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ם תחילת תקופת החורף וסיומם של החגים אנו
מסכמים שנה .שנה מיוחדת עברה על עם ישראל,
בעיקר בחודשים האחרונים ,עם פרוץ המלחמה בצפון.
בתקופה זו באה לידי ביטוי רוח ההתנדבות והרגישות
של חברים וחברות ,וברצוני לציין במיוחד את אנשי
"בית קסלר" ,החל במנכ"ל ,מר משה דולב ,וכלה בכל
הצוות המקצועי שבילה ימים ולילות לצידם של הנכים
בבית ,בעת שמוסדות אחרים עזבו את הצפון והעבירו
את המטופלים למקומות אחרים" .בית קסלר" תיפקד
באופן מושלם ועל כך מגיעה להם ברכת יישר כוח .כמו
כן ,ברכה זו נשלחת גם לכל העובדים והמתנדבים בחיפה
ובצפון וכן לחברים מסניפי איל"ן האחרים ,כמו תל
אביב וירושלים ,שנרתמו לעזרה לצפון ,וכולם יחד התגלו
במלוא עוצמתם במילוי המשימה החשובה של עזרה
לזולת .אנו מצדיעים לכולם.
ברצוני להודות לכל הקיבוצים והמוסדות ,המתנדבים
והרכזים ,שהמשיכו והתמידו במפעל המבורך והחשוב
של קייטנות הקיץ ,פעילות הדגל של איל"ן בקיץ ,ויש
לציין כי למרות המלחמה מרבית הקייטנות פעלו כרגיל.
אני רוצה לברך ולהודות לכל הגופים העסקיים שעומדים
בקשר שוטף עם איל"ן ,דוגמת "מיקרוסופט" שמפעילה
פרויקט ללימוד השימוש במחשב ,קבוצת "פישמן"
שעוזרת בגיוס משאבים ומפעילה את עובדיה בהתנדבות,
בנק "מזרחי-טפחות" שליווה אותנו בחסויות ברדיו
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ובפעילות בקייטנה .תודה רבה גם לבנק "הפועלים" על
הכללת איל"ן בבזאר העמותות ,לרשת האופנה ""H&O
ולרשת "סנטר פארם" על מכירת סיכות אילן ,וכמובן גם
לגופים אחרים שלא הוזכרו .כולם יבואו על הברכה.
בזכות גופים אלו ובזכות עבודתם הברוכה של המתנדבים
ברחבי הארץ והעולם אנו מסוגלים לקיים פעילות ענפה
ורחבה של איל"ן ועל כך תודתי בשם העמותה .בהזדמנות
זו ברצוני לעודד ולקרוא לגופים נוספים להצטרף לתמיכה
בקהילה ולהירתם לעזרה לאיל"ן.
לסיום ,אני רוצה לדווח על הודעה שמסרתי להנהלת
איל"ן בדבר רצוני לפרוש מתפקיד יו"ר איל"ן .לצערי,
עקב עומס עבודה ,אין לי את הזמן הדרוש לטעמי לקיום
פעילות נאותה בעמותה ולכן ביקשתי לשחרר אותי
מהתפקיד .אשמח מאוד שוועדת החיפוש תמצא מועמד
ראוי במהרה.
עדיין איני נפרד ,אך אני שמח לנצל מעמד זה כדי להודות
לכל הנהלת איל"ן ולכלל החברים במרכז ובסניפים,
למנכ"ל שמעון צוריאלי ולכל המתנדבים על ההזדמנות
שנתנו לי להכיר מקרוב עמותה נפלאה זו המורכבת
מאנשים נפלאים שכל מטרתם לעזור בכל עת לנכים
באשר הם.
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היו ברוכים והמשך פעילות מוצלחת,
חיים פרייליכמן
יו"ר איל"ן
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‡˙ ÔÈÊ‚Ó‰

