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„·¯ ¯¢ÂÈ‰
בדבריי הפעם ארצה לשתף אתכם בחוויה נעימה ומרגשת שעברה עלי בתקופת הקיץ ,אז ארגנו לי מנכ"ל איל"ן וצוותו
ביקור בכמה מהקייטנות שלנו ברחבי הארץ .מעבר לתחושת ההנאה והסיפוק שלי כיו"ר ,על שיחד עם חברי ההנהלה
והצוות הצלחתי למנוע את קיצוץ התקציב של הקייטנות ובכך לקיים את הפעילות החשובה והמיוחדת הזו ,זכיתי
לראות את ילדינו ונערינו נהנים מכל דקה של פעילות ובעיקר מיכולתם לבצע משימות שאינן קלות אף לאנשים
שאינם נכים.
ההתמדה וכוח העמידה מהווים אות ומופת לחבורה נכבדה זו ,ומעל לכל מגיע הכבוד והיקר למתנדבים הרבים
באשר הם  -מהקיבוץ ,מהמושב ,מהעיר והכפר ,חילוניים ,דתיים ובני עדות שונות .כולם עשו מעל ומעבר ,בנחישות
ובהתמדה ומתוך רצון לתת תחושה טובה ,וסיפקו כל צורך נדרש לילדים  24שעות ביממה.
קבוצה נפלאה זו ממלאת שליחות יוצאת דופן ,ואין בפי מילים לתאר את האחריות והרגישות שבהן היא פועלת.
מכאן אני שולח את ברכתי לכל המתנדבים/ות והמפעילים/ות בכל רחבי הארץ .חיזקו ואימצו ,והמשיכו לתמוך
ולחזק את ילדינו ונערינו.
בצד האופרטיבי ,אנו ממשיכים בתוכניתה הגדולה והמיוחדת של איל"ן לשנה הקרובה  -פרויקט המחשוב ,שלצד
הדרישות הרגולטוריות הרבות שהוא אמור לפתור ,יחזק את שיתוף הפעולה בין המרכז לבין הסניפים ,יביא לייעול
העבודה ויחסוך בהוצאות .כל זאת ,כמובן ,בתמיכת ובעזרת כל הגורמים המעורבים ,ובמיוחד אנשי הסניפים בשטח.
נקווה בע"ה שפרויקט זה יצליח ויוכיח את עצמו.
במסגרת שיתופי הפעולה עם גורמים שונים ,חנכנו באחרונה חדר סנוזלן בבית הספר "אופק" בשיתוף עיריית הרצליה .כמו כן ,נמשך שיתוף הפעולה עם
"רשות שדות התעופה" ,שסייעה לבית הספר "רימון" בפרויקט הצטיידות .אנו ממשיכים בשמירה על קשר עם גופים ומוסדות רבים ,ומעוניינים כתמיד
להרחיב את מעגל המתנדבים והתומכים.
אסיים בברכת חורף טוב לנו ולכל בית ישראל ,והצלחה לכל ממלאי התפקידים החדשים באיל"ן .והעיקר ,שנמשיך להוביל ולהצעיד את ארגוננו ברוח
ההתנדבות והעשייה לטובת הנכים.
חיים פרייליכמן
יו"ר הנהלת איל"ן
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ב– 23ביוני  ,2005קיימה אגודת ידידי איל“ן בצרפת ערב התרמה במעונו של שגריר ישראל .אורחת הכבוד באירוע היתה נשיאת הכבוד של אגודת ידידי
איל“ן בצרפת ,הברונית אדמונד דה רוטשילד .השתתפו בו כ– 100נכבדים מהקהילה הפריזאית ואף כמה אורחים שהגיעו מבלגיה ,אנגליה וישראל .תוספת
רעננה ותוססת לערב היתה שולחן של חברים צעירים ,שארגן גזבר האגודה מר רובין דרעי.
את האירוע ערכה זוגתו של השגריר ,גב‘ הוגט אלחדד ,שנרתמה מתחילת הדרך לסייע בהקמת אגודת ידידי איל“ן בצרפת ,ובהכנסת אורחים נדיבה פתחה
את מעון השגריר בפני איל“ן לערב תרבותי ונעים .גב‘ אלחדד עשתה עבודת הכנה נפלאה בארגון האירוע ,ודאגה להשרות אווירה טובה על המשתתפים.
יו“ר אגודת ידידי איל“ן בצרפת ,גב‘ קלייר דרעי ,גייסה את חבריה ואת בני משפחתה לסייע ,והשקיעה מאמץ רב בארגון ובביצוע מדוקדק תוך מתן תשומת
לב ודגש לכל פרט.
שגריר ישראל בצרפת ,מר ניסים זוילי ,בירך על הקמת אגודת הידידים בצרפת ונשא דברים חמים בנוגע לפעילותה המבורכת של עמותת איל“ן .עוד נאמו
יו“ר אגודת הידידים גב‘ קלייר דרעי ומנכ“ל איל“ן מר שמעון צוריאלי ,שהביא את ברכת הנהלת איל“ן והביע תודה והערכה לסיוע שמגישה אגודת הידידים
החדשה בצרפת לילדים הנכים בישראל.
במהלך הארוחה הוקרן סרט ההסברה של איל“ן ,והאלוף האולימפי בשחייה יצחק ממיסטלוב ,שהגיע במיוחד מישראל מלווה באביו ,סיפר על חייו ועל
תרומת איל“ן להישגיו וזכה למחיאות כפיים ולאהדת הנוכחים .מר פייר קורנט דה סן–סיר ,חביב אמצעי התקשורת בצרפת ,הנחה בכשרון רב מכירה
פומבית שבמסגרתה נמכרו בקבוקי יין רוטשילד חתומים בידי הברונית דה רוטשילד וחפצים אישיים בעלי ערך רגשי שתרמה הגב‘ הוגט אלחדד.
באירוע נאספו  85אלף אירו ,אשר הועברו לאיל“ן ישראל וישמשו לרכישת רכב הסעה מותאם לנכים עבור "מעון גילה" בירושלים .המארגנים ,אשר שאבו
עידוד מהצלחת הערב ,הבטיחו כי בשנה הקרובה תארגן אגודת הידידים בצרפת שני אירועים נוספים :בזאר למכירת עבודות יד ויצירות של נכי איל“ן וערב
התרמה לטובת הנכים .לנו בישראל אין ספק שהרכב שנתרם ישרת נאמנה את נכי איל“ן ,וכי מעבר לתרומות שנאספו בערב זה יש חשיבות רבה לחשיפה
של עמותת איל“ן ופעולותיה בפני קהל מכובד שכזה .אנו בטוחים שלערב נפלא זה יהיו השלכות חיוביות גם בעתיד.
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Ô¢ÏÈ‡· ÈÈÚ¯ ÏÎÏ
לאחר שש שנות עבודה כעובד הסוציאלי הראשי
של איל"ן ,אני מסיים תפקיד משמעותי ביותר בחיי
המקצועיים והאישיים.
סיבת העזיבה משמחת )נסיעה לתקופה של שנתיים
לחו"ל עם משפחתי( ,אך מעוררת בי במקביל עצב רב
וקושי להיפרד ולהשאיר מאחורי כל כך הרבה אנשים
נהדרים ואכפתיים  -מתנדבים ואנשי מקצוע .עם כולם
קשרתי קשרים הדוקים ,ובזכותם התממשו פרויקטים
חשובים שסייעו רבות בקידום שילובם של אנשים עם
מוגבלויות בחברה הישראלית.
היתה זו זכות גדולה עבורי ,להיות מעורב ולקחת חלק
בעבודה החשובה והייחודית הנעשית באיל"ן .כל אותן
שנים הייתי מוקף על ידי צוות עובדים סוציאליים מסור
ומקצועי ,מתנדבים וחברי הנהלה חדורי אהבה והתלהבות,
צוות מרכז איל"ן המסור ,עובדי סניפי איל"ן הפזורים
ברחבי הארץ שמהווים את ראש הגשר לטיפול במשפחות,
אנשי מקצוע וקולגות ממשרד הרווחה ,הביטוח הלאומי,
משרד החינוך ,עמותות ,גופים עסקיים ופרטיים ,ומעל
לכל  -המשפחות ,הילדים ,בני הנוער והבוגרים שעבורם
כולנו מגויסים.
נהניתי מאוד לעבוד עימכם וללמוד מכם ,ואני בטוח
שהעבודה החשובה ושיתוף הפעולה למען המשך
קידומם של אנשים עם מוגבלויות בישראל יימשכו עוד
שנים רבות .תודה על הכל ובהצלחה,
אלדד גולדפרב
עובד סוציאלי ראשי איל"ן
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אנו ,משפחת מרכז היום לנכים ,נהנים מאוד לקבל תרומות מהקהילה ,אך באותה מידה
נהנים לתרום חזרה  -דבר שממלא אותנו בתחושה של סיפוק .כך ,בתקופה האחרונה,
הענקנו שעון מעשה ידי החבר‘ה ל– 30ילדים יתומים בחגיגת בר מצווה שאורגנה עבורם על
ידי "הפדרציה הטוניסאית".
אנו מודים למארגני האירוע אשת החברה גב‘ אסתריקה נגיד ויו"ר "הפדרציה הטוניסאית"
מר ניסים נעים ,אשר ראו את עבודותינו ,התרשמו ונתנו לנו את הזכות לתרום במעמד
מרגש זה .אנו מאחלים לכל אחד מחתני בר המצווה הרבה אושר ,הצלחה בהמשך וחוויות
מרגשות נוספות.
זכות נוספת לתרום לקהילה "קטפנו" לעצמנו כאשר ארגנו בזאר ,אשר הכנסותיו היו קודש
לסניף איל"ן באשקלון .הבזאר התקיים בשני מוקדים  -קניון "גירון" וקניון "חוצות",
ונמכרו בו עבודות יד פרי יצירתם של החבר‘ה המבקרים במרכז היום .מלבד הסיפוק הגדול
לסייע ל"אחינו" בדרום ,ומלבד הרווח הכספי שהועבר לטובת אנשים נכים באשקלון
סייענו בחשיפת איל"ן בעיר .אנו מתחייבים להמשיך ולהירתם לסיוע ככל יכולתנו גם
בהמשך הדרך.
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ב– 10באוקטובר  2005התקיים ערב הגאלה
השנתי של "קרן התזמורת הפילהרמונית
הישראלית" ,במסגרת חגיגות  40שנה למלון
"הילטון תל אביב" .לשמחתנו הרבה ,תשעה
חבר‘ה משלנו ,בליווי שני אנשי צוות ,נכחו
באירוע אקסקלוסיבי זה .הכיצד? הודות
לכמה אנשים נפלאים שחשבו ,עמלו ,טרחו,
ארגנו ו...מימנו.
תודה למר רפאל מהודר מ"הידרופלן הנדסה
בע"מ" ולבתו יעל ,תודה לפרופ‘ שלמה
ויינטרוב ולרעייתו ,תודה ליו"ר דירקטוריון
"קרן התזמורת הפילהרמונית הישראלית"
עו"ד מיכאל צלרמאייר ולגב‘ שלי ברקה מקרן
התזמורת.
תודה על כך שאפשרתם לנו לחוות חוויה כל
כך מיוחדת ,שלא נקרית בדרך כלל על דרכנו,
חוויה שכונתה על ידי אחת המשתתפות שלנו:
"שילוב מופלא של מזון לגוף ולנשמה".
החבר‘ה שזכו להשתתף באירוע יוקרתי זה
לא הפסיקו לדבר על האווירה הייחודית
והנוצצת ,על היחס החם והמתחשב ,על
המוזיקה הנפלאה ,על האוכל הטעים והמיוחד
ועל כך שלא יהיה גבול לשמחתנו אם נוכל
לחוות חוויה מרגשת ומדהימה שכזו שוב.

¨ÌÈ‡˙Ó ÍÎ ÏÎ ‡Ï ¯·Î Â· ˜·„˘ ¢‰ÙÈ¯ËÓÂ ‰Ë˜ ˙ÂÁ¢ ÈÂÈÎ‰
¢ÛÈ¯ËÓÂ ¯ÈÚÊ ÏÚÙÓ¢Ï ÂÎÙ‰
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó

חודש לאחר פתיחת מרכז היום הקמנו ,בהיסוס רב ,חנות קטנה שבה אנו מוכרים את עבודות היד פרי
יצירתם של החבר‘ה המבקרים במרכז .בתחילת דרכנו הצענו למכירה מספר מצומצם של דגמים ,כל
אחד מהם מיוצר בעותקים ספורים בלבד .מאז חלפו להן במהירות שלוש שנים ,שבמהלכן הורחב מאוד
מגוון הדגמים שאנו מייצרים וגדל היקף הייצור  -עברנו לייצר עשרות יחידות מכל דגם ,אחר כך מאות
והיום אנו כבר מייצרים באלפים.
כך ,לקראת חגי תשרי סיפקנו לוועד עובדי עיריית באר שבע  3,200פמוטים שחולקו בראש השנה כשי
לעובדי העירייה ,לחברת "איידקס"  500חמסות "ברכת העסק" שחולקו כשי החברה לחג ,לחברת
"פוקט וורלדס בע"מ" קופסאות לכרטיסי ביקור ועוד.
אין ספק שהחנות תרמה לנו רבות .במרכז היום שוררת אווירה של חדוות יצירה ,אמונה ביכולותינו
ועזרה הדדית ,כל זאת לצד הגדלת הכנסות המרכז .אנו מודים מעומק ליבנו לגב‘ אביבית ירקוני כהן
מחברת "פוקט וורלדס בע"מ" ,לגב‘ לירית אשכנזי מחברת "איידקס" ובמיוחד ליו"ר ועד עובדי עיריית
באר שבע מר יוסי טהר ,אשר נתנו בנו את אמונם ורכשו את שי החג מחנות המפעל הזעיר שלנו.

ÆÚ·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ È„·ÂÚ „ÚÂ ˙ÓÊ‰· ÌÈËÂÓÙ ¯ÂˆÈÈ
∫„ÓÂÚ Æ‰Ï‡Ù¯Â ‰ÈÏ‚ ¨Ú˙‡· ∫®Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ© ˙Â·˘ÂÈ
‡ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ÍÈ¯„Ó ¨ÔÂË

‰Ó¯‰‰ ÛÂÓ ÏÚ ÈËÂÓ

ÌÈÓ¯Â˙Ï ˙Â„Â‰ „ÂÈˆ· ÌÈ˘„Á˙Ó

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯ÓÓ ˙ÏÈÈ‡Â ÈÏ‡ ∫È·ÈÒÂÏ˜Ò˜‡ ·¯Ú
·‰Ë‰Ó ÔÈ·ÂÊ ÁˆÓ‰ ˙¯·Á

תרומות כספיות נכבדות הוענקו למרכז היום על ידי חברת הבנייה "י.ח .דמרי" ,חברת "טבע טק
תעשיות" ועמותת "פורם פור יו".
כספי תרומות אלה שימשו אותנו לקניית ציוד חדש ,שבו אנו עושים שימוש בחיי היומיום.
בין השאר נרכש  - Thera Activמכשיר לדיווש גף עליונה וגף תחתונה ,המאפשר עבודה אירובית
)סבולת לב ריאה( ,חיזוק שרירים ,הגדלת טווחי תנועה ועבודה על קואורדינציה של גפיים עליונות
ותחתונות .כמו כן נרכש מנוף הרמה חדיש ,קל לתפעול ולניוד ,המאפשר לבצע העברות ללא הפעלת
כוח מצד המטפל  -ובעיקר נוח מאוד למשתמשים בו .תודה מעומק ליבנו לחברות אלה על תרומתן,
שאפשרה את הרכישות.

