמפיין ברדיו.
יום ההתרמה שהתקיים השנה התאפיין במעורבות גדולה יותר של הקהילה העסקית למען גיוס תרומות ,לא מעט
בזכות פעילותו של יו"ר הנהלת איל"ן מר חיים פרייליכמן ,אשר הפעיל את קשריו ,רתם חברות ואנשי עסקים ,ועודד
אותם לתרום ולפעול למען העמותה .בזכות תרומותיהם של אנשי העסקים הגענו השנה להכנסות שלא נפלו מאלה של
יום ההתרמה שהתקיים בשנה שעברה ,ועל כך נתונה תודתנו לחברות שנחלצו לעזרתנו.
בימים אלה אנו עסוקים במשנה מרץ בפרויקט גדול של מחשוב כלל העמותה .על פי דרישת הרשויות המפקחות,
אנו חייבים להמציא נתונים ברמת העמותה בזמן אמת .צורך זה ,בד בבד עם הצורך להתייעל ולשפר את הפיקוח,
השקיפות וכלי העבודה ,הביא להחלטה לקיים פרויקט מחשוב רחב היקף .אנו זקוקים לשיתוף פעולה ולרצון טוב
מצד כל הסניפים והמוסדות באפיון הצרכים ,בהתאמת המערכת ובהטמעתה .אנו ערים לקושי הגדול ולמאמצים
שיידרשו מכולנו ,אך אין בליבנו ספק כי כאשר יסתיים התהליך נוכל להביט לאחור בגאווה ,ולהתפלא כיצד זה פעלנו
עד כה בכלים שלא ענו על צרכינו ולא התאימו לרוח הזמן .אין ספק שנוכל להסתייע במערכות אלה כדי לשפר את השירות שאנו נותנים למטופלי
איל"ן ,לעמוד בדרישות הרשויות ולחסוך בעלויות.
קיץ נעים לכולם,
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

˙ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ
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≤∞±

˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ
‡‡È˘‰ ˙È·· ¢˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ¢ ˙ÁÈ˙Ù ÚÂ¯È
ÒÈÈ‚˙Ó ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ·‰ ÊÎ¯Ó
Ô¢ÏÈ‡ ˙·ÂËÏ

במסגרת הקשר שנרקם בין "מרכז הבנייה
הישראלי" לבין איל"ן ,החליטה הנהלת
המרכז להתגייס לטובת העמותה ולתרום
ל"מצעד הפרוטות" .מכיוון שתערוכת
הבנייה השנתית ""Design 2005
התקיימה ימים ספורים לפני יום ההתרמה
השנתי של איל"ן ,החליט מרכז הבנייה
לתרום חצי שקל מכל כרטיס כניסה שיירכש
על ידי המבקרים בתערוכה.
אנו מודים מקרב לב ליו"ר "מרכז הבנייה
הישראלי" מר ערן רולס ולסגן היו"ר מר
עמוס דבוש ,על הרצון הטוב לסייע לאיל"ן
ועל שזכינו להימנות עם הגופים החברתיים
שלהם תורם המרכז.

Ô¢ÏÈ‡Ï ˙ÂÚÈÈÒÓ ¢Ë˜ÏÒ¢Â ¢ÔÂÙ‡ÏÙ¢

במסגרת "מצעד הפרוטות" ,התקיימה
בפעם הראשונה באיל"ן התרמה באמצעות
 .SMSבמבצע משותף לחברת "פלאפון"
ולחברת "סלקט" נשלחו לעשרות אלפי מנויי
"פלאפון" הודעות טקסט ,שבהן הם נתבקשו
לתרום לאיל"ן באמצעות הטלפון הנייד.
תודה שלוחה לחברות "פלאפון" ו"סלקט"
על תרומת השירות שהעניקו לאיל"ן -
בעזרתן זכינו בתרומות רבות.

גם השנה פתחו נשיא המדינה ורעייתו את "מצעד הפרוטות"  -יום ההתרמה השנתי של איל"ן -
באירוע מכובד ומרשים ,שהתקיים בתחילת חודש אפריל בבית הנשיא בירושלים .באירוע השתתפו
נשיא המדינה מר משה קצב ורעייתו גב' גילה קצב ,יו"ר "מצעד הפרוטות" מר חיים כצמן ורעייתו
שלומית ,מר יגאל דמרי ורעייתו איריס ,ראש עיריית חולון מר מוטי ששון ,יו"ר איל"ן רו"ח חיים
פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,נציגי הסניפים ,מתנדבים רבים וחניכים מכל רחבי הארץ.
בטקס שהתקיים בשנה שעברה התרשם הנשיא עמוקות מהציורים שקיבל מחניכי איל"ן ,והציע
להציג בבית הנשיא תערוכת יצירות מפרי מכחולם .ואכן ,באירוע פתיחת המצעד שהתקיים השנה
הוצגה תערוכת ציורים מרשימה של  12מחניכי איל"ן .על רמתן של עבודות האמנות מעידה
העובדה כי גב' שלומית כצמן ,אשתו של יו"ר "מצעד הפרוטות" ,התרשמה מאיכות הציורים שהוצגו
בתערוכה וביקשה לרכוש את עבודתה של סהר אליהו ,תלמידת בית הספר "הרצפלד" בחולון.
מר שמעון צוריאלי ציין כי יום ההתרמה נפתח בתחושה קשה ,מכיוון שהקיצוצים בתקציבי איל"ן
הולכים וגדלים משנה לשנה" :למרות זאת ,אנו עושים את מרב המאמצים כדי שלא לפגוע באיכות
השירות שאנו מעניקים למטופלינו" .בהמשך דבריו הוא הודה ליו"ר חברת "גזית גלוב" מר חיים
כצמן ,שקיבל על עצמו את התפקיד החשוב של יו"ר "מצעד הפרוטות" ,וכן לקבלן יגאל דמרי ,אשר
נתן בנדיבותו חסות לתשדירי הרדיו של איל"ן לקראת "מצעד הפרוטות".
יו"ר איל"ן ,רו"ח חיים פרייליכמן ,הודה לנשיא ולרעייתו על שניאותו לפתוח את ביתם לאיל"ן.
בדבריו התייחס מר פרייליכמן לליבם החם של אנשי העסקים ,ולמחויבותם להירתם לטובת מטרות
חברתיות .הוא בירך אותם על התגייסותם לטובת איל"ן לאורך כל ימות השנה בכלל ,ועל תרומתם
להצלחת "מצעד הפרוטות" השנה בפרט ,והוסיף" :בזכות התרומות שיעבירו אנשי העסקים וכלל
הציבור בארץ ,נעזור לאוכלוסיית איל"ן להשתלב בחברה בישראל".
מר חיים כצמן ,יו"ר חברת "גזית גלוב" ויו"ר "מצעד הפרוטות" תשס"ה ,הגיע ממיאמי לכבוד האירוע
בבית הנשיא .בדבריו אמר כצמן כי "מצעד הפרוטות" והצלחתו הם ההוכחה לכך שבסופו של יום
כולנו משפחה תומכת הדואגת לרווחת בניה" :מאחר שהמדינה אינה יכולה לתמוך בכל הנזקקים
לעזרתה ,לקחו על עצמם הארגונים החברתיים לטפל בקהל היעד שלהם תוך שהם מפגינים אנושיות
ואכפתיות" .כצמן התייחס בדבריו גם אל אותם אנשים במרכז העשייה בישראל ,שמבינים את
חשיבות הפעילות החברתית ונרתמים לקידום המטרות החשובות" :אין זה ביטוי של רחמים ,אלא

‚·‰˙¯ÈˆÈ ¨‰˘Î¯˘ ¯ÂÈˆ‰ Ú˜¯ ÏÚ ÔÓˆÎ ˙ÈÓÂÏ˘ ß
˘¢„ÏÙˆ¯‰¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó Â‰ÈÏ‡ ¯‰Ò Ï

·ˆ˜ ‰˘Ó ¯Ó ‰È„Ó‰ ‡È˘ ¨·ˆ˜ ‰ÏÈ‚ ß·‚ ‡È˘‰ ˙ÈÈÚ¯ ¨ÔÓˆÎ ÌÈÈÁ ¯Ó ˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ ¯¢ÂÈ
ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈÂ
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˙¯¯Â˘Ó‰ ¨È¯Ó„ Ï‡‚È ¯Ó ÔÏ·˜‰ ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨˙ÈÓÂÏ˘ Â˙ÈÈÚ¯Â ÔÓˆÎ ÌÈÈÁ
‚·¢„ÏÙˆ¯‰¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÈÓÏ˙ ∫ÌÈ·˘ÂÈ ÆÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓÂ ¯Â‡ ˙È¯Ó˘ ß

ÌÈÈÁ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨ÔÓˆÎ ÌÈÈÁ ¯Ó ˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ ¯¢ÂÈ ¨·ˆ˜ ‰˘Ó ¯Ó ‰È„Ó‰ ‡È˘
·ˆ˜ ‰ÏÈ‚ ß·‚‰Â ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù

הבנה שכולנו נמצאים באותה סירה .זוהי זכותנו וחובתנו כלפי המדינה וכלפי החברה ,אשר בזכותה הצלחנו כאנשי עסקים" .בסוף דבריו פנה מר כצמן
לחבריו לקהיליית העסקים בארץ ובעולם בבקשה לתרום בעין יפה ,וזאת משום שאיש אינו מעוניין לחיות במקום שבו אין רגישות לצורכי הזולת.
המשוררת והפזמונאית שמרית אור ,אשר חיברה את מילות השיר "צרות טובות" שמלווה את סרטון הפרסומת של איל"ן ,הקריאה שיר שכתבה לכבוד
האירוע .ניכר כי השיר המרגש ,שנגע ללב כל הנוכחים ,נכתב מתוך הערכה רבה להתמודדות היומיומית האמיצה של אוכלוסיית איל"ן .לאות הוקרה ותודה
קיבלה שמרית אור ,כנציגת יוצרי השיר המזוהה מזה כשנתיים עם הקמפיין הפרסומי של איל"ן ,מגן שהוכן על ידי חניכי מרכז היום לנכים של איל"ן בבאר שבע.
מגן נוסף הוענק למר עופר להבי ולמר רוני הרץ ,בעלי חברת הפרסום "עופר&הרץ" ,שמלווים בהתנדבות את איל"ן שש שנים ברציפות .בהעניקו את המגן,
סיפר מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי שצוות משרד הפרסום מוצא תמיד זמן עבור צרכיה ובקשותיה של העמותה ,וכי רוני ועופר דואגים זה שנים לעבות
את ענפי איל"ן ללא תמורה .מר משה גורל ,מנכ"ל בית הנשיא ,העניק ליו"ר המצעד מר חיים כצמן את התרומה הראשונה של איל"ן ל"מצעד הפרוטות"
תשס"ה ,שנתרמה מקרן הנשיא .תלמידי בית הספר "הרצפלד" בחולון ריגשו את הנוכחים עד דמעות בקטע שירה ובשני קטעי נגינה מעוררי התפעלות .הנער
שי ברבי הודה בשם התלמידים לנשיא והעניק לו מתנה מעשה ידי תלמידי
בית הספר .נשיא המדינה ,מר משה קצב ,אמר שחשוב להתפנות מעת לעת
מטרדות היום ולהקדיש זמן ומשאבים לטובת אלה שזקוקים לעזרתנו,
משום שחוסנה של המדינה תלוי גם ביחסה לחלש .הנשיא ביקש להדגיש
את חשיבות השילוב בחברה" :ככל ששילובם של בעלי המוגבלויות יורחב
כך נעודדם לעצמאות תפקודית וכלכלית ,ובדרך זו יקטן הנטל על המשפחה
ועל החברה כולה" .בהמשך שיבח הנשיא את איל"ן על העשייה החשובה ,את
המתנדבים שנותנים מעצמם ואת בוגרי העמותה" :ילדים רבים צמחו תחת
ענפיו של איל"ן .סיפוריהם האישיים הם סיפורי ההצלחה של איל"ן  -הם
הקימו משפחות ,הפכו ליצרניים ורשמו הישגים ברמה ארצית ובינלאומית".
את דבריו סיים בפנייה למגזר העסקי ולציבור הרחב בבקשה לתרום ביד
רחבה ,ובכך לאפשר לילדי איל"ן לתרום לחברה.
¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ ¨Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ
˙¯¯Â˘ÓÏ ‰¯˜Â‰ Ô‚Ó ˜ÈÚÓ
˘¯Â‡ ˙È¯Ó

¢˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ¢ „Â·ÎÏ ¯Â‡ ˙È¯Ó˘ ‰·˙Î˘ ¯È˘‰

ÔÓˆÎ ÌÈÈÁ ¯Ó ˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ ¯¢ÂÈÂ ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨È¯Ó„ Ï‡‚È ¯Ó ÔÏ·˜‰
·‡È˘‰ ˙È·· ˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ ˙ÁÈ˙Ù Ò˜Ë
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˙Â˘„Á
‰È˙Â„ÒÂÓ·Â ‰˙ÂÓÚ‰ ÈÙÈÒ· Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ Ï˘ ˙Â¯ÎÈ‰‰ È¯ÂÈÒ
 סייר רו"ח חיים פרייליכמן ברוב,מאז החל את כהונתו כיו"ר איל"ן
.הסניפים והמוסדות של העמותה ברחבי הארץ
 המתנדבים ומנהלי המסגרות,פרייליכמן נפגש עם ראשי הסניפים
 במהלך. והכיר מטופלים רבים,השונות שבפעילותן מעורב איל"ן
המפגשים התרשם יושב הראש החדש מהפעילות הנרחבת
 ולמד על האתגרים והקשיים,והמבורכת שמתבצעת בכל הארץ
. חברתית ותקציבית,שמאפיינים את המסגרות מבחינה שיקומית

ÌÚ ÌÈ˘‚Ù ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈÂ ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ‰¯Ú¯Ú
‰¯Ú¯Ú· ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰

ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨‰Ï¯Ù ÈÊÂÚ ¯Ó ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ Ë¯ÂÙÒ‰Â ÌÂ˜È˘‰ ÊÎ¯Ó Ï‰Ó ‰ÙÈÁ
ÛÏÂÂ ÔÓÁ ¯Ó ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ Ë¯ÂÙÒ‰Â ÌÂ˜È˘‰ ÊÎ¯Ó Ï¢ÎÓÒÂ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰Ó ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù
ıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ß·‚ ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰ÓÂ

¯ÈÎÊÓ ¨ÁÈ¯· ‰„ ß·‚ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ∫ÌÈ„ÓÂÚ Ú·˘ ¯‡·
‰„¯È ß·‚ ˙ÏÙÂËÓ‰ ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨Ô¯ÓÓ È˜ÈÓ ¯Ó Ú·˘ ¯‡· Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ
ÆÈÓ‰¯·‡ ˜ÈÈÓ ¯Ó Ú·˘ ¯‡· Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈÂ ÂÓÁ Ô· È¯‰ ¯Ó Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ ¯·Ê‚ ¨Â‰È˜ÊÁ
ÂÈ„ ‰ÈÏ„ ß·‚Â ·Â˜ÈÓÂ‡ ‰ÏË·Ò ß·‚ ¨ÔÈÈ·ÙÏ‚ ‰ÈÏ‚ ß·‚ ˙ÂÏÙÂËÓ‰ ∫˙Â·˘ÂÈ

‰Á ß·‚ ·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ ¨ÍÈ˘Ï‡ ‰‡Ï ß·‚ ·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ·È·‡ Ï˙
„ÏÙÈÂ È· ¯Ó ¢ÔÂÒÎÈÏÓ ˙È·¢ ¯¢ÂÈÂ ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈ ¨¯Â‡Ï

¨Ô‚„ Ï‡È·‡ ¯Ó ‰È˙ ÔÂÚÓ Ï‰Ó ¨È‡¯Ï‡ ‰ÈÙ ß·‚ ‰È˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰‰ ˙¯·Á ‰È˙
Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈÂ ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨‰ÈÂ¯ˆ ‰‡Ï ß·‚ ÔÂÚÓ‰ Ï˘ ˙È·‰ Ì‡
ÔÊÂ¯ ÌÁÓ ¯Ó ‰È˙
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ı¯‡‰ ÌÂ¯„· Ô¢ÏÈ‡ ˙·ÂËÏ ÌÈ˜ÒÚ È˘‡ ÒÎ

‰˙ÂÓÚÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ÏÚ‰ Â˙¯ËÓ˘ ÒÎ· ÌÈÙ˙˙˘Ó ˙Â¯˘Ú

בתחילת חודש מאי התכנסו כ– 50אנשי עסקים מאזור הדרום למפגש לטובת איל"ן ,שהתקיים
במרכז היום לנכים בבאר שבע בחסות "בנק הפועלים".
הכנס התקיים בהשתתפות מר יגאל דמרי הנמנה על יוזמיו ,מנהלת אזור הנגב ב"בנק הפועלים"
גב' ויקי לוי ,המשנה למנכ"ל משרד השיכון ד"ר חיים פיאלקוף ,יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח חיים
פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,ממלא מקום ראש עיריית באר שבע מר יצחק
מרציאנו ,ראש מועצת מיתר מר סלומון כהן וממלא מקום ראש העיר נתיבות מר משה מימון.
שר השיכון והבינוי מר יצחק הרצוג וראש עיריית באר שבע מר יעקב טרנר ,אשר היו אמורים
להשתתף בכנס ,נקראו לישיבה דחופה בעניין עתיד הנגב והגליל ולפיכך נבצר מהם להגיע.
עם הגעתם סיירו המוזמנים במרכז היום ,התוודעו לפעילות המגוונת שבה עוסקים המטופלים
והתרשמו ממגוון עבודות היד המוצגות בגאווה על קירות המרכז .לאחר הסיור הוזמנו הנוכחים
לארוחת צהרים ,שבמהלכה סיפרה מנהלת מרכז היום גב' דנה בריח על המרכז ,על האוכלוסייה
שאותה הוא משרת ,הפעילות הייחודית שמתקיימת בו ואופיו המשפחתי של
המקום .מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,סיפר לנוכחים על הרקע להקמת
העמותה ועל מטרותיה .הוא ציין שמרכז היום נפתח לפני פחות משלוש שנים,
וכבר מצוי בתפוסה מלאה" :כתוצאה מכך אנו מחפשים דרך להרחיב את
המסגרת ,ולתת מענה למספר גדול יותר של נכים מאזור הדרום".
צוריאלי שיתף את הנוכחים במעורבותו מעוררת ההשראה של הקבלן יגאל דמרי
בפעילות איל"ן ,וביוזמה שנקט לקיום הכנס" :דמרי לקח על עצמו לממן את כל
קמפיין הרדיו הארצי של איל"ן לקראת 'מצעד הפרוטות' .בנוסף ,הוא הביע את
רצונו לסייע בקידום פעילות העמותה באזור הדרום שקרוב לליבו ,וכך החלה
היוזמה לאירוע שבו אנו נמצאים כעת".
גב' ויקי לוי ,מנהלת אזור הנגב של "בנק הפועלים" שהעניק את חסותו לכנס ,אמרה כי העובדים
שמחים להזדמנות להתגייס לטובת איל"ן" :סיסמת הבנק לשנת  2005היא 'להיות ראשון
זה מחייב' ,ואנו רואים את עצמנו מחויבים לתרומה לקהילה ולמעורבות חברתית .כל אחד
מ– 20הסניפים באזור אימץ לעצמו מסגרת חברתית שבה פעילים עובדיו ,והתמורה האישית
והמערכתית גדולה מאוד" .בתום דבריה בירכה הגב' לוי את מר יגאל דמרי על היוזמה והעשייה
לטובת האזור ,והוסיפה" :ככל שנרבה לסייע לקהילה בסביבתנו כך ייראו חיינו טובים יותר".
כבר בפתח דבריו הצליח הקבלן מר יגאל דמרי ,תושב האזור ,לרגש את הנוכחים כשהודה על
הזכות שניתנה לו לתת את חסותו לאיל"ן .הוא שיתף את האורחים בסיפוק הרב שהוא חש עם
כל תרומה שהוא זוכה להעניק ,מתוך אמונה כנה כי בכל מעשה של עזרה לזולת מקבל האדם
בחזרה יותר ממה שהוא נותן .לנוכחים הרבים אמר" :לכולנו ברור שהגענו לכנס הזה כדי לתמוך
באיל"ן ובכך לעזור לעצמנו ,תושבי אזור הדרום .זו ההזדמנות שלנו לתמוך באנשים שמהם
אנו צריכים ללמוד ,אנשים מלאי כוח רצון ומוטיבציה להתקדם ולהיות לאזרחים יצרניים
המשולבים בחברה למרות מוגבלותם .אני מבקש שכל אחד מאיתנו יפתח את כיסו ויתרום את
חלקו בצורה הטובה ביותר" .סגן ראש עיריית באר שבע ,מר יצחק מרציאנו ,אמר כי בכל ביקור
במרכז היום של איל"ן רואים עבודה של הצלת נפשות ,שנעשית בחום רב ובאהבה" .על כולנו
להתאמץ ולפתוח את ליבנו לטובת המטרה ,כי היא מיועדת לעיר ולאזור שבהם אנו חיים.
עלינו לחזק את איל"ן לא במלל אלא בכסף כדי להפוך את חייהם של המטופלים לטובים
ולנעימים יותר" ,אמר .בסיום דבריו הודה מר מרציאנו למר יגאל דמרי על התגייסותו לטובת
איל"ן ,ואמר" :הלוואי שכולם יידעו לתרום כמוך".
יו"ר הנהלת איל"ן ,רו"ח חיים פרייליכמן ,פתח במילות תודה ל"בנק הפועלים" על החסות
שהעניק לאירוע ,ולקבלן מר יגאל דמרי על שהפך לבן בית במרכז היום ועשה רבות לטובת
העמותה" .כאנשי עסקים חובה עלינו לחשוב גם על הפן החברתי" ,אמר פרייליכמן" .עובדה
ידועה היא שעובדים ,אשר מקום עבודתם נרתם לטובת הזולת ,דאגו לקדם נושאים עסקיים של
מקום העבודה" .מר פרייליכמן הודה לצוות מרכז היום ולגב' דנה בריח שעומדת בראשו ,ואמר
כי הוא נפעם מהעשייה הרבה לרווחת הנכים.

➔
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Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈÂ ¨ÒÎ‰ ÈÓÊÂÈ ÔÈ· ‰È‰˘ ¨È¯Ó„ Ï‡‚È ¯Ó ÔÏ·˜‰
ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ

Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓÂ ÈÂÏ È˜ÈÂ ß·‚ ¢ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜·¢· ·‚‰ ¯ÂÊ‡ ˙Ï‰Ó
ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó

ÆÁÆÈ¢ ˙¯·Á· ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙Ï‰Ó ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈ
„ß·‚‰ ¢È¯Ó„ ÆÁÆÈ¢ ˙¯·Á· ÌÈÙÒÎ‰ ˙Ï‰Ó ¨È¯Ó„ ÒÈ¯È‡ ß·‚‰ ¢È¯Ó
È„È ÏÚ Ì¯Â·Ú ÔÎÂ‰˘ ¯ÂÈˆ· ÌÈÊÁÂ‡ È¯Ó„ Ï‡‚È ¯Ó ÔÏ·˜‰Â ÂËÈÂÂË ˙È¯Â
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÏÙÂËÓ‰

¯ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ÈÎÈÁ ÌÈ¯ˆÈÈÓ˘ „È‰ ˙Â„Â·Ú ˙‡ ÒÎ‰ È‡· ÈÙ· ˙Â‚ÈˆÓ ‰ÏÈ‰˙Â ÏÁ

➔

ד"ר חיים פיאלקוף ,המשנה למנכ"ל משרד השיכון,
הודה על ההזדמנות שנפלה בחלקו להכיר מקרוב את
הפעילות המבורכת שמתבצעת במרכז היום ,ושיתף את
האורחים בתוכניות המשרד לחיזוק ולפיתוח הנגב.
בסופו של מפגש הצהרים העניקו נציגי המטופלים של
מרכז היום ציורים מעשה ידי המטופלים לד"ר פיאלקוף
ולמר יגאל דמרי ,ואלה הודו להם על השי .במעמד
הענקת הציור למר יגאל דמרי ביקשה מנהלת המרכז
דנה בריח לומר כי מבחינתה חברת "י.ח .דמרי" היא
בית גדול ,חם ואוהב ,ולכן חשוב לבני משפחת מרכז
היום להעניק למר דמרי ציור שאהוב על כולם .התמונה
שנבחרה היא ציור של מעיינות הבניאס ,אתר שאותו
אוהבת בריח במיוחד ,ואשר אליו היא רוצה להביא את
כל חברי מרכז היום.
לשמע הדברים הבטיח מנכ"ל איל"ן כי כל חברי המרכז
יזכו לצאת לטיול בבניאס .יגאל דמרי הבטיח לממן
את האוטובוסים לטיול ,אך יו"ר ועד עובדי עיריית
באר שבע ,מר יוסי טהר ,ביקש כי עובדי העירייה
יממנו אותם .את "בעיית" ריבוי המממנים פתר מר
דמרי בהבטיחו לתרום  18,000שקלים לצורכי המרכז,
במקום לממן את עלות האוטובוסים.
במהלך האירוע זכה מרכז היום בכמה תרומות מכובדות:
 £האחים שוורץ ,מבעלי מועדון "הפורום" ,הכריזו
באמצעות נציגם ,מר בני רווה ,על תרומה של 5,000
שקלים לטובת מרכז היום.
 £צוות חטיבת מעכבי בעירה במפעל "תרכובות ברום"
הודיע באמצעות מר אלי פישר על תרומה של 1,500
דולרים ,סכום שבו זכתה חטיבתם כפרס והחליטה
לתרום למרכז היום.
" £בנק הפועלים" ,באמצעות מר יובל אליגון ,הבטיח
לתרום למרכז היום מחשבים וריהוט.
 £המוזמנים ,אשר התרשמו מאוד מאיכות עבודות
היד של המטופלים ,רכשו במהלך הכנס עבודות רבות
והבטיחו לרכוש נוספות.
לקראת סיומו של הכנס קיבל כל אחד מהאורחים שי
צנוע  -קופסה לכרטיסי ביקור ,מעשה ידי המטופלים
במרכז היום.
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„ÌÈÏÙÂËÓ‰ È„È ÏÚ ÔÎÂ‰˘ ¯ÂÈˆ· ÊÁÂ‡ ¨ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï¢ÎÓÏ ‰˘Ó‰ ¨ÛÂ˜Ï‡ÈÙ ÌÈÈÁ ¯¢
·Ì‰È‚Èˆ È„È ÏÚ ÂÏ ˘‚Â‰Â Ú·˘ ¯‡·· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó

Ô¯ÈÓÚ È˘ ˙Â·È„‡· ÌÈÓÂÏÈˆ‰

Ô¢ÏÈ‡ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ˙Ù˙˘Ó ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÎÂÒ‰ Ï˘ ¢ÌÈ¯ßÊ‡ËÒ‰ ˙ÈÎÂ˙¢

„˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ Ú„ÈÓ‰ Û
ÈÁÈÏ˘ ·¯˜· ıÙÂ‰˘ Ô¢ÏÈ‡· ˙Â·„˙‰‰
˙ÂÎÂÒ‰

במסגרת התוכניות לעידוד עלייה של "תנועת העליה" ,פועל מזה כ– 25שנה "פרויקט סטאז'רים")מתמחים( של
התנסות מקצועית בישראל .במסגרת פרויקט זה מגיעים מרחבי העולם סטודנטים ואקדמאים יהודים בגילאי 19
עד  ,35ומתנדבים בתחומי מקצועם או לימודיהם במקומות עבודה מגוונים בישראל .המתמחים שוהים בארץ בין
חודשיים לשישה חודשים ,ועובדים כ– 20שעות שבועיות בהתנדבות בתחומים שונים :הוראה ,עבודה סוציאלית,
הנדסה ,מחשבים ,בנקאות ,פסיכולוגיה ,משפטים ,רפואה וכדומה .את זמנם הנותר הם מחלקים בין לימודי עברית
באולפן לבין עבודה למחייתם והתנסות בחיים עצמאיים ,כהכנה עתידית לעלייה או להשתתפות בתוכניות נוספות.
חברת הנהלת איל"ן שהכירה את "פרויקט הסטאז'רים" של "תנועת העליה" ,גב' ג'ודי וידצקי ,הפנתה את
תשומת ליבנו לפוטנציאל הרב שגלום בפרויקט עבור איל"ן  -הרחבת מאגר המתנדבים והעמקת היכרותן של
הקהילות היהודיות בתפוצות עם פעילות העמותה .העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן ,מר אלדד גולדפרב ,פנה
להנהלת התנועה בסוכנות היהודית וכך החלו שני הגופים לשתף פעולה ורקמו תוכנית עבודה משותפת .בהמשך
הופק עבור שליחי הסוכנות היהודית בתפוצות דף מידע ,שמתאר את אפשרויות ההתנדבות באיל"ן עבור
המתמחים .מאז החל שיתוף הפעולה לפני כשלוש שנים שובצו יותר מ– 20מתמחים במסגרות איל"ן השונות.
מטרת התוכנית לעודד סטודנטים ואקדמאים יהודים לשהות בארץ תקופה ארוכה .בזמן הזה הם יתנסו בעבודה
או בלימודים בישראל ,יפתחו קשרים מקצועיים ,יתנסו בחיים עצמאיים בארץ ויכירו את החברה הישראלית.
התוכנית היא אינדיבידואלית ,וכל משתתף יכול לבחור מועד שנוח לו.
מוסדות המעוניינים להשתתף בפרויקט ולארח מתמחים לתקופה של חודשים אחדים מוזמנים ליצור קשר
עם אלדד גולדפרב ,עובד סוציאלי ראשי באיל"ן.