„·¯ Ï¢ÎÓ‰

˙

ם הקיץ ועימו החופש ,שלגבינו באיל"ן היה
תקופת עבודה מאומצת ,במיוחד על רקע
המלחמה בצפון .הקייטנות ,שחלק מפעולתן בא לידי
ביטוי בעלון זה ,התנהלו ,חרף הקשיים ,בצורה מוצלחת
ביותר .בשל המצב נאלצו קיבוצים בצפון לבטל את
הקייטנות ,ברם ,קיבוצים אלו עשו מאמץ למצוא
פתרונות חלופיים לילדים.
הגדיל לעשות קיבוץ לביא שפנה לקיבוץ בארות יצחק
בבקשה שיקלוט את ילדי איל"ן מלביא עם מדריכיהם
ויקיים את הקייטנה אצלם .בקיבוץ בארות יצחק
התקיימה באותו שבוע קייטנה משלהם לילדי איל"ן,
וכך התקיימו למעשה בבארות יצחק שתי קייטנות,
האחת לילדים קטנים ,בהדרכת הנוער של בארות יצחק,
והאחרת לנערים בוגרים ,בהדרכת הנוער של לביא.
קיבוצים נוספים רבים קלטו ילדים אחרים מקייטנות
שבוטלו בצפון וכך זכו מרבית הילדים גם השנה להשתתף
בקייטנות ,וילדי הצפון זכו לעיתים להשתתף אף ביותר
ממחזור אחד.
היתה זו תקופה עמוסה וקשה שהוכתרה בהצלחה
רבה ,הודות לרוח ההתנדבות ולמסירות הרבה שגילו
הקיבוצים .תודתנו שלוחה אליהם וגם לתנועה הקיבוצית
וליישובים שנרתמו לעזרת המפעל היפה.
מעון "בית קסלר" שבקריית חיים היה בתקופת המלחמה
בעין הסערה ותיפקד בצורה בלתי רגילה .הצוות והדיירים
ראויים למחמאות רבות על התנהלותם למופת .תוכלו
לקרוא על קורותיהם בעת המלחמה בעלון זה.
בימים הקשים של המלחמה באה לידי ביטוי גם

המעורבות ההדדית בתוך עמותת איל"ן .כך למשל ארח
"מרכז הספורט" ברמת גן משפחות ופתח שעריו לפעילות
ספורט לנכים מצפון הארץ" ,מעון גילה" בירושלים נתן
קורת גג לכמה נכים ,המפעל המוגן "בית מליכסון" בתל
אביב העסיק נכים שהגיעו מ"בית קסלר" וסניפי איל"ן
השונים הציעו סיוע באיתור מקומות ראויים לקליטת
נכים ובני משפחותיהם הרחק ככל האפשר ממקום נפילת
הטילים.
לאחרונה הסתיימה ביקורת עומק באיל"ן ,שנערכה על
ידי משרד רואי חשבון חיצוני ,בהזמנת החשב הכללי.
מסקנות הביקורת מהוות תעודת כבוד לאיל"ן ,שכן
עיקרי הממצאים מראים שכספי התמיכות שקיבלה
העמותה הועברו ליעדן במלואן ,התקציב מנוצל כולו
למטרות שלשמן הוקמה העמותה והעמותה מתאפיינת
באיתנות פיננסית והיא מקיימת את כל ועדות החובה
ומנהלת פרוטוקולים מסודרים .עוד מראה הביקורת כי
הוצאות מינהל ,ובכלל זה שכר הבכירים ,הינם בהתאם
לשיעור ההוצאות המותר לעמותה בסדר גודל זה .באופן
כללי נמצאו ליקויים מזעריים ואנו נפעל לתיקונם.
אנו גאים במסקנות הביקורת ומבטיחים שנמשיך
להתנהל בצורה שקופה ,תקינה ובהתאם לדרישות
הרגולציה ,תוך ביקורת פנימית וחיצונית ,מתוך מגמה
להרחיב ולשפר את השירות שאנו נותנים לילדי איל"ן.
בברכת יישר כוח למתנדבים ולעובדים,
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן
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ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ

‡˙Á‡ ˙È˘Â‡ ‰Ó˜¯ ≠ Ô¢ÏÈ

‰

מלחמה בצפון העמידה את איל"ן בפני התמודדות מורכבת שבמהלכה השתדלנו לתת
מענה לכל צורכי הנכים שלנו ,הן הבוגרים והן הילדים ,כדי לשמור על ביטחונם .הדבר נעשה
על ידי כניסה למרחבים מוגנים במסגרות בהן הם נמצאים וכן על ידי העברתם למקומות בטוחים
במרכז הארץ והמשך הפעילות השוטפת שם.
המוסד המרכזי שהיה בעין הסערה ונאלץ להתמודד עם המצב הקשה הוא מעון הנכים "בית קסלר"
שבקריית חיים .במעון זה מתגוררים כ– 70דיירים בוגרים בעלי נכויות פיזיות .הצוות נערך להגנה על
הדיירים מכיוון שלא היתה אפשרות להוציאם מאזור הסכנה .בכל קומה במבנה החדש והיפה ישנם
מרחבים מוגנים .הדיירים שהו בקרבת המרחבים המוגנים ונכנסו אליהם בשעת האזעקה .כמובן
שהדבר דרש תגבור כוח אדם מטפל ,לסיוע בהעברה מהירה למחסה ,וכן לצרכים נוספים ,אך הנהלת
"בית קסלר" התמודדה עם המצב בצורה מעוררת הערכה ,וזה המקום להודות להנהלה ולצוות
העובדים המסור .מרכז איל"ן סייע ל"בית קסלר" במידת האפשר ,אם בארגון ההופעה של שלמה
בר ,שהגיע למקום למרות מתקפת הטילים הנוראית שהיתה ביום הופעתו ,ואם בגיוס המשאבים
הכספיים לכיסוי חלק מההוצאות שנגרמו בגין המלחמה ,וכמובן גם בעידוד ,תמיכה ועמידה בקשר
רציף עם המקום .יו"ר איל"ן ,מר חיים פרייליכמן ,ומר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,ביקרו ב"בית
קסלר" בזמן המלחמה ו"זכו" לחוות את חוויית הכניסה למרחב המוגן יחד עם דיירי הבית.

‰ÓÁÏÓ‰ ÔÓÊ· ¯ÏÒ˜ ˙È·· ¯Â˜È·· ¨Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯ÓÂ ¨Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ ¯Ó

‰ÓÁÏÓ ÔÓÂÈ ≠ ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢

·

– 16ביולי  2006נשמעו הדי פיצוצים
באזור המעון ומיד לאחריהם נשמעה
אזעקה – צלילים זרים ולא מוכרים שסימנו
את תחילתה של תקופה חדשה ואורח חיים
קשה ומעיק .המצב החדש חידד והדגיש את
התלות המוחלטת של האנשים המרותקים
לכיסאות גלגלים בסביבת החיים ובאנשים
המטפלים בהם.
אי הוודאות ,התלות והאיום על הקיום הפיזי
הציפו רגשות חבויים ומודחקים ובמהלך השהייה
במרחבים המוגנים פרצו אנשים בבכי והביעו
חרדות שעלו מנבכי עברם .הימים הראשונים היו
קשים במיוחד וחלק מהדיירים שלא עמדו בעומס

8

הרגשי עברו לגור בבתי משפחותיהם במרכז הארץ.
למרות שחרדו לגורל ילדיהם ובני משפחותיהם
התארגנו העובדים בצורה נפלאה ,ומתוך מחויבות
ונאמנות לדיירים ול"בית קסלר" הגיעו לעבודה
ונשארו במקום ,וכפי שכבר נאמר ...רק בעת צרה
אתה יודע מי הם חבריך .המעון התארגן לעבודה
במשמרות ארוכות של  12או  24שעות ,וכל אנשי
הצוות תרמו ליצירת אווירת ביטחון ,רוגע ושגרת
חיים שנעה בין עיסוקי היומיום לכניסה לחדר
המוגן בעת התקפת טילים .את שגרת החיים
המעייפת שברו אנשים טובים שבאו להנעים את
זמננו  -הזמר והמוזיקאי שלמה בר שלווה על
ידי נגן הגיטרה אילן בן–עמי  ,והזמר אונרי בן

סימון שהגיע דרך "אמנות לעם" .כמו כן קיבלנו
ממתקים ,משחקים ותשומת לב מעובדי "רפא"ל",
מ"הג'וינט" וממתנדבים רבים שבאו לחזק ולעודד.
גולת הכותרת בהוויי המקומי היתה החולצה
עם הכיתוב "נשארתי בחיפה למרות הטילים"
והכתבה בערוץ החדשות המקומי של  HOTשבה
סיפרו דיירי המעון על קורותיהם ותחושותיהם
בעת המלחמה .עד כאן שלושה שבועות לא קלים
שאחריהם ניצלנו את "הפסקת האש" ויצאנו -
הדיירים והעובדים  -לנקות את הראש בטיול
קצר בקיסריה .כשחזרנו חיכתה לנו להקה צבאית
שהופיעה בפנינו ושימחה את כולם.
 :2.8.06כרגע "רגיעה"  -נראה מה ילד יום.