ÌÈ ˙· ÛÈÒ
‰ÁÓ˘· ÔÈ·¯Ó ¯„‡ ÒÎ˘Ó
ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ ˙Ï‰Ó ¨‰¯„ÂÁ È˙‡ ∫˙‡Ó

ילדי מועדונית איל"ן בת ים חגגו את חג הפורים במסיבה עליזה וססגונית בנוכחותה של יו"ר סניף איל"ן בבת ים ,גב‘ ג‘טה ראוך .המועדונית קושטה כיאה
וכנאה לחג ,והילדים הגיעו בתחפושות מרהיבות .תלמידי חטיבת הביניים "רמות" ,אשר מאמצים את המועדונית במסגרת פרויקט המחויבות האישית,
הגיעו מאופרים ומצוידים במשלוחי מנות ובהמון אהבה ושעשעו את הילדים בשירי פורים ובמשחקים .מרכזת המועדונית ,גב‘ אתי חודרה ,קיימה תחרות
ריקודים וניהלה חידון נושא פרסים ,שגרמו לילדים אושר ושמחה למשך שעות רבות .הגננת גב' מינה קדמן דאגה למשלוחי מנות לילדי הגן  -חבילות שי
מתוקות מעוטרות בציורים מקסימים ,מסיכות לפורים וברכות לכל ילד.
היו אלה שעתיים של אושר ושמחה אשר לא יישכחו .מתנדבי איל"ן מבקשים להודות לכולם על עזרתם בהצלחת האירוע.
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ÌÈ ˙· ÛÈÒ
˙ÈÂ„ÚÂÓ· ÁÒÙ ¯„Ò
בסדר הפסח המרגש שנערך במועדונית השתתפו יו"ר
סניף איל"ן גב‘ ג‘טה ראוך וחבר ההנהלה מר מוטי
צ‘יליבון .הסדר נחגג ברוב פאר והדר סביב שולחנות
עמוסי כל טוב ,עם יין מיוחד לילדים וחבילות שי
מקסימות שנתרמו על ידי גן "מינה-מיקה" .כל ילד
זכה בסלסילה שהכילה ממתקים ,כרטיס ברכה ,בקבוק
מיץ ענבים והגדה של פסח .את הקושיות שאלו כל
הנוכחים בשירה רמה ,והילדים חיפשו את האפיקומן.
בסיום המסיבה הכין מר מוטי צ‘יליבון משחקי ספורט
הקשורים לחג ,ושירי הפסח הנעימו ברקע כשהמרכזת
והצוות העניקו לילדים מתנות שהכינו עבורם.
‚Á‰ „Â·ÎÏ ¢‰˜ÈÓ≠‰ÈÓ¢ Ô‚ È„È ÏÚ ÂÓ¯˙˘ ˙ÂÈÂÚ·ˆ‰ ˙ÂÏÈÒÏÒ‰Â ˙ÈÂ„ÚÂÓ‰ È„ÏÈ

ÏÂ·‚‰ Ì‰ ÌÈÈÓ˘‰
ÌÈ‡‚Â ÌÈ˘˙ÂÓ Â¯ÊÁÂ ≠ È¯‚˙‡ Ë¯ÂÙÒ Ï˘ ÌÈ‡ÏÙÂÓ ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘Ï Â‡ˆÈ ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ÈÎ
ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ ˙Ï‰Ó ‰¯„ÂÁ È˙‡Â ÂËÈÙ ‰¯˘ ¨ÂËÈÙ ÔÂÚÓ˘ ∫˙‡Ó

"חוויה בלתי נשכחת"" ,הנאה מכל רגע"" ,ארגון
מופתי"  -אלה חלק מהתגובות שהשמיעו קבוצות
הילדים ,הנוער והבוגרים של נכי איל"ן בבת
ים ,שיצאו לטיול אתגרי בקיבוץ סאסא בצפון.
הטיול ,יוזמתו המבורכת של מוטי צ‘יליבון ,חבר
הנהלה ומורה לספורט בסניף שארגן ,יזם ועודד
את הטיול מתחילתו ועד סופו  -התקיים בחודש
יולי ,והשתתפו בו קבוצת נכי איל"ן ,מתנדבים
ומלווים.
בבוקר היום הראשון הגיעה יו"ר סניף איל"ן בבת
ים ,גב‘ ג‘טה ראוך ,לברך אותנו בברכת הדרך.
יצאנו מלאי התרגשות לקראת החוויות הרבות
שמצפות לנו ,ועם סיסמה שליוותה אותנו לאורך
כל הדרך" :אנחנו כן יכולים" .במהלך הנסיעה
קיבלנו חולצות וכובעים מיוחדים ,וכשהגענו
ל"נופש בעננים" בקיבוץ סאסא קיבלו את
פנינו עם שתייה קרה וחיוך חם אנה ,המתנדבים
ובני הנוער שסייעו לנו במהלך שהותנו שם.
לאחר התארגנות קצרה בחדרים יצאנו לבריכה
לתחרויות שחייה ומשחקי מים.
כשהשמש שקעה ,גילינו שהחוויות האתגריות
עדיין לא הסתיימו :מוטי ארגן פעילויות ללא
הפסקה :תחרות איסוף קרשים למדורה ,אפיית
פיתות בטאבון ,ערב שירה ומשחקים ועוד .לאחר
ישיבה נעימה מסביב למדורה דאג מוטי לתת
לילדים ממתקים שתרמה חברת "אשבול" ,כדי
שיילכו לישון עם טעם טוב בפה.
היום השני של הטיול היה עמוס ומלא הפתעות.

ÌÈÚ‚Â˘Ó ÌÈÈÁ ÌÈ˘ÂÚ ‰‘¯·Á‰
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הוא התחיל במסע ג‘יפים ,שעליהם נתלו שלטים
גדולים שהודיעו" :איל"ן בת ים בספורט אתגרי
 אנחנו כן יכולים" .לאחר הארוחה המענגתהתחלנו במסע על טרקטורונים תוך נהיגת שטח
קשה במצוקים תלולים ,כשבדרך נתקלנו בנוף
עוצר נשימה ובמרחבים עצומים של מטעים
ושדות .הטיול לווה בהסברים על החיות,
הציפורים והצמחים שראינו ,ואפילו עצרנו לקטוף
דובדבנים .המשכנו לפארק יראון ,שם השתתפנו
בתחרות שיט בסירות ואכלנו ארוחת צהריים
קלה .בערב המתינו לנו ארוחה נהדרת ,ריקודים,
שירה בציבור שארגנה לנו מנהלת המועדונית גב'
אתי חודרה ,בינגו שארגן לנו מוטי ובידור עם
"המיסטיקנית פורטונה" ,שאת דמותה גילמה
מנהלת הסניף איל"ן גב‘ ברכה אלטרס.
היום השלישי הוקדש להרפתקה אתגרית נוספת:
יום ספורט .מוטי הוביל את הקבוצה לשיאה של
הפעילות באולם הספורט של הקיבוץ :באולינג,
קליעה למטרה ,התעמלות קרקע ומשחק כדורסל.
הכל נעשה באווירה טובה ,ולווה במחיאות כפיים
נלהבות של הקהל.
סיום פעילות הספורט האתגרי צוין בטקס
מרגש .גולת הכותרת של הטקס היתה חלוקת
תעודות השתתפות והוקרה לכל המשתתפים.
מוטי סיכם את שלושת הימים האלה בנאום
נרגש" :הפעילויות בספורט האתגרי הוכתרו
כהצלחה .היתה לי הזכות להוביל קבוצה כל כך
טובה ומגובשת לאורך המסע ,שבו הוכחתם עד

כמה אתם יכולים  -ואני גאה בכם .עברתם את
כל המשימות ,השקעתם הרבה אהבה ומאמצים,
ובכוחות משותפים הצלחתם להתמודד למרות
הקשיים .כולנו תקווה כי מסע ספורט אתגרי
זה יהווה דוגמה לקבוצות נוספות" .מוטי הודה
ליו"ר הסניף גב‘ ג‘טה ראוך על היחס המבין,
התמיכה והאכפתיות ,ולראש עיריית בת ים מר
שלמה לחיאני שבלי עזרתו ותמיכתו לא היינו
יכולים להגשים חלום זה.
החששות והדאגות שליוו אותנו התבדו בזכות
הצוות המסור והרגיש ,שהיה נתון כל כולו
להנאתם של המשתתפים .אבי ,שהשתתף בטיול,
הודה למוטי ואמר" :בעזרתך למדנו ,התקדמנו
ושאבנו כוח ואומץ להתמודד עם קשיים,
ולהאמין בכוחנו לעמוד על הרגליים ולתפקד ככל
אדם" .ובשמת סיכמה" :לא השתתפתי אף פעם
בפעילויות ספורט ,אבל בזכות הספורט האתגרי
אני דווקא מתכוונת להמשיך" .הדברים שנאמרו
ריגשו את כולנו ,ומחינו דמעה.
עבורנו זו היתה חוויה יוצאת דופן ,ושוב אנו
מודים למוטי על הארגון והעידוד  -ברצוננו לחזק
את ידיך ,בתקווה שתמשיך לערוך פעולות דומות
גם בעתיד .אנו מודים גם למתנדבים ,למלווים
ולכל התורמים והעוזרים להצלחת המשימה
שהוכתרה בהצלחה גדולה .כולם חזרו בתחושה
שהצליחו להתמודד עם המשימה הכבירה
שעמדה בפניהם ,והתחושה שאיתם חזרו היא
שהשמיים הם הגבול.

Ô·ÏÂ ÏÂÁÎ
ÈÏ˘ Ú·ˆ‰ ‰Ê
חגיגת יום העצמאות התקיימה בחסות גן
"מינה-מיקה" שאימץ את מועדונית ילדי
איל"ן ,ונחגגה ברוב פאר והדר .השולחנות
היו עמוסים בחבילות שי מקסימות ודגלים,
וכל ילד זכה בסלסילה שהכילה ממתקים
וכרטיסי ברכה.
קשה לתאר במילים את האושר והשמחה
שבעיני הילדים ,ואת מצב הרוח המרומם
שלהם כשראו את הכיבוד העשיר ואת העוגה
המקושטת בדגלי ישראל.

ÌÈÈ˙Ú·‚ ÛÈÒ
˙˘‚¯ ‰„È¯Ù
‡ÛÈÒ‰ ¯¢ÂÈÎ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÓÈÈÒ˘ ¨È˜ˆÈˆ˘Â¯Ù ‰ÙÈ ß·‚Ó „¯Ù ÌÈÈ˙Ú·‚ Ô¢ÏÈ
ÌÈÈ˙Ú·‚ ÛÈÒ ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÁÓˆ ‰ÏÈ‡ ∫˙‡Ó

בחודש מאי נפרדנו בטקס מרגש מגב‘ יפה פרושציצקי ,שפרשה מתפקיד יו"ר סניף גבעתיים לאחר שבע
שנים כשמאחוריה  33שנות התנדבות בסניף ,וקיבלנו בברכה ובאיחולי הצלחה את גב‘ יעל זילברברג אשר
התמנתה כמחליפתה.
בטקס השתתפו מתנדבי הסניף ומנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,שהעניק ליפה תעודת הוקרה ונשא מילים
חמות ודברי שבח .נציג המתנדבים ,מר אברהם טנדלר ,בירך את גב‘ פרושציצקי והגיש לה את תעודת הקק"ל
המעידה כי ניטעו לכבודה  18עצים בהרי ירושלים  -מתנה מהמתנדבים.
גב‘ פרושציצקי הקדישה מזמנה וממרצה הרב ,ופעלה במסירות רבה לטובת איל"ן .היא הצליחה לגייס כספים,
הן בקיום הבזארים השנתיים והן באמצעות מבצעי התרמת התושבים בדיוור ישיר  -כל זאת בנוסף ל"מצעד
הפרוטות" השנתי .כמו כן ,היא לקחה חלק פעיל גם באיסוף כספים מקופות ההתרמה הפזורות ברחבי העיר.
את פעילויותיה אלה נהגה לקיים בשיתוף עם מתנדבת נוספת שלנו ,גב‘ מרגרט לקס.
העזרה שהגישה גב‘ פרושציצקי התבטאה לא רק באיסוף כספים ,אלא גם בתמיכה נפשית ובעידוד תמידי.
היא היתה קשובה לצורכיהם ולמצוקותיהם של המטופלים ,והקדישה להם תשומת לב ויחס אוהד ומבין .גם
עם המתנדבים היא טיפחה קשרים טובים וידידותיים ,ושמרה עליהם לאורך השנים .בעיריית גבעתיים הכירו
בתרומתה הברוכה ,ולכן קיבלה לפני כשנתיים את תעודת "המתנדב המצטיין".
כל פעילותה רבת השנים של גב‘ פרושציצקי נעשתה בצניעות ,ללא חיפוש כבוד ותהילה .היא נתנה את
כולה מתוך תחושת שליחות של עזרה לזולת ונתינה מכל הלב .עם פרישתה ,אנו מאחלים לה הרבה
בריאות ושנים טובות.

ÌÈ ˙· ˙ÈÂ„ÚÂÓ· ÌÈ‚‚ÂÁ

·‰Ê Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È
ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ˙È‚Ò ¨‰È¯‡–¯Â‚ ˙È·‰Ê ∫˙‡Ó

יום ירושלים נחוג באיל"ן בת ים בחסות
גן "מינה-מיקה" .ליד השולחנות העמוסים
כל טוב נבנתה "חומת ירושלים" מקרטונים,
ובמרכז הוצבה עוגת ענק עם הכיתוב " 37שנים
ליום ירושלים" ,שעליה דגלי הלאום .כל ילד
התהלך עם כתר לכבוד האירוע ,וסיפר את הידוע
לו על אודות העיר ,כיצד נכבשה וכמה גדולים היו
סבלותיה .מעניין היה לראות עד כמה מעורים
הילדים בתולדות הציונות.
החגיגה הסתיימה בפזמונים ובנעימות על
ירושלים ,ובשירה חזקה "ירושלים שלנו לנצח".

ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓÂ È˜ˆÈˆ˘Â¯Ù ‰ÙÈ ‘·‚ ˙˘¯ÂÙ‰ ¯¢ÂÈ‰ ¨‚¯·¯·ÏÈÊ ÏÚÈ ‘·‚ ˙ÒÎ‰ ¯¢ÂÈ‰

‰ÈÏˆ¯‰ ÛÈÒ
¢˜ÙÂ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ®˙Â˘ÂÁ˙ ¯„Á© ¢ÔÏÊÂÒ¢ ˙ÎÂÁ
בבית הספר "אופק" בהרצליה ,נחנך בראשית חודש ספטמבר חדר תחושות "סנוזלן" לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים.
השוהים בחדר ,שקירותיו ורצפתו מרופדים במזרנים לבנים ,זוכים להרפיה מרבית של הגוף ובכך מתאפשרת להם קליטה של
כל הגירויים החושיים שקיימים בו .החדר פותח ערוצי למידה חדשים ,שאינם קיימים עבור הילדים בדרכים אחרות.
בטקס חנוכת חדר הסנוזלן נכחו יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,יו"ר סניף איל"ן
הרצליה מר ראובן לימונד ועו"ס ראשי באיל"ן מר אלדד גולדפרב .האירוע התקיים במעמד ראש עיריית הרצליה גב‘ יעל גרמן,
ובהשתתפות סגן ראש העיר וממלא מקומה מר יהונתן יסעור ,מפקחת אזור השרון של משרד החינוך גב‘ נועה קידן ,מנהל
מחלקת הבריאות בעיריית הרצליה והאחראי על הפרויקט מר עדי חמו ומנהלת בית הספר "אופק" גב‘ רוחמה הינדי .בניית
החדר נעשתה במשותף על ידי איל"ן ועיריית הרצליה ,והוא מופעל על ידי פיזיותרפיסטים שעברו הכשרה מיוחדת .סניפים
מהאזור ,המעוניינים לשלוח ילדים לטיפול בחדר המיוחד ,מוזמנים לפנות למר ראובן לימונד ,יו"ר סניף איל"ן הרצליה.
¯‡˘ ÔÏÊÂÒ‰ ¯„Á ˙Ó˜‰Ï ‰ÓÂ¯˙‰ ÏÚ ‰¯˜Â‰ ˙„ÂÚ˙ ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈÏ ‰˜ÈÚÓ ÔÓ¯‚ ÏÚÈ ‘·‚ ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ
¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÌÂÈ ÊÎ¯Ó

·˙Ô¢ÏÈ‡ ÔÚÓÏ ˜Â˜ÈÊ‰ È
¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ˙ÊÎ¯ ¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ ∫˙‡Ó

לקראת ראש השנה ,אנו עובדים במרץ ומייצרים מתנות רבות לחגים .מנהל מחלקת כוח אדם
של בתי הזיקוק מר נתן שחם ודובר החברה מר בן–ציון הורביץ נענו לבקשתנו ,ובמסורת רבת
שנים שלחו אלינו סיוע חיוני  -בנותיהם של עובדי המפעל ,אשר סייעו בהכנת העבודות .קשרים
יפים נוצרו בין הצעירות המקסימות לבין משתקמי "בית מרים" ,והמרכז זכה לרוח צעירה,
חריצות ,יוזמה ואחריות .כל זאת בליווי איש יקר  -מר אריה זילברמן ממחלקת כוח אדם ,אשר
בזכות שיתוף הפעולה הנפלא שלו אנו עומדים במשימותינו.