‚˙ÂˆÂÙ˙· Ô¢ÏÈ‡ È„È„È Ô

הנהלת איל"ן חיפשה דרך להביע את הערכתה הרבה לידידי העמותה בתפוצות ,אשר
התגייסו לטובת בעלי המוגבלויות בישראל ומלווים את איל"ן שנים רבות .לשם כך
הוחלט להקים במרכז הספורט והשיקום של איל"ן בחיפה גן ,שבו יינטעו עצים לזכר
ידידי איל"ן שהלכו לעולמם ולכבוד ידידינו היקרים שנמצאים עימנו וממשיכים לתרום.
ב– 20השנים האחרונות מלווה את מרכז הספורט והשיקום שבחיפה אגודת ידידים
ממונטריאול שבקנדה,
שהחליטה לתרום
להקמת הגן .באחרונה
ניטעו  14עצים ,כולם
מוקדשים לידידינו
הקנדים.
בראשית חודש מאי נערך
בגן ידידי איל"ן טקס
נטיעת עץ לכבוד גב'
אווה קליפטון ,מייסדת
"אגודת ידידי איל"ן"
בלונדון שמכהנת כיום
כיו"ר הסניף .גב' קליפטון
Ò˜Ë· ‰È· È˘ ÌÚ ¨ÔÂËÙÈÏ˜ ‰ÂÂ‡ ß·‚ ¨‰ÈÏ‚‡· Ô¢ÏÈ‡ È„È„È ˙„Â‚‡ ¯¢ÂÈ
‰ÙÈÁ· Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó· Ô¢ÏÈ‡ È„È„È Ô‚· ‰„Â·ÎÏ ıÚ‰ ˙ÚÈË
הגיעה ארצה מלווה
בקרובי משפחה ובידידים
קרובים ,שבאו להשתתף באירוע המשמח .לטקס הגיעו מכרים רבים של גב' קליפטון
ממסגרות שונות של איל"ן ,שאליהם התוודעה במהלך פעילותה לטובת העמותה.
לקראת סוף הטקס נטעה התורמת עץ ,וקיבלה תעודת הוקרה על שנות פעילותה
הרבות.
כמה שבועות לאחר מכן נערך טקס נטיעת עץ לכבודו של יו"ר אגודת ידידי איל"ן בארצות
הברית ,עו"ד ארתור אנדרמן ורעייתו קרול .בני הזוג אנדרמן הגיעו מארצות הברית לטקס
יחד עם בנותיהם ,חתניהם ונכדיהם .לאחר נטיעת העץ בגן ידידי איל"ן בתפוצות וקבלת
ÏÂ¯˜ Â˙ÈÈÚ¯ ¨ÔÓ¯„‡ ¯Â˙¯‡ „¢ÂÚ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· Ô¢ÏÈ‡ È„È„È ˙„Â‚‡ ¯¢ÂÈ
תעודת ההוקרה ,הוזמנו האורחים לסיור ולארוחת צהרים ב"בית קסלר".
Ì„Â·ÎÏ ıÚ‰ ˙ÚÈË Ò˜Ë· Ì‰È„ÎÓ ÌÈÈ˘Â
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‡ÂÏ˘ ‰˘‰ ˘È

איציק ממיסטבלוב ,השחיין והמדליסט
האולימפי ,נבחר לאיש השנה של "ספורט
מעריב" בקטגוריית ספורט הנכים.
כולנו גאים בך ,איציק!

Ò˜Ë· ÛÏ˘ ¯Â‚ ÔÏÒ¯Â„Î‰Â ·ÂÏ·ËÒÈÓÓ ˜ÈˆÈ‡ ÔÈÈÁ˘‰
‡¢·È¯ÚÓ Ë¯ÂÙÒ¢ Ï˘ ‰˘‰ È˘

Ô¢ÏÈ‡ ˙·ÂËÏ ÔÂ„ÂÏ· ÌÈÈ˜˙‰˘ Ï‚¯Â„Î‰ ˜Á˘Ó

·ÔÂ„ÂÏ· ¢Ô¢ÏÈ‡ È„È„È ˙„Â‚‡¢ Ï‰Ó ¯Â˜È
·‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ

מר לורנס שטיין ,מנהלה החדש של "אגודת ידידי איל"ן" בלונדון ,הגיע לביקור בישראל כדי
להתוודע לפעילות העמותה ,להכיר את האוכלוסייה שמסתייעת באיל"ן ולהתרשם מהפעילות
המגוונת שמתקיימת במוסדות ברחבי הארץ.
במהלך ביקורו הקצר סייר מר שטיין ב"גן ספיבק" ברמת גן ,במפעל המוגן בתל אביב ,במוסדות
איל"ן חיפה " -בית מרים"" ,בית קסלר" ומרכז הספורט .כמו כן ביקר ב"גן יהודית" בנתניה,
במוסדות איל"ן ירושלים " -בית תמר" ו"מעון גילה" ,במחלקה להתפתחות הילד ובמרכז היום
של איל"ן בבאר שבע.
מר שטיין התרשם עמוקות מאיכות השירות שמעניקים העובדים והמתנדבים הרבים למטופלים,
ומהעבודה הרבה שנעשית באיל"ן לרווחת הנכים .בדבריו ציין ,כי המפגש עם המטופלים עודד
אותו לעשות רבות לטובת גיוס כספים עבור מטרות איל"ן בישראל.
כולנו מאחלים ללורנס שטיין הצלחה בתפקידו החדש.

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰ÓÂ ÔÈ˜ÙÈÏ ÈÁ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙È‡ÈÏ˜ ¨ÈÓ‰¯·‡ ˜ÈÈÓ ¯Ó ¨Ô¯ÓÓ È˜ÈÓ ¯Ó ¨ÂÓÁ Ô· È¯‰ ¯Ó Ú·˘ ¯‡· Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰‰ È¯·Á
‚·Ú·˘ ¯‡·· Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÏÙÂËÓ‰Â ÔÈÈË˘ Ò¯ÂÏ ¯Ó ÔÂ„ÂÏ· Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ Ï‰Ó ÌÚ „ÁÈ ÁÈ¯· ‰„ ß

ÔÂ„ÂÏ· Ô¢ÏÈ‡ È„È„È
Ô¢ÏÈ‡ ˙·ÂËÏ ¯·Ú‰ ÈÏ‚¯Â„Î

בתחילת חודש מאי ,התכנסו כדורגלני עבר ידועים מאנגליה למשחק כדורגל לטובת
איל"ן .את המשחק ארגן לורנס שטיין ,מנהלה החדש של "אגודת ידידי איל"ן" בלונדון.
למרות מזג האוויר הסגרירי ששרר באותו יום ,הפגינו השחקנים ביצועים מרשימים.
בסיום המשחק התקיימה מכירה פומבית שבה נמכרו פריטי לבוש ,הזמנות לארוחות
במסעדות יוקרה בעיר ,כדורגל חתום על ידי שחקני קבוצת טוטנהם ועוד .ביום המיוחד
שהוקדש לעמותה הצליחו ידידי איל"ן בלונדון לגייס כ– 6,500ליש"ט )שהם למעלה
מ– 52,000שקלים(.
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 £ברצוננו להודות לעיריית חולון על הסיוע שהעניקה לאורך כל השנה לבית הספר "הרצפלד"
ולסניף איל"ן בעיר ,ובפרט על העזרה בהסעות ובארגון והתלמידים לקראת "מצעד הפרוטות".
 £תודה ל"מכבי שירותי בריאות" ול"מכביפארם" על שבחרו להעניק לעובדיהן לכבוד יום
הולדתם מתנות שיצרו חניכי "בית מרים" בקריית חיים וחניכי מרכז היום לנכים בבאר שבע.
תודה מיוחדת לגב' שרון חטב ממחלקת רווחת עובדים על קידום הנושא באכפתיות רבה.
∫‰¯˜Â‰Â ‰„Â˙ ÚÈ·‰Ï ˘˜·Ó ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ
 £תודה לטובה ויהודה טלמון ולגב' חייקה בן נון
מארגון "בני ברית" על תרומת משחזת לעבודת
המשתקמים ב"בית מרים".
 £תודה למר צבי קרן ,מהנדס ברפא"ל ,על תכנון
אופניים מותאמים למשתקמי "בית מרים".
 £תודה למר נועם לניר על תרומתו הנדיבה למען
משתקמי "בית מרים" .בזכות תרומתו התאפשרה להם
חופשה מהנה באילת  -יישר כוח!
 £תודה למר דודי אלדרי על הטרחה הרבה ,הדאגה
לפרטים הקטנים והגדולים ועל הארגון הנפלא של
מסיבת החנוכה למען נכי איל"ן במרכז השיקום
והספורט בחיפה.
 £תודה לחברי תנועת הנוער "בני עקיבא" ,לרכז
המחוז מר מנחם שינדלר ולקומונרית בקריית ים
גב' הדס וייל .כמו כן תודה לחברי התנועה :יאיר
ברדוגו ,רועי בן-חמו ,אבי דסטה ,שירה חזן ,סיון
דוד וחני נחמני ,על פעילותם המבורכת ועל שעשו כל
שביכולתם לשמח את נכי איל"ן במסיבת החנוכה
שהתקיימה במרכז השיקום והספורט.
 £תודה לחברת "כרמית" על תרומת משלוחי מנות לילדי איל"ן לרגל חג הפורים ,ובמיוחד
לגב' מאיה אבני ולמר אלי שאוט על האכפתיות ועל היחס החם.
‡¨ÌÂ¯„· ÌÈ˜ÒÚ‰ È˘‡ ÒÎ ˙ÁÏˆ‰Ï Ì¯˙˘ ÈÓ ÏÎÏ ·Ï ·¯˜Ó ˙Â„Â‰Ï ÌÈ˘˜·Ó Â
˘∫Ú·˘ ¯‡·· Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ˜˙‰
 £תודתנו שלוחה ל"בנק הפועלים" על שהעניק את חסותו לאירוע אנשי העסקים בדרום,
ועל תרומת המחשבים והריהוט אשר תשפר את תנאי המטופלים.
 £תודה למר חנניה עמר מ"אולמי ארגמן" על שהפך את חדר האוכל שלנו לאולם אירועים
חגיגי ,החל בסידור הריהוט וכלה במטעמים .הכל נעשה בחום ובאהבה ועם חיוך גדול!
 £תודה לצוות החם והאוהב של חברת הבנייה "י.ח .דמרי" :למר יגאל דמרי ,לגב' איריס
דמרי ולרג'ין  -מזכירתו של יגאל ,אשר עסקו בפרסום האירוע וגייסו את עמיתיהם וחבריהם
לקחת בו חלק.
 £תודה למר וייס  -מפעיל בסיס המשמר האזרחי ,על שדאג ששלושה מתנדבים יאבטחו
את האירוע .תודתנו למתנדבים  -גב' מירה יוסף ,מר דוד אלון ומר ישראל קרפלף.
 £תודה למר שי עמירן הצלם ,שתיעד את האירוע בהתנדבות ,כפי שהוא נוהג לעשות בכל
אחד מהאירועים האחרים שלנו.
 £תודה לגב' אתי פיש  -מנהלת "מ.ט.י.".
 £תודה לידידי מרכז היום  -רופא השיניים ד"ר גיל שחם ,מנהל יחידת בית המשפט המחוזי
בבאר שבע מר שמעון שריקי ומנהל בית האריזה "מכתשים" מר סמי בן סימון ,אשר טרחו
שעות רבות לטובת הזמנת אנשי עסקים לאירוע.
 £תודה לגב' מירה דידנר בעלת המקומון "שבע" ,אשר פרסמה מודעת הזמנה לכנס אנשי
העסקים ,תרומת המקומון.
 £תודה ליואל ולעמוס מחברת "מידע פלסט" בבני ברק על תרומת תגי השם.

Ï˘ ÂÁÏÂ˘Ó
¯ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â

‡¢Ï‡¯˘È ÍÓÚ¢ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ÍÈ
„¯˘Ó· Á¢Â¯ ¨˙ÈÊ‚–ıÈ·Â˜˘¯‰ ˙È¯Â ∫˙‡Ó
¢ß˙Â˘Â ıÎ ıÈ·Â˜˘¯‰¢

בערב ,כשהמולת היום שוככת ,אני יושבת
עם הילדים ומספרת סיפורים .חכמי חלם,
הרשל'ה ודמויות אחרות שבות וקמות
לתחייה .אבל מתברר שלא רק בשעות
אלה מתעוררות הדמויות לחיים! בשבועות
האחרונים קם לתחייה אותו יהודי קשה יום,
שהולך להיוועץ עם רב הקהילה על הצפיפות
הרבה בביתו" .הכנס עז לגור איתכם בבית",
מצווה עליו הרב ,והיהודי המשתומם ממלא
אחר מצוותו .לאחר זמן לא רב ,חוזר היהודי
אל הרב ובפיו התלונה הישנה  -הצפיפות
קשה מנשוא" .אם כך" ,עונה לו הרב" ,הוצא
את העז אל החצר ."...כמה צחקנו בילדותנו
לטיפשותו של האיש ,והתנחמנו בעובדה שזהו
רק סיפור .במציאות המפוכחת של חיינו
מתברר כי גם שר האוצר בנימין נתניהו ניזון
מאותם סיפורים; אלא שהפעם ,לצורך העברת
התקציב לשנה זו ,הוא זה שמופיע בתפקיד
הרב .ולמה? התקציב לשנת  ,2005שהוגש
לאישור בסוף השנה שעברה ,היה קשה לעיכול
עבור האזרח הקטן .נכלל בו מספר לא מבוטל
של גזרות כלכליות שעמדו להשפיע על כל
אחד מאיתנו .הפיצויים ,שניתנים על פי חוק
לאדם המפוטר מעבודתו ,ואשר היו פטורים
ממס עד לסכום מסוים ,עמדו להפוך להכנסה
חייבת לכל דבר ועניין .זאת ועוד ,הפטור
ממס שניתן בגין הפקדות לקרנות השתלמות
עמד להידלדל ולעמוד על מחצית מהתקרה
הנהוגה .הצעת החוק היתה מלאה בגזרות
נוספות ,המשפיעות על מגזרי האוכלוסייה
השונים .אבל שתי הגזרות שהוזכרו העלו
את חמתו של יו"ר ההסתדרות עמיר פרץ,
והוא הכריז כי לא יוותר בנושא .ואכן ,מו"מ
מתוקשר בין הממשלה לבין ההסתדרות
הביא לביטול שתי הגזרות הללו .ומה עם כל
הגזרות והנושאים האחרים שיושבים כאבני
ריחיים על כתפיו של האזרח הקטן? במחזה
שלנו ביבי משחק מצוין בתפקיד הרב ,שהרי
עם ישראל עולץ עם שחרורו מעולן של גזרות
שעד אתמול לא היו קיימות .ועמיר פרץ?
ובכן ,נשאלת השאלה מהו חלקו של עמיר
פרץ במחזה .האם הוא חלק מ"עמך ישראל"
השמח בניצחונו ,או שיש לו תפקיד נוסף ,של
מתווך המצוי בסוד העניינים של שני הצדדים
וקוצר את פירותיו האלקטורליים על גבנו?
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Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ
‰Î¯Ú‰ È·˙ÎÓ
„Â·ÎÏ
¨ÂÓÁ Ô· È¯‰ ¯Ó
Ú·˘ ¯‡· Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ

‰„Â˙ ˙Ú·‰ ∫ÔÂ„‰

שלום רב,
במהלך שנת הלימודים תשס"ה ,יוצאת קבוצה של תלמידים מבית הספר "מגן" לפרויקט שחייה טיפולית בבריכת השחייה "שער הנגב".
הנהלת וצוות בית הספר "מגן" באר שבע מודים לכם על התנדבותכם ופועלכם בכל מערך ההיסעים הקשור בפרויקט.
בזכות מאמציכם זוכים תלמידינו לטיפול הידרו תרפי ,אשר מותאם לצורכיהם המיוחדים.
הורי התלמידים מביעים לאורך כל השנה את שביעות רצונם מהפעילות ,ומודים לכם מקרב לב.
יישר כוח והמשך שיתוף פעולה.
תמי טנא ,מנהלת בית הספר "מגן"

‰„Â˙ ˙Ú·‰ ∫ÔÂ„‰

‰Î¯Ú‰ ·˙ÎÓ ∫ÔÂ„‰
בננו ,מתנאל ביתן ,לומד בבית הספר "מגן" בבאר שבע .ברצוננו להודות לכם על הפעילות
הברוכה ,שבה אתם לוקחים את ילדנו לבריכה בשער הנגב.
בנוסף ,ברצוננו להודות לכם על ההסעה בהשגחה מלאה שאתם מבצעים בהתנדבות
ובמסירות .כי ללא ההסעה ,שמנוהלת על ידיכם על הצד הטוב ביותר ,ילדינו לא היו נוסעים
לבריכה הטיפולית ,שזה דבר מבורך שעוזר להם בשיפור פעילותם המוטורית.
את זה אנו מעריכים ומוקירים את פועלכם .לכן ,אנו תקווה שפעילותכם זו תימשך גם בשנה
הבאה ,ולאורך הרבה שנים.
יישר כוח ודרך צלחה בהמשך.
רפי וזהבה ביתן והבן מתנאל
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אנו ,הוריו של בנציון וסילקובסקי ,מבקשים
להודות לאיל"ן על מתנדביה הנפלאים ,אשר
דואגים להסיע את בננו לבריכה במשמר הנגב.
אנו בטוחים כי אתם פועלים מתוך רגש עמוק
ואכפתיות ,כי אם לא כן ,לא הייתם מתמידים.
יצוין ,כי הסכמנו להכניס את בן למסגרת זו
במיוחד בגלל הפרויקט שלקחתם על עצמכם
בעניין הבריכה ,ומרגישים רגועים מאוד
ובטוחים כשבן בידיכם.
אנו מעריכים את פועלכם ,ומאחלים לכם
שנים רבות של תרומה ועשייה לטובת ילדינו,
אשר מקלות ,ולו במעט ,מן ה"מעמסה" של
טיפול אינטנסיבי בילדים קשים אך נפלאים
אלה .יישר כוח וכל התודות האפשריות.
בכבוד רב,
וסילקובסקי רוזליה ודוד

Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó
ÏÚ ˙„·ÂÚ ‰ÏË·Ò
¢ÏËÈÂ ‰¯Ë¢‰ ¯È˘ÎÓ

ÌÈÎÏ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ˘Â„ÈÁ
·ÏÂ‡È¯ËÂÓÓ ˙È„¯ÙÒ‰ ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È
˙¯¢ÏËÈÂ ‰¯Ë¢ ¯È˘ÎÓ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯ÓÏ ÂÓ
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó

כבר נכתב בעלון רבות על הקשר שלנו עם בני
הקהילה היהודית הספרדית ממונטריאול,
באמצעות פרויקט "שותפות  ."2000קשר זה
החל עם פתיחת מרכז היום לפני כשלוש שנים,
והוא הולך ומתחזק עם הזמן.
הקשר החל כמפגשים בני שבוע עם נציגי
הקהילה ,אשר אחת לשנה מגיעים אלינו
לשבוע התנדבות ,וממשיך ומתהדק בחלופת
אי–מיילים ,מכתבים ושיחות טלפון ,עד שאנו
בהחלט מרגישים שיש לנו קרובי משפחה בחו"ל.
כתבה זו תעסוק באחד מ"פירותיו" של קשר
זה  -תרומת בני הקהילה למרכז היום  -מכשיר
ה"טרה ויטל" ,תרומה שעליה אנו אסירי תודה.
כפי שכתבנו כבר בעבר ,שמע באחד
מהביקורים מר אדמונד סילבר ,אחד
המתנדבים מבני הקהילה ,כי אנו זקוקים
למכשיר ה"טרה ויטל" .אדמונד היקר "הרים
את הכפפה" ,וביחד עם ז'ק סבג ולינדה עמרם,
מראשי הקהילה במונטריאול ,ארגן בזאר
שבו נמכרו חפצים שונים לצורך גיוס תרומה
לרכישת המכשיר.
בביקור האחרון של חברי המשלחת במרכז

היום ,התבשרנו כי במסגרת הבזאר גויס כל
הסכום לרכישת המכשיר.
ה"טרה ויטל" התקבל אצלנו בהתרגשות
ובשמחה רבה בסוף חודש ינואר  .2005זהו
מכשיר פדאלים עם ביופידבק לרגליים,
שכולל תמיכות מתאימות לאנשים עם
הגבלות קשות ברגליים ,ואפשרות לפידול
פסיבי עם עזרה או אקטיבי נגד התנגדות.
חשיבותו של ה"טרה ויטל" נובעת מכך
שהוא מאפשר הפעלת שרירים וחיזוקם,
משפר את זרימת הדם ברגליים וכן מלמד
על הורדת טונוס ומשפר את השליטה
של האדם הנכה על גופו באמצעות
הביופידבק .פעולת הפידול הינה שאלה
של "חיים ומוות" עבור אותם אנשים נכים,
שסובלים מנפיחות ובצקת על רקע בעיות
שונות בזרימת הדם ברגליים .הפתרון
היחידי לבעיות אלה הוא הפעלה מסוג
זה .במרכז היום מבקרים חבר'ה העונים
לתיאור האמור ,ומכאן נחיצותו וחיוניותו
של ה"טרה ויטל" במסגרתנו.
לאחר כשלושה חודשים וחצי של עבודה עם

המכשיר ,אנו בהחלט יכולים לקבוע כי ה"טרה
ויטל" מחולל "ניסים ונפלאות" )מיותר לציין
כי זה קורה בגלל עבודה מאומצת של החבר'ה,
בהנחיית מדריך חדר הכושר ,לואיס ריוס(.
יותר ויותר חבר'ה ,שבתחילה המכשיר הפעיל
אותם-מפעילים אותו כיום בכוחות עצמם,
ומדובר הן בגפיים עליונות והן בתחתונות.
החבר'ה מעידים כי על אף המאמץ הרב הם
נהנים מהעבודה עם ה"טרה ויטל".
רפאלה מספרת שהמכשיר מאפשר לה לבצע
פעולות שמזמן לא עשתה" :אני מרגישה תגובות
של שרירים שכבר שכחתי .בעזרת המכשיר אני
יכולה להזיז את הרגליים והידיים בכוחות עצמי
חלק מהזמן" .לאחר העבודה על ה"טרה ויטל"
מדווחת חגית" :אני מרגישה שנולדתי מחדש,
סוף סוף אני יכולה להפעיל את גופי" .חנה
מוסיפה" :לאחר הפעילות אני מרגישה הקלה
ברגליים .שרירי האגן והבטן פועלים מחדש".
לא נוכל לצטט בכתבה זו את דברי כל החבר'ה
אשר עושים שימוש במכשיר ,אך הדעה אחת
היא  -ה"טרה ויטל" הוא מכשיר נחוץ ,חיוני,
משפר ועוזר.