·˜Â˜ÈÊ‰ È˙· È„·ÂÚ ˙Â
ÌÈ¯Ó ˙È·¢· ˙Â·„˙Ó‰¢

°·ÂË ·¯Ú
·˜¯˙·„˙Ó Ô‡Î ÈÂÓÎ ˙Á‡ Ø „ÓÂÚ ‰ÂÂ‡‚· ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ Ø „˜˘‰ ·ÂÁ¯· ÌÈÈÁ ˙ÈÈ
¯È·Ú‰Ï È„Î ˙·ˆÈÈ˙Ó Ø ±∞ ‰Ú˘· Í¯Ú· ¨¯˜Â· ÏÎ Ø ˙·‰Â‡ „Â‡Ó È‡˘ ÌÂ˜Ó ‰Ê Ø
„ÈÓ˙ ÍÈÁÂ ÍÈÁ ÏÎ Ø Á¯Â‡ ÏÎ Ï·˜˙Ó ˜Ú ÍÂÈÁ· Ø ÁÓ˘ ÍÎ ÏÎ ¨˘ÚÂ¯ ÌÂ˜Ó‰ Ø ¯ÒÓ
‰Ó˜¯ ¨ÌÈËÈÈÙ Ø ˙Â„Â·Ú ÔÂÂ‚Ó ˙È·‰ ÍÂ˙· Ø ¢˜ÂÒÙ ÛÂÒ ‡Ï ‰Ê¢˘ ‡È‰ Â˙˘‚¯‰ Ø ˜ÂÒÚ
Ø ·˘ÂÈ ÈÓ ÈÂÏ˙ ≠ ÌÈ„ÂÓÈÏ ¨˙Â‚ˆÓ Ø ·˘ÁÓ‰ ¯„Á· ‰ÁÓ˘Â ÔÂ˘˘ Ø ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜·„‰Â
‡ˆÌÈ˜ÒÂÚ ˙ÂÂˆ‰ È˘‡ Ø ˙ÂÓÊ‰ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎÏ ÌÈÙˆÓ Ø ˙ÂÓÈÚ ˙ÂÁÈ˘ ¯„Á· ‰Ù„ Ï
·˙Ø ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢· Ø Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ˙Â¯ÈÒÓ· Ø Ì‰È„È˜Ù
ÚÙÂ˘Ó ˙È·‰ Ø ‡·‰ ÍÂ¯· ‡·˘ ÈÓ ≠ ‡·Á¯ÓÂ ÔÏ‰‡ Ø ÌÈÈÂˆ¯ „Â‡ÓÂ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÏÂÎ
·Ø ‰ÈÏÚ· ˙‡ ˙„·ÎÓ ‰„Â·Ú ÏÎ Ø ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÈ ÂÏ ¯ÁÂ· „Á‡ ÏÎ Ø ÌÈ·„˙Ó ÔÂÂ‚Ó
˙ÁÂÂ¯ ÔÚÓÏ ÏÎ‰ ≠ ÌÈ¯ÓÒÓ ˙¯ÈÙÒ Â‡ ‰ÙÈËÚ ¨‰ÚÈ·ˆ Ø ‰ÈÏÚ ÌÈ·˘ÂÁ ‰Ó ‰˘Ó ‡ÏÂ
‰˘‰ ÏÎ Ø ˙¯‚Ò ‡Ï Ú‚¯Ï ‰ÒÈÎ‰ ˙Ï„ Ø ˙¯ÂÂÎÎ ˘ÁÂ¯ ¨ÌÈÈÁ ‡ÏÓ ÌÂ˜Ó‰ Ø ÌÈÎÈÁ‰
‡Ø ÌÈ¯·ÁÂ ˙Â¯·Á ¨·„˙‰Ï Â‡Â· Ø ¯È„‡ ÏÎ‰ ≠ ÌÈ‚ÁÂ ˙„ÏÂ‰ ÈÓÈ Ø ¯È·ÎÓÏ ÌÈÚÂ¯È
‰‡‰· ‰‡· È‡ Ø ÈÏÈÈÓÒ ‰Ù„ ‡È‰ ‰ÓÈ‰„Ó‰ ˙Ï‰Ó‰ Ø ÌÈÙ ¯Â‡Ó· ÌÎÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙
¨·Ï ·¯˜Ó ‰„Â˙ ÆÈÏ È‡„Î „Â‡Ó ‰ÊÂ
¯Ì¯ È˙Â

‡Ï‡Ïˆ·· Ô¢ÏÈ
˙˙È·¢Â ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢Ó ˙ÂÓ‡ È„ÈÓÏ
¢Ï‡Ïˆ·¢ È¯‚Â· Ï˘ ˙Â„Â·Ú· ÂÙˆ ¢ÌÈ¯Ó
˙ÂÓ‡Ï ‰¯ÂÓ ¨È„Ú–ÔÈ˜Ò¯· È˙Â¯ ∫˙‡Ó

באמצע חודש יולי החם ,טיפסנו בהרי יהודה
ועלינו לירושלים .חמישה חניכים תלמידי אמנות,
כאלה שהאמנות בנשמתם ,עלו לצפות בעבודת
עמיתיהם הירושלמים  -בוגרי האקדמיה לאמנות
ועיצוב ב"בצלאל" .המקום הראשון שבו ביקרנו היה
האוניברסיטה העברית בהר הצופים ,ונהנינו מתערוכת
ארכיאולוגיה ומהנוף המרהיב של העיר העתיקה.
משם המשכנו ל"בצלאל" .היה מעניין ואף מרתק
לראות במחלקה לעיצוב קרמי אילו דברים נוספים
ניתן לעשות בחומר מלבד הכלים והפסלים
שאנו עושים בדרך כלל ,כמו אמבטיה המכילה
גופי חימום וכלי אוכל צפים לאמבט .במחלקה
לעיצוב תעשייתי הופתענו מרעיונות חדשניים כמו
גופי תאורה מעניינים ,סוגים שונים של שרפרפים
ומדפים מרקדים .במחלקה לאמנות היו ציורים
ומיצגים מעניינים ומעוררי השראה ,אך בייחוד
נהנינו מהמיצג שכאילו הוכן עבורנו  -בחדר נפרד
הונחו מסילות מעגליות ובתוכן נסעו ללא הפסק,
סביב סביב ,עגלות בעלות שלושה גלגלים.
בדרך הביתה החלו דרור ועופר לתכנן את העבודות
הבאות ,עמי הגה באפשרויות לתצוגה ,ואנה ואלינה
נראו מהורהרות והופכות ברעיונות חדשים .לא
הספקנו לראות את הכל ,וחזרנו עם טעם של עוד.

ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÏ·Ó ˙ÂÂˆ‰Â ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÈÎÈÁ

ÔÂÈ˜· ÌÎÒÓ ÏÂÈË
¢‰¯‡¢
¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ˙ÊÎ¯ ¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ ∫˙‡Ó

כטיול מסכם לסוף השנה יצאו משתקמי
"בית מרים" ,הצוות והמתנדבים לקניון
"ארנה" בהרצליה .את המסיבה והענקת
המתנות קיימנו בבית הקפה "מרטיניק" ,שם
זכינו ליחס חם.
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Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó

‡ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÙÈÏ
·ÒÈË
באליפות העולם בטניס ,שנערכה בהולנד,
זכתה נבחרת הקוואד של ישראל במדליית
כסף והיא מדורגת במקום השני בעולם.
הקבוצה הישראלית נוצחה בגמר על ידי
נבחרת ארצות הברית .נבחרת הקוואד של
ישראל כוללת את עידו פרידמן מאיל"ן
חיפה ואת שרגא ויינברג מ"ספיבק".
¯ÒÓ È·‡ ¯Ó ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ÒÈË‰ ÔÓ‡Ó ˙¯·Á· ¨‰ÎÊ ‰·˘ ÛÒÎ‰ ˙ÈÈÏ„Ó ÌÚ ÔÓ„È¯Ù Â„ÈÚ
‰Ï¯Ù ÈÊÂÚ ¯Ó Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó Ï‰ÓÂ

‡ÔÁÏÂ˘ ÒÈË ˙ÂÙÈÏ
ב– 28ביוני  2005התקיימה במרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה בקריית חיים אליפות
פנימית של המועדון בטניס שולחן .בתחרות השתתפו יותר מ– 40ספורטאים ,ששיחקו בדרגה
א‘ ,דרגה ב‘ ובלי רשת .האווירה היתה נעימה וחמה ,והצופים ובני המשפחה הרבו לעודד את
הטניסאים .רוב המשתתפים היו שחקנים צעירים ,שהמאמן המסור שלהם ,מר בוריס יעקובובסקי,
סבור כי הם בעלי פוטנציאל מצוין להתקדמות .השופטים באליפות היו שחקנים בליגות גבוהות
בטניס שולחן בארץ.
במדליית זהב בדרגה א‘ זכה רפי מנצור ,במדליית זהב בדרגה ב‘ זכה רותם דוברס בן ה–14
ובמדליית זהב בקטגוריית "בלי רשת" זכה ניר דריבן בן ה– .13גם הזוכים במקומות שני ושלישי
קיבלו מדליות ,וכל המשתתפים קיבלו תעודות .כולם יצאו מחייכים ושבעי רצון.

¯¨‘‡ ‰‚¯„· ÔÂ˘‡¯· ÌÂ˜Ó· ‚¯Â„Ó‰ ¨¯ÂˆÓ ÈÙ
È˜Ò·Â·Â˜ÚÈ ÒÈ¯Â· ÔÓ‡Ó‰Â

·¯ ˘·ÚÈ·‚ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ ËÈ
‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈÈËˆ‰‰

‡‰ÈÈÁ˘‰ ÈÙÂÏ
Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ˙ÈÓ˘¯‰ ‰ÈÈÁ˘‰ ˙ÂÙÈÏ‡· ‰˘‰ ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈÈÈÁ˘ ∂π
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ‰ÈÈÁ˘‰ ÊÎ¯ ¨ÈÎ¯· ˜È˘ÂÓ ∫˙‡Ó

ב– 30ביוני  2005נערכה במרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה בקריית חיים אליפות השחייה
הפנימית השנתית לשנת  .2005בתחרות זו אנו מאפשרים לכל ילד הפעיל בבריכה באופן קבוע,
ללא קשר ליכולת השחייה שלו ,לקחת חלק באליפות שחייה רשמית  -שבסופה הוא מקבל תעודה
ומדליה .תחרות זו מהווה עבורנו דגל ,וחשיבותה אינה נופלת מחשיבותן של תחרויות רשמיות של
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.
השנה השתתפו באליפות  96שחיינים בעלי מוגבלויות שונות .הם שחו עם או בלי ליווי לעיני קהל
רב שגדש את אולם הבריכה ,והריע ממושכות לכל שחיין שהגיע לקו הגמר .הילדים נראו נרגשים
ושמחים כשהם ענודים במדליות החדשות .באירוע זה חילקנו גם גביעים לשתי שחייניות מצטיינות
שעלו ביכולתן ,התמדתן והתקדמותן על כל האחרים השנה  -אתי שטרית ובר שביט.
את התחרות ליוו חיילי בסיס הטכני של חיל האוויר במפרץ חיפה .הם סייעו לנו ,שמחו בשמחת
הילדים השוחים והצטלמו עימם .קבוצת חיילים זו מגיעה מדי שבוע למרכז הספורט ,ומשתתפת
עם הילדים במשחקי חברה מגוונים .תודתנו נתונה להם מקרב לב .ניפגש באליפות !2006

‚·‘ ¯˙‡ ¯ÈÈÏ˜ ÌÚ Ë„ÂËÒÏ ‰˜ÈÚÓ „¯‡ ˙Â
Ï¢Ê ÔÈÈË˘ÈÂÏ ‰„Â‰È ¯¢„Â ‰Á ¯ÎÊÏ ‰‚ÏÓ‰

¯˙ÂÈ ·ÂË „È˙ÚÏ
‡Ë„ÂËÒÂ ÌÈ·¯ ÌÈÁ¯Â‡ ¨Ô¢ÏÈ‡ È˘
ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â‚ÏÓ ˙˜Ú‰ Ò˜Ë· „Á‡ ˘‚¯
·‡‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ
¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ

זו השנה השנייה שגב‘ רות ארד מנציחה באמצעות
הענקת מלגת לימודים לסטודנט נכה חניך איל"ן
את זכר הוריה ,חנה וד"ר יהודה לוינשטיין ,שהיו
ממקימי מועדון הספורט שלנו .בטקס צנוע אך
מרשים ,שהתקיים ב– 28ביולי  2005במרכז השיקום
והספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים ,הוענקה
השנה המלגה לסטודנט נעם קליינר ,המתעתד
ללמוד במכינה של אוניברסיטת חיפה ולאחריה
במגמת משאבי אנוש.
בטקס השתתפו מנהל מרכז הספורט מר עוזי פרלה,
ותיקי איל"ן וחברי הנהלת איל"ן חיפה .הועלו
זיכרונות מפועלה של גב‘ חנה לוינשטיין ,שעל
שמה קרוי מגרש הכדורסל במועדוננו ,ומנדיבות
הלב שלה ושל בעלה .שני הסטודנטים שזכו במלגה
בשנה שעברה ,גבי דובדבני ויהודה בן בסט ,סיפרו
על מהלך לימודיהם בשנה האחרונה והודו שוב על
העזרה שהושיטה להם גב‘ ארד.
נעם קליינר הודה במילים נרגשות על הענקת המלגה
של  5,000שקלים ,ובין השאר אמר" :כאחד שגדל
כ‘שונה‘ במידה מסוימת מהחברה הכללית ,אני
יודע כמה תמיכה מכל סוג שהוא חשובה להצלחה
של האוכלוסייה שעימה אני נמנה  -אוכלוסיית
הנכים .תמיכה כשלך חשובה אף יותר מתמיכה
רגילה ,משום שבאמצעותה אוכל בעתיד לעמוד
בפני האתגרים הנדרשים ממני בכוחות עצמי ולא
אפול כנטל על החברה בתחומים השונים.
"חשוב לציין כי העזרה שאת מעניקה כיום ,ושבעבר
הוענקה על ידי הורייך למרכז הספורט איל"ן קריית
חיים ,נותנת לנו את האפשרות למצוא מקום שבו
נרגיש כשווים לכולם ולא פחותים מכולם ,כפי
שקורה לא פעם במהלכי השגרה של היומיום".
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ
·¯Ó˙ ˙È
‡Í¯„‰ ÚˆÓ‡· ÌÈ·ÂË ÌÈ˘
ליד שוק מחנה יהודה ,מבשל איש מקסים בשם יניב
ארוחות כיד המלך לדיירי "בית תמר" .כבר שנתיים
מבשל יניב את הארוחות באהבה רבה ,ובתמורה הוא
מקבל תשלום סמלי בלבד .מורן ,בשם דיירי "בית
תמר" והצוות ,מבקשת להודות לו:
¨¯˜È‰ ·ÈÈ
¯ˆÔÈÎÓ ‰˙‡˘ ÌÈÚË‰ ÏÎÂ‡‰ ÏÚ ÍÏ ˙Â„Â‰Ï ÂÈ
·˘·ÌÈ˘‡ ˘È˘ ˙Ú„Ï ÁÓ˘Ó ˘ÓÓ ‰Ê ÆÂÏÈ
„Â‡Ó ÂÁ‡ Æ˙ÏÂÊÏ ÌÂ¯˙Ï ÌÈÎÂÓ˘ ¨ÍÂÓÎ
ÌÈÂÂ˜Ó ÂÁ‡ ÆÏÎÂ‡‰Ó ÌÈ‰Â ¨Í˙Â‡ ÌÈÎÈ¯ÚÓ
˘‰·¯‰ „ÂÚÏ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÂÈÈ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ˘ÓÈ
ÆÂ˙È·· Í˙Â‡ Á¯‡Ï „Â‡Ó ÁÓ˘Â ¨ÔÓÊ
¢¯Ó˙ ˙È·¢· ˙ÂÂˆ‰Â ‰ß¯·Á‰ ¨ÌÈÎÈ¯ÚÓ

‚¯·¯È· Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÁÏ˘Ó‰ È¯·Á

‰ÓÈ‰„Ó ‰ÈÂÂÁ
˘·‰ÈÓ¯‚·˘ ‚¯·¯È· Handicamp ≤∞∞µ ÌÈÎ‰ ‰ÁÓ· ÌÈÓÂÒ˜ ÌÈÈÚÂ
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