ÔÈÚÏ ˙Â‡¯ ˙Â‡ˆÂ˙‰

¢SCISENS¢ ˙ÈÓ¯‚‰ ‰¯·Á‰ ˙ÓÂ¯˙ ¢Zeptor¢ ¯È˘ÎÓ· Â˘„Á˙‰
בסוף אוקטובר  2004ביקר במרכז היום מר רון בן חיון ,מנכ"ל עמותת "יחדיו" החברה בעמותת "כלים שלובים".
לאחר שהתרשם מהפעילות במרכז היום ,רתם את עמותת "כלים שלובים" וחברת " "I.Bהגרמנית לגיוס תרומת
מכשיר האימון " ,"Zeptorשהינו פיתוח חדשני של חברת הסטארט–אפ " ."SCISENSמובן כי גם איל"ן נרתמה לסיוע
בקבלת תרומה זו.
כאשר שמענו שאנו מועמדים לקבל את התרומה ביררנו על המכשיר ,ומהר מאוד הבנו את חשיבותו ונחיצותו למרכז
היום .מגוון הנכויות של החבר'ה המבקרים במרכז היום הינו נרחב :חלק מהחבר'ה מתניידים באמצעות כיסאות
גלגלים ,וחלקם מתהלכים עם עזרים אחרים כדוגמת הליכונים; חבר'ה אחרים סובלים מטונוס גבוה ומפרקינסון; ולכל
החבר'ה המתהלכים על רגליהם ,ללא יוצא מהכלל ,יש בעיות שיווי משקל שונות ,חלקן על רקע בעיות אורתופדיות
„Zeptor–‰ ¯È˘ÎÓ ÏÚ „ÚÂˆ ¯Â
קשות בירכיים ,בברכיים ובגב וחלקן בשל בעיות נוירולוגיות על רקע פגיעה גבית )נפגעי תאונות( ,פגיעה מרכזית
) (CVAומחלות פריפריות )כמו מחלות ניוון שרירים( או אחרות.
לאחר שבדקנו ,מצאנו כי מכשיר ה–" "Zeptorנותן מענה מעולה לכל אותם חבר'ה שמסוגלים לעמוד מעט ,ומאפשר עבודה על שיווי משקל ,טונוס,
בניית עצם ועוד .האימון על המכשיר מתבצע באמצעות עמידה על פדאלים ,שנותנים גירוי ותנועה אנכית וגורמים לגוף לעבוד.
רינה סיטבון ,הפיזיותרפיסטית שלנו ,טסה לכמה ימים לגרמניה כדי ללמוד כיצד לתפעל את המכשיר ,שהתקבל במרכז היום בתחילת שנת .2005
מאז ,חבר'ה רבים מתאמנים במרץ רב ,תוך תיעוד תוצאות העבודה על ידי צוות מרכז היום והפנייתן לחברת " "SCISENSלצורך מעקב וייעוץ
מקצועי .יש לציין כי כבר מסתמנות תוצאות טובות! אנו רואים עצמנו בני מזל על שקיבלנו את המכשיר לרשותנו ,ומודים מעומק ליבנו לכל
המעורבים — חברת " ,"SCISENSחברת " ,"I.Bעמותת "כלים שלובים" ועמותת "יחדיו".
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ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó

‰¯·Á‰ È„·ÂÚ ·¯˜· ıÙÂ‰Â ¢È¯Ó„ ÆÁÆÈ¢ ˙¯·Á· ÔÎÂ‰˘ ‚ÂÏË˜‰

È·ÎÓ¢ È„·ÂÚ ÏÎÏ ÁÏ˘ÈÈ˘ Ë‚Ó‰
Ì˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ „Â·ÎÏ ¢Ì¯‡Ù

 £עובדי בתי המרקחת של "מכבי
פארם" יקבלו בשנה הקרובה לכבוד יום
הולדתם מגנטי אטב להודעות .אנו מודים
לנציגי "מכבי פארם" על שנתנו בנו את
אמונם ,ובחרו להעניק לעובדי החברה את
יצירותינו כשי.

ÌÈ˘·È ˙Â¯ÈÙÏ ˙ÂÈ˜˘‰
˘¯Â·Ú ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ÂÎÂ‰
¢ÔÂÎÈ˙‰ ÈÂ·¢ ˙¯·Á

 £תודתנו למשרד עורכי הדין "חכמון–אליגון" ,על רכישת  27זוגות של פמוטי "ציפור הנפש"
כמתנות לעובדי משרדם.
 £תודתנו למר מישל סעדון ,המשנה למנכ"ל "המוסד לביטוח לאומי" ,על רכישת שתי תמונות
ענק — עבודת יד של החבר'ה המבקרים במרכז היום ,שמקשטות את משרדי המנכ"ל והמשנה
למנכ"ל .אנו גאים על כך שעבודותינו מתנוססות במשרדיכם.
 £לאחר שחברת הבנייה "בוני התיכון" רכשה בחנוכה בחנות מרכז היום כמות לא מבוטלת של
סביבונים ,הוזמנו וסופקו  290שקיות ט"ו בשבט ,פרי עבודתנו .תודתנו לחברת "בוני התיכון" ,על
שבחרתם בנו לספק לכם את תוצרתנו .תודה מיוחדת לגב' ז'קלין כהן מנהלת הפרסום בחברה,
ולגב' איריס גמזו מזכירת המנכ"ל לשעבר .ובהזדמנות זו איחולי הצלחה לאיריס בתפקידה החדש.
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 £ברצוננו להודות מעומק ליבנו למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי ,בעלי חברת הבנייה "י.ח.
דמרי" ,אשר בחרו לרכוש כמתנות חג הפסח לעובדי חברתם עבודות יד ,פרי יצירתם של
המטופלים במרכז היום.
צוות חברת "י.ח .דמרי" הפיק קטלוג ,ובו כמה עבודות אמנות שאותן יצרו החבר'ה במרכז .כל
אחד מעובדי החברה קיבל את הקטלוג באמצעות הדואר האלקטרוני ,ובחר על פי טעמו האישי
את המתנה שאותה יקבל .הנתונים הועברו אלינו ,ובימים אלה אנו ממשיכים להזרים במרץ את
המוצרים הנבחרים .תודה מיוחדת למרגלית מחברת "י.ח .דמרי" על עבודתה מולנו בתחום זה.
חשוב לציין ,שהלוגו של החברה הינו "י.ח .דמרי בית חם ואוהב" .כבר נאמר כי עבורנו ,החברה
היא בית חם ,גדול ואוהב .אנו מקווים שעבודות היד יהיו לשביעות רצונם המלאה של העובדים.

 50 £פמוטי "ציפור הנפש" ,פרי עבודתם של
החבר'ה במרכז היום ,חולקו למשתתפות
בסיור בנגב ,שהתקיים לרגל יום האישה
הבינלאומי בחודש מרץ  .2005הפמוטים
נרכשו על ידי עיריית באר שבע ,לשכת ראש
העיר ,הוועדה לקידום מעמד האישה .אנו
מודים לחברת מועצת העיר הממונה על
קידום מעמד האישה גב' עליזה מנור וליועצת
למעמד האישה בלשכת ראש העיר גב' עדנה
סבאג קריבוי ,על שבחרו בעבודות היד פרי
יצירתנו כמתנה למשתתפות בסיור .לפמוט
שנרכש צורפה ברכה ממעניקי השי" :אנו
מעניקים לך בשמחה את פמוט ציפור הנפש
בברכת אור לחייך".
 £תודתנו לחברת "מדקון" על רכישת 60
מעמדים שולחניים לנייר ולכלי כתיבה ,פרי
יצירתם של החבר'ה ,לצורך קישוט משרדי
החברה .תודה מיוחדת לגב' גילה אפריאט
שעשתה למען רכישה זו.

ÌÈ‡ÏÙ‰ ÌÈ˘‡‰ ÏÎÏ
˘Â˙¯ÊÚÏ ÌÈÓ˙¯
 £תודה לדודה פרידל " -הדודה של מרכז היום" ,אשר רכשה עבורנו
אובניים לחוג קרמיקה במרכז .האובניים מאפשרים לנו להקנות
מיומנויות נוספות במסגרת החוג ,ולשכלל את התוצרים בחוג זה .תודה
לך דודה פרידל היקרה ,על כך שהפכת להיות ה"דודה" של המרכז .את
מסייעת לנו להתמודד עם הקשיים שעימם אנו מתקשים להתמודד
בדרכים המקובלות.
 £תודה לכל הילדים המקסימים שמקפידים לשמח אותנו בחגים  -ילדי
"גן תבור" ,ילדי כיתה ו' 2בבית הספר "מולדת" וילדי "קונסרבטוריון
להבים" .תודה שבזכותכם הרגשנו גם השנה את חג החנוכה,
ט"ו בשבט ופורים.
 £לאבלין היקרה תודה ,על כך שמאז פתיחת מרכז היום את דואגת לפנק אותנו מדי שנה בסופגניות מתוקות ,חמות וטעימות.
 £תודה לקבוצת "סעד" ,אשר בכל ערב ראש השנה ובכל ערב פסח מאז פתיחת מרכז היום תורמת לנו  1,000שקלים עם הרבה איחולי חג שמח.
 £תודה מיוחדת לגב' ז'אנה יוסיפוב עובדת סוציאלית קהילתית ד' צפון ,אשר הפכה להיות אצלנו בת בית ,ויחד עם מעיין גרייצר ,המרפאה בעיסוק,
הנחתה במרכז היום שתי קבוצות טיפוליות של עשרה מפגשים כל אחת .תודה על ההרגשה הטובה שנתת לחבר'ה ,על המקצועיות ועל הגישה התומכת
והחמה .כמו כן ,תודה לאגף הרווחה בעיריית באר שבע ,אשר מאפשר לקיים פעילות חיונית זו.
 £תודתנו לעובדי "מד"א" אזור הנגב ,על משלוחי המנות המתוקים שהעניקו לנו בפורים עם
המון אהבה .תודה מיוחדת למר יהודה שושן מנהל אזור נגב ,למר שמואל כהן יו"ר ועד עובדי
"מד"א" ולמר רונן גריזק יו"ר מתנדבי "מד"א" אזור דרום ,אשר עשו למען קבלת משלוחי המנות
במסגרתנו .אנו חייבים לציין ,כי שמחנו לראות אתכם מגיעים אלינו באמבולנס בנסיבות אלה,
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó
וכי אנו שמחים להיווכח שהקשר בינינו לבין ועד עובדי מד"א משגשג לרווחתנו .תודה על כל מה
שאתם עושים עבורנו.
אומרים כי "שונא מתנות יחיה" .אנו במרכז
 £תודה מיוחדת למר אליעזר וינוגרד מנהל בית הספר "מולדת" ,גב' חני אייזנקוט מחנכת
היום מאוד אוהבים לקבל תרומות ומתנות,
כיתה ו' 2בבית הספר "מולדת" ,מר אריה סברדליק מנהל "קונסרבטוריון להבים" ,גב' דפנה
אך בהחלט דוגלים בכך שעלינו לתרום ככל
נווה גבאי וגב' רוחמה טובי מורות ב"קונסרבטוריון להבים" ,גב' איריס סויסה גננת ב"גן
יכולתנו לקהילה הסובבת אותנו .לפני כמה
תבור" וגילי אלון סייעת לגננת ב"גן תבור" .תודה לכולכם על כך שאנו בליבכם ובמחשבתכם,
חודשים יצרה עימי קשר הגב' קלייר סויד
על הארגון ,התכנון והביצוע .בלעדיכם לא היינו זוכים לרגעי שמחה אלה .אנו מאחלים לעצמנו
מקיבוץ חצרים ,סטודנטית לאמנות משקמת
המשך עשייה פורה עם כולכם.
בבית ברל .לצורך לימודיה ,היא ביקשה
לקיים במשך כשלושה חודשים תצפיות חד
שבועיות בסדנאות האמנות שמתקיימות
È„È ÏÚ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó È¯·ÁÏ Â˜ÚÂ‰˘ ˙ÂÓ‰ ÈÁÂÏ˘Ó
במרכז היום.
·‚‰ ¯ÂÊ‡ ¢‡¢„Ó¢ È„·ÂÚ
קלייר הגיעה אלינו כדי לערוך תצפיות
לצורכי לימוד ,אך כבר מהפגישה הראשונה
היא הפכה למתנדבת במרכז היום וסייעה
למורות לאמנות במרכז .אף כי קלייר
סיימה את חובותיה ללימודים ,ברור לכולנו
שתמשיך להתנדב במרכז .אחד הפרויקטים
שכבר ארגנה וביצעה לטובת מרכז היום היה
בזאר בקיבוץ חצרים ,שבו נרשמו הכנסות
יפות לחנות שלנו.
ובהזדמנות זו ,תודתנו לתושבי קיבוץ חצרים
על האירוח והקניות.
ותודה מיוחדת לך קלייר — בעזרתך הוכחנו
שוב כי נכון המשפט "שלח לחמך על פני
המים כי ברבות הימים תמצאהו".

ÌÈÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÓÁÏ ÁÏ˘¢

¢Â‰‡ˆÓ˙ ÌÈÓÈ‰ ˙Â·¯· ÈÎ

שפע איחולי מזל טוב ממשפחת מרכז היום:
לנריה לב ארי — המדריך ,להולדת בנו אפיק
לחגית יאנקו — מהחבר'ה שלנו ,להולדת בנה
למעיין גרייצר — המרפאה בעיסוק ,להולדת
בנה גל
שתדעו כולכם רוב אושר ונחת
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שמי מעיין ,אני בת  .22בגיל שמונה וחצי
נתגלה בראשי גידול שלחץ על עצב הראייה,
ובעקבות כך התעוורתי בשתי עיניי .למדתי
בבתי ספר רגילים ,ולאורך השנים קיבלתי סיוע
מגורמים שונים )כגון מורה לניידות( שעזרו לי
להשתלב במסגרות השונות.
לפני כמה חודשים ,לאחר שעברתי אבחון,
סוכם כי אתחיל לעבוד במרכז לאבחון
ולשיקום מקצועי .התנסיתי במקום זה יום
אחד — עבדתי בעבודות הרכבה שונות )כמו
ברגים( ,אך לא הייתי מסופקת מעבודה זו
והרגשתי שהיא לא מתאימה לי ולכישוריי.
בזמן ההמתנה יצר אבי קשר עם דנה בריח,
מנהלת מרכז היום לנכים ,מתוך כוונה לשאול
היכן ניתן לרכוש אביזרי אמנות כדי שאעסיק
את עצמי בבית .תוך כדי השיחה ,העלתה דנה
את הרעיון שאתנדב במרכז היום! הרגשתי
שאני רוצה להתנדב ולתת מעצמי ,לכן הגעתי
למרכז היום להתרשמות עם המון התרגשות
וציפייה ,אך כמובן עם קצת חששות...
בעזרת הצוות ,הורכבה מערכת שעות שכוללת
פעילויות שונות שאותן אני עושה עם החבר'ה:
קריאה :במרכז היום ישנם אנשים שלא יודעים
לקרוא ,אך רוצים ואוהבים "להיות בעניינים".

אני מכינה בביתי כתבות וסיפורים בכתב
ברייל ,ומקריאה להם .הכתבות בנושאים
שונים :אקטואליה ,ספורט ,בידור וכדומה .כך
למשל ,לאוהד מכבי חיפה אני מקריאה כתבות
על הקבוצה שאותה הוא אוהב.
מעבר לכך ,אני מקריאה להם סיפורים וספרים
בהמשכים ,מה שתורם להעשרתם ומחזק את
הריכוז ,יכולת ההפשטה ועוד .לדוגמה ,עם אחד
מהחבר'ה סיימתי לקרוא את הספר הראשון
בסדרת "הארי פוטר" וכבר הזמנו את ההמשך
כדי שאוכל להמשיך ולהקריא את הסיפור.
עיסויים :לאחר שקיבלתי הדרכה מקצועית
מהמרפאה בעיסוק ,אני עושה בעקביות עיסויי
ידיים לחבר'ה שיש להם בעיות בפרקים .תוך
כדי העיסוי אנו מדברים ,ובכך אני מסייעת
רבות גם בתחום הפיזי.
משחקים :עם הזמן ,ראיתי שיש אנשים
שאוהבים מאוד לשחק במשחקי שולחן.
בהתחלה שיחקתי רק בדומינו ,שכן זהו
המשחק היחיד שבו יכולתי לשחק.
בהמשך הזמנתי משחקים שמתאימים ללקויי
ראייה ,וכיום אני יכולה לשחק עם כל החבר'ה
במרכז במשחקים שונים כמו רמי ,טאקי,
דמקה ,סולמות ונחשים ועוד .אני מרגישה

שהחבר'ה נהנים לשחק עימי!
אמנות וקרמיקה :כשהגעתי למרכז ,הסבירו
לי שיש אנשים שלא נכנסים לחדרי האמנות
מסיבות שונות .לקחתי על עצמי את האתגר,
התחלתי להיכנס ולעבוד עימם בקרמיקה.
עם הזמן ,גיליתי שהאנשים כבר הולכים לבד
לחדרי האמנות וכבר לא צריכים את עזרתי!
הבנתי שגרמתי לכך שהחבר'ה ירצו ללכת
לבד לחדרי האמנות ,ובכך הגדלתי את מספר
הפעילויות שבהן השתתפו.
בתחילת הפעילות הגעתי למרכז פעם בשבוע,
לאחר מכן עברתי ליומיים בשבוע ,וכשראיתי
שעבודתי רבה עברתי לארבעה ימים .כיום אני
מגיעה למרכז היום חמש פעמים בשבוע ,מתשע
בבוקר ועד שלוש אחר הצהרים!
אני מרגישה נהדר במרכז — עוזרת לחבר'ה
ותורמת מעצמי .אני מאוד אוהבת לעזור,
ויודעת שמה שאני עושה הוא משמעותי
עבורם — איש איש בתחומו הוא.
בהתחלה חששתי ללכת לשם לבד ,משום
שלא הכרתי את המבנה .בהמשך הגיעה מורה
לניידות שעזרה לי להתמצא במרכז היום.
בנוסף ,החבר'ה במרכז הובילו אותי ממקום
למקום וכיוונו אותי ליעדי.

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ˙ÏÙÂËÓ‰ Ë¯ÈÙÏ ÌÈÈ„È ÈÂÒÈÚ ‰˜ÈÚÓ ®ÔÈÓÈÓ© ÔÈÈÚÓ

‰È¯·Á ¨Â‡ Í‡ ¨ÔÈÈÚÓ È„È ÏÚ ‰·˙Î ÂÊ ‰·˙Î
∫ÌÈÏÈÓ ‰ÓÎ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈˆÂ¯ ¨ÌÂÈ‰ ÊÎ¯ÓÏ
אנו רואים ומרגישים שפעילותה של מעיין במרכז היום
היא אכן משמעותית! מעיין מסייעת לנו באופן מקצועי
ביותר ,ומבצעת פעילויות שאותן אנו לא מספיקים לעשות.
החבר'ה במרכז מחכים לה מדי יום ,ומשתפים עימה
פעולה .כך ,למשל ,מספר מוטי" :העבודה עם מעיין תורמת
לי .זה כיף .בהתחלה הרגשתי משונה ,כי מעולם לא עבדתי
עם מישהו שלא רואה ,אך אני מגלה שמעיין יכולה לתרום
רבות ואני מרגיש כלפיה הרבה כבוד על פעולתה במרכז
היום" .ניקול מוסיפה" :אנחנו משחקות יחד ,ומדברות
בינינו על אילת ועל מקומות בחו"ל .אנחנו גם מתכתבות
בדואר ושולחות זו לזו מכתבים וברכות ,דבר שמשמח
אותי מאוד".
אנו מלאי תקווה שנוכל להפוך את ההתנדבות לשיקום
תעסוקתי של מעיין.
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עיון בדף הרקע של חברת "קוסמוטרייד",
המרכז הישראלי למכשור וציוד רפואי ,מלמד
שחזונה של החברה הינו בראש ובראשונה דאגה
לטיפול בלקוחות .זאת ,תוך ייעוץ המותאם
אישית לכל אדם ומתן פתרונות מקצועיים,
נכונים והולמים לאוכלוסייה מגוונת.
בחברת "קוסמוטרייד" לא רק מילים ,אלא גם
מעשים ...והרבה!
מעבר לעבודה השוטפת של נציגי החברה במרכז
היום ,שעיקרה ייעוץ חינם לצוות המקצועי
ולחבר'ה המבקרים במרכז באשר להתאמת
ציוד אישי ,ארגנו בחודשים האחרונים
סניף איל"ן באר שבע ,מרכז היום וחברת
"קוסמוטרייד" כמה פרויקטים משותפים
שהוכתרו כמוצלחים:
 £במהלך חודש מרץ  2005עבר צוות מרכז
היום קורס החייאה ועזרה ראשונה שמומן,
אורגן ותוכנן על ידי חברת "קוסמוטרייד".
מיותר לציין את חשיבותו של קורס מסוג זה
לצוות העובד במרכז היום לנכים.
 £ב– 23במרץ  2005התקיים במרכז היום
הפנינג בחסות חברת "קוסמוטרייד".
מטרתו של האירוע היתה חשיפת אנשים עם
נכות פיזית בבאר שבע והסביבה לפתרונות
טכנולוגיים חדשניים בתחום מכשור וציוד
עזר מותאמים .במהלך ההפנינג נמכר הציוד
במחירים מפתיעים .בנוסף ,נציגי החברה דאגו
לאווירה עליזה בעזרת ליצנית שעשתה לנו
שמח ,וגם באמצעות הגרלות נושאות פרסים.
 £בכנס בעלי עסקים למען איל"ן בדרום דאגו
נציגי החברה ,לבקשתנו ,לתצוגה מרהיבה
של אביזרים ,לצורך המחשת גודל ההוצאות
שנדרשות מהאדם הנכה.
אנו ,סניף איל"ן באר שבע ומרכז היום ,מודים
מעומק ליבנו למנכ"ל "קוסמוטרייד" מר זאב
תורן ולמנהלת השיווק והפיתוח העסקי של
החברה גב' גלית בטאן ,על שיתוף הפעולה,
על ארגון ומימון הפרויקטים האמורים ועל כך
שאתם אף פעם לא אומרים לנו "לא".
אנו נפעמים מהתפיסה ומהגישה של חברתכם,
ונושאים תפילה להמשך שיתוף פעולה פורה
עימכם ,לטובת אנשים נכים בבאר שבע
והסביבה .מי ייתן וירבו כמותכם.
בשיחה משותפת הביע מר זאב תורן פתיחות
ונכונות לסייע בארגון פרויקטים משותפים בכל
אחד ממוסדות איל"ן שיחפוץ בכך.
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‡‰¯ÈˆÈ ¯ÂÚÈ˘· ¢¯Â·˙ Ô‚¢ È„ÏÈ ˙‡ ÍÈ¯„Ó Ô¯Â

ø¢¯Â·˙ Ô‚¢· ÂÏ˘ Ô¯Â‡ Ï˘ ÂÈ˘ÚÓ ‰ÓÂ
אורן בן ה– 36סובל משיתוק מוחין ,שמתבטא בקשיים בהליכה ,בתנועות ובדיבור .לאורן
יש כישרון יצירתי ,ולפני כמה שנים למד אמנות במכללה בבאר שבע .בשנה האחרונה ,כחלק
מפעילותו במרכז היום ,השתלב אורן כמדריך אמנות לקבוצה קטנה של ילדים ב"גן תבור".
בהדרכתן ובעזרתן של מעיין גרייצר המרפאה בעיסוק וענת גרייצר המורה לאמנות מתכנן אורן
את הפעילויות ,דואג לאיסוף החומרים המתאימים ומפעיל קבוצה קטנה של ילדים בגן .אורן
נהנה מאוד מהפעילות שם.
להלן מכתבה של איריס ,גננת "גן תבור" ,המספרת על אורן:

Ô¯Â‡ ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ∫ÔÂ„‰

בכל יום שני יש ב"גן תבור" תחושת התרגשות ,כי ביום זה מגיע אורן לעבוד עם קבוצת ילדים
ביצירה .בכל מפגש עובדים עם חומרים שונים ובנושאים שונים .אורן מסביר לילדים ועוזר
להם ,והם מצידם עובדים איתו בשמחה רבה ובהנאה מרובה .פעילות זו תורמת המון לילדים
ולצוות הגן.
אנו חשים באהבה בין אורן לילדים ,וברצונו העז להיות עם הילדים ולתרום להם .בל נשכח את
מעיין המרפאה בעיסוק ,שמגיעה עם אורן לגן ומתווכת בינו לבין הילדים בהתאם לצורך.
יישר כוח על יוזמה ברוכה זו לצוות המרכז לנכים ,ולדנה שעומדת בראשו .הלוואי שנוכל
להפעיל פרויקטים דומים עם חברים נוספים במרכז.
בברכה,
איריס סויסה ,גננת "גן תבור"

ÌÈ≠˙· ÛÈÒ

מטיילים בחוג לקולנוע במסגרת טיול החוג לקולנוע של סניף איל"ן בת–ים ,ביקרו חברי החוג במוזיאון לצילום בתל חי .בתמונה מימין :אבי באן,
סשה טריליצקי וברכה אלטרס מנהלת הסניף במוזיאון הצילום בתל חי .בתמונה משמאל :חברי החוג לקולנוע של איל"ן בת–ים ,מתנדבי הסניף
ומנהל המוזיאון.

ÌÈ˜ÈÏ„Ó Â‡˘ ÂÏÏ‰ ˙Â¯‰
¨‰¯„ÂÁ È˙‡ ∫˙‡Ó
ÌÈ–˙· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ ˙Ï‰Ó

Â¢Ë ˙Â‚È‚Á· Ú·ˆÂ ‰ÁÓ˘ ‰·¯‰
·˘·ÌÈ–˙·· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ· Ë

טקס חנוכה צבעוני ומרגש התקיים
במועדונית איל"ן בת–ים ,בליווי צוות
מתנדבים וילדים.
על השולחן החגיגי ניתן היה למצוא חנוכיות
צבעוניות ,כדים ,לביבות וסופגניות שקיבלנו
מגן "מינה מיקה" .הילדים הדליקו נרות
ובירכו עליהם ,שרנו יחד "מעוז צור" ,פתרנו
חידות ושמענו ברכות .מרגש היה לראות
את האור בעיניים ואת החיוך על השפתיים.
סיימנו את הטקס הנפלא בחלוקת
סופגניות ושקיות ממתקים .מי ייתן
שהנרות שנדלקו בחנוכייה ,ובעיניהם של
הילדים ,ידלקו לא רק בחגים אלא גם
במהלך היומיום.

ˆ˙ÈÂ„ÚÂÓ· ‰ÁÓ˘Â ‰Ï‰
חגיגת פורים נערכה ב– 22במרץ ,2005
בחסות גן "מינה מיקה" וחטיבת הביניים
של בית הספר "רמות" בבת–ים .לו רק
ראיתם את שמחת ילדי המועדונית עם
הכובעים ,המסיכות ,אוזני ההמן ומשלוח
המנות המדהים והמקסים ,שנשא ברכה
אישית לכל ילד.
תלמידי חטיבת הביניים "רמות" הביאו
וחילקו לילדים מתנות ודברי מתיקה .כולם
שרו שירי פורים ,רקדו ושמחו ביחד.
בהזדמנות זו ,מודות מתנדבות איל"ן בבת–
ים לכל מי שעזר לשמח את הילדים ,ובפי
כולם  -שנזכה לפורים בשנה הבאה.
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ÌÈ–˙· Ô¢ÏÈ‡· Ë·˘· Â¢Ë ˙‚È‚Á
ÌÈ–˙· Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ Ô‚Ò ¨‰È¯‡ ¯Â‚ ˙È·‰Ê ∫˙‡Ó

חגיגת ט"ו בשבט התקיימה במועדונית הילדים של איל"ן בת–ים ,בחסות גן "מינה מיקה"" .סדר"
ט"ו בשבט נערך ליד שולחנות ערוכים ,עמוסים בכל טוב .ליד מקומו של כל ילד עמדה סלסלה
שהכילה פירות טריים ויבשים ,עוגות ודברי מתיקה .כל ילד זכה באדנית יפיפייה שבה צמחו פרחים
ברוב הדרם ,כשדחליל "שומר" עליהם מפני הציפורים.
הילדים והמבוגרים שרו משירי החג ,וכל ילד קרא את חלקו ואת ברכתו על פירות הארץ .אכן
היתה זו הגדה )לא של פסח!( לראש השנה לאילנות ,שנכתבה ועוצבה על ידי אתי חודרה ,מנהלת
המועדונית .קירות המועדונית הפכו לגן פורח של שקדיות ,בעזרת ציורי הילדים.
השמחה ,השירה ואושר הילדים היו ללא סוף ,ובפי כולם" :שנזכה לשנה הבאה לט"ו בשבט מהנה
כזה" .בהזדמנות זו ברצוננו להודות לגן "מינה מיקה" ,המאמץ את ילדי המועדונית .חבל רק שלא
יכלו לבלות עימנו שעה יפה זו ולראות את ברק האושר בעיני הילדים.