הקיץ הזדמנה לי חוויה יוצאת דופן .התלוויתי כראש משלחת לקבוצה של ארבעה נכים ממרכז
השיקום והספורט שבקריית חיים לנסיעה למחנה הנכים  ,Handicampשהתקיים בנירנברג
שבגרמניה 15 .ימים של הנאה צרופה וכיף אמיתי.
ארגון "רוטרי" בעיר נירנברג חגג  100שנים להיווסדו ,ושמונה מועדונים בעיר החליטו ,לרגל
המאורע החגיגי ,לארגן ולממן מחנה קיץ מיוחד לבני נוער נכים בגילאים  18עד  25מכל רחבי
אירופה .למחנה הגיעו נכים מהונגריה ,ליטא ,סרביה ,אוסטריה ,גרמניה ,פולין וישראל .גם לפני
עשר שנים יצאה במימון הארגון בנירנברג משלחת של שלוש בנות נכות ממועדוננו .כמו אז,
יצאו המשלחות בתיווכו ובעידודו של חבר מועדון "רוטרי" קריית ביאליק ,מר חיים קמינר.
חברי המשלחת שמימנו את כרטיסי הטיסה בעצמם הם :הודיה שמילוביץ ,ירון טומסיס ,שלי
זיסר ועמית יצחק.
אנשי "רוטרי" המקומיים קיבלו אותנו בחום והרעיפו עלינו המון אהבה ,כך שהחיוכים
השמחים לא נמחקו במשך כל ימי המחנה .הצוות התייחס לנכים במאור פנים ובמסירות,
מתוך רצון להקל על שהותם ולהנעים את זמנם .וכך ,זכינו לטוס במטוס קל מעל שמי העיר,
לערוך סיור בשדה התעופה הבינלאומי של נירנברג ,לרכב על סוסים ,לבקר במוזיאון לתולדות
הרכבת ,לראות סרט מדהים בשלושה מימדים ,לערוך שיט באגם ,לחתור בסירת משוטים,
לשוטט ברחובות ערים מעניינות ,לבקר בגן החיות הענק ,להשתתף באולימפיאדה היתולית,
לבלות בפאב ועוד.
במחנה עצמו ,שבשאר ימות השנה משמש כפנימייה לנכים ,הועמדו לרשותנו מתקני ספורט,
בריכה מחוממת ,חדר משחקים ,מגרש באולינג ואינטרנט–קפה .מהר מאוד נוצרו קשרים
חברתיים בין חברי המשלחות ,ועד שעות הלילה המאוחרות ניתן היה לשמוע רעמי צחוק
מתגלגל .אנו ,הישראלים ,ערכנו קבלת שבת חגיגית עם נרות ,חלה מתוקה ויין קידוש .לזמירות
השבת שלנו הצטרפו כל הנוכחים בהנאה גלויה.
את השבועיים המדהימים הללו חתמה מסיבת סיום ענקית ,עם  150מוזמנים ,ארוחת ערב
טעימה ותזמורת של  35נגנים שהנעימה לנוכחים את הערב .במילים נרגשות הודו חברי כל
המשלחות לאנשי "רוטרי" על נדיבותם ורוחב ליבם ,על האירוח מסביר הפנים ועל החוויה
המדהימה שעברו .בשעת הפרידה מהמדריכים הנפלאים ומשאר המשלחות נשפכו הרבה
דמעות .כולם הבטיחו לשמור על קשר ,בתקווה להתראות בעתיד במחנות נוספים לנכים.
תודה למר עוזי פרלה ,על שמצא אותי ראויה לשמש ראש המשלחת ומלווה לנכים ,ותודה
לאיל"ן חיפה על מימון כרטיס הטיסה.
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·¯¨¯˜È‰ ÍÂ
¯ˆ˙ÂÂˆ‰Â ‰ß¯·Á‰ Ì˘·Â ÈÓ˘· ÍÏ ˙Â„Â‰Ï È˙È
·‰˙‡ ˙Â‡ÓˆÚ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ÍÎ ÏÚ ¢¯Ó˙ ˙È·¢
„ÌÚÙ· Æ˙ÂÈÙÈÎÂ ˙ÂÂÂ‚Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ÂÏ ‚‡Â
Â˘‚ÙÂ ÁÓ˘ ‰È‰ ≠ ÂÈ‰ ˘ÓÓ ‰Â¯Á‡‰
‡ÂÏ Ô‚¯‡Ï ÍÈ˘Ó˙˘ ÌÈÂÂ˜Ó °ÌÈÓÈÒ˜Ó ÌÈ˘
‡ÌÈ‰ ÂÁ‡ ÈÎ ¨˙Â‡·‰ ÌÈ˘· Ì‚ ‰Ï‡Î ÌÈÚÂ¯È
°„Â‡Ó Í˙Â‡ ÌÈÎÈ¯ÚÓÂ
˙ÁÓÈ˘˘ ¨ÌÈÒ˜Ó‰ ÔËÈÏ˜˙Ï Ì‚ ‰ÏÂ„‚ ‰„Â
‡Æ‰·ÂË ‰˜ÈÊÂÓ ÔÂÓ‰ ÌÚ Â˙Â
¢¯Ó˙ ˙È·¢· ˙ÂÂˆ‰Â ‰ß¯·Á‰
ÔÂ‚¯‡· ÂÈ„È„È „Â·ÎÏ
¢Near East Ministry¢
‰ÓÈÒ˜Ó‰ ‰˘ÙÂÁ‰ ÏÚ ‰„Â˙ ∫ÔÂ„‰
¯ˆÌÈ˘‚ÂÙ ‡Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘‡ ÏÚ ¯ÙÒÏ ÂÈ
Æ˙ÁÎ˘ È˙Ï· ‰ÈÂÂÁ ÂÈÂÂÁ Ì˙ÂÎÊ·˘ ¨ÌÂÈ ÏÎ
ÂÎ˘Î˙˘‰ ¨ÔÂÏÓ· ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ Â˜Ù˙‰
·¯˘‡ ÌÈÏÂÙÈË ÂÏ·È˜Â ÌÈÓÈÚ‰ ‰ÎÈ¯·‰ ÈÓ
‚ÏÎÏ ‰ÁÂÏ˘ ‰˜ÂÓÚ‰ Â˙„Â˙ ÆÌ‰Ï ˜Â˜Ê ÂÙÂ
‡ÔÂÏÓ‰ È˘‡Ï ¨ÌÈÓÈÈ˜ Â‡˘ Â¯ÎÊ˘ ÌÈ˘‡ Ì˙Â
Near East È„ÏÂ‰‰ ÔÂ‚¯‡‰Ó ÌÈÓ¯Â˙Ï ¯˜ÈÚ·Â
ÆÏÂÈË‰ ˙‡ Â¯˘Ù‡˘ Ministry
ÌÎÈÏ‡ ‰ÁÂÏ˘ ¢¯Ó˙ ˙È·¢· ˙ÂÂˆ‰ÓÂ ÂÏÂÎÓ
˙Æ‰„Â
¢¯Ó˙ ˙È·¢· ˙¯ÈÈ„ ¨Ô¯ÂÓ

‚‰˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ÏÚ ˙¯ÙÒÓ ÈÏ

„ÂÏ ÛÈÒ
·¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È

ˆÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï ÈÓÂ˜È˘ „ÂÈ
¯˘¢ÔÂÓÈ¯¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ÈÓÂ˜È˘ „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯· ‰ÚÈÈÒ ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â

˙˙Ù¯ˆ· ÌÈÏ·Ó ¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÈÓÏ

‡ÊÈ¯Ù ÂÓÎ ÔÈ
Í˘Ó ¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ÌÈ¯‚Â· ÏÂÈË
ÁˆÏ ¯ÎÊÈÈ Ï·‡ ¨ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ
¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ¨˙ÈÓÚ ‰„Ú ∫˙‡Ó

בחודש יולי ארזנו מזוודות ,חבורה עליזה של שישה
תלמידים ושישה אנשי צוות מבית הספר "אילנות",
ויצאנו לפריז .כבר כמה שנים מתקיים בבית הספר
טיול בוגרים לפריז תודות לאיש יקר ,מר קושניר,
שמגייס את חבריו לתרום למטרה זו .כולם אנשים
רחבי לב ,שרוצים להעניק גם לקבוצת נכים את
ההזדמנות לטייל בחו"ל בחברת בני גילם וללא ליווי
משפחתי.
בילינו חמישה ימים מלאים ואינטנסיביים ,שהחלו
כל בוקר בשעה  8:30ונגמרו בשעה  12בלילה.
ראינו ,טעמנו וחווינו את עיר האורות .שטנו על
נהר הסן ,ביקרנו במוזיאון האורסיי ועשינו פיקניק
בגני לוקסמבורג בגשם קיצי  -חוויה מיוחדת לנוער
ישראלי .טיילנו גם בגני טולרי ,ובפתחו של מוזיאון
הלובר נפגשנו עם אנשים מהקהילה היהודית .בהמשך
גם ביקרנו במרכז יום לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
נסענו בשדרות השאנז אליזה ,וגילינו רבות מהנאות
העיר היפה והרומנטית :מסעדות ,בגטים ,קרואסונים,
גבינות ויין.
חוויית הטיסה היתה פחות מלבבת בעלייה למטוס.
כקבוצת נכים בעלי עגלות ממונעות ,נתקלנו בקשיים
רבים מצד עובדי צוות הקרקע של חברת התעופה
הלאומית שלנו גם בנמל התעופה בן גוריון וגם בשדה
התעופה אורלי .על כך יש לנו עדיין דין ודברים
עימם ,כדי לנסות ולמנוע התנסות דומה לבעלי עגלות
ממונעות בעתיד.
אנו מלאי תקווה שנוכל להמשיך במסורת מבורכת
זו של טיולים בחו"ל ,חוויה מיוחדת במינה לבוגרים
ולצוות כאחד.

בחודש יולי נערך בבית הספר "רימון" בלוד טקס לחנוכת הציוד השיקומי–חינוכי ,שאותו
תרמו איל"ן ורשות שדות התעופה לטובת ילדי בית הספר הסובלים ממוגבלויות מוטוריות
חמורות .הטקס נערך בבית הספר במעמד יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,מנכ"ל
רשות שדות התעופה מר גבי אופיר ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,מר רון עציון אחראי
קשרי קהילה ברשות שדות התעופה ,ראש מינהל החינוך בעיריית לוד ד"ר אביבה בריינר,
מנהלת בית הספר גב‘ מרב סימוביץ‘ ונציגי העמותה והרשות.
איל"ן ורשות שדות התעופה תרמו  25אלף שקלים כל אחד לטובת רכישת הציוד השיקומי
המיוחד ,שכולל משחקים טיפוליים–שיקומיים ,מחשב ,מסך מגע ,תוכנות מחשב מותאמות
ותוכנות לתקשורת חלופית ,מנוף חשמלי וערסל המשמשים להרמה ולרחצה ,כלי נגינה
מותאמים ועוד .הציוד יסייע לעשרות תלמידי בית הספר היהודים והערבים שמתגוררים בלוד,
ברמלה וביישובי הסביבה בשיפור יכולותיהם הקוגניטיביות והמוטוריות.
יו"ר הנהלת איל"ן ,רו"ח חיים פרייליכמן ,בירך את מנכ"ל רשות שדות התעופה ואמר כי
העובדה שאישיות בכירה כגבי אופיר מכבדת אותנו בנוכחותה בטקס זה מצביעה על כך שאינו
מונע רק על ידי שיקולים עסקיים אלא גם על ידי שיקולים חברתיים ,שבאים לידי ביטוי
בצניעות ובאכפתיות רבה .עוד הודה יו"ר איל"ן לצוות בית הספר ,שנרתם לעבודת קודש זו
מתוך תחושה אמיתית של שליחות.
מנכ"ל רשות שדות התעופה ,מר גבי אופיר ,אמר כי זו חובתה של החברה בישראל לסייע
לילדים שהגורל התאכזר אליהם .התרומה מבטאת את הזדהותה של רשות שדות התעופה עם
הילדים ,שזכו להשתייך למוסד חינוכי שמהווה עבורם מערכת תמיכה שלמה במהלך שהותם
בבית הספר ומחוצה לו .בסיום דבריו אמר כי ישמח לשתף פעולה עם איל"ן גם בהמשך.
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,התייחס בדבריו לעובדה שעיקר משאבי סניף איל"ן לוד
מגויסים בעזרת הרצון הטוב של רשות שדות התעופה ,המאפשרת לאיל"ן להציב קופות
התרמה בנמל התעופה" :זהו כבוד גדול עבורנו שמנכ"ל רשות שדות התעופה הגיע באופן
אישי לטקס .בזכות שיתוף הפעולה בין הרשות לבין איל"ן נוכל לקדם את בית הספר ’רימון‘,
ולהביאו לרמה גבוהה מאוד".
ראש מינהל החינוך בעיריית לוד ,ד"ר אביבה בריינר ,התייחסה בדבריה לאנשים הטובים
שפועלים לטובת מערכת החינוך בלוד ,והודתה לאיל"ן על נוכחות אנשי השטח של העמותה
בעיר  -שבזכותם מתבצעים שינויים משמעותיים לטובת הילדים.
מנהלת בית הספר ,גב‘ מרב סימוביץ‘ ,סיפרה לנוכחים על תחילת הרומן שלה עם איל"ן לוד,
על תלמידיה ועל הקשיים והאתגרים שעימם מתמודד הצוות" :בזכות התרומה המשותפת,
השתפרה יכולתם של תלמידי בית הספר לתקשר עם הסובב עימם" ,אמרה סימוביץ‘" .הם
נחשפים לאפשרות לבחור ולהביע את מבוקשם באמצעות המחשב והתוכנות המיוחדות
המותאמות ליכולותיהם .התרומה מסייעת גם לצוות המסור ,שיוכל להמשיך ולהעניק טיפול
נגיש יותר באמצעות המנוף והערסל ,שיעזרו לשמור על איכות הטיפול בתלמידים ללא נזקי
גוף לצוות".

Ï¢ÎÓ ¨ıÈ·ÂÓÈÒ ·¯Ó ‘·‚ ¢ÔÂÓÈ¯¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰Ó
¯˘¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨¯ÈÙÂ‡ È·‚ ¯Ó ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â
˘‰ÏÈ‰˜ È¯˘˜Â ‰·È·Ò ˙ÂÎÈ‡ È‡¯Á‡Â ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ
·¯˘ÔÂÈˆÚ ÔÂ¯ ¯Ó ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â

¨‘ıÈ·ÂÓÈÒ ·¯Ó ‘·‚ ¨¢ÔÂÓÈ¯¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰Ó
˘„Á‰ „ÂÈˆ‰ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ
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„ÂÏ ÛÈÒ
„ÂÏ· „ÁÂÈÓ‰ ÍÂÈÁÏ ‰Ú„ˆ‰ ·¯Ú
˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙˘ ÛÂÒ ˙‡ ‚‚ÂÁ ¢ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÏÈÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â¯Â‰Ï „ÂÏ ÌÂ¯ÂÙ¢
„ÂÏ ÛÈÒ Ò¢ÂÚ ¨ßıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ ∫˙‡Ó

בחודש מאי נערך ערב מרשים ומרגש לציון "יום
האדם בעל הצרכים המיוחדים" בלוד .האירוע
בהיכל התרבות העירוני היה שיאה של הפעילות
השנתית של "פורום לוד להורות מיוחדת לילדים
מיוחדים" .בפורום משתתפים אנשי מקצוע
מתחומי החינוך ,השיקום והרווחה בעיר .את
איל"ן מייצגת בפורום זה מאז הקמתו עו"ס
איל"ן לוד גב‘ מלי ברקוביץ‘.
להיכל התרבות הגיעו מאות מוזמנים ,ביניהם
ראש העיר מר בני רגב ,מפקחים ממשרד הרווחה
וממשרד החינוך ואורחים נכבדים אחרים.

בשם איל"ן נשא דברים נציג סניף לוד מר
נחמן פרידמן.
הערב המיוחד נפתח בתערוכת "צייר לי חיבוק"
של אמנים עם פיגור שכלי ,ובמיצג עבודות
תלמידים מהמסגרות השונות של החינוך
המיוחד בלוד .סניף איל"ן הציב במקום דוכן עם
חוברות ודפי מידע ,ונמכרו מחזיקי המפתחות
והסיכות של העמותה.
הנואמים באירוע ציינו את החשיבות שבקיום
אירועי הסברה להגברת ההבנה ,הסובלנות
והקבלה של הציבור הרחב את אוכלוסיית

האנשים בעלי הצרכים המיוחדים .שיאו של
הערב המרגש היה בהצגת המחזמר "קזבלן"
בביצוע חניכי "מע"ש" רעננה ,אשר סחטו
מהקהל שגדש את היכל התרבות מחיאות
כפיים סוערות וממושכות.
ההכנסות מערב ההצדעה יאפשרו לפורום
להמשיך ולקיים את פעילותו גם בעתיד ,ולסיום
שנה זו מתוכננים עבור כל ילדי החינוך המיוחד
בעיר והוריהם נסיעה ברכבת מלוד לירושלים
ובילוי בגן החיות התנ"כי.

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ÛÈÒ
ÌÈ·„˙ÓÏ „Â·Î È¯ÂËÈÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â‚ÏÓ
·ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ·„˙ÓÏ Ô¢ÏÈ‡ ¯È˜È ˙Â˙Â‡ Â˜ÚÂ‰Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â‚ÏÓ Â˜ÏÂÁ È‚È‚Á Ò˜Ë

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ˙Â‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁ ·¯Ú

ערב מיוחד במינו של חלוקת מלגות ו"אות יקיר
איל"ן" פתח תקווה התקיים במתנ"ס "עולמות",
שנתרם לכבוד האירוע על ידי המנהל מר שגיא
שמרת .את הערב הנחתה יו"ר הסניף גב‘ מלכה
מכנס ,שהתרגשה רבות  -ולא בכדי .בדבריה היא
הודתה לכל מי שהגיע לאירוע ,פעל ותרם למען
העמותה ,והביעה את תקוותה שהמתנדבים
ימשיכו לסייע בפעילות הסניף.
לאחר התכנסות וכיבוד קל ,הוביל המתנדב
הוותיק מר משה גרשטיין את הקהל בשירה
בציבור .השיר הראשון היה "אנשים טובים באמצע
הדרך" ,וגם השירים שבאו אחריו התאימו בדיוק
למתנדבים למען הקהילה .יו"ר הנהלת איל"ן,
רו"ח חיים פרייליכמן ,אמר" :טוב שיש אנשים
טובים שמוכנים לתרום ,והעיר פתח תקווה
משופעת במתנדבים .יישר כוח למלכה ולכל
התורמים .אני מקווה שכל הילדים שמקבלים
היום מלגות מקבלים אותן על עשייה טובה .אנו
נעזור להם להגיע להישגים טובים יותר" .יו"ר
ארגון המתנדבים ,מר שמואל סנדלר ,הוסיף:
"כיו"ר ארגון המתנדבים ,אני מרגיש את פעילותם
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של המתנדבים .סניף איל"ן פתח תקווה בולט
בזכותה הנמרצת של מלכה מכנס ,שהיא הקטר
המוביל את כל קרונות המתנדבים .יש להושיט יד
לאותם תורמים למען המלגות ובמקביל לברך את
מלכה  -המשיכי בעשייה למען הקהילה שעבורה
את פועלת" .סגן ראש עיריית פתח תקווה ,מר
יעקב בן שמחון ,הדגיש בדבריו" :מלכה היא
הטורבו של המפעל הזה ,ואתם ,הילדים  -גיבורי
חיל .מגיעות לכם כל התשואות על הנחישות ועל
הרצון להצליח ,לתפקד ולחיות חיים נורמליים
ככל האפשר .אני מצדיע לכם!".
עדה קרל ,שאחיה תרם חמש מלגות לזכר אשתו,
אמרה" :זו זכות גדולה להיות כאן ,באירוע המרגש
הזה ,ולהגיש לילדי איל"ן את המלגות .האנשים
שמצאו דרך יפה להנציח את יקיריהם הם ההוכחה
שהעולם מלא באנשים טובים" .אביה של דניאלה
בת ה– ,16החולה בניוון שרירי הנשימה ,סיפר
שבתו לא יכלה לבוא ולקבל את המלגה מכיוון
שהיא נבחנת בבחינת בגרות .לדבריו ,פעילותן של
המשפחות התורמות מבורכת ,אך הדבר החשוב
ביותר הוא הילדים הנחושים שמצליחים להגיע

להישגים כמו של בתו.
הרקדנית בלה צור ,הרתוקה לכיסא גלגלים ,עובדת
סוציאלית בעלת תואר שני וחברת מועצת העיר
רעננה ,הופיעה יחד עם בן זוגה לריקודים ,פיני
הרצוף .נגני תזמורת "רביעיית השרון" הופיעו
בהתנדבות בקטעי מוזיקה קלאסית ,וגם להם
הוגשו אותות הוקרה וזרי פרחים.
בסוף הערב חולקו  12אותות "יקיר איל"ן"
למתנדבים :גב‘ רחל גוטליב ,גב‘ אביגיל
גולדשטיין ,גב‘ גאולה גורדון ,מר משה גרשטיין,
מר זאב לאופר ,גב‘ לאה לוין ,גב‘ ברכה מרגלית,
מר צבי מרגלית ,גב‘ יהודית סימקין ,גב‘ רות
סקברה וגב‘ הדסה פרנקל.
חלוקת המלגות התקיימה בזכות התורמים
היקרים :גב‘ רינה אנגל ומר משה אורבך ,שרה
ואלי אשרי ,גב‘ אביגיל גולדשטיין ,מר איציק
הילזנרט ואחותו גב‘ עדה קרל ,גב‘ רות הרפז,
גב‘ יהודית חיון ,גב‘ איילה מרגלית ,ברכה וצבי
מרגלית ,גב‘ חיה שפייזר ,גב‘ רחל שפירא וגב‘
חיה שפריר .כל מקבלי המלגות קיבלו גם שי
שתרמה חנות "קרביץ".

˙˘ ÌÂÈÒ ˙·ÈÒÓ
˙ÈÂ„ÚÂÓ· ˙ÂÏÈÚÙ‰
‡‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ Ò¢ÂÚ ¨ßıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ ∫˙‡Ó

בסוף חודש יוני נערכה מסיבה נפלאה לציון סיום
שנת הפעילות של ילדי מועדונית איל"ן פתח תקווה.
למסיבה הגיעו ילדי המועדונית ,בני משפחותיהם,
מתנדבי המועדונית ועובדיה ,נציגי איל"ן ואורחים
נוספים .החגיגה נפתחה בפעילות מלאכת יד מיוחדת
לסוף השנה בהדרכת מירי המורה לאמנויות .לאחר
מכן צפינו בסרט מרגש להפליא ,שהכין רכז המועדונית
ארז לוינשטיין ,ובו פנינים ותזכורות מהפעילות במהלך
השנה .כל הילדים קיבלו במתנה את דיסק הסרט
לצפייה בבתים.
בהמשך הופיעה בהתנדבות הליצנית שלומית אוחיון,
שהביאה עימה גם את רועי דן שהכין לילדים צמר גפן
מתוק .לפני שהגענו לכיבוד חילקנו מתנות לילדים,
ותעודות הוקרה ושי צנוע לכל העושים במלאכה .אכן,
יופי של מסיבה.

˙Ùˆ ÛÈÒ

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ
¯˙ÂÓÂ¯˙Â ÌÈ„Â˜È
‰·¯ ‰ÁÓ˘Â ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÓÂ¯˙ ·È‰ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ Ô¢ÏÈ‡ Í¯Ú˘ ÌÈ„Â˜È¯ ·¯Ú
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ ¨ÔÈ˜ ÔÂÚÓ˘ ∫˙‡Ó

איל"ן ראשון לציון קיים ערב "רוקדים תורמים מכל הלב  ,"2שבו לקחו חלק כ– 1,000משתתפים
מקהילת רקדני ריקודי העם ,נכים ומעריצי הראל סקעת .כיבדו את הערב בנוכחותם מנכ"ל
העירייה מר דורון מילברג ,מנכ"ל החברה העירונית מר אלי פולק ,מנהל אגף התרבות מר גלעד וייס
וראש מינהל הרווחה גב‘ נעמי אחימור .נכחו המנהל האמנותי של "פסטיבל מחול כרמיאל" מר
שלמה ממן ,ומראשי ארגון המדריכים והיוצרים לריקודי עם  -מר משה תלם ומר אורי ינון .תרמו
לקיום ערב זה המרקיד מר שמעון עשור" ,א.צ.מ .אביזרי עזר לנכים"" ,ר.שעל שירותי עזר לנכים"
ומר אסף אשתר שהנחה את הערב בהתנדבות.
האירוע התחיל בחלוקת מגני הוקרה לתורמים ולעושים במלאכה למען סניף איל"ן המקומי.
התרגשות מיוחדת הורגשה כאשר הופיעה להקת המחול על כיסאות גלגלים "גלגלי ראשון
לציון" .חבריה הפעימו את הקהל בביצוע מרהיב ומקצועי של מגוון ריקודים בכוריאוגרפיה
עשירה של גב‘ אורלי באור ,גב‘ גלית חיים וגב‘ ברג‘יט יונג.
הלהקה הופיעה בריקודים מתוכניתה החדשה "מרכבות האש" ,אשר עלתה לראשונה בחודש
יוני על בימת "היכל מאיר ניצן לתרבות ואמנות" .אחת מחברות הלהקה שיתפה את הקהל
בסיפור חייה והתמודדותה ,שריגש מאוד וייצג התמודדות שוטפת של האוכלוסיות בעלות
הצרכים המיוחדים .האמנים אסף אשתר והראל סקעת ,אשר הופיעו במהלך הערב ,השתלבו
עם קהל הרוקדים על כיסאות גלגלים ,ויצרו אווירה מיוחדת שסחפה את כל הקהל.

בחודש מרץ נערך בסניף צפת ערב מרגש ומוצלח לציון
פתיחת "מצעד הפרוטות" תשס"ה .במהלך האירוע
החגיגי צוינה תחילת כהונתה של גב‘ פרסי עברון כיו"ר
הסניף החדשה .גב‘ עברון מחליפה בתפקידה החדש את
גב‘ אורה עמר ,שכיהנה בתפקיד יו"ר הסניף בהצלחה
רבה בשנים האחרונות.
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯· ¢·Ï‰ ÏÎÓ ÌÈÓ¯Â˙ ÌÈ„˜Â¯¢ ·¯Ú

¢ÛÒÎ‰ ˙‡ ÌÈÎÏ Â¯ÈÊÁ˙¢ ∫˙Ú˜Ò Ï‡¯‰
„Ú ≠ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ Ï˘ ‰Ó¯˙‰‰ ·¯Ú· ÍÎ ÏÎ ˘‚¯˙‰ ¢ÌÈˆÈ¢ ·ÎÂÎ
˘ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ÚÈÙÂ‰Ï ËÈÏÁ‰
‰„¯Ó ÔÂÓ‡ ∫˙‡Ó

¯‡˘ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈÏ ˜ÈÚÓ ÔÂÓÈÓ È˘È ¯Ó ¯ÈÚ‰
ˆ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÔÂ¯·Ú ÈÒ¯Ù ‘·‚ ˙Ù
¢≤∞∞µ ˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ¢ ˙ÁÈ˙ÙÏ

‰¯Â‡ ß·‚ ˙˘¯ÂÙ‰ ¯¢ÂÈ‰ ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨¯ÓÚ
ÔÂ¯·Ú ÈÒ¯Ù ß·‚ ˙ÒÎ‰ ¯¢ÂÈ‰Â

¢˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÚÈ„È¢ ÈÂÓÂ˜Ó ˙˘¯ Ï˘ ¢ÌÂ˜Ó·¢ ÍÂ˙Ó
אנשי איל"ן ראשון לציון התקשו להאמין :הכוכב הראל סקעת ,שהופיע מולם בערב התרמה
לעמותה בהיכל הספורט העירוני ,החזיר לאחר המופע את ההמחאה שקיבל עבור הופעתו.
לאירוע הגיעו כ– 1,000משתתפים ,בהם רקדני ריקודי עם ,נכים ומעריצי סקעת .הזמר נראה
נרגש מאוד במהלך ההופעה ,וההוכחה לכך הגיעה בסוף הערב :הוא העביר ליו"ר איל"ן ראשון
לציון מר שמעון קינן מכתב ,שבו הודיע כי הוא מוותר על הכסף .מדובר בסכום לא מבוטל של
אלפי שקלים ,שישמשו כעת את סניף ראשון לציון לצרכים שונים.
"התעקשתי לכתוב מכתב אישי ,אשר יתאר את תודתי על חוויה כל כך מיוחדת שחוויתי
איתכם" ,כתב סקעת" .בשנה האחרונה הופעתי המון בכל מיני מקומות ובפני ארגונים רבים,
אבל אני חייב לציין שאף פעם לא התמלאתי ,נפעמתי והתרגשתי כמו באותו ערב איתכם.
אתוודה ואומר שאת הדמעות עצרתי ושמרתי לבית כי לא רציתי ליצור פרובוקציות ,אבל אלה
היו דמעות של אושר והתרגשות .אני מודה לכם על כך שאתם אנשים כל כך מיוחדים ,מלאי
אהבה ושמחת חיים .לא כל יום פוגשים בחבורה שכל כך אוהבת את החיים וממלאת את כל
סובביה באהבה זו .בשנייה שנודע לי על תשלום כלשהו  -התעקשתי לבטלו ,כי באמת הגעתי
כדי לעזור ולאהוב .כסף זה ,שחוזר אליכם ,הוא תרומה שנובעת מאהבה גדולה ממני אליכם.
אני מודה לכם מעומק ליבי על חוויה נפלאה ,שתיחקק בליבי עד שיפסיק לפעום".
יו"ר איל"ן ראשון לציון ,מר שמעון קינן ,אמר כי המחווה של סקעת ריגשה את כולם ,ויש
להסיר בפניו ובפני האחרים שהופיעו בהתנדבות את הכובע .הכסף שנחסך יועבר לטובת
צרכים אחרים של ילדי איל"ן" .מעבר להיותו אמן וזמר גדול ,גילתה העמותה את גדולתו
כאדם" ,אמר קינן" .רגישותו הרבה מכתירה אותו כידיד אמת לנכי איל"ן".
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¯‡˘ÔÂÈˆÏ ÔÂ
¯˘¢Ï‡ÈÓ¯Î ÏÂÁÓ Ï·ÈËÒÙ¢Ó ÌÈÓ
˙Â¯ÚÂÒ ÌÈÈÙÎ ˙Â‡ÈÁÓÏ ÂÎÊ˘ ¢ÔÂ˘‡¯ ÈÏ‚Ï‚¢ ÏÂÁÓ‰ ˙˜‰Ï È¯·Á Ï˘ Ì·ÈÏ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‰ÂÂ‡‚Â ‰ÁÓ˘ ¨˙Â˘‚¯˙‰
¢ÔÂ˘‡¯ ÈÏ‚Ï‚¢ ˙˜‰Ï· Ô„˜¯ ¨˘È„È‚Ó ‡¯ÊÚ ∫˙‡Ó

אנו שוב בכרמיאל ,בפעם השלישית .בשנה
שעברה הופענו בטקס הנעילה בפעם הראשונה,
וקצרנו מחיאות כפיים סוערות .זו היתה חוויה
בלתי ניתנת לתיאור ,שמילאה את ליבנו.
כשהציעו לנו להשתתף בטקס ,חשבנו שאולי
כדאי לבוא רק בשביל הכיף .אך החוויה של
השנה שעברה דחפה אותנו להיענות בחיוב.
ההתרגשות החלה כאשר ירדנו מן האוטובוס
אל מאחורי הקלעים :התברר לנו שהבמה,
הבנויה מריבועי עץ גדולים ,אינה ישרה ,ועלולה
לגרום לבעיות בגלגול הכיסאות .לאחר ניסיונות
התיקון המשכנו בחזרה.
עכשיו הגיע החלק הקשה יותר  -ציפייה מורטת
עצבים לעלייה לבמה .מסביב הכל כמרקחה!

להקות ממלאות את הרחבה .הרעש נורא ,כולם
מנסים לנצל את הזמן לחזרה נוספת חפוזה או
להחלפת בגדים ,לאיפור ולסידור השיער.
לפתע עובר בינינו רחש  -הטלוויזיה מהערוץ
המקומי הגיעה אלינו .היה זה אותו בחור שראיין
אותי אשתקד! ראה זה פלא ,הוא זוכר אותי וניגש
אלי" .אתה זוכר שאמרתי לך בשנה שעברה ש–30
אלף איש יריעו לכם?" ,הוא שואל" .אני זוכר",
השבתי" .מה אתה חושב שהפעם יקרה?" אני
עונה שנראה לי שהפעם יהיו מחיאות כפיים ,אך
לא כמו בפעם שעברה ,מפני שזה אותו הקהל בכל
שנה ,והוא כבר ראה נכים רוקדים על כיסאות
גלגלים .הכתב מראיין את אשתי שרוקדת עימנו
וגם את הכוריאוגרפית שלנו ,אורלי באור ,שמספרת
שבעצם הגשימה לי חלום :תמיד רציתי לרקוד עם
אישתי ,ועם הקביים זה מסובך ומסורבל .אך מאז
שלמדתי לרקוד על כיסא הגלגלים אני רוקד עם
אישתי וגם עם אחרים.
פתאום מגיעה הקריאה לעלות לבמה .הבנות
העומדות מסתדרות במרכז הבמה :ארבע בשורה,
בשלושה טורים ,עם שביסים לבנים הקשורים
לכתפיהן ולידיהן הפרושות ,כמו פרפרים לבנים.
אור חזק מציף את הבמה ומסנוור את העיניים,
רחש עובר בקהל! הפרפרים שלנו ויופיים
משפיעים על הקהל .המוזיקה מתחילה ,ואיתה
הבנות פותחות במחול .ואז אנו פורצים קדימה.

האם אנו עושים זאת שוב? נחיה ונראה .אנו
חגים מסביב לבנות ,כל אחד מסביב לבת זוגו,
ואז מגיע הקטע שבו בת הזוג עולה מעל לכיסא.
הרחש גואה ,בקהל נשמעות גם מחיאות כפיים,
סימן לכך ששוב הצלחנו להשפיע על הצופים.
הבנות יורדות ,ואנו ממשיכים להתפרש יחד איתן
לקשת רחבה על הבמה .אנו פותחים שורה לימין,
והבנות מסתדרות מאחורינו ופורצות קדימה .הן
כורעות ברך לפנינו ,ידיהם של כולם מורמות אל
על וצעקת "היי!" רמה פולחת בגרוננו ואיתה כל
המתח שהצטבר.
ואז המחזה שוב חוזר :האורות נדלקים ,וים
של אנשים נעמד על הרגליים ,ומריע ומוחא
כפיים .אז הבנתי שהצלחנו גם הפעם לרגש
את הקהל  -לא בגלל שזה ריקוד נכים ,אלא
בגלל איכות הריקוד ואופן הביצוע .לאחר כמה
שניות נעמדות הבנות כשידיהן שלובות זו בזו,
ואנו פורצים ונעמדים בשורה לפניהן ,משתחווים
לקהל יחדיו ומרימים ידיים .הקהל ממשיך
למחוא כף ,ואינו פוסק גם כשאנו יורדים מן
הבמה .אז גם הבנתי כי הכוריאוגרפית שלנו היא
זו שלקחה אותנו ,ה"יושבים" ,נכים על כיסאות
גלגלים שלא ידעו מחול מהו ,ומקבץ אנשים
עומדים  -והפכה אותנו ללהקה כה מצליחה
בשנה ומחצה .כל התשבחות מגיעות לאורלי
באור ,ואנו מודים לאל שהיא בחרה דווקא בנו.

Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ
·¢‰ÂÂÁ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ¨˘Â‡ È·‡˘Ó Û‚‡ ˘‡¯ ¨Ï‚ È·‚ ·ˆÈ „Â·ÎÏ
˙ÈÂ˘Á ˜¯‡Ù· ¢‰ÂÂÁ‡¢ ˙È‚ÂÏÂÎË‰ ‰·ÈËÁ‰ È„ÈÓÏ˙ ÁÂ¯È‡ ∫ÔÂ„‰
·¯ˆ≤µ ÏÏÎ˘ ¨‰ÂÂÏÓ‰ ˙ÂÂˆ‰Â ‰·ÈËÁ‰ È„ÈÓÏ˙ ÆÈÏÂÈ ˘„ÂÁ· ˙ÈÂ˘Á ˜¯‡Ù· Í¯Ú˘ ¨¢‰ÁÙ˘Ó‰ ÌÂÈ¢· Û˙˙˘‰Ï ‰ÓÊ‰‰ ÏÚ ˙Â„Â‰Ï ÂÂ
‡ÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ¨‰Ê‰ ÌÂÈ‰Ó Â˜ÈÙ‰ ÌÏÂÎ˘ ‰‡‰‰Â ¨Ì¯Â·Ú ¯È„ ÚÂ¯È‡ Â‰Ê˘ ÔÈÈˆÏ ˘È ÆÛÈÎ‰ ÌÂÈ· ‡ÏÓÂ ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ÂÁ˜Ï ¨ÌÈ˘
ÍÏ‰Ó·Â ÈÙÏ ÂÏ ¯ÊÚ˘ ‰ÂÂÏ‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÎ Ï˘Â ¨È˘È‡ ÔÙÂ‡· ÍÏ˘ ˙ÂÎÂÓ‰ Æ‰Ï·˜ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ÂÏ Â˙ ÂÏ·È˜˘ ¯„‰‰ ÒÁÈ‰Â ÌÈ˜˙Ó‰
‰ÚÒ‰‰ È¯Â„ÈÒÓ ÏÁ‰ ¨È˘È‡ ÔÙÂ‡· Â· ÏÙËÏ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ Á˜Ï˘ ¨È·ÈÚ˘ Ê¯‡ ˜¢Ù¯ ˙‡ „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÂˆ¯· ÆÔÂÈˆÏ ÌÈÈÂ‡¯ ¨ÚÂ¯È‡‰
ÆÌÈÏÈÓ ÛÏ‡ ÌÈÂÂ˘ Ì‰ÈÙ ÏÚ ÍÂÈÁ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ‰‡‰‰ Æ˜¯‡Ù· ÌÂÈ‰ Í¯Â‡ ÏÎÏ ‰‚‡„Ï „ÚÂ
·˙¨‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Í˘Ó‰Ï ‰ÂÂ˜˙·Â ‰„Â
¯˙ÂÂˆ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¨¢‰ÂÂÁ‡¢ ˙È‚ÂÏÂÎË‰ ‰·ÈËÁ‰ ˙Ï‰Ó ¨ÔÓË¯‰ È·È

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó

ÌÈÏ‚Ï‚ ˙Â‡ÒÈÎ· ÌÈ„˜Â¯Ï Èˆ¯‡ ÒÎ
‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡Â ¯Â‡ÏÈ‚ ˙È„¯Â ∫˙‡Ó

יותר מ– 300נכים בכיסאות גלגלים ורקדנים עומדים פתחו בחודש ספטמבר את שנת הפעילות במרכז
הספורט בכנס ארצי לרוקדים בכיסאות גלגלים .האירוע נפתח בהשקת כוסית לרגל השנה החדשה,
ובתוכנית הופיעו "טריקוטרה" ,שהיא להקת ריקוד ומחול בסגנון אירי ,ולהקת הריקודים הייצוגית של
המרכז בהדרכת הכוריאוגרפית גב‘ לאה משעל .כמו כן הופיעה חברת המרכז ,הילדה בת אל יצחקי,
במחרוזת שירי ראש השנה .בסוף הערב הוזמנו האורחים להרקדת ענק עם מיטב המרקידים :מר יוסי
תפילין ומר אבי בן אברהם הנחו קבוצות רוקדים עיוורים ,ומר דודי יהל ,גב‘ גלית חיים וגב‘ לאה משעל
רקדו עם כל השאר .אנו מודים לארגון "חברים" על שיתוף הפעולה ,ועל תרומת הכיבוד לאירוע.
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Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙È‚ÂˆÈÈ‰ ÏÂÁÓ‰ ˙˜‰Ï
Ô‚ ˙Ó¯ Ô¢ÏÈ‡· ÌÈÎÏ

·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ
ÌÈ„ÏÈÏ ˘ÙÂ Ô‚¯‡ ·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ
·Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ ˙ÂÎ ÈÏÚ
כמו בכל שנה ,נהנו  200ילדים נכים ומשפחותיהם מסוף שבוע במלון של קיבוץ שפיים .את הנופש
ארגן סניף תל אביב כדי לאפשר לילדים עם הנכות ,לאחיהם ולהורים הזדמנות לחוויה נורמטיבית
משותפת מהנה.
בהסעה מיוחדת הגיעו הנופשים לסופשבוע שכלל אירוח מלא ,בילוי בפארק המים ,בידור לילדים
וערב שירה וריקודים להוריהם .הילדים וההורים נהנו מכל רגע ,השתתפו בהתלהבות בפעילויות
השונות וסיפרו על תחושה של שמחה ,שחרור ורוגע לעומת חיי היומיום הקשים והמתישים .נופש
זה אפשר להם גם מפגש עם משפחות אחרות שמתמודדות עם קשיים דומים לשלהם  -מה שמהווה
מקור תמיכה ופתח ליצירת קשרים חברתיים חדשים.
˙¯·Á ÌÚ ‰ÊÂ¯· „ÈÂÈ„ ¯ÓÊ‰
·È·Ë ÔÈÏÂ¯˜ ÊÎ¯Ó‰

ÌÈÈÙ˘ ıÂ·È˜· ÔÂ˘ÙÂ· ·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ È„ÏÈ

‰˙Á‰Ï ¯Â„Î ˘È‚Ó Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ ¯˘‰
ÔÓË·¯‡ Ï‡È¯Ó È‡Ë¯ÂÙÒÏ

˙ˆÌÈÎÏ Ë¯ÂÙÒ ˙‚Â
˙ÁÙ˘Ó Ì˘ ÏÚ
‰Â¯˘Ï ‰ÂÂÁÓÂ ‰·Ò
Ï¢Ê ‰ÊÂ¯· ¯Â˙¯‡Â
במרכז הספורט לנכים באיל"ן רמת גן התקיים
בחודש ספטמבר אירוע על שם משפחות סבה
וברוזה ,בנוכחות ממלא מקום ראש הממשלה
ושר האוצר מר אהוד אולמרט .במהלך האירוע,
הדגימו מדריכי המרכז וחניכיו מגוון פעילויות
ספורט שיקומיות .הספורטאי מריאל ארבטמן,
הפגוע בכל ארבע גפיו ,הדגים משחק טניס
שולחן כשהוא מחזיק את מחבט הטניס בפיו,
והזמין את השר אולמרט להצטרף אליו .
השר התכבד בהענקת מדליות הוקרה לידידי
מרכז הספורט ומתנדביו ולספורטאים בולטים.
בין מקבלי המדליות היה בעליה של קבוצת
הכדורגל "מכבי חיפה" מר יעקב שחר ,סמנכ"ל
משרד החינוך מר שוקי דקל והזמר דויד ברוזה.
שרונה וארתור ברוזה ז"ל ,הוריו של דויד ,נמנו
עם ידידי מרכז הספורט מאז הקמתו לפני 45
שנים .יו"ר מרכז הספורט ,מר משה רשקס,
ציין בפני השר את הקשיים התקציביים של
המרכז וביקש את סיועו .השר אולמרט הבטיח
שיבדוק את הנושא בהקדם.

„Â·ÎÏ
‚·Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙ÂÂˆ ÏÎÂ Ï‡¯‰ ˙ÏÈ‚ Ò¢ÂÚ ¨Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¯Â‡Ï ‰Á ß
˙·È·‡ Ï
‡ÔÂÓÈ¯ ¨„˜˘ ÆÌÈÈÙ˘· ÂÏ Ì˙‚¯‡˘ ¯„‰‰ ÚÂ·˘‰ ÛÂÒ ÏÚ ·Ï ·¯˜Ó ÌÎÏ ÌÈ„ÂÓ Â
‰‡ÏÙ ‰¯ÈÂÂ‡‰ ¨ÌÈÚ ÌÂ˜Ó‰ ¨˙¯„‰ ‰˙È‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Æ‰ÊÏ ‰Ê Â·¯˜˙‰Â „Â‡Ó Â‰ ÂÈ˙ÒÂ
ÆÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ˘„Á ˙ÂÁÂÎ ÂÙÒ‡Â ¨ÌÈ¯·Á‰ ¯‡˘ ˙‡ ·Â¯˜Ó ¯ÈÎ‰Ï ÂÁÓ˘ ÆÔÈÂˆÓ ÏÎÂ‡‰Â
Æ‰·ÂË ‰ÓÈ˙Á ¯Ó‚Â ‰·ÂË ‰˘ °ÈÁÏ ÏÎ
ÈË‡Â¯‡–Ô·Ò ‰¯Â‡Â ˜ÈˆÈ‡ ∫ÌÈÏÁ‡Ó
˘˜„¨ ÔÂÓÈ¯Â ÂÈ˙Ò

·ÔÂÒÎÈÏÓ ˙È

ÏÚÙÓ· ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ ‰ÎÁ
¢ÔÂÒÎÈÏÓ ˙È·¢ Ô‚ÂÓ‰
בטקס חגיגי נחנכה המחלקה החדשה לשירותים ממוחשבים שהוקמה ב"בית מליכסון"  -המפעל המוגן
של סניף איל"ן בתל אביב .באירוע השתתפו נציגי התורמים ,שבעזרתם הוגשם החזון והוקמה המחלקה:
נציגת "קרן יוסף וקריסטינה קסירר" גב‘ מיכל צלטנר ,ילדיה של עו"ד אתל גרינברגר ז"ל גב‘ שרה עמיר ומר
אבי רגב ,נציגי "גרבוגרף" )ישראל( ונציגי עיזבונו של גדליהו בת–שבע בת מישאל ז"ל.
המחלקה ,שהוקמה על ידי יו"ר המפעל מר בני נויפלד ,כוללת שמונה עמדות מחשב בחדר ששופץ,
רוהט והוכן תוך חשיבה שיקומית ומקצועית .לצד נכים צעירים מתייצבים מדי יום במחלקה גם
מתנדבים מסורים ,המסייעים הן בהכשרה המקצועית והן בעשייה השוטפת .במקום מפיקים שילוט
לכל מטרה והדפסות סובלימציה.

¢ÔÂÒÎÈÏÓ ˙È·¢· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ‰˜ÏÁÓ‰

˙„ÂÚ˙ ‰˜ÈÚÓ ¯Â‡Ï ‰Á ‘·‚ ·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ
Ï¢Ê ¯‚¯·È¯‚ Ï˙‡ „¢ÂÚ Ï˘ ‰˙ÁÙ˘ÓÏ ‰¯˜Â‰
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≤∞∞µ ıÈ˜‰ ˙ÂËÈÈ˜ ÏÚÙÓ
È‡˙ ‡ÏÏ ‰È˙

‡ÌÈ·ÂË ÌÈ˘

ıÈ˜‰ ˙ÂËÈÈ˜Ï Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈÓ µµ∞–Î ‰˘‰ ÂÁ¯È‡ ÌÈ·Â˘ÈÈÂ ÌÈˆÂ·È˜ ≥±

·‚¯Â¯· ‰È‰ ‡Ï ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÚ· ÏÏ
‡¨‰˘‰ ÂÓÈÈ˜˙È Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂËÈÈ˜ Ì
‡·˜ÁˆÈ ÔÂÎÈ˘‰ ¯˘ ÂÒÈÈ‚˙‰ Ê‡ Ï
ÚÈÈÒÏ ÌÂÏ‰È ÏÂ‡˘ Î¢ÁÂ ‚Âˆ¯‰

Ô¢ÏÈ‡ È˘‡¯ Ò¢ÂÚ ¨·¯Ù„ÏÂ‚ „„Ï‡ ∫˙‡Ó

כמדי שנה ,התקיימו גם הקיץ קייטנות איל“ן בשיתוף עם הגופים המארחים .על אף הקשיים הכלכליים
והלוגיסטיים הלא מבוטלים ,אירחו השנה  (!) 31הקיבוצים והיישובים המשתתפים במפעל יוצא דופן
זה כ– 550ילדים ובני נוער עם נכויות פיזיות ומוטוריות ,אשר הגיעו מכל רחבי הארץ .התכבדנו לצרף
לראשונה לשורותינו את היישוב הקהילתי נוף איילון  -ברוכים המצטרפים! מסיוריי בקייטנות הרבות,
התרשמתי עמוקות מהקשרים ומהחוויות המרגשות המשותפות שנוצרו בין ילדי איל“ן לבין בני הנוער
המתנדבים והמסורים בקיבוצים וביישובים .כולם נהנו יחדיו מפעילויות חברתיות ,ספורטיביות,
אתגריות ויצירתיות.
ברצוני להודות בראש ובראשונה לילדים ,לבני הנוער ולמבוגרים המתנדבים על הנתינה ללא תנאי,
האהבה ,העשייה וההתלהבות  -בלעדיכם מפעל הקייטנות לא היה מתקיים .בנוסף ,ברצוני להודות
מקרב לב לשותפינו מאגף השיקום במשרד הרווחה ,אשר סייעו לנו במימון חלק מהעלויות הרבות
הכרוכות במפעל ייחודי זה.
תודה גדולה לגב‘ ציפי סטרשנוב מהקיבוץ הדתי ,לחברי סניף איל“ן בתנועה הקיבוצית  -מר עזרא
רבין וגב‘ יעל אייזנר ,וכמובן למזכירויות הקיבוצים והיישובים אשר השקיעו מאמצים כבירים בקיום
הקייטנות .לסיום ,תודה אישית מיוחדת לרכזת הקייטנות הנהדרת גב‘ נטע הלוי ,שבלעדיה לא היינו
מגיעים רחוק.

˜ÌÈÈÙ˘ ıÂ·È˜· ÌÈËÈÈ
˘¯ È¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˘‰ ˙È‚ÒÂ ¨ÌÈÈÙ˘ ıÂ·È˜ ˙ËÈÈ˜· Á¯‡˙Ó ÔÂÎÈ˘‰
©˙Á¯‡Ó ®ıÂ·È˜‰ ˙¯·Á
השר יצחק הרצוג ,המגלה עניין רב ומעורבות בפעילות איל“ן בכלל ובקייטנות הקיץ של העמותה בפרט,
ביקר בקייטנה שהתקיימה בקיבוץ שפיים .לביקור הצטרפה ח“כ אורית נוקד  -סגנית השר לפיתוח
אזורי והמשנה לראש הממשלה ,וגם חברת קיבוץ שפיים.
בסיור ,שאליו התלוו יו“ר הנהלת איל“ן רו“ח חיים פרייליכמן ,מנכ“ל העמותה מר שמעון צוריאלי
והעו“ס הראשי אלדד גולדפרב ,התרשמו האורחים מהיקף הפעילות של הקייטנות ומהכנסת האורחים
הנהדרת של קיבוץ שפיים ושל בני הנוער המתגוררים בו .השר הרצוג הדגיש בדבריו את חשיבותו
של מפעל הקייטנות לילדים הנכים ,ציין שהתרשם מהפעילות המגוונת ומהמפעל הנהדר והבטיח את
עזרתו גם בהמשך .סגנית השר ח“כ אורית נוקד ,התרגשה כאשר תיארה את השפעת אירוח ילדי איל“ן
על הקיבוץ כולו ואמרה שהקיבוץ המארח מקבל יותר משהוא תורם.
יו“ר הנהלת איל“ן הודה במילים חמות לשר הרצוג ולח“כ נוקד על עזרתם ולקיבוץ שפיים על האירוח,
וציין כי התנועה הקיבוצית על כל רבדיה שותפה למפעל האירוח של ילדי איל“ן בקיץ.

לא רבים יודעים כי קיום מפעל קייטנות הקיץ
של איל“ן השנה היה מוטל בספק ,בשל העובדה
כי בתקציב משרד הרווחה לא הופיע סעיף
תקציבי מתאים לנושא סבסודן .להנהלת איל“ן
היה ברור כי ללא סיוע משרד הרווחה בתקצוב
אי אפשר יהיה לקיים את המפעל האדיר הזה,
והחשש היה שניאלץ לאכזב את מאות הילדים
ומשפחותיהם אשר מצפים בכיליון עיניים
לשבוע הקסום בקייטנות.
באיל“ן לא הרימו ידיים ,ופנו לשר השיכון
והבינוי יצחק הרצוג ולח“כ שאול יהלום
שכיהן כיו“ר ועדת הרווחה של הכנסת .שניהם
ידועים זה מכבר כידידי ותומכי איל“ן ,שפעלו
וסייעו לעמותה בנושאים שונים .לשמחתנו,
גם הפעם הם נענו ברצון :פנו לגורמים
המתאימים ,הסבירו את חשיבות העניין,
הפעילו את מלוא כובד משקלם והצליחו
לשנות את רוע הגזירה .במשרד הרווחה נמצא
התקציב המתאים והקייטנות יצאו לדרך.
למרות הקשיים הכלכליים והארגוניים שצצו
בשלבי התכנון של קייטנות הקיץ של איל“ן
השנה ,אנו שמחים להיווכח כי גם הפעם הצליח
המפעל ההתנדבותי האדיר והייחודי לאיל“ן
להעניק למאות ילדים שבוע של בילויים וחוויות
כמו לשאר הילדים בני גילם.
השר הרצוג וח“כ יהלום נענו להזמנת הנהלת
איל“ן לבקר בקייטנות כדי שיוכלו להתרשם
מקרוב מהפעילות הייחודית שבה עוסקים
הילדים הנכים .בהזדמנות זו אנו מודים לשני
האישים על פעולותיהם להבטחת קיומן
של הקייטנות.