ÌÈ–˙· ÛÈÒ

„Â·ÎÏ
‡ÌÈ–˙· ÛÈÒ Ô¢ÏÈ

È·‡ ÔÈÓ¯Ë ∫ÔÂ„‰

אנו ,משפחת טרמין ,שמחים לבשר לכם שאכן קיבלנו את המחשב ,שנרכש בעזרת תרומתכם הנכבדה .בזאת אנו רוצים
להודות לכם על כך מקרב לב.
מי ייתן והרבה לבבות יהיו פתוחים כמו ליבותיכם ,אשר מעלים חיוך להרבה ילדים ,כאותו חיוך שהעליתם על שפתיו של
בננו אבי.
בברכה,
משפחת טרמין

‡‰È˘·Â ‰ÂÊ˙· ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ
ÌÈ–˙· Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ· ˙Â˜˙¯Ó‰ ˙Â‡ˆ¯‰‰
ÌÈ–˙· Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ Ô‚Ò ¨‰È¯‡ ¯Â‚ ˙È·‰Ê ∫˙‡Ó

נחירות ודום נשימה בשינה
במסגרת ההרצאות הרבות והמעניינות שמארגן סניף בת–ים ,התקיימה הרצאתו של פרופ' דוד נלקין בנושא "נחירות ודום נשימה בשינה — תוצאות
ופתרונות" .הפעם התקיימה ההרצאה באודיטוריום בת–ים ,באדיבותה של העירייה .הנעים לנו בשירה בציבור הזמר דניאל יונני ,בליווי האקורדיוניסט
שייקה פלמן ,ולסיום התקיימו הגרלות ,שאף הן נתרמו על ידי חברות וחנויות שונות.
בהזדמנות זו ,ברצוננו להביע את תודתנו לכל הקהל הנפלא שכיבד אותנו בנוכחותו ולכל האנשים הנחמדים שעזרו לנו ,ובמיוחד לחברי מועצת הנוער
שלא שוכחים אף אירוע באיל"ן.
תזונה בתבונה  -טיפים ומתכונים
נושא נוסף שבו זכו אנשי בת–ים להרחיב את ידיעותיהם הוא "תזונה בתבונה — טיפים ומתכונים" .את ההרצאה נתנה היועצת אנה ברגר.
כל האורחים גילו התעניינות רבה בנושא ,והמרצה לא חסכה בתשובותיה לשאלות הרבות שהופנו אליה.
כל האורחים התכבדו בעוגות ,שנתרמו לאירוע זה על ידי "בית המאפה של משה האופה" ,מרמת הנשיא בבת–ים .כרגיל ,נמכרו הגרלות ,כל מספר
זכה ,וכולם יצאו מרוצים ושמחים.
המזונות הכי בריאים לאיכות החיים
בחודש מרץ נאספו כ– 50איש ,להרצאתו של פרופ' דוד נלקין בנושא "המזונות הכי בריאים לאיכות החיים" .הקהל כולו הראה התעניינות רבה בנושא
והקשיב לדברי ההסבר שניתנו בדבר התאמת תרופות לסוגי מחלות ,כיצד למנוע נזקים בריאותיים בעתיד ,איך לשמור על ה"יש" — ולהשתדל לעשות
"תיקונים" .כמובן שהיו הרבה שאלות ,וכולן זכו לתשובות בהתאם .הערב היה מלווה בשפע כיבוד קל  -עוגות ,עוגיות ואוזני המן )שבוע לפני פורים(,
שנתרמו על ידי מיטב הקונדיטוריות בבת–ים:
" £בית המאפה של משה האופה" — רמת הנשיא
" £הקונדיטוריה של סמי"
" £הקונדיטוריה של דורון"
 £קונדיטוריה "גן העיר"
בסוף נערכו הגרלות ,כל מספר זכה והאורחים יצאו עם חיוך על הפנים ואמרו דברי תודה על הערב המקסים.
בהזדמנות זו ,ברצוננו להודות לכל התורמים  -יישר כוח ,מי ייתן ונזכה לשיתוף פעולה גם בהמשך.
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‰¯„Á ÛÈÒ
¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈ
‡·È˜Ú ¯Â‡·˘ ¢˘Ò ‰Á¢

¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ
‰˜‡ ß·‚ ‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ
‚‰¯„Á ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Â ¯‚ÈÙ„ÏÂ
ÔËÈ·‡ ÌÈÈÁ ¯Ó

‡˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ ˙ÁÈ˙Ù ÚÂ¯È

‡‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ‰‚¯‡˘ ÚÂ¯È‡Ï ÂÚÈ‚‰ ÌÈ·¯ ÌÈÁ¯Â
ביום שישי ,שקדם למצעד הפרוטות ,התקיים בחצר ביתם של הזוג יהודית והלל הלביץ בקיסריה
אירוע פתיחת מצעד הפרוטות של סניף איל"ן חדרה ,בהשתתפות כ– 200מוזמנים .את האירוע
ארגנו והפיקו חברי הנהלת איל"ן חדרה.
המסיבה נערכה במסגרת פעילות סניף חדרה בראשות הגב' אנקה גולדפינגר ,במטרה לשפר את
איכות חייהם של בעלי המוגבלויות המשתייכים לסניף ,אשר נחשב לאחד הוותיקים והאיכותיים.
חברת "הלביץ ברוך בע"מ" ,שנתנה את חסותה למפגש ,מקושרת מזה שנים רבות לאיל"ן חדרה ולו
רק בזכות אם המשפחה ,גב' רחל הלביץ ,אשר הקימה את סניף איל"ן בחדרה עוד בשנות
ה– 60ושימשה כיושבת הראש הראשונה שלו.
בין האורחים הרבים בלטה נוכחותם של יו"ר איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן שמעון
צוריאלי ,ראש עיריית חדרה חיים אביטן ,ראש עיריית אור עקיבא שמחה יוסיפוב ,הסופר והמחזאי
יהושע סובול ,יו"ר "ויצו" חדרה רות לפידור ,הדובר ויו"ר מטה המאבק של ארגוני הנכים יואב
קריים ,מזכיר מועדון "רוטרי" חדרה יצחק )צקל'ה( גולדפינגר שאף הנחה את האירוע ,מנכ"ל
"הקרן לפיתוח קיסריה" אסא אברמסקי ,ציפורה טייכנר מ"קרן שידלובסקי" ,יצחק מלכה ורעייתו
מ"משק מלכה" שבשדה יצחק ,תחיה וג'פרי פרידלנדר ,מרגלית הדר מרדיו " ,"90FMנציגי חברת
"בוימר את מודל" מקיסריה ונציגי חברת הבנייה "שגיב גולן".
ראש עיריית חדרה ,מר חיים אביטן ,בירך את הנוכחים ,הודה להם על עזרתם ותרומתם למען
אוכלוסיית הנכים והרעיף מילים חמות על פעילותה של גב' אנקה גולדפינגר ,יו"ר הסניף ,שעוסקת
בפעילות התנדבותית נרחבת למען הקהילה בחדרה.
מר יואב קריים ריגש את המשתתפים במסכת אודות מאבקו והתמודדותו היומיומית על השגת
הזדמנויות עבור הנכים בישראל .כל הנוכחים התרגשו מאוד מהופעת ילדי איל"ן המשולבים בבית
הספר "חנה סנש" שבאור עקיבא .את האירוע חתם העיתונאי ,המפיק והתסריטאי גל אוחובסקי,
אשר ריתק את המשתתפים בסיפור על הנעשה מאחורי הקלעים של תעשיית הסרטים הישראלית.

ÌÈÂÎ„Ú
˘Á¯˙Ó‰Ó
·ÆÆÆ‰¯„Á ÛÈÒ

 £בחג החנוכה נערכו שתי מסיבות
באיל"ן חדרה  -לילדים ולבוגרים :במרכז
הספורט "צפרירים" נערכה מסיבה לילדים
הצעירים .הפעלנו ג'ימבורי עם מתקני
ענק מתנפחים ,והיו מוזיקה מהנה וכיבוד.
הילדים הגיעו עם אחיהם והוריהם ונהנו
מאוד מהאווירה השמחה.
החבר'ה הבוגרים ערכו מסיבה במועדון
שלנו בקהילה הנגישה .המשתתפים
במסיבה הדליקו נרות ,שמעו ברכות ,רקדו
ונהנו מכיבוד עשיר.
 £בהמשך לסיורים שאנו עורכים לחברי
הנהלת הסניף ביקרנו במועדון איל"ן
בקהילה הנגישה ,ראינו את החבר'ה
עוסקים במלאכת יד מגוונת ועושים
"חמוצים" בחוג הבישול ,ונהנינו לראות
את הקשרים החמים שנוצרים בין
החבר'ה .הסיור היה מרגש ומהנה ביותר.
 £סניף איל"ן חדרה סייר עם הנהלת
מרכז איל"ן ועם היו"ר החדש ,רו"ח
חיים פרייליכמן ,במסגרות של איל"ן
בבית הספר "חנה סנש" באור עקיבא.
זהו בית ספר רגיל ,אשר פתח את שעריו
לילדי איל"ן .כרגע משולבים שם עם
שאר ילדי בית הספר כ– 15ילדים בכיתת
הגן ובכיתה א' .הביקור חימם לכל
המשתתפים את הלב ,וריגש אותנו מאוד,
שכן העבודה המסורה שנעשית שם לא
יודעת גבולות .בסיום הביקור התכנסנו
למפגש עם מנהלת בית הספר הגב'
וייסבלך וצוות המורים והגננות ,שמענו
מהם על הצרכים שלהם והבטחנו לעזור.
במקביל נמשכת הפעילות השוטפת ,חוגי
השחייה מתפתחים כל הזמן והביקוש
להצטרף לחוגים גדל.
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ
Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó
˘Í˘Ó˙Ó ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È
מזה שנים רבות ,מתקיים שיתוף פעולה
פורה בין "רפא"ל" לבין איל"ן חיפה.
החברה מספקת יצירתיות ,יכולת טכנית
גבוהה והרבה אהבה בהתמודדות
המתמדת לשיפור חייהם של נכי
איל"ן .המכתב הבא הוא דוגמה לאחת
מהצלחותיה הרבות:
ÊÎ¯Ó· ‰ÎÂÁ‰ ‚Á ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ Ë¯ÂÙÒ‰

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó· ‰ÎÂÁ ˙·ÈÒÓ

‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

ÔÓ‡˙Ó ÔÈ˜Ò¯ È¯ÏÂ

„Â·ÎÏ
ˆ·¯· È
Ï¢‡Ù¯ ˙¢·ÏÈÓ
א.נ,
אני החתומה מטה ,רסקין אדה ,אמו של
ולרי ,חניך ב"בית מרים" שבקריית חיים,
רוצה להודות לך ולצוות שעזר בהתקנת
מכשיר דמוי אופניים לבני.
ולרי סובל מניוון שרירים ,וזקוק למכשיר
הנ"ל כדי לשמור על יציבות מצבו הבריאותי
ולמנוע הידרדרות .מאז שהמכשיר הגיע
לביתנו ,ולרי מקפיד להתאמן מדי יום ביומו
והוא מאוד מרוצה .על כך תבואו על הברכה.

בכבוד רב ובתודה,
רסקין אדה
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ביום שלישי ,נר שמיני של חנוכה ,התכנסו ילדי איל"ן במרכז השיקום והספורט שבקריית חיים
לחגיגה מיוחדת ,שאורגנה כולה על טהרת רוח ההתנדבות.
את המסיבה העליזה יזם ,תכנן וארגן דודי אלדרי ,והשתתפו בה גם אודי אריאל ,שהפליא לנגן
באורגן ,ושרון מור שהנחתה את הערב ושרה בקולה הצלול משירי חנוכה .חברי סניף "בני עקיבא"
בקריית שמואל ,ותלמידים מבית הספר התיכון הדתי "לוינסון" שבקריית ים ,העלו הצגה ושימחו
את הילדים במתנות .מומי מ"מזנון ליידי דיוויס" תרם גם השנה סופגניות טעימות ,ומשרד רואי
החשבון "קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר" בחיפה שלחו סביבונים גדושים בממתקים להנאת הילדים.
הזמרת שרון מור הצליחה ,ברוב כישרונה ,לסחוף את הקהל כולו לשירה בציבור ,ואף להעלות אל
הבמה מספר לא מבוטל של חברי המועדון לשירת סולו במלוא גרון .ואכן ,התגלו כמה כישרונות
צעירים שעוד נשמע עליהם במסיבות הבאות.
ילנה נקוריקוב נשאה דברי תודה בשם הילדים ,ובין השאר אמרה" :ברצוננו להודות לכם על
שתרמתם לנו מזמנכם .היה לנו כיף להיות איתכם! בליבנו הדלקתם אור והכנסתם שמחה ,ועל זאת
תבוא עליכם הברכה".

‡‰ÈÈÁ˘· ‰ÎÂÁ ˙ÂÙÈÏ

בחודש דצמבר נערכה אליפות חנוכה המסורתית ב"בית הלוחם" בחיפה .אליפות זו מתקיימת מדי
שנה ,וכוללת תחרויות שחייה בבריכה קצרה לילדים ,נוער ובוגרים.
את מועדון איל"ן חיפה ייצגו  22שחיינים  -הייצוג הגדול והמרשים ביותר מבין כל מועדוני הנכים
אשר נטלו חלק באליפות .היתה זו התחרות הראשונה שאליה יצאו שחייני הסגל הצעיר של המועדון,
והתחרות הראשונה שבה ניתנה להם ההזדמנות לחוות ,לייצג ולחוש תחרות שחייה מהי.
רכז השחייה של מועדוננו ,מושיק ברכני ,רואה בתחרות זו פתח לכניסת הסגל הצעיר אל העולם
התחרותי ,במסגרת הסבב השנתי של ההתאחדות הישראלית לספורט נכים בענף השחייה.
בלטו בהישגיהם :בר ממן ,אוסאמה ביאטרה ,ברכיהו נבו ,אלכסיי שקורין ,אלעד חליבה ,נופר
חולני ,עינב חיון ,הדיל חוג'יראת ועדי סקרישבסקי .כל הכבוד להם!

‰ÙÈÁ ÛÈÒ

ÌÈ¯ÂÙ‰ ‚Á· ÌÈ˜È˙Â ˘‚ÙÓ

‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

במרכז הספורט בקריית חיים התקיים מפגש של ותיקי איגוד איל"ן .הגיעו אליו חברים הפעילים
כיום במרכז ,כמו גם חברים ותיקים שהיו פעילים במועדון בעבר.
האירוע היווה פגישת מחזור ,כשבמהלך הערב התקיימו תחרות תחפושות והרקדה כללית עם
די.ג'יי ,והחברים נהנו מתוכנית אמנותית משעשעת ומכיבוד עשיר.
זה היה מפגש רב משתתפים ,שללא ספק היווה חוויה מרגשת לכולם ,והוא הראשון בסדרת
מפגשים בעלי אופי דומה שיתקיימו בעתיד.
Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ

‡≤∞∞µ Û¯ÂÁ ˙ÂÙÈÏ
·˘‰ÈÈÁ

ÌÈ˘ÙÁ˙Ó Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈ

מר יוסי ביטון ,הבעלים של בית הספר לאיפור "יוסי ביטון  -איפור מקצועי" במפרץ חיפה ,הגה
רעיון יוצא דופן .הוא הזמין את ילדי איל"ן לחוויה מיוחדת במינה בחג הפורים :צוות גדול של
ספרים ,מאפרים וצלמים המתין לילדים ,ודאג להגשים לכל אחד מהם את חלומו האישי  -להפוך
אותם ,ולו לשעה קלה ,לנסיכים ולנסיכות מהאגדות.
הילדים הולבשו בתחפושת על פי רצונם ,אופרו בשלל צבעים ,עוצבה להם תסרוקת יפה והם
צולמו מכל הכיוונים ,כאילו היו דוגמנים בסטודיו.
ביוזמתו הנפלאה ,הצליח יוסי ביטון לרגש את הילדים עד דמעות ,לגרום להם אושר לא יתואר
וחוויה כבירה .היה זה עבורם חג פורים שמח במיוחד .מעשה נדיב זה מצידו ,רוח ההתנדבות
שהפגין ומאמציו לשמח את ילדינו ראויים לכל השבחים.

˘‰ÙÈÁ· ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ï˘ ÈÎË‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÒÈÒ·· ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙·ÈÒÓ· ÌÈÏ‰ÂˆÂ ÌÈÁÓ

¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ÒÈÒ·· ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ

השנה נכונה לילדים הנכים ממרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה הפתעה מיוחדת  -הם היו
אורחי החיילים בבסיס בית הספר הטכני של חיל האוויר במפרץ חיפה .החיילים והחיילות ,אשר
מזה כמה חודשים מגיעים אחת לשבוע למרכז הספורט כדי להפעיל משחקייה לילדים ,לקחו על
עצמם לארגן מסיבת פורים עליזה.
ביום שלישי 22 ,במרץ  ,2005הגיעו אל הבסיס הצבאי הילדים ,מחופשים בשלל תחפושות ,יחד
עם הוריהם וצוות מדריכי המרכז .להקה של ארבעה חיילים הנעימה בשירים ,ואף הצליחה לסחוף
את הקהל לרקוד על הרחבה .האווירה היתה חגיגית ונראו חיוכים שמחים לרוב .גולת הכותרת
של האירוע המרגש היתה סיור מודרך בין המטוסים ,שכלל גם צפייה במטוס  F–16חדיש .הילדים
הועלו אל תא הטייס ,האזינו להסברים שניתנו על כל סוגי המטוסים והצטלמו עם החיילים.
עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט ,הגיש שי למפקד בית הספר לטיסה סא"ל אבי רג'ואן ,ולאחראי
על פעילותם ההתנדבותית של החיילים רב סמל אורי אייזיק ,והודה להם במילים חמות על הרצון
הטוב ,על היוזמה הברוכה ועל רוחב הלב .סא"ל רג'ואן הדגיש עד כמה התנדבות החיילים תורמת
גם להם עצמם .אין ספק שמסיבת פורים כה מיוחדת תיחרת בלב הילדים למשך שנים רבות.
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¯˘ÈÙ ‡¯ÂÈ‚ ¯Ó ÌÈÈÁ ˙ÈÈ¯˜ „ÚÂ ˘‡¯ ¨¢Ò˜ÈÂ¯ËÈÓ¢ È‚Èˆ
‰ÈÈÁ˘‰ ˙ÂÙÈÏ‡· ‰Ï¯Ù ÈÊÂÚ ¯Ó Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó Ï‰ÓÂ

שעה של קורת רוח היתה לנציגי מפעל
"מיטרוניקס" שבקיבוץ יזרעאל ,אשר אימצו
בשנת  2001את נבחרת השחייה של איל"ן
חיפה .זו השנה החמישית שהמפעל ,המייצר
את ה"דולפין" מנקה הבריכות ,תורם בנדיבות
ודואג לקידומם ולרווחתם של שחייני הנבחרת.
בסיומה של אליפות חורף  2005בשחייה,
שהתקיימה במרכז השיקום והספורט של
איל"ן בקריית חיים ,נערך טקס חלוקת תעודות
ומדליות לשחייני איל"ן חיפה .זהו הסניף
ששלח את המספר הגבוה ביותר של מתחרים,
בני כל הגילאים 30 :שחיינים גאים ,מלווים
בבני משפחותיהם ,נטלו חלק בטקס.
הכבוד לענוד לשחיינים את המדליות ולהעניק
להם את התעודות נפל בחלקם של ארבעת
נציגי מפעל "מיטרוניקס" ,שחזרו והודו לנו על
כך כשההתרגשות והשמחה ניכרו על פניהם.
בדברי הברכה הזכיר מנהל מרכז הספורט ,מר
עוזי פרלה ,את רוחב הלב שמגלים מזה שנים
מנכ"ל המפעל מר עופר שחר וסגל העובדים,
את רצונם האמיתי לסייע ואת היענותם לכל
בקשה המופנית אליהם.

‰ÙÈÁ ÛÈÒ

Èˆ¯‡ ÌÈ„Â˜È¯ ÒÎ

¯˜„Èˆ¯‡‰ ÌÈ„Â˜È¯‰ ÒÎ· ÏÂÁÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜ È

בינואר  2005התקיים במרכז השיקום והספורט בקריית חיים הפנינג ריקודים בכיסאות
גלגלים ,שאליו נהרו להקות ואורחים מכל רחבי הארץ .זו השנה השנייה שבה אנו מארחים את
כנס הריקודים הארצי ,והרי זו כבר תחילתה של מסורת.
בשעה הראשונה של הערב רקדו המשתתפים להנאתם ,בניצוחו של די.ג'יי .סביון .אחר כך
החלה הופעתן של להקות הריקוד ,כשכל להקה מציגה ריקוד או שניים .ההופעות היו מרשימות,
מרגשות מאוד ומחממות את הלב ,והקהל השיב במחיאות כפיים סוערות .באירוע לקחו חלק
להקת "גלגל במעגל" מהרצליה" ,הטריו" מאיל"ן חיפה ,קבוצת הוד השרון ,להקת המחול של
איל"ן רמת גן שרקדה הורה מסחררת ,הרקדניות חיה צור וחיה לביא מאיל"ן חיפה שהפליאו
בדואט ,קבוצת "גלגל ראשון" מראשון לציון ,להקת "בנות תמר" מאיל"ן חיפה ,להקת "הורה
גלגלים" מ"בית הלוחם" תל אביב ,הצמד "רק לגעת" מאיל"ן חיפה ולהקת "הורה איל"ן חיפה".
כל הלהקות זכו במגן הוקרה מידי יו"ר איל"ן חיפה גב' שרה לבנשטיין ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
גב' סיגל לזרוביץ ומנהל מרכז הספורט מר עוזי פרלה ,שבירך את המשתתפים והודה למתנדבים
"העומדים" .הקהל זכה לכיבוד עשיר ,שאת חלקו הכינו מתנדבי להקת "הורה איל"ן חיפה".
בסיום הערב נערכה הרקדה המונית של ריקודי עם ,בניצוחו של משה אורון.

‰ÈÈÁ˘‰ ˙¯Á· ˘‚ÙÓ

במרכז הספורט של איל"ן בקריית חיים ,התקיים מפגש היערכות והסברה לקראת שנת .2005
המפגש נועד לשחיינים התחרותיים והטרום–תחרותיים הפעילים ולהוריהם ,ומטרתו היתה
להציג את ההיערכות המקצועית והארגונית לשנה הבאה .בפגישה הוצגה קלטת מאליפות
השחייה שנערכה בחנוכה ,שבה השתתפו רבים משחייני מועדון איל"ן חיפה .הוקרנה גם קלטת
מאולימפיאדת אתונה  ,2004שבה נראתה ענבל פיזרו ,האלופה האולימפית שלנו ,בזמן המשחים.
מתן חונה ,חבר נבחרת השחייה ,נשא דברים מרגשים שהופנו אל הסגל הצעיר ,ובין השאר אמר:
"אנחנו ,נבחרת השחייה הבוגרת ,התחלנו בדיוק כמוכם .לכולנו דברים משותפים :כולנו למדנו
לשחות פה ,באיל"ן ,עם מדריך ,כולנו שחינו בנבחרות הילדים ,וכולנו מאוד אוהבים לשחות
ולבצע אימונים קשים .כולנו מתרגשים בתחרויות וכולנו מוכנים לתת הכל כדי להתקדם.
ובעיקר ,כולנו חברים טובים .ברצוננו להגיד לכל אחד מכם ,שאם אתם רוצים מספיק  -הכל
אפשרי ,ואנחנו מצפים לכם שתצטרפו אלינו ותעקפו אותנו כבר ,או שלפחות תנסו".
עם חברי נבחרת השחייה נמנים :אפרת כרמי ,רונן שרמן ,איאד שלבי ,אורן שירצקי ,יוקב
מסינגר ,אופיר ערפלי ,ואדים בלבוסקין ,טל אגמון ,מתן חונה ,קרן ליבוביץ' ,לובה לוטרשטיין,
נוגה וינשטיין ,אורי מוזס ,יחיאל וקנין ,ירון טומסיס ,אודי ארזי וענבל פיזרו.

Ï˘ ÈÎË‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÒÈÒ·Ó ÌÈ·„˙Ó ÌÈÏÈÈÁ
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈ ÌÚ ‰ÈÈ˜Á˘Ó· ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ

ÔÂ„ÚÂÓ· ˙ÈÂ„ÚÂÓ

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó
‡‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ

באחרונה החל לפעול פרויקט חדש
במרכז השיקום והספורט של איל"ן
חיפה בקריית חיים .עיקרו של הפרויקט
הוא הפעלת החברים הנכים  -ילדים,
נוער ובוגרים  -במשחקי חברה שונים
ומגוונים במועדון החברים.
את הפרויקט מלווים חיילי בית הספר הטכני
של חיל האוויר ,המגיעים בהתנדבות מדי
שבוע ביום ראשון אחר הצהרים למשך שלוש
שעות .במהלכן הם משחקים עם הנכים
במשחקי קלפים ,שש בש ,דמקה ,שחמט,
מונופול ועוד ,ואף עורכים תחרויות בין
המשתתפים ,להנאת כל הצדדים.
אנו מקווים שהקשר עם החיילים יילך
ויתחזק עם הזמן ,ונערכים לחגוג יחדיו את
החגים הבאים.

‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ‰ÈÈÁ˘‰ ˙¯Á·
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó Ï‰Ó ¨‰Ï¯Ù ÈÊÂÚ ∫˙‡Ó

מסיבת סוף שנת הפעילות של נבחרת השחייה של איל"ן חיפה התקיימה במועדון קיבוץ יזרעאל .אירוע זה נערך בכל שנה ,ומשלב מפגש בין
החברה המאמצת של נבחרת השחייה ,חברת "מיטרוניקס" ,לבין השחיינים ובני משפחותיהם .במהלך המסיבה הוגשה ארוחת ערב כיד המלך,
אשר כללה פינוקים טעימים מסוגים שונים .מאמן הנבחרת מר יעקב בייננסון ,רכז השחייה מרמושיק ברכני ונציגת "מיטרוניקס" נשאו דברים,
השחיינים הכינו תוכנית אמנותית ,ותעודות שחיין חולקו לכל חברי הנבחרת .את האירוע המקסים קינח בנגינה מופלאה על הפסנתר אורן שירצקי,
חבר ותיק בנבחרת השחייה ובוגר האקדמיה למוזיקה בתל אביב .בדברי הברכה של מנהל מרכז הספורט ,עוזי פרלה ,נאמר כי נבחרת השחייה היא
המלוכדת ביותר מבין נבחרות מועדון איל"ן חיפה ,ובכל אירוע ספורטיבי מביאה כבוד גדול .הדוגמה המוחשית ביותר היא ענבל פיזרו ,שחזרה
מאולימפיאדת אתונה עם שתי מדליות .בברכה למפעל "מיטרוניקס" נאמר ,בין השאר" :תודה מיוחדת להנהלת מפעל 'מיטרוניקס' ,ובעיקר
למנכ"ל ,מר עופר שחר ,שניאותו להמשיך ולאמץ את נבחרת השחייה גם בשנים הבאות .מדינת ישראל היתה נראית אחרת ,לו רבים יותר היו
הולכים בעקבותיכם וחורתים על דגלם את הדאגה לחריג ולחלש בחברה" .בהזדמנות זו ברצוני להודות להנהלת מפעל "מיטרוניקס" על האירוח
החם ,ולג'ודי ופיטר פיזרו שניצחו על האירוע ודאגו שהכל יהיה מושלם.
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ

·¯ÏÒ˜ ˙È

ÚÈ‚‰ Ë·˘· Â¢Ë

„Ë·˘· Â¢Ë· ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ È¯ÈÈ

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ ¯ÈÈ„ ¨¯Ò‡ Â·‡ È„ÂÓÁ ∫˙‡Ó

אנו ,ב"בית קסלר" ,הפכנו בט"ו בשבט לשיירת הציפיות הצועדת לכיוון הגינה כדי לשתול בה את
שתילי התקוות שלנו .כל דייר שתל את ההישג שלו ב"בית קסלר" ,ויש כאלה שחלומם היחיד
הוא אותו שתיל בן שנתיים וחצי שבהן חיינו התקדמו .למדנו ב"בית קסלר" ,השקינו את השתיל
ממעיין ליבם של אנשי הצוות ותמיד יש המשך לחוויות.
באותו הערב התכנסנו באולם "בית קסלר" והמשכנו ליהנות מהאווירה הביתית ,מחום ליבם של
אנשי ההנהלה ,של המטפלים וצוות התעסוקה והפנאי ,שבראשם עומדת פנינה.
תודה לכל אלה שהפכנו להיות חלק מחייהם ,וכולנו מקווים שאנשים אלה ימצאו את האושר ,כפי
שמצאנו בהם את שלוותנו.

˙Â‡ÓˆÚ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ‰È‚ÂÏÂÎË ÒÈÈ‚Ó ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢

¯˙ÂÈ ÌÈ‡ÓˆÚÏ ÍÂÙ‰Ï Ì‰Ï ÚÈÈÒ˙˘ ‰È‚ÂÏÂÎËÏ ÌÈ¯ÈÈ„‰ ˙‡ Û˘ÂÁ ˙È·‰

חברת  (Home Comfort Technologies) HCTהוקמה בשנת  ,2002כשחזונה הוא לאפשר עצמאות
למאותגרים פיזית .חזון זה מומש ,ותוך שנתיים פותחה מערכת שליטה
סביבתית ניידת שנקראת " ."Octopusזהו ממשק ידידותי ,המוצג על מחשב
כף יד נייד ,אשר מאפשר למשתמש לבחור בהפעלה הרצויה באמצעות
מגע במסך או דיבור .הפעלתם של מכשירים חשמליים )כמו אורות או
מאוורר( ומכשירים מבוססי קרני אינפרא אדום )כמו טלוויזיה או מזגן(
אינן עוד משימה בלתי אפשרית ,שמצריכה תמיכה ועזרה מבני המשפחה
או מהמטפל" .המכשיר תורם לי רבות לתפקוד היומיומי .הוא מאפשר
לי לשלוט על המכשירים סביבי ובכך הופך אותי לעצמאית יותר .יהיה לי
מאוד קשה לחזור למצב הקודם שבו הייתי ללא המכשיר" ,אומרת ג.נ ,נכה
בארבע גפיים ,על כיסא גלגלים .פ ,מרפאה בעיסוק ,מוסיפה" :המכשיר
יוצר קשר עמוק יותר בין המטפל למטופל .את הזמן הפנוי שנוצר בזכות המכשיר ניתן לנצל כזמן
איכות ותקשורת בין המטפל למטופל".
פרט להישג חשוב זה  -צמצום תלות המוגבל בסביבתו  -יש למערכת תכונות נוספות שנועדו
להקל על חייו של המטופל ,ולשפר מאוד את איכות
החיים שלו:
 £זיהוי מקום המשתמש והצגת אפשרויות ההפעלה
במקום זה :חוסך זמן ניווט בין האפשרויות הקיימות
 £מקרו :הפעלת כמה מכשירים בלחיצה אחת
 £המערכת לומדת את פעולות המשתמש ויכולה לבצען לבד
 £ממשקים גרפיים :מותאמים לסוגי מוגבלויות שונים
 £מועדפים :פעולות קבועות של המשתמש
 £תזמונים :למשל ,סדר יום
 £התראות :למשל ,לקיחת תרופה קבועה
 £טלפון
 £חיווי קולי
 £זיהוי קולי
„¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ ¯ÈÈ
˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÏÈÚÙÓ
כיום ,המערכת מותקנת ב"בית קסלר" לצורך ניסוי ושיפור,
˙È˙·È·Ò‰ ‰ËÈÏ˘‰
והמטפלים והמטופלים מרוצים ממנה לאין שיעור.
לפרטים נוספים04–8723379 :
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¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢

Ï˘ ÌÈ·„˙Ó‰ ˙„ÈÁÈ
¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢
ÌÈ·„˙Ó ˙ÊÎ¯ ¨ÔÂ¯ ‰¯„‰ ∫˙‡Ó

לפני חודשים אחדים נכנסתי לתפקיד רכזת
המתנדבים של "בית קסלר"  -כניסה לעולם
מופלא של אנשים מופלאים .בעולם החומרני
של היום ,לא רבים האנשים אשר מוכנים
לתרום מזמנם למען הזולת.
תפישת הבית שלנו רואה את המתנדב
כחלק חשוב בתפעול המסגרת .אנו מכירים
במתנדבים שלנו כעובדים לכל דבר ,פרט לכך
שאינם מקבלים שכר חומרי עבור עבודתם.
יש לנו מתנדבים שמגיעים מדי שבוע ,ולעיתים
פעמיים בשבוע ,ויש כאלה שבאים כאשר אנו
זקוקים להם .כולם מסורים ונאמנים.
כיום אנו במגמה להפוך את "בית קסלר"
לבית של המתנדבים ,ולפיכך אנו פותחים
סדנה בהנחיית מנהל המחלקה להתנדבות
בחברה למתנ"סים ,מר יורי הירשפלד .הסדנה
תעניק לנו ליווי מקצועי וחווייתי ,ותעסוק
בשילוב המנצח של צוות עובד עם מתנדבים,
ומתנדבים שעובדים עם צוות ,והכל במטרה
לדאוג לרווחת הדיירים.
כמו כן ,אנו מקיימים אירועים חווייתיים
שבהם משתתפים מתנדבים ודיירים ,כמו
מופע בתרומת עיריית חיפה שבו הופיעה
להקת "שיר לי" בערב זמר עברי.
במקביל ,אנו עורכים מיפוי של צורכי הדיירים
כדי שנוכל לממש את בחירותיהם לפעילות
שעות הפנאי ,עד כמה שהדבר יהיה אפשרי.
לנגד עיניי אני רואה המוני מתנדבים
מתדפקים על דלתות "בית קסלר" .ההתנדבות
תורמת למתנדב רבות ,ועל כך אני יכולה
להעיד באופן אישי.
גם את/ה ,הקורא/ת כתבה זו ,מוזמן/ת
להצטרף אלינו ,בברכת ברוך/כה הבא/ה.

‰ÙÈÁ ÛÈÒ

˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯‰ ˙ÂÂˆ ˙Â¯È˘· ‰È‚ÂÏÂÎË‰
¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢· ˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯‰ ˙ÂÂˆ ∫˙‡Ó

אופיו המגוון של המעון דורש ממחלקת
הריפוי בעיסוק לקחת חלק בתחומי חייהם של
הדיירים .זוהי מחלקה דינמית ,שמתאימה את
הטיפול שהיא מעניקה לצורכי כל דייר.
ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי ,שיקומי
וחינוכי ,שמטרתו לספק לאדם כלים
ומיומנויות אשר יאפשרו לו להתמודד עם
דרישות החיים .המקצוע מתמקד ברווחת
האדם ,במגוון העיסוקים שהוא מבצע
ובחשיבותם לתפקוד ,וכן בתחושת השייכות
החברתית .בשנים האחרונות ,קיימת
התפתחות טכנולוגית ענפה בכל הקשור
לאביזרי עזר ,לניידות ולמחשוב המותאם
לנכים .המחשבים והאינטרנט הפכו את
התקשורת ,המידע והבידור לזמינים יותר.
התפתחות טכנולוגית ופיתוח חומרים חדישים
הפכו את כיסאות הגלגלים לבעלי תכונות
רבות ומותאמות יותר.
מכיוון שקצרה היריעה מלתאר את שלל
התחומים שבהם עוסקת המחלקה ,נביא
לפניכם שתי דוגמאות של שימוש בטכנולוגיה
בטיפול ,שנועדה לשפר את איכות חייהם של
הדיירים ,ולפתוח בפניהם אפשרויות חדשות.
כיסא ממונע לימודי :הכיסא משמש ללימוד
נהיגה בכיסא ממונע ולהתאמתו לדייר טרם
הרכישה .הכיסא ניתן להתאמה מבחינת
הושבה ,דרך הפעלה ,מהירות ועוד .לכל דייר
הזקוק לכך מותאמת דרך ייחודית להפעיל
כיסא כזה ,בהתאם לצרכיו וליכולותיו.
ההושבה בכיסא היא הבסיס להפעלה נכונה
ותפקודית .היושב בכיסא חייב לשבת באופן
שמונע נקודות לחץ וכאבים ,מאפשר ניצול
אופטימלי של אנרגיה ומעניק שדה ראייה
מרבי .תפקיד המרפאות בעיסוק הוא לוודא
שההושבה בכיסא הינה אופטימלית ,ושכל
הגורמים המשפיעים עליה הובאו בחשבון
כתנאי בסיסי להפעלתו.
א' אינו מסוגל להפעיל כיסא ממונע על
ידי ג'ויסטיק כמו רוב הדיירים  -הוא יכול
להפעיל מתג רק בתנועה של ראשו .לאחר
התאמה ועבודה עם המרפאה בעיסוק ,מניע
א' את הכיסא באמצעות מתג ראש יחיד,
בטכניקת סריקה .לחיצה אחת מפעילה את
סריקת כיווני הנסיעה ,והלחיצה הבאה בוחרת
פעולה ,כגון קדימה ,ימינה וכדומה .אפשרויות
הסריקה מוצגות על מסך המותקן על הכיסא,
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במקום שבו א' מסוגל לראותו מבלי שיסתיר
את מה שנמצא שלפניו.
עבור א' מדובר בשינוי תפקודי אדיר .עד היום,
הוא נאלץ להיעזר במטפל או בבן משפחה כדי
להגיע ממקום למקום ,אפילו למרחק הקצר
ביותר .בזכות התאמת הכיסא ולימוד הנהיגה
בו ,הוא יוכל בקרוב לנוע במעון בעצמו ,ולבצע
באופן עצמאי דברים שנראים כה פשוטים ,כמו
להגיע לארוחת צהרים או לצאת לטייל בגינה.
כיתות מחשבים :בימים אלה ,מתהווה במעון
פרויקט יחיד מסוגו :נפתחו שתי כיתות
מחשבים ,שישמשו להכנה לתעסוקה ,ללימוד
מקצועות המחשב ולתעסוקה יצרנית עבור
אנשים בעלי צרכים מיוחדים.
עולם המחשבים פתח בפני כולנו מאגרים גדולים
של מידע ,בידור ולימוד ,והציע אפשרויות עבודה
ותקשורת חברתית .עבור האדם הנכה ,מאפשרים
המחשבים נגישות לתחומים אלה באופן שלא
היה קיים עד כה .המחשב מהווה כלי להשגת שלל
תפקודים :כתיבה ,תקשורת חלופית ,תקשורת
וירטואלית ,למידה ,פנאי ,חברה ונגישות לידע.
בעולם המודרני אנו נוטים להתייחס להפעלת
מחשב כאל  ,IADLשימוש בכלי בתפקוד יומיומי.
לא כל אחד יכול להפעיל מחשב רגיל .אנשים
שונים זקוקים להתאמות שונות מכל מיני סיבות.
יש הזקוקים להתאמות חומרה דוגמת עכבר
מיוחד ,מקלדת מותאמת או הפעלה באמצעות
מתגים .אחרים זקוקים להתאמות תוכנה כגון
הגדלת טקסט ללקויי ראייה ,הקראת טקסט,
תקשורת חלופית ועוד .בכיתות המחשבים
אנו מתאימות לכל דייר את סביבת העבודה
שתאפשר לו לימוד והתפתחות ,החל בגובה
השולחן הדרוש לעבודה אופטימלית ולא
מאומצת ,דרך אביזרי מחשב שונים וכלה בגודל
הסמלים שעל המסך.
שאיפתנו היא שכל דייר יוכל לגשת למחשב,
ולהיעזר באביזרים ובהתאמות כדי להשתמש
בו ככלי חיוני ויומיומי לצורכי לימוד ,עבודה,
תקשורת ופנאי.
במבט לעתיד ,אנו מקוות שהטכנולוגיה ,אשר
מתקדמת ללא הרף ,תספק עוד ועוד פתרונות
ותפתח דלתות נוספות בפני אנשים בעלי צרכים
מיוחדים .כפי שבזכות האינטרנט "מתקצרים"
המרחקים והעולם הופך לכפר גלובלי ,אנו,
כמרפאות בעיסוק ,שואפות לגשר על הקשיים
התפקודיים על ידי שימוש בטכנולוגיה.

˙ÈÏ¯Â‚ ‰„ÈÚÂ

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢· ¯ÈÈ„ ¨¯Ò‡ Â·‡ È„ÂÓÁ ∫˙‡Ó

ב– 9בפברואר השנה ,נחתו בשעה טובה
בשדה התעופה נשיאי מצרים ופלסטין,
מלך ירדן וראש ממשלת ישראל .משם
הם נסעו לשארם א–שייח ,התאספו
במלון המפואר אשר הוכן מראש לאירוע
היסטורי מיוחד זה ,ונכנסו יחדיו אל
אולם ההחלטות.
אריאל שרון ,מחמוד עבאס ,המלך
עבדאללה וחוסני מובארק התאמצו
מאוד ליישם את המציאות ,שקבעה כי
רק שיחות פנים מול פנים יוכלו אולי
להביא לשינוי הדרך .ישיבה זו גרמה לכל
הצדדים  -ונקווה שגם תגרום בעתיד -
להשתדל מכל הלב לפתור באמת את
הבעיה הקיימת ,כיבוש השטחים ב–.1967
משום מה ,אפשר להאמין שהפעם רקמת
הוועידה הזו לא תתפורר ,כי נראה היה
שכל הצדדים עייפים ואין להם כוח
להמשיך במלחמה המובילה אך ורק לצער
ולהרס .נקווה שאבו מאזן ימשיך לעבוד
על הריסת תשתית הטרור ,וכך כל העולם
יהיה לצידו ויתמוך בו.
ועידה זו היא פעולה חכמה ונכונה,
אשר תשתיק את התירוצים .היא כמו
אדם שהולך למכה כדי לטהר את עצמו,
ולהיות עם מצפון נקי .אומנם ,אי אפשר
להישבע שאותו אדם יישאר עם מצפון
נקי למשך כל חייו ,וכך גם לגבי ועידת
שארם א–שייח.
היום נראה שהמזרח התיכון בכיוון
השלום ,אך מי יודע מה צופן העתיד .הרי
גם בזמנו של יצחק רבין ז"ל היינו קרובים
לקצה הר השלום ,ופתאום  -ירייה שמה
קץ לחלום.
מה שווה לחיות על אדמה כבושה,
כשהפחד מקיף אותנו מכל הצדדים?
למה לא לנסות לחיות רחוק מהפחד
ומהסכנה? אכן ,קשה להתעלם
מהיסטוריה שלמה ,מבית ,מחברים
ומהאווירה שבה גדלים ,אך המחיר
הקשה יותר והכואב הוא להיפרד מאבא,
מאמא או משכן כתוצאה מפיגוע.

‰ÙÈÁ ÛÈÒ

·ÌÈ˜ÙÂ‡ ¯ÙÒ‰ ˙È

˘‰ÏÈ‰˜· ÌÈÎ ·ÂÏÈ

·ÌÈÈÁÏ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ˙‡ ÔÈÎÓ ¢ÌÈ˜ÙÂ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È

˙È· ¨‰„Â·Ú· ˙ÂÈÂÒ˙‰ ˙ÊÎ¯ ¨˜ÂÒÈÚ· ‰‡Ù¯Ó ¨ÔÂ‡–Ì¯ Ô„ ÈÏË ∫˙‡Ó
¢ÌÈ˜ÙÂ‡¢ ¯ÙÒ‰

בית הספר "אופקים" הינו מסגרת חינוכית לתלמידים בגילאי
שלוש עד  ,12בעלי נכויות פיזיות וכאלה שחלו בניוון שרירים.
תפקידו של בית הספר להכין את התלמיד לשילובו בקהילה
עד כמה שניתן ,ולהופכו לבוגר עצמאי התורם לחברה ולשוק
העבודה .במסגרת תוכנית "שילוב נכים בקהילה" ,הפועלת השנה
בבית ספרנו ,מתנסים תלמידים בגילאי  16עד  21בסדנאות
עבודה ,ובעבודה בקהילה שמחוץ לבית הספר .מטרת העל של
תוכנית השילוב היא להכשיר תלמידים עם נכויות פיזיות לקחת
חלק בחיי הקהילה בכלל ,ובעולם העבודה בפרט .אחד מיעדי
התוכנית הוא להכין את התלמידים טוב יותר ,בתוך המסגרת החינוכית,
לקראת המצופה מהם לאחר גיל  ,21וזאת בכל התחומים :ידע והשכלה,
עצמאות אישית ,קשר בין אישי חברתי ,בית ומשפחה ,חיי עבודה,
שעות פנאי ומעורבות קהילתית .לשם כך ,תכלול תוכנית הלימודים
פעילות בית ספרית של התנסות בעבודה ,וחלק מהתלמידים אף ישולבו
במקומות עצמאיים ובמרכזי הכשרה ותעסוקה שונים ,שמוצעים היום
על ידי משרד העבודה והרווחה ואיל"ן.
כל תלמיד יופנה לעבודה על פי יכולותיו ,בהתאם להערכה שנעשתה
לו בתוך המסגרת החינוכית .מתחילת שנת הלימודים תשס"ה ,שובץ
במערכת הלימודים "יום התנסויות בעבודה" שבמהלכו מתנסים
התלמידים הבוגרים בסדנאות עבודה בתוך בית הספר על פי בחירתם:
שלושה תלמידים יוצאים להתנסות בעבודה בקהילה בבסיס צבאי
ועוסקים במיון חלקי נשק ,תלמידה אחת משולבת בסיוע בגן ילדים
בכפר שבו היא מתגוררת ,וארבעה תלמידים יוצאים אחת לשבועיים
למכור את תוצרי סדנאות העבודה ב"גרנד קניון" ,שפתח בפנינו את
שעריו בהתנדבות .בתהליך שנערך לקראת המכירה ,הגדירו התלמידים
את בעלי התפקידים המשתתפים במעמד המכירה :קופאי ,מוכר ,סדרן

Á·ËÓ ˙„ÒÂ ˙ÂËÈ˘Î˙ ˙„Ò

ואורז .לכל תפקיד הוגדרו קריטריונים לביצוע ,ועל פיהם הועלו שמות
של תלמידים אשר מתאימים לבצעו .הבחירה נעשתה בהצבעה על
התאמתו של כל אחד מהמתמודדים.
סדנאות העבודה בתוך בית הספר הן:
 £ציור :ציורי הילדים משמשים להכנת איגרות ברכה ,סימניות ,לוחות
שנה וכדומה.
 £תכשיטנות :עיצוב והכנת תכשיטים.
 £מזנון :הקמה וניהול של מזנון בית ספרי.
 £מטבח :הכנת מאכלים ושתייה למכירה במזנון.
 £כלי נוי :עיצוב ועיטור כלי נוי.
 £מחשבים :היכרות עם שימושי המחשב )שליטה במעבד תמלילים,
אינטרנט ,הכנת מצגות( ,עד אספקה של תוצר נדרש.
כפי שצוין ,העבודה בסדנאות מתבצעת לקראת מכירה ב"גרנד קניון".
מטרת המכירה היא להיחשף בפני הקהילה ,ולהתנסות בעבודה
באופנים נוספים באמצעות שיווק התוצרים ללקוחות .מכירת המוצרים
תיתן משמעות אמיתית לעשיית התלמידים ,וכן תאפשר המשך קניית
חומרים לצורך התנסות ולמידה.

·ÌÈ¯Ó ˙È

˙Â‰Ó‡Ï ÛÈÎ ÌÂÈ

ÛÈÎ ÌÂÈ· ˙ÂÏ·Ó ˙Â‰Ó‡‰

ÔÂÙˆ ˙È·Á¯Ó Ò¢ÂÚ ¨Â· ‰ˆÈ ∫˙‡Ó

את יום הכיף לאמהות ילדי איל"ן התחלנו בארוחת בוקר מפנקת ב"בית קסלר" .מר משה
דולב ,מנהל המעון ,מסר מידע מעניין על החיים בבית ,מידע שהיה חדש עבור רוב האמהות
והמתנדבות שהשתתפו .לאחר ששבענו מהארוחה הטובה ,נסענו לבית לחם הגלילית
בהסעה שנתרמה באדיבות "חברת החשמל" .במושב קיבל את פנינו מר אריה דרסלר,
שהתנדב לערוך לנו סיור מרתק בבית לחם הגלילית ובמושב אלוני אבא הסמוך .הסיור
התמקד בהיסטוריה של שני המושבים ,שנוסדו על ידי המסדר הטמפלרי .ייחודם בעובדה
שהשכילו לשמר את המבנים והאווירה המיוחדת של המקום.
משם המשכנו ל"חוות התבלינים" בגלבוע .על רקע שדה נוריות פורח ואירוח לבבי וחם ,קיבלו המשתתפים הסברים מעניינים על סגולות
התבלינים .את ההסברים ליוותה טעימה מהחליטות השונות ,ולקינוח קיבלנו עוגות שנתרמו על ידי קונדיטוריית "מישי" בטבעון .את היום
סיימנו ביקב "טוליפ" ,השוכן במוסד כפר תקווה בקריית טבעון .ביקב הסביר לנו רועי את תהליך ייצור והפקת היין ,וכמובן שכיבד אותנו
בטעימות מהיין המשובח .היום שילב חוויה של ריחות וטעמים ,וכמו שאמרה אחת האמהות" :זה היה יום כיף ותענוג לנשמה ,לעין ולחך".
יזמה והפיקה את יום הכיף המתנדבת גב' שרה תיכון ,ועל כך מודות לה המשתתפות כולן.

48

‰ÙÈÁ ÛÈÒ
‡ÌÈÙ‰ ˙Ï·˜· ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ Ï˘ ÌÈ·„˙Ó‰Â ˙ÂÂˆ‰ ¨ÌÈÎÈÁ‰ È‚Èˆ ÌÚ ¨˙ÂÓ‡Ï ‰¯ÂÓ‰ ¨ÔÓ˜ÈÂ‚ ÌÈ¯Ù

ÔÓ‡Â ‰¯ÂÓ

אפרים גוניקמן ,מורה לאמנות ב"בית מרים" ,עוסק במגוון רחב של תחומים :ויטראז',
מוזאיקה ,ציור ,פיסול ,גרפיקה ועיצוב במה .תערוכת פסלים מיוחדת מיצירותיו הוצגה בבניין
עיריית קריית ביאליק .התערוכה עוררה עניין רב ,כיוון שעסקה בדמויות ציבוריות  -מבן גוריון
ועד אריק שרון.
בקבלת פנים ,שארגנה גב' חנה וירטהיים לכבוד משתקמי "בית מרים" ,נכחו מנהל חטיבת
הביניים "אורט דפנה" מר דוד אסידו ,סגנית המנהלת גב' דבורה גולן ומתנדבת איל"ן גב' בתיה
אקרמן .במעמד זה קיבל האמן זר פרחים מידי שתיים מתלמידותיו ,המשתקמות ב"בית מרים".

בכנס הארצי לריקודים בכיסאות גלגלים שנערך במרכז הספורט רקדנו ,שמחנו ונהנינו
מאוד  -המשתקמים ,המתנדבים והצוות.

נבילה ,סטודנטית שנה ג' לעבודה סוציאלית
המתמחה השנה ב"בית מרים" ,מגיעה אלינו
מכפר מכר .לכבוד חג המולד ,יזמה פעילות
שמטרתה לחשוף בפנינו את מנהגי החג .היא
אף גייסה את אחותה )בתמונה( ,שהתחפשה
לסנטה קלאוס וחילקה ממתקים למשתקמים.

 15טירונים מגדוד "גרניט" של הנח"ל ,בפיקודו
של אמיר לבן ,אחיו של אלדד שמשתקם ב"בית
מרים" ,הגיעו אלינו ליום גדוש חוויות ,הפעלות
ספורטיביות ומשחקים שונים.

¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢· ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ
ÔÂÙˆ ˙È·Á¯Ó Ò¢ÂÚ ¨Â· ‰ˆÈ ∫˙‡Ó

מסיבת פורים עליזה במיוחד התקיימה השנה ב"בית מרים" .המשתקמים העלו את סיפור מגילת אסתר ,שביימה וליהקה
המורה למחשבים ליאת בוזגלו .העבודה על המחזה נמשכה זמן רב ולוותה בהומור  -כיאה לחג פורים .התלהבות רבה עוררה
הופעתה של רקדנית הבטן המקצועית ,שחוללה עם משתתפי המסיבה.
תלבושות ה"שחקנים" ,מערכת ההגברה ,הופעת הרקדנית וטיגוני ספינג' מסורתיים נתרמו על ידי חברת "מלכות מרוקו" ,שגם דאגה
למשלוח מנות מרהיב .משלוחי מנות נוספים התקבלו מתלמידי כיתות ט' בבית הספר אורט "דפנה" בקריית ביאליק ,מחברת החשמל,
מאגודת הסטודנטים בסמינר "אורנים" ,מתלמידי מוסד "אהבה" בקריית ביאליק ומקייטרינג "זוהר קלאסה אירועים".
במסיבה השתתפו מתנדבים והורים ,שחלקם הגיעו מחופשים והוסיפו עליזות למסיבה הססגונית .על ההפקה כולה ניצחה
מנהלת "בית מרים" גב' דפנה הולנברג ,בשיתוף עם הצוות המסור של העובדים והמתנדבים.
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˙ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ· ˙Â˘ÂÙÁ

‰ÙÈÁ ÛÈÒ

ÌÚ ÌÈ¯˘ ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÈÎÈÁ
‡¯˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ· ¯·ÏÈÊ Ï‡È
ÈÓ¯ Ï˘ ≥∞≠‰

ÂÈÏÚ ¯·„Ï ‰˘˜˘ ‡˘Â
ÔÂÙˆ ˙È·Á¯Ó Ò¢ÂÚ ¨Â· ‰ˆÈ ∫˙‡Ó

¯·ÏÈÊ Ï‡È¯‡ ÌÚ ÂÏ˘ ÔÓÂ¯‰
¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ˙Ï‰Ó ¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ ∫˙‡Ó

בשנתיים האחרונות ,לומדים משתקמי "בית מרים" לשיר משיריו של הזמר והמלחין אריאל
זילבר ,בהנחיית המתנדב רם זאב .לקראת יום הולדתו ה 30-של רמי ,אחד המשתקמים ,ביקש
רם מאריאל זילבר לבוא ולהפתיע אותו .ביום חורף סוער הגיע אלינו אריאל זילבר עם כל הציוד,
והנעים לנו משיריו היפים .אריאל ,שזו אינה הפעם הראשונה שבה הוא מתנדב להופיע ב"בית
מרים" ,יוצר קשר מדהים עם המשתקמים ,מפעיל אותם ומתקשר איתם בדרכו הייחודית .מרגש
במיוחד היה לראות את המשתקמים שרים לצידו ,גם את אלו המתקשים בדיבור.
במסגרת פעילות משותפת ואימוץ ,הנמשכים זו השנה השנייה ,הצטרפו תלמידי "אורט דפנה" עם
המחנכת דבורה גולן ,והוסיפו נופך נוסף של שמחה ונעורים.
אנו מודים לאריאל זילבר על ביקורו ,וכבר מצפים לפעם הבאה.