˜ÔÂÏÈÈ‡ ÛÂ ˙ËÈÈ

˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈ ¨‚Âˆ¯‰ ˜ÁˆÈ ÔÂÎÈ˘‰ ¯˘ ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
‡ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ
ˆ„˜Â ˙È¯Â‡ Î¢Á ÌÈÈÙ˘ ıÂ·È˜ ˙·Â ¯˘‰ ˙È‚ÒÂ ÈÏ‡È¯Â

ÌÈÎÈÁ‰ ˙‡ Í¯·Ó ‚Âˆ¯‰ ¯˘‰
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‰¯Â·„ ¨¯ÓÈÈ‰Ë¯Â ˜ÁˆÈ „Â·ÎÏ
ÏÎÂ ˙ÂÁ¯‡Ó‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ¨ÈÂÏ ÌÈÈÁÂ
ÔÂÏÈÈ‡ ÛÂ ˙ËÈÈ˜· ÌÈ·„˙Ó‰
¯ˆÏÚ ÂÈ„ÈÓÏ˙ Ì˘· ÌÎÏ ˙Â„Â‰Ï ÂÈ
‡¯·¯Â·Ú Ì˙‚¯‡˘ ÌÈ‡ÏÙ ÌÈÓÈ ‰Ú
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Æ¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÏÈ
¨ÌÈÏÂÈËÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÂ‚ÓÓ „Â‡Ó Â‰
ÒÁÈÓÂ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÁ ÁÂ¯È‡Ó
‰Â˘‡¯‰ ‰˘‰ ÂÊ ÆÌÈ·„˙Ó‰ Ï˘ È¯·Á
˘‡˙‰ËÈÈ˜ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ‚¯‡Ó Ì
·¨‰·¯ ˙ÂÁÈ˙Ù· ˙‡Ê Ì˙È˘ÚÂ ¨·Â˘ÈÈ
·ÌÈ·Î¯ÂÓ‰Â ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰·˘˜‰
¯·„ ÏÎ Úˆ·Ï ÔÂˆ¯·Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ „Â‡Ó
Ï˘ Ì˙ÁÓ˘ ÈÙÏ Æ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ „ˆ‰ ÏÚ
‰‡¯ ¨‰ËÈÈ˜‰Ó Â¯ÊÁ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
˘°ÏÂ„‚· Ì˙ÁÏˆ‰
·˙˜¨‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Í˘Ó‰Ï ‰ÂÂ
¯¨‰ËÈÈ˜‰ ˙ÊÎ¯ ¨˙ÈÏ‚¯Ó ˙Â
·¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È

ÌÂ¯„· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂËÈÈ˜· ¯˜È· ÌÂÏ‰È ÏÂ‡˘ Î¢Á

˜·Èˆ‰ ÔÈÚ ˙ËÈÈ

ח“כ שאול יהלום ,שכיהן עד לאחרונה כיו“ר ועדת הרווחה והיה גורם מרכזי בביטול האיסור על כניסת ילדי
איל“ן לפארקי השעשועים בראשית הקיץ ,ביקר בקייטנות איל“ן בדרום הארץ שנערכו בקיבוצים סעד,
עלומים ועין צורים ובקייטנה שנערכה בגדרה והופעלה על ידי תושבי היישוב כוכב השחר.
יו“ר איל“ן ,רו“ח חיים פרייליכמן ,שליווה את ח“כ יהלום אמר” :אנו מודים לידידנו הטוב ח“כ שאול יהלום,
על מחויבותו הרבה לילדי איל“ן ועל שסייע במציאת פתרון לבעיית כניסתם של ילדי הקייטנות בעלי
המוגבלויות לפארקי השעשועים“ .ח“כ יהלום התרשם מאוד מהפעילות ומרמת המחויבות של בני הנוער
המארחים לילדי איל“ן ,והבטיח שימשיך לתמוך בעמותה ובאוכלוסייה עם הצרכים המיוחדים.

Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ˜ ˙ÊÎ¯ ¨‰ÓÈÓÈ ¯Â·Ú
·˜·Èˆ‰ ÔÈÚ ıÂ·È
·¯ˆ‰·¯‰ ‰‡‰‰ ÏÚ ·Ï ·¯˜Ó ˙Â„Â‰Ï ÂÂ
˘‚¯˙ËÈÈ˜ ÔÂ‚¯‡· ‡Ë Ï·ÂÈ Â˙·Ï Ì˙Ó
‡Æ‰Ê ıÈ˜· ÌÎˆÂ·È˜· Ô¢ÏÈ
˙‡ˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈÒÈ ‰Ê ‰È‰ Ï·ÂÈ ¯Â·Ú
Â˘˘Á Ì˙Ò‰ ÔÓ Æ˙È·Ï ıÂÁÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ
Ô¢ÏÈ‡ ÊÎ¯ÓÓ ÚË ÚÂÈÒ· Í‡ ¨‰Ê „ÚˆÓ
¨ıÂ·È˜· ‰Ê ¯Â˜È· ÆÌÈ„˜Ó ¯Â˜È·Ï Â‚¯‡˙‰
ÈÎ ÂÏ ˙˙Â‡ ¨ÌÎ„ÈˆÓ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â
ÈÙÎ ¨‰ÁÏˆ‰· Â¯·ÚÈ ÔÂÈÒÈ‰Â ‰ËÈÈ˜‰
˘‡Æ‰¯˜ ÔÎ
˙¨‰„ÂÓÁ‰ Ï·ÂÈ Ì˘·Â ÂÓ˘· ‰„Â
‡Ë ˙ÈÙÈÂ ÔÁ

˜ÌÈÓÂÏÚ ˙ËÈÈ
˙Â¯·Á˙‰ ˙ÈÈÂÂÁ
·˙Â˜˙È‰ Ï˘ ÌÈÓÈ
Ï¢‰ˆÏ ÌÈÚÈ„ˆÓ

¯¢ÂÈ ¨ÌÂÏ‰È ÏÂ‡˘ Î¢Á ˙ÒÎ· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ ∫ÔÈÓÈÓ
¢ÌÈÒÈÂ‚Ó¢‰ ÌÈÎÈÁ‰Â ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰
˘ÌÂ¯„· ¢È˙Ú·‚ ˙¯ÈÈÒ¢ ÒÈÒ·· „ÚÒ ıÂ·È˜ ˙ËÈÈ˜ Ï

˙ÌÈÎÂÊ ¢„ÏÙˆ¯‰¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÈÓÏ
˙Â¯ÓÏ ÌÈÓÂÏÚ ıÂ·È˜· ¯„‰ ÈÂÏÈ·Ï
˜¯·˙ÛÈË˜ ˘Â‚Ï Â
ÌÈÓÂÏÚ· ‰ËÈÈ˜‰ ÈÎÈ¯„Ó ∫˙‡Ó

˜„ÂÁÈ‡ ·˜ÚÈ ˙Â„˘‡ ˙ËÈÈ
‰Ù˘‰ ÈÈ˘˜ ˙Â¯ÓÏ ‰ÓÈ‰„Ó ‰ÈÂÂÁ
˙˘‰ËÈÈ˜· ‰˘‰ ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ·¯Ú ¯ÚÂ È· ‰Ú
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙¯·Á ≠ Ô„ÈÚÂ ¯„ÓÒ ∫˙‡Ó

את חודש אוגוסט השנה פתחה חברת הילדים של הקיבוץ עם קייטנת איל“ן ,שמתקיימת זו השנה
השישית .זה הזמן שבו אנו קולטים את בני כיתה ט‘ החדשה שמצטרפים ,ובמהלך השבוע האינטנסיבי
נוצר החיבור עם הוותיקים יותר .אחת הבנות שהצטרפו אמרה” :זה מגבש ,אנו נמצאים הרבה ביחד
והגדולים עוזרים לצעירים להתמודד עם הקשיים“.
השנה קלטנו בקייטנה תשעה בני נוער ,רובם ערבים ,שחלקם לא ידע עברית; למרות זאת הצלחנו
להתגבר על הבעיה ,כשהילדים שלנו חידדו את לימודי הערבית וכך נשברו החומות .הוכחה לכך היתה
הפרידה המרגשת שלוותה בדמעות.
ערב הסיום של הקייטנה נחגג בארוחה במסעדת ”צל תמר“ ,וההורים הגיעו לשם לקחת את הילדים.
הפרידה היתה קשה :הבנות והבנים התחברו לחבר‘ה שלנו וההתרגשות היתה הדדית .בעקבות זאת
קיבלנו מהוריהן של שתי האחיות מהכפר נחף הזמנה לבקר בביתן ,ואכן נסענו אליהן בשבוע שלאחר
הקייטנה למפגש סיום .ההתרגשות היתה רבה  -בני המשפחה ערכו שולחן והגישו ארוחה חגיגית,
ובכך הביעו את תודתם על השבוע המרגש שחוו בנותיהם.
לקייטנה תרמו אנשים רבים בצמתים שונים ,וכולם יחד מאפשרים לנו לקיים את השבוע האינטנסיבי
הזה .בהזדמנות זו ברצוננו להודות לכל החברים ,התושבים ,החיילים והצעירים שתורמים מדי שנה
להצלחת המבצע .הכסף שאנו מתרימים עוזר לנו לתפעל את כל הדרוש לשבוע זה :הכלכלה ,חדרי
האירוח והפעילויות בתשלום .תודה גם לאמהות שדאגו לארוחת הלילה ,ולמשהו מתוק וטעים
בסיומו של כל יום .להתראות בשנה הבאה.

˜Ï‡ÂÓ˘ Ô‚ ˙ËÈÈ

כשמדברים על מסורת בקיבוץ עלומים לא
מדברים רק על דת! כשאומרים איל“ן לא בהכרח
מתכוונים לעץ!
גם השנה ,כמו ב– 20השנים האחרונות ,התקיימה
בקיבוץ עלומים הקייטנה המסורתית של איל“ן
לילדי בית הספר ”הרצפלד“ בחולון .עם הרבה
חששות ממספר גדול יחסית של חניכים )25
לעומת כ– 15בדרך כלל( ,המלווים בהרבה
מחסומים בכבישים וחמושים במספרי תעודות
זהות ובאישורי מעבר של כל המשתתפים  -יצאנו
לדרך .היה קשה להבחין מי נהנה ונרגש יותר,
החניכים או המדריכים .אבל מה שבטוח הוא
שכולם היו שותפים לתחושת ההתחברות ,בימים
אלה של הינתקות...
כמו בכל הקייטנות ,גם אצלנו הולכים לבריכה,
נוסעים ללונה פארק ומבלים ,אך בכל זאת
לקייטנה בעלומים יש את השם והייחוד שלה -
ותשאלו את ששת בוגרי בית הספר ,שממשיכים
להתעקש ולהגיע לכאן באופן עצמאי הרבה אחרי
שסיימו את לימודיהם .הקייטנה נמשכת ,אומנם,
שבוע אחד בלבד ,אך תחושת הסיפוק שאנו,
המתנדבים ,מקבלים ממנה נשארת לזמן ארוך
הרבה יותר.
זה המקום להצדיע ולהודות לכל אותם מתנדבים
שמגיעים שנה אחרי שנה ,ונותנים מכל ליבם למען
הילדים .ותודה להורים שנותנים בנו אמון  -אנחנו
רק השתדלנו להיות בסדר.
˘Ô„¯È· ‰ÈÈÁ

ÈÂÏ‰ ÚËÂ ·¯Ù„ÏÂ‚ „„Ï‡ ¯Â·Ú
·¯ˆ˙ÂËÈÈ˜ ÔÂ‚¯‡· Â˜ÒÚÂ ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ‰Ï‡ ÏÎÏ ÌÎ˙ÂÚˆÓ‡·Â ÌÎÏ ˙Â„Â‰Ï ÂÂ
‡¨ÂÊ‰ ‰ËÈÈ˜· ‰Ù˙˙˘‰ ¨Â˙· ¨ÚË ÆÏ‡ÂÓ˘ Ô‚ ıÂ·È˜· ‰ËÈÈ˜‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈÂ ¨Ô¢ÏÈ
Ì‚ ·Ò‰ ¨ıÂ·È˜‰Ó ÌÈÎÂÁ‰ ÌÈ¯Ú‰ ÌÚ ¯ˆÂ˘ ‡ÏÙ‰ ¯˘˜‰ ·ÂÏÈ˘· ¨‰ÈÏ‡ ÒÁÈ‰Â
Æ¯˘Â‡Â ˜ÂÙÈÒ ÂÏ
˙¯Â‡ ÔÂ¯Â„Â ˙¯Ù‡ ¨ÌÎÏÂÎÏ ˙Â„Â
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˜ÌÈÓÂÏÚ ˙ËÈÈ

ÈÎÈÁ ˙‡ ¯˜È· ¨¯‚¯·„ÏÂ‚ ·„ ßÙÂ¯Ù ¨‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ
˜·È·‡ Ï˙· ˜¯‡Ù ‰ÂÏ· ÈÂÏÈ· ˙Ú· ÌÈÓÂÏÚ ıÂ·È˜ ˙ËÈÈ

ÌÈÓÂ„˜· Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ˜ Ï˘ ÌÂÈÒ‰ ˙·ÈÒÓ

˜ÌÈÓÂ„˜ ˙ËÈÈ
˙ÁÎ˘ È˙Ï· ‰ÈÂÂÁ
Ï¢ÎÓ ÌÚ ˙ÙÈÈÎÓ ‰È„·ÂÚ ÈÁ
¯‚¯·„ÏÂ‚ ·„ ‘ÙÂ¯Ù ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó

„¯˘Ó Ï¢ÎÓ ÌÚ „ÁÈ ÌÈ„˘‰ ˙·Î¯· ÌÈ¯‰Â„ ‰‘¯·Á‰
Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈÂ ¯‚¯·„ÏÂ‚ ·„ ‘ÙÂ¯Ù ‰ÁÂÂ¯‰
ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ

„Â·ÎÏ
Ô¢ÏÈ‡ ÊÎ¯Ó
·˜ÏÏ‚· „ÁÂÈÓ· ¨‰˘ ÏÎ· Ì˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÂÂ˘ Æ‰ÏÈ‚¯ ‡Ï ‰ÈÂÂÁ ÂÏ ‰˙È‰ ÌÈÓÂÏÚ ıÂ·È
˘È‚¯‰Ï ÂÏ ÌÈ˙Â Ì‰ ÆÌÈÓÁ¯ ÍÂ˙Ó ‡ÏÂ ·Ï‰Ó Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ˘ ÌÈ·„˙Ó‰
È˙È‰ „ÁÂÈÓ· ÆÂÏ˘ ÌÈÈÁ· ‰ÁÓ˘Â ¯˘Â‡ Ï˘ ÏÂ„‚ Ú‚¯Ï ≠ ÌÈÂÂ˘ ¯ÓÂÏÎ ≠ ÌÏÂÎ ÂÓÎ
‰ÏÂÚÂ ‰ÏÂÚ˘ ‰È¯Ï·‰ ÏÚ ˜¯‡Ù ‰ÂÏ· ¯Â˜È·‰ÓÂ ¨Ì˙È‡ È˙¯·Ú˘ ˙È¯‚˙‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰Ó
ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈ˘‡ Â¯Î‰˘Î ÂÏ˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÏÎ ˙‡ ÂÁÎ˘ ÂÏÂÎ ÆÌÈÚ· ˘È‚¯‰Ï ˙˙ÂÂ
ÆÈ˙Ú„Ï ¨È˙ÈÓ‡ ÈÎ‰ ¯·„‰ ‰Ê ÆÏÎ‰ ˙Â¯ÓÏ Â˙Â‡ ÌÈÁÂ„ ‡ÏÂ
·˜‰ˆÈÏÓÓ È‡Â ¨‰ÈÂÙ˘ ‡Ï‰Â ˙ÈÏÓ¯Â ‡Ï‰ ‰ÈÂÂÁ‰ ˙‡ Â‡ˆÓ˙ ÌÈÓÂÏÚ ıÂ·È˜· ¨¯ÂˆÈ
Æ‰‡·‰ ‰˘· Ì‚ ˜Ú ÍÂÈÁ Â˙Â‡ ÌÚ ÚÈ‚‰Ï ÌÏÂÎÏ
·‡¨‰·‰
ÌÈÓÂÏÚ ‰ËÈÈ˜· ‰ÎÈÁ ¨‰È„·ÂÚ ÈÁ

·Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂËÈÈ˜· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˙ÂÂˆ ¯Â˜È
אגף השיקום במשרד הרווחה מלווה לאורך שנים את איל“ן בפעילויותיה השונות .אחד הנושאים
החשובים והמרכזיים שבהם מסייע משרד הרווחה לאיל“ן הוא בתקצוב חלק ממפעל קייטנות
הקיץ ,שהפך להיות פרויקט הדגל שבו משתבחים כל הצדדים .הסיוע הכספי של אגף השיקום
במשרד הרווחה מאפשר לעמותה להרחיב את הפעילות ,ולהגדיל את מספר הילדים אשר לוקחים
חלק בקייטנות.

גם השנה התקיימה קייטנת איל“ן
בקדומים  -הקייטנה הגדולה ביותר מבין 31
הקייטנות של העמותה ברחבי הארץ .הפעם
השתתפו בה כ– 80חניכים וכ– 150מתנדבים,
שהגיעו מרחבי הארץ לחמישה ימים של כיף ושמחה,
חברויות חדשות וחיוך רחב .הילדים נהנו ממופע
קפוארה מרשים ,ומקריוקי על שפת הבריכה שבו
כל חניך שרצה יכול היה להגשים את חלומו להיות
זמר .שלמה שביט הציג בפני החניכים  280כלי
נגינה שבנה בכוחות עצמו ,והם נהנו להפגין את
כישוריהם ביום ספורט לבנים ובסדנאות כמואיפור,
אפייה וקיפולי נייר לבנות .חברי להקת ”מקום בלב“
שרו ,ניגנו והקפיצו את החניכים עם המתנדבים
עד חצות הלילה .אירועים אלה ,ועוד פעילויות
רבות ומגוונות ,היו מנת חלקם של הילדים במהלך
הקייטנה .ביום האחרון עלו הילדים לאוטובוסים
מלאי ציפייה לקייטנה בשנה הבאה .גם למתנדבים
מהווה הקייטנה חוויה בלתי נשכחת ,והם מייחלים
לחזור עליה מחדש בכל קיץ.

˜ÚÂ·Ï‚ ‰ÏÚÓ ˙ËÈÈ

„¯˘Ó· ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ Ï‰Ó
„ÁÈ ¯˘ÈÏ‡ ‰ÓÏ˘ ¯¢„ ‰ÁÂÂ¯‰
‰ÓÁ ‡Â·Ó ˙ËÈÈ˜ ÈÎÈÁ ÌÚ
ˆ˙‡ ¯˜·Ó ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÂ
ÌÈÓÈ˘‚Ó ˙Ó¯ ˙ËÈÈ˜ ÈÎÈÁ
·˙Á˜ÙÓ ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ Æ˙¯Î
ÈÏÈ ‘·‚ ˙Èˆ¯‡‰ ÌÂ˜È˘‰
„¯¢„ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ Ï‰Ó ¨Ï‡È
˘ÌÂ˜È˘‰ ˙Á˜ÙÓ ¨¯˘ÈÏ‡ ‰ÓÏ
Ï¢ÎÓ ¨ÌÚ¯· ‰‡È„ ‘·‚ ˙Èˆ¯‡‰
‡¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ
Ô‚ÒÂ Ô‰Î ‰ÈÁ ‘·‚ Û‚‡‰ ˙¯ÈÎÊÓ
ÌÈ¯Ù‡ ¯Ó ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ Ï‰Ó
‰‘‚ÂÁ

ÌÈ¯ÂÓÁ ÏÚ ÌÈ·ÎÂ¯ Ô¢ÏÈ‡ ÈÎÈÁ
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ÚÂ·Ï‚ ‰ÏÚÓ ˙ËÈÈ˜· ˘Á ÛËÏÏ

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

בחודש אוגוסט  2005התארחו חניכי קייטנת מרכז השיקום והספורט של איל“ן חיפה במשך יום תמים
וגדוש חוויות בקיבוץ יזרעאל .זו השנה השנייה שמפעל ”מיטרוניקס“ ,המייצר את ה“דולפין“ לניקוי
בריכות ואשר מאמץ את נבחרת השחייה של איל“ן חיפה כבר כמה שנים ,מארח את בני הנוער של
קייטנת איל“ן חיפה ,וגם הפעם יצאו המארגנים מגדרם כדי לשמח את הילדים ולגרום להם אושר.
האירוח היה נדיב במיוחד ,והתוכנית העשירה כללה ארוחת בוקר וארוחת צהריים בחדר האוכל של
הקיבוץ ,סיור בליווי הסברים מפי עובדי מפעל ”מיטרוניקס“ ברפתות של הקיבוץ ,בבריכות הדגים
ובמעיין יזרעאל.
היתה זו חוויה יוצאת מגדר הרגיל ,שלא במהרה תישכח .גם השנה הוכיחו המארחים רוחב לב ,והפגינו
נכונות גדולה לסייע ולהעניק .הילדים והמדריכים זכו בתום הביקור למתנות ,וחזרו לבתיהם עליזים
וצוהלים .זו ההזדמנות להביע תודה מקרב לב למנכ“ל ”מיטרוניקס“ מר עופר שחר ,למנכ“ל מר משה
קירשברג ,לעובדי המפעל ולצוות התרבות .כן ירבו חוויות שכאלה.

¢Handicamp¢ ÌÈ¯‚Â·Ï Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ıÈ˜‰ ‰ÁÓ
≤¢ÌÈ¯ÂÚ¢ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÂ‚Ó ÏÚ Â‚Ú˙‰ ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈÎ µ
ÔÂÙˆ ˙È·Á¯Ó Ò¢ÂÚ ¨Â· ‰ˆÈ ∫˙‡Ó

השנה התקיים מחנה הקיץ לבוגרים בכפר הנוער ”נעורים“ ליד נתניה .במחנה השתתפו  25נכים
צעירים מכל רחבי הארץ ,שאותם ליוו מתנדבים בגיל דומה .המחנה נחל הצלחה רבה מאוד.
הפעילות כללה בילויים רבים ,כמו ביקור במופע של להקת ”מיומנה“ ביפו ,ביקור ב“קומדי בר“
בתל אביב ,טיול ג‘יפים מסורתי ,קריוקי ,דיון במאבק הנכים ,ביקור בפאב ועוד .גולת הכותרת של
המחנה היא ההווי המיוחד שמתפתח בין המשתתפים  -הבילוי ביחד ,הרבה צחוק ,בדיחות ואווירה
חמה ומלוכדת ,ובעיקר הקשרים המתמשכים במשך השנה כולה ,ההתכתבויות ,הטלפונים,
המפגשים והבילויים המשותפים .מחנה הקיץ מתקיים בעזרת איל“ן חיפה ,ושותפים פעילים הם גם
חברי ”רוטרי“ שמר עקיבא הררי הוא נציגם המסור .כל המלווים הם מתנדבים ,ובראשם עומד מר
גיא שרי  -רכז המחנה .השנה היתה תוספת נכבדה למתנדבים :נווה שרי ,בן חמישה חודשים ,בנם
של גיא וחן ,שעבר מיד ליד ונהנה מאוד מתשומת הלב הרבה של כולם .במפגש הסיום של המחנה
היתה לכולם בקשה אחת  -להמשיך את הפרויקט ולהאריך אותו .יו“ר איל“ן רו“ח חיים פריילכמן
ומנכ“ל איל“ן מר שמעון צוריאלי הדגישו את הצורך בהרחבת המחנה למחזור נוסף בשל הביקוש
הרב .אנשי ”רוטרי“ הביעו את התרגשותם מהדברים החמים שסיפרו המשתתפים ,והם מקווים
שבשנים הבאות יגיעו גם משתתפים מחו“ל.
מי שמעוניין בפרטים נוספים מוזמן לבקר בפורום ”שיתוק מוחין“ באתר האינטרנט תפוז
 ,www.tapuz.co.ilובאתר  .www.camp-ilan-il.h12.ruצפויה לכם הנאה רבה.

„Â·ÎÏ
‡‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ
˙ËÈÈ˜· È˘ Â˙· ‰Ù˙˙˘‰ ¨‰˘ È„ÓÎ
ÂÂˆ¯· ÆÌÈÈÁ ˙ÈÈ¯˜· Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ıÈ˜‰
Ô¢ÏÈ‡Ï Â˙Î¯Ú‰ ˙‡Â Â˙„Â˙ ˙‡ ÚÈ·‰Ï
¯ÂÒÓ‰ ÒÁÈ‰ ÏÚ ¨ÔÂ‚¯‡‰ ÏÚ ‰ÙÈÁ
˙ÂÈÂÂÁ‰Â ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÚÙ˘ ÏÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ
·ÌÈ˘˜·Ó Â‡ „ÁÂÈÓ· Æ‰ËÈÈ˜‰ ÍÏ‰Ó
¯Â‡ÈÏ ¯Ó ‰ËÈÈ˜‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ÔÈÈˆÏ
‡Â˘Ú˘ ¨ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ˙ÂÂˆ ˙‡Â ÔÓÏ‚
‰Î ‰È‰ ¯˘‡ ÚÂ·˘‰ ˙ÁÏˆ‰ ÔÚÓÏ ÏÎ‰
ÆÌÈ„ÏÈÏ ·Â˘Á
˘ÈÂÏÈ· ¨¢Â¯Â‚ Ô‚¢· ¯Â˜È· ≠ ˙ÂÈÂÂÁ‰ ÚÙ
·‰¯ÈˆÈ È˜Á˘Ó ¨˙ÂÚÙÂ‰ ¨¢„¯‚ ‰ÂÏ¢
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ¯È‡˘‰ ≠ ‰ÎÈ¯·· ‰ÈÈÁ˘Â
‰˘· ‰ËÈÈ˜Ï ‰ÈÈÙÈˆÂ ¨„ÂÚ Ï˘ ÌÚË ÌÚ
¯·Î ÏÂ„‚‰ ˘ÙÂÁ‰˘ ˙Â¯ÓÏ ¨ÍÎÂ Æ‰‡·‰
¯ÙÒÏ È˘ ‰ÎÈ˘ÓÓ ÔÈÈ„Ú ¨ÂÈ¯ÂÁ‡Ó
ÏÚ ˙¯Â˘˜˙‰ ÁÂÏ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È¯·ÁÏ
Æ‰Â¯Á‡‰ ‰ËÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂÂÁ ÏÎ
‡‰‡·‰ ‰˘· ·Â˘ ˘‚ÙÈ‰Ï ÌÈÂÂ˜Ó Â
Æ‰‰ÓÂ ˜˙¯Ó ÚÂ·˘ „ÂÚÏ
˘¨‰·ÂË ‰
‰ÙÈÁ ¨È˜ˆÈÏ ¯˘ÈÙ ˙ÁÙ˘Ó

˜Ú·‚ ˙ËÈÈ

¢·Ï·˘ ‰Ó¢
דברים שכתבה החניכה היבה חמדאן עבור טקס הסיום של מחנה הקיץ לבוגרים) .את הדברים
הקריאה לילה ,מתנדבת ותיקה במחנה(.
אני חושבת שהיחסים בין כולם כאן ממש עמוקים .יחסים עמוקים משמעותם היא לחזק זה את זה,
לדבר על הכל ,לעזור אחד לשני להיות ביחד ברגעים קשים ולבטוח אחד בשני.
לא פוגשים כל יום אנשים במידת העומק הזו .נותנים לי להרגיש כאן שאני תמיד במרכז העניינים,
שאני מישהו חשוב .נותנים לי להרגיש שאני משמעותית לסביבה ושאני חברה אמיתית.
ביומיום אין לי הרבה קירבה כמו כאן .יש לי תחושת ריקנות .כאן ממש לא נותנים לי לשקוע בהרגשת
עצבות .תמיד מנסים לחפש דרכים לצאת מזה .השבוע הרגשתי עצבות כמה פעמים ,אבל כל הזמן
מישהו בא וניסה לעודד ולהוציא אותי מזה .יש כאן הרבה אהבה שלא נגמרת .זה גורם לך לתת מכל
הלב ,בלי חשבון .זה כיף לתת ולקבל.
אני מקווה שכל אחד בדרכו ייקח מכאן את הדברים הטובים שחווינו להמשך דרכו .אני מאחלת
לכולכם חיים הכי מאושרים שיש.
באהבה ,היבה

Ú·‚ ıÂ·È˜ ˙ËÈÈ˜· ˙È¯‚˙‡ ˙ÂÏÈÚÙ

ÌÈÒÂÒ ÏÚ ÌÈ·ÎÂ¯ ‰‘¯·Á‰

‰ÁÓ· ‰‘¯·Á‰ ˙‡ ÌÈ˜ÙÓ ÌÈ·„˙Ó

È‡È ˙È·· ÌÈ‰ ÛÂÁ· ÌÈÏ·Ó
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„·¯ Ï¢ÎÓ‰
עלון נוסף של איל"ן מונח לפנינו ,והפעם הדגש בו הוא על קייטנות הקיץ ועל פרויקטים של פיתוח דוגמת בית
הספר "רימון" בלוד באדיבות ובסיוע "רשות שדות התעופה" ,ובית הספר "אופק" בהרצליה בשיתוף ובסיוע
עיריית הרצליה .אין ספק ,שככל שנצליח למצוא שותפים לדרך ומסייעים במימון  -כך נוכל להרחיב את פעולות
הפיתוח וההצטיידות במסגרות נוספות המטפלות בילדי איל"ן.
בימים אלה נפרדנו מהעובד הסוציאלי הראשי באיל"ן ,אלדד גולדפרב ,אשר יצא עם משפחתו לחו"ל לשנים מספר.
אלדד הטביע את חותמו בעבודה הסוציאלית באיל"ן ,פיתח את פרויקט הקייטנות והיה לנכים כתובת לפניות
רבות לעזרה ,ולעובדים סוציאליים ברחבי הארץ להדרכה ולהכוונה .אנו מאחלים לו הצלחה ,ומקדמים בברכה את
ד"ר יוסי מלר ,מחליפו בתפקיד .ד"ר מלר הוא עובד סוציאלי בעל שם ועתיר ניסיון ,ואין לי ספק שבכוחו להוביל
את מערכת העבודה הסוציאלית באיל"ן להישגים נוספים .אני מבקש מכל הסניפים והמוסדות לשתף עימו פעולה
בהיכנסו לתפקיד ,ומקווה שחרף החגים תהיה תקופת המעבר קצרה והעבודה תיכנס למסלולה במהרה.
אנו נמצאים בשלב של קליטת מערכת המחשוב החדשה באיל"ן .אין זה דבר של מה בכך ,שכן מדובר
במהפך ארגוני שיעביר את העמותה לשיטות עבודה מתקדמות כמקובל בארגונים ארציים שפריסתם רחבה.
המערכת אמורה לתת מענה לדרישות הרגולציה ,ולייעל את העבודה בשקיפות ותחת בקרה שוטפת .המאמץ
הנדרש מאיתנו הוא רב ,אולם לאחר שלב הטמעת המערכת נהנה כולנו מפירותיה ונוכל לעבוד בכלים חדשים ,שאם נשכיל לנצל את יתרונותיהם
נצא כולנו נשכרים.
אני מאחל למתנדבים ,למטופלים ולעובדי איל"ן שנת עבודה פוריה ,שנה של צמצום פערים ושל שיקום ושילוב בחברה של ילדינו.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

‘·‚ ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
¨˜ÏÂÙ È„‚ ¯Ó ÔÂÙˆ· ÌÂ˜È˘‰ ÊÎ¯ ¨ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ
Ï‰Ó Ô‚Ò ¨¯ÒÈ˜ ‰„Â‰È ¯Ó ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ·˘Á
‡‚˙È·¢ ˙Ï‰Ó ¨‰‘‚ÂÁ ÌÈ¯Ù‡ ¯Ó ÌÂ˜È˘‰ Û
¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ ‘·‚ ¢ÌÈ¯Ó
˘ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ

ˆ˙Â„ÒÂÓ· ¯˜È· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÂ
‡‰ÙÈÁ· Ô¢ÏÈ
החשב הנכנס של משרד הרווחה מר יהודה קיסר נענה להזמנתו של מנכ"ל איל"ן מר שמעון
צוריאלי וערך סיור היכרות עם מוסדות איל"ן בחיפה .לביקור הצטרפו סגן מנהל אגף
השיקום במשרד הרווחה מר אפרים חוג‘ה ומרכז אגף השיקום בצפון מר גדי פולק.

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

מו"ל:
מנהלת פרויקטים :שרי יצחק
עורכת ראשית עיתוני לקוחות :נירה דישי
עורכת :רוית קלימר
עריכה גרפית ועיצוב :ירמי אמסטר
ניהול הפקת דפוס :מיקי שטופלמן,
אפרת סער
דפוס :בזק ישיר
רח' שפע טל  8תל אביב 67013
ת"ד  57388מיקוד 61572
טלפון03-5652100 :
פקס הנהלה03-5626476 :

ÈÓÒ ¯Ó ¨ÌÈÈÁ¯ÂÓ ˜ÁˆÈ ¯Ó ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
‰„ÚÂ ÈÏ‡ ¨ÌÈÈÁ¯ÂÓ

ÈÁ‰ ˙ÈÙ ˙ÎÂÁ
·ÌÈÏ˘Â¯È· ¢‰ÏÈ‚ ÔÂÚÓ¢
מר סמי מורחיים ,המתגורר בטורקיה ,הוא תורם ותיק וידיד יקר לאיל"ן .בספטמבר הגיע
לביקור בארץ יחד עם ילדיו ,אלי ועדנה ,ואחיו יצחק .בעת ביקורם בירושלים נערך ב"מעון
גילה" טקס לחנוכת פינת החי ,אשר נתרמה על ידי סמי ורעייתו ג‘ני לכבוד ילדיהם לוסי,
עדנה ואלי.
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