ÔÂÚ·Ë ˙ÈÈ¯˜· ¯‡Ê·‰
ÔÂÙˆ ˙È·Á¯Ó Ò¢ÂÚ ¨Â· ‰ˆÈ ∫˙‡Ó

לכולנו בבית יש חפצים וכל מיני "שמונצעס" שאין לנו צורך בהם .מתנדבי איל"ן בקריית טבעון
מצאו דרך להפיק תועלת מחפצים אלו  -הם מקיימים בזאר אחת לשנה ,מוכרים את המוצרים
ומביאים תרומה נאה לאיל"ן .במשך כמה חודשים ,אוספים המתנדבים בבתי חברים ומכרים
מוצרים שונים — כלי מטבח ,תכשיטים ,קישוטי בית וכדומה ,שלעיתים מונחים עדיין באריזתם
המקורית — ומרכזים אצלם את כל ה"סחורה".
רכזת ידידי איל"ן בטבעון ,גב' אנה סוטו ,יצרה קשר עם הנהלת חטיבת הביניים ביישוב וביקשה
לקיים בזאר ביום ההורים  -דבר שהפך למסורת בשנים האחרונות .בית הספר מונה כ–500
תלמידים ,וזאת הזדמנות מצוינת לחשוף בפני התלמידים והוריהם את פעילות איל"ן ,ואגב כך
לגייס תרומה .התלמידים התנדבו לסייע ,לארגן ולעצב את כל החפצים שנאספו על שולחנות
הכניסה לבית הספר .בנוסף לכך ,הוצב דוכן נאה ביותר של עבודות משתקמי "בית מרים" ,שאליו
צורפו פלקטים והסברים על הפעילות במרכז היום .המתנדבים דאגו לגייס גם תרומות נוספות,
כמו אבוקדו ופרחים ,שכולם נארזו באופן שובה עין .המוצרים ,העבודות ,הירקות והפרחים נמכרו
על ידי המתנדבים והתלמידים .רוב ההורים תרמו ברצון ,היו שהביעו עניין בפעילות והיו אף כאלה
שהתנדבו לפעילות במרכז היום.
הבזאר סיפק הזדמנות לשלב פעילות של מתנדבים עם תלמידים למען איל"ן ,ולחשוף את פעילות
איל"ן לציבור רחב של מורים ,תלמידים והורים .בנוסף לכל אלה ,נאספו כ– 6,500שקלים למען
"בית מרים" .בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל המתנדבים ,ידידי איל"ן בטבעון ובראשם גב'
אנה סוטו ,וממליצים בחום על קיום אירוע דומה בבתי ספר נוספים.
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נושא שקשה לדבר עליו ,אך הוא מעסיק את
הגוף והנשמה ללא הרף ,הוא נושא המיניות
והזוגיות .כמו כולם ,ואולי אף יותר ,מתלבטים
הנכים רבות בנושאים אלה ,ומבקשים ללמוד
ולקבל מענה רציני ומקצועי למצוקותיהם.
ב"בית מרים" ,מרכז יום תעסוקתי לנכים
בקריית חיים ,התקיימו בחודשים האחרונים
סדנאות שעסקו בנושאים חשובים אלה.
המרכז ארגן סדנאות לגברים ולנשים בנפרד,
וכן הציע סדנאות נפרדות לצוות הרב מקצועי
של מרכז היום .המנחים היו אנשי מקצוע,
שהם עובדים סוציאליים מ"המרכז לסיוע
לנפגעות אונס ותקיפה מינית" בחיפה.
הפעילות נעשתה בהתנדבות מלאה ,ועל
כך נתונה תודתנו העמוקה .איתי הנחה את
הגברים ,ואילו רוית ורותי הנחו את הבנות.
הצוות זכה לקבל ייעוץ והדרכה מענבל ורוית.
במהלך הסדנאות נלמד הצד הביולוגי של
המיניות ,ועלו לדיון נושאים כמו איך ,מתי
ועם מי לקיים יחסי מין ,איך ליצור קשרים
אינטימיים ,היתרונות והחסרונות של
השימוש באינטרנט לצורך היכרויות ,מעורבות
והתערבות ההורים ועוד נושאים רבים בתחום
זה .הסדנאות לצוות הציגו דרכי התמודדות
עם השאלות השונות של המשתקמים ,והוצגו
דרכים לספק מענה שתואם את הצרכים
ומכוון לקבלת סיוע מקצועי.
הפעילות הוכתרה בהצלחה רבה .חלק
מהמשתקמים היו נבוכים או מסויגים
מההשתתפות בסדנאות ,אך במשך הזמן
כמעט כולם נטלו חלק בפעילות .בשיחת
הסיכום ביקשו המשתקמים להמשיך את
הפרויקט .איל"ן חיפה נענה ברצון לבקשה
ויתקיימו כמה מפגשים נוספים.

‰¯ÈË ≠ ‰ÙÈÁ ÛÈÒ

≠ ‰¯ÈË
·¯‡ÓÏ‡ ¯ÙÒ ˙È

˙ÏÈ‡Ï ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÏÂÈË

˙ÏÈ‡· ˙ÂÓÂÏÁ‰ ˙‚ÒÙ
¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ˙Ï‰Ó ¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ ∫˙‡Ó

לאורך השנים למדנו שלעיתים מצטלבים הכוכבים ,ורוצה הגורל לזמן את רצונם הטוב של
האנשים שבזכותם נוצר אירוע בלתי נשכח .כך קרה כאשר נדיבות ליבם של מר נועם לניר,
משפחת בבלי ,גב' מרים מזרחי והנהלת איל"ן חיפה בראשותה של גב' שרה לבנשטיין ,חברו עם
הרבה רצון טוב לחופשה חלומית של משתקמי "בית מרים".
יצאנו קבוצה של  50איש ,משתקמים ומלווים ,לחופשה באילת .החופשה כללה שלושה ימים
נפלאים בבית המלון "רויאל גארדן" המפואר .צוות "ישרוטל" ,הכולל את גב' אורנה חתוכה
ומר תמיר קראוס ,סייעו לנו בכל הנדרש ,וצוות המלון קיבל אותנו במאור פנים .ראוי לציין את
יחסה החם במיוחד של סגנית מנהלת הקבלה ,גב' קרנית נתיב .אין ספק שהתייחסותם תרמה
רבות להרגשתנו הטובה .צברנו חוויות נפלאות ,צחקנו ,רקדנו ,טיילנו ,הפלגנו ובילינו כקבוצה
וכיחידים.
בדרכנו לאילת עצרנו לביקור מעניין באחוזת הקבר של גדול האומה ,דוד בן גוריון ,בשדה בוקר.
שם קיבלה את פנינו גב' טל מרזר ,סטודנטית ב"מדרשת שדה בוקר" .זכינו להדרכה מפורטת על
פועלו של בן גוריון ועל חזונו ליישוב הנגב ,ולמדנו גם על החי והצומח במדבר .על התנדבותה של
טל ,ועל שהפגינה כלפינו נכונות ואכפתיות רבה ,מגיעה לה תודה.
ביום השני ביקרנו במצפה התת ימי ,והפלגנו על ספינה בים האדום .כל זה התאפשר הודות
ליו"ר איל"ן אילת ,גב' מרים מזרחי הנפלאה ,אשר מבעוד מועד תיאמה ודאגה לכל הפרטים,
מהקטנים ועד לגדולים ,ובזכותה ביקרנו במקומות אלה ללא תשלום .התעניינותה וסיועה
חיממו את ליבנו  -יישר כוחה!
בערב צפינו במופע המרהיב והעשיר " "WOWבבימויו של חנוך רוזן ,ובדרך חזרה עצרנו בחי בר
ביטבתה ולמדנו על חיות ארץ ישראל התנ"כית.
לאחר שלושה ימים גדושים באירועים מהנים ,עשינו את דרכנו חזרה עם הרגשה טובה שנטעה
בנו כוחות .אין ספק שחווינו חוויות שילוו אותנו לאורך ימים .אנו מודים לעובדת הסוציאלית
גב' ניצה נבו שסייעה בארגון הטיול ,ולכל מי שגרם להרבה רגעים של אושר וחיוכים .כעת אנו
מפליגים בדמיוננו לעבר החלום הבא...
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¯ÙÒ‰ ˙È·· Ë¯ÂÙÒ ÌÂÈ
¢¯‡ÓÏ‡¢
יום הספורט של בית הספר התקיים
באצטדיון הכדורגל הסמוך .זו היתה יוזמת
מנהל "היחידה לקידום נוער" בטירה מר
עבדאלחי זוהר ,בהשתתפות "המועצה
הבריטית" ונציגתה גב' קרן סטהל ,המפקח
הארצי על קידום נוער מר נח גרינבוים
ובנוכחות ראש עיריית טירה מר קאסם חליל
וסגנו מר ריאד עיראקי.
הפעלת התלמידים נעשתה בהנחייתם
ובסיועם של מדריכים צעירים )מד"צים(,
יהודים וערבים .הפעילות נערכה בתחנות,
שכללו משחקים ומשימות ספורט שונות
ומגוונות .תלמידי בית הספר עברו בכל
התחנות ,השתתפו בכל הפעילויות
האפשריות ועשו זאת בשמחה ובהנאה רבה
ביותר .בנוסף לכל אלה ,גם הגשם השוטף
שירד יום קודם לכן פינה את מקומו לשמש
נעימה וחמימה .בתחילת היום קיבל כל
תלמיד חולצה במתנה ,ובסוף היום חולקו
תעודות השתתפות לתלמידים ,לצוות בית
הספר ולמד"צים .כמו כן בירכו היוזמים את
כלל המשתתפים .ברצוננו להודות שוב לכל
מי שיזם ,קידם ,תרם והשתתף ביום מיוחד
ומהנה זה.

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ
¯˜„¢ÌÈÏ˘Â¯È ÈÏ‚Ï‚¢ ÏÂÁÓ‰ ˙˜‰Ï È

·‰ÈÁ ‰¯ÈˆÈ Ï˘ ËÏÁÂÓ ÈÂËÈ
¢ÌÈÏ˘Â¯È ÈÏ‚Ï‚¢ ÏÂÁÓ‰ ˙˜‰Ï Ï˘ ‰¯ÂÙÈÒ
‰˜‰Ï‰ ˙ÎÈ¯„Ó ¨¯‚È¯Ù˘ ÏÚÈ ∫˙‡Ó

נאמר שכאשר שתי קרני אור נפגשות ,נוצרת קרן חדשה ,גדולה וזוהרת יותר .לגביי ,המפגש עם
עולם הריקוד הינו החיבור היחידי ,עם בן/בת הזוג ועם העצמי ,שלא עובר דרך תיווך הרחמים
או החסד .הריקוד הוא ביטוי מוחלט של יצירה חיה.
בחודש אוגוסט  ,2004נפתח במתנ"ס פיליפ לאון )קריית היובל( חוג מחול על כיסאות גלגלים.
החוג מתקיים באולם הספורט ,בכל יום חמישי בשעה  .20:30הוא משלב אוהבי תנועה ומחול,
נשים וגברים ,בגילאי  20פלוס ,בעלי מוגבלויות מוטוריות ברמות שונות .הם מפתחים שפה
תנועתית חדשה עם עצמם ,עם הכיסא ,עם בן/בת הזוג ועם הקבוצה .גם המשתתפים העומדים,
נשים וגברים ,באים לפתח שפה תנועתית חדשה ,ולומדים שבן הזוג היושב אינו "עשוי
מזכוכית" .מאחיזת ידיים ,לסיבוב במעגל ועד לאקרובטיקה מאתגרת  -האפשרויות בגילוי
וכיסוי בלשון הגוף הינן בלתי מוגבלות.
בכנס מחולות ארצי ,שהתקיים ב"מרכז ספיבק" בראש השנה תשס"ה ,נתנו הרקדנים עדנה
ויוסי הופעת בכורה של "גלגלי ירושלים" .בט"ו בשבט תשס"ה הופיעה כל הלהקה ב"תיכון
למדעים ולאמנויות" ,במסגרת תוכנית מחווה לקהילה.
רפרטואר הלהקה כולל ריקודי עם ועמים ,ריקודים סלוניים ,מחול יצירתי ,מחול שיקומי ויוגה
דאנס ,כשברקע מוזיקה ממגוון תרבויות וקומפוזיציות מקוריות.
עמותת איל"ן תרמה לקבוצה ,באמצעות מרכז ספיבק 11 ,כיסאות גלגלים שיעברו שיפוץ
ויותאמו לצורכי הביצועים התנועתיים של המשתתפים .זו גם ההזדמנות להגיד תודה אישית
לרכז הספורט של סניף ירושלים ,מר פיני לוי ,ולעמותת איל"ן על תרומתה הייחודית.
אם בתמצית עסקינן ,הרי שאנו מדברים על חצי שנה של פעילות שהניבה שני מופעים ,עשרה
זוגות קבועים ,רפרטואר של עשרה מחולות ושתי כוריאוגרפיות מקוריות .וליבת התמצית -
קבוצה נהדרת ,פתוחה ,תרבותית וחברותית ,שמוכנה להיכנס לעולם רעיוני חדש ולעולם אנושי
שוחר ביטוי וקשר.
היזם המקומי והמפיק :מנהל המתנ"ס ,מר מיכאל בן אבי
מייסדת הרעיון בארץ והכוריאוגרפית :אורלי באור
הנחיה וייעוץ מקצועי :אורלי באור וגלית כהן–חיים
מדריכת הקבוצה :יעל שפרינגר ,מורה בכירה לחינוך מיוחד ,בוגרת קורס למחול על כיסאות
גלגלים ולאוכלוסיות צמי"ד במכללת סמינר הקיבוצים
המעוניינים להצטרף לחוג מוזמנים להתקשר ליעל .050–7200763
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‰Ë˜‰ ‰ÈÏË Ì‚ ÂÈ˘ÎÚ
ÍÈÈÁÏ ‰ÏÂÎÈ

הוריה של הילדה טליה ,שזכו לסיוע מאיל"ן
תודות לתרומת "קרן פלובוט" ,כתבו
מכתב מרגש:

שלום רב,
אנו הורים לטליה בת השלוש וחצי ,שנולדה עם
עקמת מולדת בעמוד השדרה ,בעיות שיניים
וחניכיים קשות ביותר ובעיות התפתחותיות.
מדי שנה ,נזקקת טליה לרכישת מכשיר מיוחד
שעוזר לה ליישר את הגב ועוצר את החמרת
העקמת .עד לפני כמה חודשים לא ידענו
שקיים ארגון בשם איל"ן ,שעוזר ומכוון אנשים
כמונו ומטפל בילדים עם בעיות .היינו אובדי
עצות .קופת החולים שבה אנו מבוטחים סירבה
להשתתף ,ועלות המכשיר ) 6,500שקלים(
היתה מאוד גבוהה וכבדה עבורנו.
משמיים הגענו לאיל"ן .מצאנו אוזן קשבת,
תמיכה ,עידוד ורצון לעזור עד כמה שניתן .כל
כך התרגשנו ושמחנו שמעכשיו אנחנו לא לבד.
בזכות ארגון איל"ן טליה קיבלה "פה חדש",
"שיניים חדשות" ומכשיר המונע את החמרת
העקמת .עכשיו טליה תוכל לאכול ולדבר כמו
ילדים אחרים בני גילה ,ואולי תצליח לצמצם את
הפער בלימודים ,ותהיה כמו בני שכבת הגיל שלה.
עכשיו אנחנו יודעים שיש מי שעומד מאחורינו,
מתעניין בנו ,חושב עד כמה עוד אפשר לעזור ומה
עוד ניתן לעשות ,כדי שטליה תשתלב עם ילדים
רגילים ותתפתח בהתאם ליכולות שלה.
תודה רבה,
ההורים של טליה

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ

·¯Ó˙ ˙È

‰ÎÂÁ‰ ‚Á· ¢¯Ó˙ ˙È·¢Ï ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ
¢¯Ó˙ ˙È·¢ ˙Ï‰Ó ¨¯˘˜ ·ÈÚ ∫˙‡Ó

בחנוכה חגג "בית תמר"  24שנים להיווסדו .הבית הוקם כדי לתת מענה לשתי ילדות ,שלא היה
להן מקום להתגורר בו .מאז ,גדל הבית והתרחבה המשפחה ,וכיום גרים כאן עשרה דיירים,
נערים ונערות ,שעבורם "בית תמר" הוא הבית .חגיגת יום ההולדת מדי שנה הפכה למסורת.
את האירוע אנו מציינים בהדלקת נר החנוכה ,שאליה אנו מזמינים את דיירי הבית שבגרו ועזבו,
הורים וקרובי משפחה נוספים של הדיירים .השנה אירחנו דמות מיוחדת  -גב' זהבה ברוש,
במאית תיאטרון ,שעל תלמידיה נמנים טובי אנשי התיאטרון בארץ .זהבה ריתקה ,הצחיקה
ומילאה את החדר בהשראה .הורים וילדים "הפכו למכונה" ,השמיעו קולות ,ולרגע היה נדמה
שעוד מעט תפיק המכונה מוצר איכות...
כל דיירי הבית והצוות השתתפו בחגיגה ונתנו דרור לכישרונותיהם ,מי במשחק ומי בריקוד .א'
שלנו נשאה מונולוג מתוך המחזה "הסוחר מוונציה" ,שהרטיט את לבבות כולם ואף העלה דמעות
התרגשות .גם זיוה ,העובדת הסוציאלית החדשה שלנו ,לא טמנה ידה בצלחת ,והתברר שכישרון
השירה שלה אף זוכה להכרה במקהלת הזמר של מבשרת ציון .קבוצת הורים מכובדת  -ומסתבר
כי גם מוכשרת מאוד  -השתתפה בתרגיל אימפרוביזציה משכנע עד מאוד .כמעט שהאמנו
שמדובר בקטע אמיתי שנלקח ממקום כלשהו בארצנו ה"רגועה".
ערבים כאלה ,שבהם הדיירים והצוות מבלים יחד עם החברים והמשפחות ,הם מהערבים
הנעימים ,העליזים והחשובים שכולנו זוכרים .אז מה נאחל לעצמנו לשנה הבאה?

ÁÏÓ‰ ÌÈ· ˙È‰ ¢¯Ó˙ ˙È·¢ ˙ÎÈÁ

„ÆÆÆÌÂÁ· ÌÈˆÈÏÓÓ ¢¯Ó˙ ˙È·¢ È¯ÈÈ

כמדי שנה ירדנו לים המלח ,אבל הפעם הצטמצמנו וירדנו ליום אחד בלבד  -יום כיף במלון
"גרנד נירוונה" .על אף ההתראות להצפות באזורים הנמוכים )ומה נמוך יותר מים המלח?!(
שינסנו מותניים ,אזרנו אומץ ויצאנו במסלול התלול 400 ,מטר מתחת לפני הים.
כבר בדרכנו החל לרדת הגשם .שמחנו לצאת היישר אל חומו של חדר האוכל ,המשקיף לנופו
המרהיב של "ים המוות הכחול" .סעדנו את ליבנו כיד המלך ממטעמי השף ,ומה יכול היה
להיות טוב ונעים יותר מאשר לשכב ,מייד לאחר הארוחה ,על מיטת עיסוי ,מכוסים במגבת
חמימה? הפקדנו את גופנו בידיהם המקצועיות של מיטב המעסים וכמעט נרדמנו )כי מה עוד
נותר לעשות לאחר עיסוי טוב וארוחה דשנה?(.
בכך לא הסתיים היום ,והמלאכה שלפנינו היתה עדיין מרובה :לאחר העיסוי טבלנו במשך
כשעה בבריכות המלח הרפואיות ובג'קוזי ,וגם אחר כך לא הלכנו לישון ,אלא עברנו לאולם
הבידור והשתעשענו במשחק בינגו .אומנם לא זכינו בבקבוק היין שחיכה למנצחים ,אבל נהנינו
מהמתח וצחקנו מאוד.
לוח הזמנים העמוס הפנה אותנו שוב אל חדר האוכל ,לארוחת הערב שהיתה אפילו עשירה
וטעימה יותר מקודמתה .את החוויה הקולינרית קינחנו בקפה ובעוגה .נכון ,לא השתכשכנו במי
ים המלח הקרירים ,אבל הצטלמנו בנוף הגשום ,שהרי למי היה זמן?!
בדרך חזרה לא עצמנו עין  -כפי שאפשר היה לצפות  -ובמקום זאת שרנו וצחקנו בקולי קולות.
חלק מבנות הצוות המקסים והמסור היו מותשות לאחר יום קשה של עבודה ,ונרדמו .אין
ספק ,שבזכותן היה היום הזה כה מוצלח .בהזדמנותו זו ,אנו רוצים להודות שוב לג'נין ,קארן,
אנג'ליקה ,סוזן ,קרן והללי.
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איך הגל הענק יצר תחושה של מחנק
מחק חופים ונופים שלמים זה לא ייאמן.
הטבע הוא דבר שמזדמן ושאתה אף פעם
לא יודע אבל בנו האסון נגע ופוגע לחשוב
איך ילדים גדלים עכשיו ברחובות
הציפיות לא מתגשמות במציאות
של חוסר עצמאות ,ניסיונות להשתקם.
אבל איך אפשר להשתקם בזמן שבעיתונות
לא מפסיקים לרחם געגועים לפת לחם.
בזמן שאני כותב אני חושב על תינוק
שרק עכשיו יוצא מרחם האם
הוא יצליח לנצח את החור השחור
ולצאת מהבור.
לא משנה כמה ינסו לעזור הכאב אף
פעם מבפנים אף פעם לא יעבור .החיים
הם סרט נדיר כל אחד בתוכנו מנסה
להיות משהו מיוחד ולהיראות שונה.
מה זה משנה מלא אנשים איבדו
את היקר להם מכל אני כבר לא יכול
לראות שכול וכאב גופות באדמה
כמה כולנו יכולים לתרום כל פעם
יש אזעקת חירום לאחרים לא עוזרים
נמאס לי שלחלשים מתאכזרים.
פזמון:
עכשיו הגענו לנקודה האמיתית איך לבנות
לילד ת'תדמית לחפש את הדרך לקבל את
הערך של החברה בחזרה קרה מה שקרה.
היה מה שהיה אף אחד לא יודע
אם הילד עוד יחיה לי יש ת'זכות להביע
דעות לפוצץ את הבמה המשימה עדיין
לא הושלמה אם בחיי בנה שילמה.
עכשיו אני מסיים ת'שיר מבחינת השורות
יצאתי גביר שורות שמדברות על המצב
הנוכחי ילד כבר לא פנה לאמא חייב
לפרוץ קדימה לבד לשפר את המעמד.
אל החיים להתרגל להסתגל למציאות חדשה
שלכל אדם נראית מתישה כתבתי ת'שיר הזה
בעזרת כוח רצון אבל תזכרו שאנחנו רק
בהתחלת ספירת קורבנות האסון.
השיר נכתב בקצב הראפ על ידי יאיר שריקי בן
ה– ,15המתגורר ב"בית תמר".

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ
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קוראים לי אברמו ,אני בן  ,21ובאתי לכאן בשנה שעברה פעם בשבוע עם מלווה מבית
הספר אילנות .זו פעם ראשונה שאני יוצא מבית הספר לעבודה במחלקה התעסוקתית.
אחרי הרבה זמן ,התקבלתי לעבודה כל השבוע .יש כמה דברים שקשה לי להתרגל
אליהם ,אבל אני עושה כל מאמץ .אני יודע שזה לוקח זמן ,אבל אין מה לעשות .הייתי
 12שנה באילנות ,מגיל שש ,ועכשיו אני מנסה להתאקלם במחלקה התעסוקתית.
היתה לי מסיבת פרידה קשה .התהליך שהכין אותי ליציאה מבית הספר היה קשה.
קשה להיפרד מהמורים ,מהחברים ומהצוות .הסבירו לי אבל זה עדיין קשה .במחלקה
התעסוקתית אני מרגיש עדיין חדש ,אני מתחיל להכיר חברים חדשים וזה לא קל.
יש כאן כללים והוראות חדשות .אני מאוד אוהב לעבוד בציור ,זה מרגיע אותי מאוד
בתקופה זו ,אני גם אוהב לצבוע משי .אלה שתי העבודות שאני הכי אוהב .אני גם עובד
בשיוף וצביעת עץ.

‡·¯˙È˙˜ÂÒÚ˙‰ ‰˜ÏÁÓ· ÂÓ
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בבית הספר "אילנות" שבירושלים מתקיים "מזרח תיכון חדש" בזעיר אנפין .בית הספר הוא
מיקרוקוסמוס של ירושלים ,והתלמידים שבו יוצרים תמונה שיש בה צבעים וגוונים נפלאים
ומרתקים .צוות בית הספר מאמין בתפישה של דו קיום ומטפח אותה .הוא מעניק לגיטימציה
לשונות על ידי טיפוח הזהות האישית והתרבותית ,השייכות למשפחה ולקהילה.
בכיתתה של יפעת לוי–דותן נבחרו החגים של שלוש הדתות כנושא לימודי .ערכים כמו כבוד,
סובלנות ,הקשבה וקבלת האחר מקבלים מקום בתהליך הבניית הזהות האישית של כל
תלמיד ,מעשירים ומרחיבים אופקים .סיום צום הרמדאן וחגיגת עיד אל פיטר היוו הזדמנות
נהדרת ליישם את הנלמד ,ולאפשר חוויה אמיתית .בחגיגה השתתפו תלמידי בית הספר בני
הדת המוסלמית בגילאי שש עד  ,21הוריהם ואורחים נוספים .תוכנית האירוע נבנתה על ידי
הצוות המקצועי של בית הספר .אולם בית הספר קושט במנורות צבעוניות ,בפנסי הרמדאן,
בכלי נגינה אותנטיים ובמחרוזות תפילה .השולחנות נראו חגיגיים במיוחד כשהונחו עליהם
מאכלים מתוקים ,שמסמלים את סיום הצום ותחילתו של החג .בקלאווה ועוגיות מעמול
)עוגיות ממולאות תמרים( היו רק חלק מהחגיגה המתוקה .התלמידים וההורים שיתפו פעולה
ונהנו מכל רגע .בני המשפחות המוסלמיות סיפרו על מנהגי החג ,ועל האופן שבו הוא נחגג
בבתיהן .הם לימדו את יתר המשתתפים לשיר משירי החג וסיפרו סיפורים .ההפתעה הגדולה
היתה הופעתה של להקת המתופפים מ"מרכז שיקום נוער" )שכנינו למבנה בית הספר(.
השמחה היתה גדולה ,וכך גם ההתרגשות .ההורים הנרגשים שהתארחו באירוע התרשמו
מאוד ,והביעו את תקוותם שליוזמה זו יהיה המשך באירועים נוספים בעתיד.
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בשלוש השנים האחרונות "נולד" מושג חדש ב"מעון
גילה" " -עוגי בוגי"!
זהו ערב ריקודים לנכים בכיסאות גלגלים ,שאותו
מלווים מתנדבים ומתנדבות .מאז שהתחלנו
לקיים את ערב הריקודים ,נמצא ה"עוגי בוגי"
בעלייה מתמדת ,הן מבחינת מספר המשתתפים
והן מבחינת הרמה המוזיקלית .אומנם הערב אורך
כשעה ,אבל השמחה וההנאה גדולות עד מאוד.
נוכחות המתנדבים שאינם נכים ,אשר משתתפים
בריקודים כבני זוגם של הדיירים ,מוסיפה ערך
רב לערב .יוזמת ומפיקת הרעיון היא גב' צביה
קנל ,מורה למוזיקה במעון .הערב מתקיים אחת
לשבועיים ,ופתוח לכל מי שמעוניין .דיירי המעון
ונכים המתגוררים בקהילה פטורים מתשלום.
בעזרתה הנדיבה של ליאורה זוסמן ,דיירת המעון,
תואר הערב באמצעות שיר בחרוזים:
זהו ערב ממש מועיל
שנותן את השרירים להפעיל.
זה גורם לעונג ולגיל
פחות מלל ויותר צליל.
נסחפים ומרגישים
וזה מקל על החיים.
טועמים כמה עוגיות
ושוכחים מהבעיות.
ערב שבו את הראש מנקים
ואת המוזיקה — "חורשים"
לפרטים ניתן לפנות ל"מעון גילה"02–6761082 :

„ÂÏ ÛÈÒ

È‡¯Á‡Â ¯ÈÙÂ‡ È·‚ ¯Ó ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ Ï¢ÎÓ
‡ÔÂÈˆÚ ÔÂ¯ ¯Ó ˙Â˘¯· ‰ÏÈ‰˜ È¯˘˜Â ‰·È·Ò ˙ÂÎÈ
„ÂÏ Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈÓ „Á‡Ï ‰‚ÏÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÚÓ
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סניף איל"ן לוד הוקם לפני למעלה מ– 50שנה ,והוא מעניק שירותים לכ– 100ילדים ,בני נוער ומבוגרים שסובלים ממוגבלויות מוטוריות .בנוסף
לתושבי לוד ,משרת הסניף גם את יישובי אזור מודיעין ,ביניהם אחיסמך ,גמזו ,בית עריף ,בית נחמיה ,ברקת ,שוהם ,מכבים ,רעות והעיר מודיעין.
כרבע מכלל בעלי המוגבלויות הנמצאים בטיפול סניף לוד הם ערבים שמתגוררים באזור.
סניף לוד מממן לילדים הסעות לפעילות שיקומית במועדון הספורט של איל"ן ברמת גן ,ולמועדונית לילדים נכים שפועלת אחת לשבוע בשעות
אחר הצהרים בעיר .בנוסף ,מממן הסניף טיפולים פרא–רפואיים ואחזקה במוסדות ,ומסייע ברכישת עזרים ומכשור רפואי ,בעלות של אלפי
שקלים מדי חודש .פעילות הסניף ממומנת מתרומות שנאספות ב"מצעד הפרוטות" ומהתרומות הרבות לקופות ההתרמה של איל"ן ,שמוצבות
בנמל התעופה בן גוריון.
בתחילת חודש אפריל ,נערך טקס חלוקת המלגות של סניף איל"ן לוד לילדי האזור .כביטוי לרגישות הרבה שמגלה רשות שדות התעופה לצורכי
הקהילה באזור ,הוחלט להעניק את המענקים ,שניתנים באופן פרטני למשפחות המטופלים ,בטרמינל החדש בנתב"ג .הפעם הוענקו מלגות
לתשעה ילדים מלוד ומיישובי הסביבה.
בטקס המכובד והמרשים שהתקיים בטרמינל החדש ,השתתפו מנכ"ל רשות שדות התעופה מר גבי אופיר ,יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח חיים
פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,מנהל נתב"ג מר זאב שריג ,מנהל חטיבת שירות לנוסע מר חנן מוסקוביץ' ,האחראי לאיכות הסביבה
ולקשרי קהילה מר רון עציון ,מזכיר סניף איל"ן בלוד מר נחמן פרידמן ,מקבלי המלגות ובני משפחותיהם .הדוברים הרבים ציינו את הקשר האמיץ
והמיוחד שמתקיים מזה שנים רבות בין סניף איל"ן לוד לבין רשות שדות התעופה ,ואת חשיבות התרומה הנכבדת שלה זוכה הסניף בשל הצבת
הקופות בנמל התעופה .בזכות תרומה זו מצליח סניף לוד לסייע לבעלי המוגבלויות הפיזיות המתגוררים באזור .בתום הטקס המרגש הוזמנו
הילדים ובני משפחותיהם לסיור מקיף בטרמינל  3החדש.
ÍÒÓÓÂ ·˘ÁÓ‰Ó ‰‰ ÔÂ‡ÈÓ Ô„ÈÚ
„ÂÏ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙¯ÊÚ· Â˘Î¯˘ Ú‚Ó‰

„Â·ÎÏ
‡„ÂÏ Ô¢ÏÈ
ıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ ß·‚ È„ÈÏ

ÔÂ‡ÈÓ Ô„ÈÚÏ ÌÎ˙ÓÂ¯˙ ∫ÔÂ„‰
תודה גדולה לאיל"ן על שאפשרתם לבני עידן ,הסובל מפיגור רב תחומי ,לבטא את
עצמו בתקשורת שיש לו באמצעות מחשב ומסך מגע .עידן מתקשר בצורה מדהימה בעזרת
המחשב ,ומפתח את יכולתו בהבנה ,בהצבעה ,בזיהוי עצמים ועוד .רק בגן שבו הוא נמצא
)"טף לטף" בקריית ספר( גילו את יכולתו זו.
תודה שצירפתם את עידן למשפחתכם .תודה מקרב לב ,והלוואי שיינתן לכם הכוח לעזור
לכמה שיותר משפחות.
שחר מיאון ,מודיעין
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‰È˙ ÛÈÒ
˙È„Â‰È ÔÂÚÓ

‚‡Â‰ „ÓÁ ‰Ó ÂÏ˘ Ô

ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ· ˙ÈÏÂÙÈË‰ ¯ˆÁ‰ ˙ÎÂÁ ˙‡ Â‚‚Á ¢˙È„Â‰È ÔÂÚÓ¢ È„ÏÈ
בסוף חודש מרץ ,נחנכה בטקס שמח ומרגש החצר הטיפולית של "מעון יהודית"  -הגן השיקומי האזורי של איל"ן בנתניה .מתקני החצר החדשים ישמשו
למשחק ,ויהוו כלי טיפולי חשוב בלימוד מיומנות מוטורית מורכבת ,מתוך הכרה כי אפשרויות טיפול כאלה חשובות לקידומם של הילדים .הן משפרות את
המיומנות התנועתית והתחושתית ,גם ברמה הרגשית וגם ברמה החברתית.
בטקס שקדם למסיבת הפורים של הגן השתתפו יו"ר איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן,
מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,הממונה על תיק החינוך בעירייה מר מנדי וייס ,יו"ר
סניף איל"ן נתניה מר מנחם רוזן ,הממונה על תיק החינוך המיוחד בעיריית נתניה גב'
תמר שחר ,מתנדבים מסניף איל"ן נתניה ,ילדי הגן ובני משפחותיהם.
יו"ר איל"ן ,רו"ח חיים פרייליכמן ,הודה בחום לתורמים ולסניף איל"ן בנתניה,
שבזכותם נהנים ילדי הגן ממתקני חצר המשמשים ככלי טיפולי החשוב לשיקומם.
הוא התייחס בדבריו לחשיבות הרבה של התרומות הפרטיות ,אשר מקלות את
ההתמודדות של איל"ן עם הקיצוצים התקציביים שמהם מושפעת העמותה.
הממונה על תיק החינוך בעיריית נתניה ,מר מנדי וייס ,התייחס לרמתו הגבוהה של
הגן ולטיפול המסור שניתן לילדים .כמו כן ,הודה מר וייס לתורמים הפרטיים ולסניף
איל"ן נתניה ,שבזכותם הוקמה החצר הטיפולית שכה חשובה לקידום הילדים.
יו"ר סניף איל"ן נתניה ,מר מנחם רוזן ,סיפר על הקשר הרצוף שמקיים הסניף עם
"מעון יהודית" ,שבו הוא תומך .הוא הודה למתנדבי סניף נתניה ,שחלקם השתתפו
בטקס ,וציין כי בזכות מחויבותם של המתנדבים לאיל"ן זוכים בעלי המוגבלויות
ÌÁÓ ¯Ó ‰È˙ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ Ï˘ Ì‰ÈÙ ˙‡ ˙Ï·˜Ó Ô·Â‡¯ ¯˙Ò‡ ß·‚ Ô‚‰ ˙Ï‰Ó
הפיזיות בנתניה לעזרה מתמשכת מהסניף.
¯¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨·¯Ù„ÏÂ‚ „„Ï‡ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ È˘‡¯‰ ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ ¨ÔÊÂ
ליכולותיהם
המותאמים
והמתקנים
החצר
מנהלת הגן ,גב' אסתר ראובן ,סיפרה כי
˘ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨È‡¯Ï‡ ‰ÈÙ „¢ÂÚ Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ˙¯·Á ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ
של הילדים מיועדים לעורר בהם מוטיבציה ולעודד אותם להתקדם" :הילדים
ÒÈÈÂ È„Ó ¯Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÍÂÈÁ‰ ˜È˙ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù
מטפסים על סולם ,עולים במדרגות ,הולכים על שיפוע ,זוחלים בתוך מנהרה וגולשים
במגלשת גלילים ,כפי שכל הילדים נוהגים לעשות בחצר משחקים .תוך כדי כך הם מתגברים על פחדים ,ולומדים להתמודד עם אתגרים קשים יותר".
מתקני החצר השיקומית נרכשו תודות לנדיבותם של תורמים פרטיים ,ובעזרת סניף איל"ן נתניה.
בתום שלב הנאומים יצאו המוזמנים אל החצר כדי להתרשם ממנה ,וכדי להסיר הלוט מעל שלטי ההוקרה .כשהסתיים חלקו הרשמי של הטקס המשיכו
המוזמנים למסיבת פורים שמחה וצבעונית ,שבה השתתפו כל ילדי הגן ובני משפחותיהם.

˙ÈÏÂÙÈË‰ ¯ˆÁ‰ ˙ÎÂÁ· ÌÈÁÎÂ‰ ˙‡ Í¯·Ó ¨‰È˙ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨ÔÊÂ¯ ÌÁÓ ¯Ó
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ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ· Ô‚‰ È„ÏÈ

‰Â˜˙ Á˙Ù ÛÈÒ
ÂÈËÂË‰Ï· Ï‰˜‰ ˙‡ ÌÈ˘¯Ó È‚„Ë‡ ¯È‡Ó

Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈ ÔÚÓÏ È‚„Ë‡ ¯È‡Ó ÔËÂË‰Ï‰
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ Ò¢ÂÚ ¨ßıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ ∫˙‡Ó

כחלק מהפעילויות המיוחדות שהוכנו לילדי איל"ן לכבוד חג הפורים ,הוזמן הלהטוטן מאיר אטדגי
להופיע בפני הילדים במועדונית איל"ן בפתח תקווה .הוא הופיע בפני הילדים ,שנהנו לראות אותו
מלהטט עם כדורים תוך כדי רכיבה על חד אופן ,מכין חיות מבלונים ומבצע מופע אש מרהיב!
מאיר קיבל תעודת הוקרה על המופע ,שיש לציין כי נערך ביום הולדתו .מועדונית איל"ן מודה לו על
שהופיע בפני הילדים בהתנדבות .כן ירבו כמו מאיר אטדגי.

°¯ˆÚÂ — ÌÈ¯ÂÙ ˙‚È‚ÁÏ ÚÈ‚‰ Ô‰Î ÈÊÂÚ ¯˘‰
לא ,זו לא מתיחה מאוחרת של אחד באפריל ,אלה היו התחפושות של כמה מילדי המועדונית.
למסיבת הפורים ,שנערכה במועדונית איל"ן בפתח תקווה ,הגיע השר עוזי כהן ונעצר על ידי השוטר
מאיר .למסיבה הגיעו גם ספיידרמן ,רב סרן בצנחנים ,שתי נסיכות יפיפיות ואינדיאני .הילדים עברו
במסיבה כמה תחנות ,שבהן התחרו בפיצוץ בלונים ,הכנת כדורי שוקולד )לא נשאר אפילו כדור
אחד( והדבקת אף לליצן בעיניים מכוסות .אחרי התחרויות הכינו הילדים עבודות יצירה והחליפו עם
המתנדבים משלוחי מנות.

ÈÏÓ ß·‚ „Â·ÎÏ
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ
כמחווה של נתינה לחולל נפלאות
להאיר כל פינה באור יקרות לעיתים כה
לא נעים אך חייב
אך ישנם אנשים המראים את המחר
כמוכם הנותנים עם המון אהבה
מסירות איתנה כוח ועוצמה תודה לכם
על תרומתכם הגדולה
שעזרה לרכוש אופניים שיקומיות
שמאוד עוזרות לבננו הוד
תודה מעומק ליבנו על הנתינה
מכל הלב.
בזכותכם יבוא יום חדש יותר טוב
מאמש.
משפחת דהרי הוד

ÌÈ¯ÂÙ· ÌÈ‚‚ÂÁ
·¢‰ÈÙ‰ Ô‚¢

‚‰ÈÙ‰ Ô

È·ÏÈ· Ï˘ ˙È·‰

·¢‰ÈÙ‰ Ô‚¢ È„ÏÈÏ ÂÈÓ· „ÁÂÈÓ ˙È

Ô‚‰ ˙Ï‰Ó ¨·Â‡Ë ‰„¯È ∫˙‡Ó

"הבית של בילבי" ,שנמצא ב"גן הפנינה" בפארק של הסופרת השבדית אסטריד לינדגרן ,נבנה בהשראת סיפורה
של בילבי ,שמתגוררת ב"וילה מצחיקולה" .לעיירה מגיעה ילדה שונה ומיוחדת ,מלאה שמחת חיים ,שמזעזעת
את חיי התושבים .היא פראית ,מצחיקה וטובת לב .מי שמבלה איתה יום שלם לא ירצה להיפרד ממנה!
הרעיון להקמת בית שכזה בחצר הגן נבע מתוך רצון לאפשר לילדים התנסות בסביבה ביתית ,שמשלבת
אלמנטים מחיי היומיום תוך תרגול מיומנויות מוטוריות גסות ועדינות ,ומשחק סימבולי וסוציו–דרמטי .הבית
הינו חלק מסביבה קהילתית שבה חונה ג'יפ מותאם ,ויש בה נדנדות ,פארק עם מתקני שעשועים ומדרחוב עם
·¯ÈÚ‰ ·Ï· „ÁÂÈÓ ˙È
דוכנים )בתכנון(.
ב"בית של בילבי" פוגשים הילדים סביבה ביתית מותאמת ,עם שביל נגיש לבית ,דלת עם חור הצצה המותאם לגובה הילדים ,פעמון ,תיבת דואר,
ארון עם ידיות פתיחה שונות ,ויטרינה ,מיטה ,שידת איפור ,מרפסת ועוד .לתרגול אופי לימודי ,כך שהילדים ,תוך התנסות ,חווים פעילות יומיומית,
שבחייהם הרגילים אינם חשופים לה בשל מגבלותיהם המוטוריות ובשל חוסר התאמת הסביבה אליהם .דמותה של בילבי מוכיחה כי ניתן להיות
משמעותי לסביבה על אף החריגות והשונות.
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Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ
„ÈÂ„ ¯ÓÊ‰
·¯‰ÏÂÚÙ· ‰ÊÂ

˜¯¨ÔÂÚÓ˘ Ô· È‚˘Â ·È·Ë ÔÈÏÂ
¯·Ï‡ÂÓ˘ ¨„ÏÙ˘¯È‰ ‰·È
‚¯·È¯‚ ÈÏÈ‚Â „ÏÙ˘¯È‰

„È„ÈÏ ‰¯˜Â‰

˘¯ÂÙ‰ ˘‡¯‰ ·˘ÂÈÏ ÌÈ˘¯Ó ‰„È¯Ù Ò˜Ë
‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡Â ¯Â‡ÏÈ‚ ˙È„¯Â ∫˙‡Ó

באירוע מרגש ,בהשתתפות כ– 100מהפעילים המרכזיים של מרכז הספורט ,הובעה הוקרה למר
שמואל הירשפלד ,יושב הראש הפורש של המרכז .מר הירשפלד הינו אחד ממייסדיו של מרכז
הספורט ,והיה חבר בהנהלתו במשך שנים רבות ,מהן עשר שנים בתפקיד יושב הראש.
במהלך שנות פעילותו הוגדל נפח המתקנים של המרכז בצורה משמעותית ,וגדל מאמץ גיוס
הכספים בארץ ובחו"ל .באירוע השתתפה גם להקת הריקודים בכיסאות גלגלים של מרכז
הספורט ,והתקיים מופע ריקוד אמנותי חלוצי בהשתתפות הרקדנים גב' בלה צור ומר פיני
הרצוף .נשאו דברי ברכה יושב ראש איל"ן מר חיים פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי,
יושב הראש לשעבר של איל"ן מר אלון ברוידא ,הספורטאים הנכים הצעירים מתי מזור ,יואב
קריים וגיל גרינברג ,וכן מר משה רשקס  -יושב הראש החדש של מרכז הספורט.
·ÂÏ·ËÒÈÓÓ ˜ÁˆÈ ¨¯Á˘ ·˜ÚÈ
‚¯·ÈÈÂ ‡‚¯˘Â

˙„Â‰‡ Ì¯Â˙Ï ‰„Â

˘¯Á˘ ·˜ÚÈ Ï˘ Â„¯˘Ó· Â¯˜È· ˙ÈÙÓÈÏÂ‡‰ ˙ÁÏ˘Ó‰ È¯·ÁÓ ÌÈÈ

השחיין יצחק ממיסטבלוב והטניסאי שרגא ויינברג ,שהשתתפו באולימפיאדת הנכים באתונה,
ביקרו לאחרונה במשרדו של מר יעקב שחר ,מנכ"ל "חברת מאיר למכוניות ומשאיות בע"מ" ,והביעו
את הוקרתם על תמיכתו הנדיבה במרכז הספורט ובהכנותיהם לאולימפיאדה .יעקב שחר ,שמסייע
במשך שנים לפעילות הספורט ההישגי במרכז ,קידם בברכה חמה את האורחים ,והבטיח להמשיך
במעורבותו במרכז גם בעתיד .מעבר לסיוע הכספי ,עזר מר שחר להנהלת המרכז למצוא בריכה
חלופית לאימוני השחיינים המצטיינים ,בתקופה שבה בריכת המרכז היתה סגורה לרגל שיפוצים.
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˙ÂÁÙ˘ÓÏ ‰Ú„ˆ‰
‰ÊÂ¯·Â ‰·Ò
שיקומם של נפגעי שיתוק מוחין הינו
תהליך ארוך ומורכב .משפחת מקס והלנה
סבה מלונדון ,ומשפחת ארתור ברוזה
מישראל ,החליטו לאמץ את הפעילות
שמתקיימת במרכז הספורט לשיקום יותר
מ– 450ילדים ומבוגרים.
נפגעי שיתוק מוחין הדגימו את הישגיהם
בענפי הספורט השונים ,והביעו את תודתם
לתורמים במסגרת ערב הצדעה למשפחות
סבה וברוזה ,שהתקיים במרכז הספורט.
יותר מ– 350אורחים השתתפו באירוע
השנתי ,שהיווה גם מחווה לזכרו של ידיד
המרכז ,ארתור ברוזה ז"ל .להקת הריקודים
בכיסאות גלגלים ,שרקדניה נפגעי שיתוק
מוחין ,פתחה את הערב וסחפה אחריה את
הקהל .חברי החוג קיבלו מגב' שרונה ברוזה
ומחברת המשפחה גב' סאלי טנג'יר מדליות
הוקרה על שם ארתור ברוזה ,לציון היכולת
הגבוהה שהציגו באירוע.
עיטור כבוד מיוחד על שם מקס והלנה
סבה ,הוענק השנה לשחיין והאלוף
האולימפי יצחק ממיסטבלוב ,נפגע
שיתוק מוחין ומשותק בשתי רגליו וביד
אחת ,שזכה בשתי מדליות זהב ומדליית
כסף אחת באולימפיאדת הנכים באתונה
 .2004את הערב חתמה הופעתו של הזמר
דויד ברוזה ,בנו של ארתור ברוזה ז"ל.
הוא ריגש את האורחים ,כשביצע את
השיר "מתחת לשמיים" .הזמר ,שהתנדב
עוד בצעירותו לעבוד עם ילדי המרכז,
המשיך את מעורבותו כאמן והופיע
פעמים רבות בהתנדבות.

Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ
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 £טניס שולחן  -ספורט והנאה
כ– 40ילדים עד גיל  ,14חברי חוג טניס שולחן במרכז הספורט ,השתתפו באליפות טניס שולחן
לנכים שהתקיימה במרכז בחודש מרץ .התחרויות התקיימו במסגרת שישה בתים ,והספורטאים
סווגו למשחקים בהתאם לרמתם המקצועית ולדרגת הנכות שלהם .במקום הראשון בבית  1דרגה
א' זכה איתמר מנצור ,ובמקום הראשון בבית  1דרגה א' לבנות זכתה שיר חזן .טניס שולחן משפר
לספורטאים הצעירים את הקואורדינציה ,מחזק את פלג הגוף העליון ומסב לילדים הנאה רבה.
חוויית התחרויות תורמת אף היא רבות לילדים ,בכך שהיא מעלה את ביטחונם העצמי ומשפרת את
דימויים האישי.
 £נאבקים ברוח ספורטיבית
למעלה מ– 100ספורטאים נכים צעירים ,בני שש עד  ,16השתתפו באליפות הג'ודו שהתקיימה במרכז
הספורט בחודש מרץ .הג'ודאי אריק זאבי ,שהשתתף בתחרויות הג'ודו באולימפיאדת אתונה ,היה
אורח הכבוד בתחרות.
לג'ודו ערך שיקומי רב ,משום שהוא תורם לגמישות ולחיזוק פלג הגוף העליון .אולם ,ערכו
המרכזי הינו בפיתוח ביטחונו העצמי של הספורטאי .הג'ודו מאפשר לנכה להתמודד בהצלחה
מול אלימות פיזית ,גם של אנשים שאינם נכים .לא פלא ,איפוא ,שמספר המצטרפים לחוג זה
מצוי בעלייה מתמדת .במסגרת האליפות התחלקו הספורטאים לשבעה בתים ,בהתאם לגילם
ולדרגת נכותם .חברי החוג נהנים מהדרכתה של המאמנת מירב תייר ,בעלת חגורה שחורה,
הפעילה בענף שנים רבות .בין הבולטים בחוג נציין את הספורטאי עילי וגלטר ,שחבר בחוג יותר
משלוש שנים ברציפות.
 £כדורגל כשיקום
ילדים המאותגרים בשיתוק מוחין ,ופגועים לרוב בחלק גופם העליון ,יוכלו מעתה לשחק כדורגל
ברחבת הדשא של מרכז הספורט .הוועדה האולימפית למשחקי אולימפיאדת הנכים הכירה באחרונה
בענף הכדורגל לספורטאים עם שיתוק מוחין כענף חדש ,שיוצג לראשונה באולימפיאדת בייג'ין
 .2008כדי להתחיל בהכנות למשחקי האולימפיאדה ,הסכים מועדון הכדורגל של "הפועל תל אביב"
לאמץ את ילדי המרכז הפגועים בשיתוק מוחין ,ושלח בתחילת ינואר צוות מקצועי ,שמאמן כיום 15
ילדים נכים .למשחק יתרונות גופניים רבים :הוא מחזק את רגלי הילדים ,משפר את כושרם הגופני
ומפתח סבולת לב–ריאה .כמו כן ,תורם המשחק להעלאת ביטחונם העצמי של הילדים הפגועים
וגורם להם הנאה רבה.
 £גביע כדורסל הנכים
קבוצות ליגת העל בכדורסל לנכים השתתפו בחודש מרץ בתחרות גביע הליגה ,שהתקיימה במרכז
הספורט ,ובסיומה זכתה קבוצת "בית הלוחם" חיפה .למקום השני הגיעה קבוצת הכדורסל של איל"ן
רמת גן ,בהדרכתו של מר אריק פינטו .הקבוצה הפתיעה בניצחונה על קבוצת איל"ן "קסם" חדרה,
שהינה מובילת הליגה ומחזיקת הגביע בשלוש השנים האחרונות .ליאור דרור היה השחקן הבולט
בשורות איל"ן רמת גן.

במסגרת הרחבת השירותים לחברי
מרכז הספורט ,מארגנת אחת
לחודש מחלקת התרבות והחברה
אירוע חברתי מרכזי לחברים ובני
משפחותיהם.
 £בחודש דצמבר הדלקנו יחד את נרות
החנוכה ,בשתי מסיבות שהתקיימו
לחברי חוג הילדים והנוער ולחברי חוג
הבוגרים .הילדים נהנו מהופעתו של
כוכב ערוץ הילדים קובי מחט ,ורקדו
בהתלהבות עם חיילי חיל המודיעין.
הבוגרים הצטרפו לזמר דני רובס בשירה
סוחפת ונהנו מהופעתה של מקהלת
"בזק" ,שבה שרה חברת המרכז גב'
לאה צברי .להקת המחול של המרכז,
בהדרכתה של גב' לאה משעל ,הופיעה
בשתי המסיבות ,ומר דוד עזרא ,מנכ"ל
רשת "פנאי לי" וחבר המרכז שתורם
ציוד באופן קבוע לפעילות היצירה בחוג
הילדים הנוער והבוגרים ,קיבל מגן
הוקרה על פעילותו.
 £את ט"ו בשבט חגגנו בחודש ינואר,
והחברים שתלו את פרחי העונה ברחבי
המרכז .בערב התקיימה מסיבת ריקודים,
שבה הוגשו פירות יבשים ויין .במרכז
האירוע הופיעו בריקוד להקת הבובות
"דולביט" ,ושרו בהתנדבות מר ויקטור
חיון ומר יוסי שורק.
 £חג האהבה ,שנחגג בחודש פברואר
בהנחייתו של שלמה שביט ,הוקדש לשירי
נעמי שמר ז"ל .למעלה מ– 350חברי
המרכז ובני משפחותיהם הצטרפו בשירה
סוחפת לזמרים דני רובס ,אילאיל תמיר
וסיון שנהב ,שהופיעו בהתנדבות .במרכז
הערב התקיימה תחרות "הקונדיטור
הטוב ביותר" ,שבמסגרתה אפו עובדי
המרכז עוגות מקוריות לאורחים .במקום
הראשון זכה רונן ידעי ,שאפה עוגת
שוקולד קפוצ'ינו.
את התחרות ניהלה השפית אילנית
אלטברגר מבית הספר לבישול "פור
שף" בתל אביב ,שהעניקה לקונדיטורים
המנצחים שוברים לקורסי בישול.
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סניף איל"ן ברמת השרון ארגן ערב מכובד ומרשים ,במטרה לגייס תרומות לרווחת ילדי סניף איל"ן בעיר .האירוע המיוחד התקיים באודיטוריום
"בית יד לבנים" ,במעמד ראש העיר מר יצחק רוכברגר .תרמו את הופעתם לערב זה הזמרת ,המלחינה והמפיקה סי היימן ,זמרת הנשמה תמרה פרץ
מאטלנטה ,מגדולי אמני החצוצרה אריק דוידוב ,הסטנדאפיסט ומנחה הערב ניקי גולדשטיין והזמרות שירה חן ,יעל שחר וחנה גור מ"כוכב נולד".
האורחים נהנו מכיבוד בסגנון קוקטייל בר.
מודעת חצי עמוד ,שמפרטת את תוכנית הערב ואת האפשרות לרכישת כרטיסי הגרלה ,פורסמה כשבועיים לפני האירוע באדיבות המקומון "על
השרון" .למודעה זו צורפה רשימת ההגרלות הרבות ותורמיהן ) 115במספר!( ,והיא הניבה קהל רב של רוכשי כרטיסים והגרלות .בערב נכחו יו"ר איל"ן
מר חיים פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ועו"ס ראשי אלדד גולדפרב ,כשעל פניהם ניכרות שביעות רצון ,גאווה ונחת .הקהל לא פסק
מלמחוא כפיים בהנאה .האמנים נתנו את כל כולם ושיתפו פעולה ביניהם  -היה פשוט נפלא .ניקי גולדשטיין האגדי הנחה את הערב ברוב חן ויופי.
חברי ההנהלה הוזמנו לעלות לבמה ,והעניקו זרי פרחים ותעודות הוקרה לאמנים .היה זה ערב יוצא דופן ומרגש שתוכנן בקפידה ,ותשומת לב מרבית
ניכרה בכל .הפליא לעשות ראש העיר מר יצחק רוכברגר ,ששינה מהרגלו ולקח חלק באירוע מתחילתו ועד סופו .הנער ים בכר ,נציג ילדי איל"ן ברמת
השרון באירוע ,לא פסק מלחייך בהנאה ושמח על כל רגע .מרגש ...וכך ,שלוש שעות היו לסיכום של עבודה מאומצת וקשה עם טעם של עוד.
יבואו על הברכה והתודה בתרומתם" :אנרקו אנטרפרייז בע"מ" ,יואב יער מ"סופרדרינק" ,משתלת "שתיל"" ,מחלבות טרה"" ,נביעות"" ,בייגל את
בייגל"" ,דפוס רמת השרון"" ,פילסברי" ,דורון שהרבני" ,שהרבני פירות וירקות" ,כל תורמי ההגרלות ,מיקי רונן ,חברי הנהלת איל"ן רמת השרון
ועיריית רמת השרון.
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בבית הספר "בית ונצואלה" פועלת מזה כמה שנים מועדונית בשעות שלאחר סיום הלימודים .המימון מגיע מהאגף לטיפול באדם המפגר במשרד
הרווחה ,שגם מפקח עליה .המועדונית מופעלת על ידי איל"ן סניף תל אביב ,ופועלת חמישה ימים בשבוע ובחופשות.
במועדונית צוות מנוסה ומסור ,העונה על צורכיהם של התלמידים ומעניק להם הרבה חום ואהבה .הצוות כולל מדריכות ,מטפלות ,בנות ובן השירות
הלאומי ,וכן בורכנו במתנדבים שמגיעים אלינו כחלק מהמחויבות האישית בבית הספר .בנוסף ,נערכת פעילות משותפת עם שבט "הנשיא" של הצופים,
הסמוך אלינו.
פעילות מגוונת ועשירה מתקיימת במועדונית .הצוות הקבוע מפעיל חוגים כמו יצירה ,בישול ,משחקייה ,משחקי ספורט ,עבודה במחשב ,עבודה בחדר
הסנוזלן ועוד .בחגים ובמועדים מתקיימת פעילות המותאמת לחג ,וכמובן שנערכת חגיגה.
למועדונית מגיעים מפעילי חוגים מקצועיים המעבירים פעילויות שונות:
 £פעילות פיזיותרפיה :מופעלת באופן קבוצתי ,בהתאם לצורכיהם האישיים של התלמידים.
 £חוג דרמה :הבעת רגשות באופן חווייתי דרך הפעלה בתנועה .הפעילות מתקיימת על כיסאות הגלגלים או על מזרונים ,בהתאם לנדרש.
 £חוג תנועה :מפעיל את התלמידים תוך שילוב של תנועה ומוזיקה באופן חי וחווייתי.
 £חוג טיפול בחיות :התלמידים מכירים חיות שונות ומעניינות ,לומדים מה הן אוכלות ,היכן הן חיות ועוד ,וכמובן — משחקים עם
בעלי החיים ,מלטפים ומאכילים אותם.
 £חוג שעת סיפור :מגיע אלינו מספר סיפורים נהדר ,המביא לנו סיפורים מרתקים ומעניינים .התלמידים בוחרים דמות ,ויוצרים באופן זה הצגה על
בסיס הסיפור.
אנו מקפידים להעניק לתלמידים שעות פנאי מגוונות בעלות תוכן ,עניין וחוויה ,בשילוב מתן מענה לצורכיהם המיוחדים.
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אנו ממליצים בחום על הענקת אות ראש העירייה למתנדבים מצטיינים לשנת  2004לצוות אזרחים
עובדי צה"ל מבסיס "מש"א  7000ב.מ .אל אופ" )מפעל "אלקטרו אופטיקה" מתל השומר(.
בשלוש השנים האחרונות פועל צוות המתנדבים במתן עזרה לילדים הנכים ,אשר מטופלים
במוסדות איל"ן תל אביב " -בית ונצואלה" ,גן "און" ובית הספר "און" .במוסדות אלה לומדים
ילדים עם קשיים מוטוריים תפקודיים ברמות קושי ופגיעה שונות ,כתוצאה משיתוק מוחין ,ניוון
שרירים ובעיות שריר ועצב .חלקם זקוקים לסיוע צמוד בכל פעילויות היומיום .לשם הטיפול
היומיומי בילדים יש צורך במציאת פתרונות מקוריים ,הכנת אביזרי עזר שונים וביצוע התאמות
מגוונות .לא תמיד ניתן לרכוש את אלה ,ואם כן  -עלותם גבוהה מאוד.
לאור חשיבותם הרבה של האביזרים והציוד המיוחד המותאם לילדים הנכים ,יוזמים וממציאים
מתנדבי "מש"א  "7000אביזרי עזר שעונים על הצרכים המיוחדים ,ובכך עוזרים לילדים .בנוסף
לכך ,עוזרים המתנדבים בעבודות תחזוקה ותיקון ,ובבניית ציוד המותאם לילדים הנכים.
מתנדבים אלה הוכיחו עצמם ,הן בפן המקצועי כבעלי יכולות טכניות גבוהות ,כישרון רב ומחשבה
יצירתית המוצאים פתרון לכל מצב; והן בפן האישי ,כאנשים אכפתיים ,שמקדישים מזמנם
וממרצם בלב רחב לנתינה גדולה .בזכות פעילותם המסורה מקדמים חברי הצוות את עצמאותם
של הילדים ,ועל ידי כך מסייעים בעבודה השוטפת של צוותי הגן ובית הספר.
בנוסף לכל אלה ,יזמו המתנדבים פעילויות אחרות כמו יום כיף לילדי הגן ,שכלל מופעים ,מתנות
וכיבוד; עזרה בהיערכות לקראת תרגיל התגוננות ארצי; ועוד .עזרתם זו למוסדותינו ,במסגרת
פרויקט "מעורבות בקהילה" שמתקיים אצלם ,משמשת אות ומופת לרבים .פעילותם חוסכת לנו
הוצאות רבות ,ומאפשרת לנו הפניית משאבים לצרכים החיוניים הנוספים של הילדים שבטיפולנו.
צוות המתנדבים מעורב ,מסור ומוכן תמיד להתנדב ולעזור ,ועל כך ראוי לכל שבח.
לאור פעילותם המבורכת והייחודית של צוות האזרחים עובדי צה"ל המועסקים בבסיס "מש"א
 7000ב.מ .אל אופ" ,אנו ממליצים מקרב לב להעניק להם את אות ראש העירייה למתנדבים
מצטיינים לשנת .2004
בכבוד רב,
חנה לאור יו"ר איל"ן תל אביב ,לאה אלשיך מנהלת איל"ן תל אביב
‰¯Â‡ ß·‚ ¨∑∞∞∞ ‡¢˘ÓÓ ÌÈ·„˙Ó‰ ˙ˆÂ·˜ ˙‚Èˆ
ÌÈ·„˙ÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙Â‡ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ¨ÔÓÈÈÏÙ
È‡„ÏÂÁ ÔÂ¯ ¯Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ È„ÈÓ ÌÈÈÈËˆÓ
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‚ÔÂ‡ Ô

˘¯„ÈÏ Ë‡Ï· „ÂÓÈÈ¯Â ËÂÏ
Ì˙ÓÂ¯˙ ÏÚ „ÈÚÓ‰ ËÏ˘‰
¯ˆÁ‰ ıÂÙÈ˘Ï

·Ë‡Ï· ˙ÁÙ˘Ó ¯Â˜È
·¢ÔÂ‡ Ô‚¢
שרלוט וריימונד בלאט מארצות הברית תרמו לפני
כמה שנים לשיפוץ החצר הטיפולית של "גן און".
בפורים הגיעו לישראל בני הזוג ,יחד עם בניהם
ונכדיהם ,לכבוד חגיגת הבת מצווה של נכדתם.
משפחת בלאט המורחבת פגשה בגן את יו"ר איל"ן
תל אביב הגב' חנה לאור ,ואת מנהלת הגן גב' תמי
גנץ .שתיהן סיפרו לאורחים על ייחודיותו של הגן,
על הילדים שלומדים בו ,על צורכיהם המיוחדים ועל
חשיבות החצר השיקומית לטיפול בילדים.

È˙¯·Á‰ ‚ÂÁ‰

·ÔÂÒÎÈÏÓ ˙È

˘Ô‚ÂÓ‰ ÏÚÙÓ· ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈ˙Â¯È
ÌÈËÏ˘ ˙˜Ù‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒÓ ‰˘„Á ‰˜ÏÁÓ

‰˜ÏÁÓ‰
ÌÈ˙Â¯È˘Ï
˙È·¢· ÌÈ·˘ÁÂÓÓ
¢ÔÂÒÎÈÏÓ

ב"בית מליכסון" נפתחה בימים אלה מחלקה חדשה ,המתמקדת בשירותים מבוססי מחשב.
המחלקה הוקמה בסיוע "קרן יוסף וקריסטינה קסירר".
בשלב זה מצוידת המחלקה בציוד מתקדם להפקת שלטים מסוגים שונים:
 £מכונה לחריטת שלטים )פנטוגרף( שמאפשרת לחרוט על לוחות פלסטיק ,עץ ומתכת ,עד
לגודל  20x30ס"מ .ניתן לחרוט שלטי הקדשה ,מגנים וגביעים ,הקדשות על מתנות אישיות,
שלטי סימון ,שלטים ללוחות חשמל וכדומה.
 £מכונה לחיתוך אותיות וסמלים מפלסטיק )פלוטר לחיתוך ויניל( ,שמאפשרת הכנת שלטים
מסוגים שונים ,הדבקת אותיות וסמלים על חלונות ,כרזות )באנרים( לתלייה באולמות,
ברחוב וכדומה.
 £מערכת הדפסה בשיטת סובלימציה ,שמאפשרת הדפסה צבעונית על מתכת ,עץ ובד ,וניתן
להכין באמצעותה שילוט ,לוחות הקדשה ,מגני הוקרה ,דגלונים ,הקדשות אישיות על מבחר
מוצרים ועוד.
 £מדפסת לייזר צבעונית ,שמאפשרת להדפיס תעודות הוקרה צבעוניות על ניירות איכותיים,
ומדבקות פלסטיק צבעונית לכל מטרה עד לגודל  20x30ס"מ.
 £מכבש בחום גבוה ,שמאפשר הדפסה )טרנספר( על חולצות.
לצורך עיצוב וייצור השלטים ,מצוידת המחלקה בתוכנות גרפיות מתקדמות .ניתן גם להדפיס
שלטי הקדשה ,מגנים ודגלונים על פי עיצוב המזמין .העיצוב יכול להיעשות בכל תוכנת Office
מוכרת או בתוכנה לעיצוב גרפי.
אנו נערכים להכנת קטלוג מצולם של כל המוצרים והשירותים שמציעה המחלקה.

Ô‚ÂÓ‰ ÏÚÙÓ· ‰ÎÂÁ ˙·ÈÒÓ

È˙¯·Á‰ ‚ÂÁÏ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ
Ô¢ÏÈ‡ ÈÎÈÁ ÏÎ Ì˘· ¨Ò¯·Ï˜ ¯È˘ ∫˙‡Ó

כן ,כן ,קשה להאמין ,אבל החוג החברתי שכל כך
יקר לכולנו חוגג  15שנה לקיומו!
בט"ו בשבט השנה ,חגגנו יום הולדת לחוג החברתי
של איל"ן .החגיגה תיערך מעתה בכל שנה במועד
זה ,שבו כל עם ישראל חוגג את ראש השנה
לאילנות ,ותהווה מעין מסורת.
חגגנו את יום ההולדת בהשתתפות בוגרי החוג
והורים .שרנו שירי ט"ו בשבט בליווי אקורדיון,
והוקרנו שקופיות .כמו כן ,הוקרן סרט שבו הופיעו
רכזות החוג ,בעבר ובהווה ,וכל אחת מהן סיפרה
מהו איל"ן עבורה ובירכה את החוג החברתי .
"לתת את הנשמה ואת הלב ,לתת כשאתה
אוהב "...בחוג החברתי מלמדים את החניכים
להסתכל על חצי הכוס המלאה 15 .שנה של
נתינה ואהבה בלי סוף ,ולמרות כל הקשיים -
חיוך תמיד עולה על הפנים.
אני שולחת ברכת מזל טוב לחוג החברתי ,ומקווה
שהחוג ימשיך בעשייה ,יפרוץ גבולות חדשים
ויהווה חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.
המשיכו בעבודת הצוות ובנתינה .אנו מצפים
להצטרפותם של חניכים נוספים ,אשר יחוו את
האושר הזה.

ב– 8בדצמבר  ,2004נערכה במפעל המוגן מסיבת חנוכה בנוכחות חברי הנהלת איל"ן ,גב' מליכסון ,אנשי "ישראכרט" שאימצו את
המפעל וכן חיילים מיחידת המחשב ,אשר מגיעים למפעל לעזור בעבודות ולתרום לפי יכולתם לפעילות חברתיות במקום .הרב פרנקל
בירך ,והדליק נר ראשון של חנוכה.
האווירה במסיבה היתה חגיגית ושמחה במיוחד .אמן אורח הפעיל קריוקי ,וכל החוגגים פצחו בשירה ובריקודים.
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The Opening Event of the “March of Dimes” at
the Presidentʼs Residence
Earlier this year we marked the inauguration of the “March of Dimes”,
ILANʼs annual fundraising day at a distinguished and impressive
event that took place in the Residence of the President of Israel in
Jerusalem. The event was attended by the President of the State
of Israel and his wife Moshe and Gila Katsav, The Chairman of the
“March of Dimes” Mr. Chaim Katzman and his wife Shlomit,
Mr. Yigal Dimri and his wife Iris, the Mayor of Holon Mr. Moti Sasson,
Mr. Chaim Freilichman Acc. the Chairman of ILAN Along with the
Director General of ILAN Mr. Shimon Tzurieli. These dignateries were
joined by representatives from ILAN branches, and many volunteers
and trainees from all the country.
In last yearʼs ceremony, the President was deeply impressed by the
drawings presented to him by ILANʼs trainees, and he proposed to
display an exhibition of the art work at the Presidentʼs Residence.
This invitation was implemented this year in the opening event of the
“March of Dimes”, as 12 impressive paintings of the associationʼs
Mrs. Shlomit Katzman with the painting she bought,
trainees were exhibited in the residence.
created by Sahar Eliyahu from Hertzfeld School
The Director General of ILAN, Mr. Shimon Tzurieli, noted: “We open
the March with concern, due to the fact that the budget cutbacks
continue to increase year after year. Notwithstanding, we do our
very best not to harm the quality of the service that we provide to
the people being treated by us”. The Chairman of ILAN, Chaim
Freilichman Acc., thanked the President Katsav and his wife for
opening their home to the associationʼs members. In his address, he
referred to the warm hearted businessmen and to their commitment
to social goals, and he praised them for volunteering and being of
assistance to ILAN throughout the year in general, and particularly for ➔
their contribution to the success of the current yearʼs “March of Dimes”.

(standing) Mr. Ofer Lehavi and
Mr. Rony Hertz from Ofer&Hertz
company, Mr. Moti Sasson the Mayor
of Holon, the President of the State
of Israel and his wife Mr. and Mrs.
Katsav, The Chairman of the “March
of Dimes” Mr. Chaim Katzman
and his wife Shlomit, Mr. Chaim
Freilichman Acc. the Chairman of
ILAN, Mr. Yigal Dimri, the poet Mrs.
Shimrit Or, the Director General of
ILAN Mr. Shimon Tzurieli. (sitting)
Students from Hertzfeld School
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Mr. Chaim Freilichman Acc., Chairman of ILAN,
and the poet Shimrit Or

The President of the State of Israel, Mr. Moshe
Katsav

The Chairman of the “March of Dimes” Mr. Chaim Katzman, The
President`s wife Mrs. Gila Katsav, The President of the State, Mr.
Moshe Katsav and Mr. Chaim Freilichman Acc. Chairman of ILAN

➔

The Chairman of the
company Gazit-Globe and
Chair of the current yearʼs
“March of Dimes”, Chaim
Katzman, arrived from
Mr. Yigal Dimri, Mr. Chaim Freilichman Acc.
Miami
especially for this
and Mr. Chaim Katzman in the opening
event. Mr. Katzman said in
ceremony of the “March of Dimes”
his speech that the “March
of Dimes” and its success are a proof that in spite of everything, we are a
supporting family that cares for the wellbeing of its children: “Considering
that the State is unable to provide the support to every person in need,
the social organizations took upon themselves to care for their relevant
target populations, with humanity and concern. This is not an expression of
compassion, but the understanding that we are all in the same boat. It is our
privilege and our duty towards the state and towards the society to which we
owe thanks for succeeding as businessmen”.
The poet Shimrit Or - author of the lyrics of the song “Good Tribulations”
(sound track of the commercial for the promotion of ILAN) - read a poem
written especially for the event. It was possible to discern that the moving
poem, which touched the attendants, was written out of great esteem to the
brave manner in which ILANʼs community endures daily difficulties. Students
from Hertzfeld School moved the participants to tears when they played two
splendid musical pieces and sang a song.
The President of the State, Mr. Moshe Katsav, said that from time to
time it is important to step aside from daily burdens and to dedicate
time and resources for the benefit of those that need our assistance;
seeing that the strength of the state also depends on the attitude of society towards its weaker members. Subsequently, the
President praised ILAN for its important accomplishments and the volunteers for their endeavors. The President said special
praise to the associationʼs graduates: “Many children grew under the branches of ILAN (ILAN in Hebrew means tree). Their
personal stories are the story of the associationʼs success – they started families, they became productive citizens and they
reached achievements at national and international level”.

105

Friends of ILAN UK

Mr. Laurence Stein writes about his first visit
to ILAN Israel in his capacity as the new
Director of “Friends of ILAN” in England:
My recent trip to Israel to visit the branches of ILAN was both
heartrending and uplifting: heartrending because of the severe disability
of so many Israelis under the care of ILAN, but uplifting because of their
immense courage, and the incredible care and affection shown towards
them by the directors, caregivers and volunteers of the aid organization.
Whilst in Israel I visited kindergartens, workshops, day centers, sports
centers and residential development projects, countrywide; and it was a
few days after just that I began to understand why ILAN is recognized as
Israel's leading aid organization for the handicapped. To own and to be
responsible for 41 different branches is a wonderful achievement, and the
people of Israel should be very proud that they have an aid organization
capable of offering so much.
During my visit to Beit Miriam in Kiryat Haim, I was presented with a
“Mezuzah”, which a London rabbi recently affixed to the lintel of my office
door. Hopefully, the UK Jewish Community will soon realize that even
people that suffer from a neuromuscular disability can still be talented
and creative!
I returned from Israel determined to do everything in my capacity to
help those working in the framework of ILAN. ILAN is a wonderful
organization, which looks after and supports fantastic people, and I pray
that ILAN continues to succeed and thrive.

EX-TOTTENHAM STARS
HELP ISRAELI DISABLED
On May 8th, in a charity football match at
Kingsbury Town FC in North West London,
former Tottenham Hotspur football players,
including Martin Chivers and Ralph Coates,
helped to raise more than £6,500 for Friends
of ILAN in the UK.
The match between the ex-Spurs team and
the team arranged by Friends of ILAN was
in benefit of ILAN Israel. The players in
“Friends of ILAN Team” were required to raise
significant sums of money in order to play.
The match was played in an atmosphere
of high spirits, despite the cold and blustery
weather conditions, and many of the Spurs
players belied their advanced age by putting on
a wonderful display of tackling and shooting.
At the conclusion of the match, Martin Chivers
presented medals to Michael Solomon, Ben
Noy and Neal Cohen as men of the match.
An auction, conducted by the actress Debbie
Chazen also took place, and items sold
included dinner for two at Kaifeng kosher
Chinese restaurant, a signed Tottenham
football, dinner for two at White House
kosher restaurant and a range of clothing
generously donated by Base Menswear.
Laurence Stein, Executive Director of
Friends of ILAN said: "I am extremely
touched that over 200 spectators came to
watch this game and declare their loyalty
to ILAN. It was truly a wonderful afternoon.
Spurs won the game 10-3,
and it was fantastic to see some
of my boyhood heroes in action again but
the result was always going to be immaterial.
What is important is that the money raised
will help the children of ILAN in Israel.

The Charity Football match
that took place in London

Management members of Ilan Beer Sheva - Mr. Henry Ben Hamo, Mr. Mickey
Mimran, Mr. Mike Avrahami, Day Center Manager Mrs. Dana Bariach, Executive
Director of Friends of ILAN in London Mr. Laurence Stein and the Beer Sheva
Day Center patients
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ILAN Day Center in Beer Sheva

Oren in "Tavor Kindergarten"
Oren, 36 years old, suffers from Cerebral
Palsy, manifested in difficulties of
movement, walking and speech. Oren
is gifted with creative talents, which he
enhanced through study of art, some years
ago, in a College in Beer Sheva. A year
ago, as an integral part of his activity in
ILAN Day Center in Beer Sheva, Oren was
incorporated as the art instructor of a small
group of children in “Tavor Kindergarten”.
Oren creates the programs and activities
with the assistance and guidance of
occupational therapist Maayan Greizer
and Anat Greizer the art teacher. He is
responsible for collecting the appropriate
materials and works with a small group of
children in the kindergarten. Oren enjoys
his work with the children. Below you can
see the letter of the kindergarten teacher
Iris, about Orenʼs activity:
Re: Orenʼs Activity
Every Monday there is excitement in
“Tavor Kindergarten”, because Oren
arrives to work and to create with a
group of children. Every week they work
with different materials and around a
different subject. Oren explains to the
children, helps them and they work with
him happily and with enjoyment. When
Oren arrives all the children greet him
with joy, and they want to work with
him. This activity constitutes a great
contribution both to the children and to
the staff. We feel the love between Oren
and the children, and his desire to be
with them and to contribute.
Cordially,
Iris Suisa
Teacher, “Tavor Kindergarten”

Oren from the ILAN Day Center in Beer Sheva
instructs the children in “Tavor Kindergarten”

Ilanot School in Jerusalem

Coexistence in Ilanot School
Id El Fiter Festivity and conclusion of Ramadan fast
In “Ilanot School” in Jerusalem we
established a Mini "New Middle
East”. The schoolʼs staff believes in
coexistence and nurtures it, giving at
the same time legitimacy to those that
are different by fostering their personal
and cultural identity, the belonging to the
family and the community.
Id El Fiter in Ilanot School
The class of the teacher Ifat Levi-Dotan
dedicated this year to the study of the festivities of the three religions.
Values such as respect, tolerance, attentiveness and acceptance of
the other have an important place in the process of construction of the
personal identity of each student, as a human being.The end of the
Ramadan fast and the Id El Fiter Festivity was a wonderful opportunity to
implement what was learned, and to allow the children, the staff and the
families to enjoy a real experience. In the festivity participated the schoolʼs
students, aged 6 to 21, their parents and other guests. The program of
the event was designed by the school professional staff, composed also
of Muslims. On the occasion of the event, the school's auditorium was
decorated with colorful lamps, Ramadan lanterns, authentic musical
instruments and prayer strings. The sweets - which symbolize the end
of the fast and the beginning of the holiday - made the tables appear
especially festive. The students and the parents enjoyed every minute;
the Muslim families told about the traditions of the festivity and the way in
which they celebrate in their homes. They taught the participants the songs
connected to the festival and they told the holidayʼs stories. The event was
moving, and the biggest surprise was the performance of the Drummers
Group of the Youth Rehabilitation Center. It was a moving and joyful event.
The parents were very impressed and they expressed their hope that this
initiative will be continued.

ILAN Sports and Rehabilitation Center in Haifa

National Dance Gathering
In ILAN Sports and Rehabilitation
Dancers in the National
Center in Haifa a happening of
Dance Gathering
dances on wheel chairs took
place. Dance groups arrived
along with guests from all over
the country. This is the second
year that we hosted the National
Dance Gathering in our center,
and it is already becoming a
tradition. During the first part of
the evening the participants danced for their enjoyment. Afterwards we
started the performances of the dance groups, and each group performed
with one or two dances. The performances were impressive, very moving
and heart warming, and the audience responded with fervent applauses.
Many groups from all over the country participated in the show.
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