˙È·‰ ≠ ¯ÏÒ˜ ˙È·¢
˘¢‰ÓÁÏÓ· Ì‚ ÈÏ
‰ÓÁÏÓ ÔÓÂÈ Í˘Ó‰
˙Â˜ÚÊ‡‰ ÔÈ· ÔÓÊ‰ ˙‡ ÌÈÓÈÚÓ

ÌÈÏÈË‰ ˙Â¯ÓÏ ÌÈ˜˙ÓÓ‰ ˙ÂÁ· ¯ÂÎÓÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ
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בוע רביעי ועדיין לא רואים את הסוף.
עייפות ושחיקה מתגנבים ויוצרים
סדקים דקים בקיר הרוגע והשותפות במאמץ
המלחמתי.
תכננו לצאת לטיול קצר נוסף לאזור קיסריה,
אבל נפילות הטילים באזור חדרה נוטעות בנו
את ההבנה שכאן ,ב"בית קסלר" ,יותר בטוח.
נחכה להזדמנות נוספת בקרוב.
השבוע מאופיין בריבוי התקפות טילים
באזור הקריות וחיפה ובנפילות טילים ארוכי
טווח ,שקול הפיצוץ שלהם חזק מאוד ונשמע
למרחוק .ההוויי המקומי כולל ספירת הנפילות
)פיצוצים( שקולם נשמע וניסיון לנחש היכן
נפלו  -טווח הנפילות מהמעון נע בין מאות
מטרים לקילומטרים ספורים.
השבוע הפקנו חולצה נוספת )תרומת יונת
דסקלו ,חבר "שתף פתרונות וייעוץ בע"מ -
פתרונות מחשוב"( עם הכיתוב" :בית קסלר
הבית שלי גם במלחמה" .החולצות מסמנות
את השותפות והרגשת היחד של אנשי הצוות
והדיירים והקשר והאמון של כולנו במקום
המיוחד שלנו.
השבוע זכינו לביקור של אינס ,דגן ומיכל מרמת
השופט מחברת "בא מהטבע" .הם הפעילו את
הדיירים והצוות בצורה נפלאה וחווייתית )תודה
ל"אמנות לעם" שיוצרים את הקשר עם אמנים
ואנשים טובים אחרים(.
יום שישי  -אנו שומעים בחדשות על הסכם
הפסקת האש המתהווה באו"ם ומקבלים אותו
ברגשות מעורבים ,כמו מרבית התושבים בארץ.
יום שבת  -צה"ל נכנס ללבנון בכוחות גדולים
והדיירים והעובדים שולחים את אהבתם
ותפילותיהם לחזרתם בשלום של חיילינו
הגיבורים.
מחר מתחיל שבוע חדש עם תקווה חדשה לחזור
לשגרת החיים ,ללא אזעקות ופיצוצים.
משה דולב
מנהל "בית קסלר"

˙‰¯È˜Á ˙„ÚÂ Ì˜Â
‰Ï˘ÓÓ‰ „Â˜Ù˙Ï
Û¯ÂÚÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙„ÈÓÂ

Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ Ø ˙‡Ó
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ומדנים שונים ומספרים רבים
הופרחו לחלל האוויר בניסיון לאמוד
את נזקי העורף ואת עלות המלחמה .קריאות
רבות לחקירת המוכנות למלחמה  -בחזית
ובעורף  -מופנות מכל צד ומתעצמת המחאה
כנגד מה שמכונה מחדלי הפיקוד הבכיר
בניהול הלחימה ובציוד הלוחמים.
ברם ,אט אט משתכחת לה העובדה שאת
מקומה של הממשלה במתן פתרונות לעורף
בעת מלחמה מילאו פילנתרופים למיניהם,
עמותות וקרנות ציבוריות ופרטיות.
נשאלת השאלה האומנם לפנינו כישלון
נקודתי של הממשלה שלא השכילה לתת
מענה אמיתי ונכון לתושבים בזמן אמת,
או שמא מדיניות מכוונת שמונהגת על ידי
פקידי האוצר ומטרתה להקטין ככל האפשר
את מחויבות הממשלה בנושאי רווחה
ובריאות ולהעביר הנטל לכתפי עמותות
הבאות בנעליה של הממשלה ומגישות את
הסיוע לתושבים.
האומנם אין בתקציב המדינה הסכומים
שהוצאו על ידי התורמים והעמותות לסיוע
לתושבי הצפון?
ובכן לא התקציב הוא הבעיה ואפילו לא
היכולת הארגונית להיערך לפינוי התושבים
ולפיצוי נאות .התקציב קיים ותוכניות
החירום מוכנות במגירה ואולם תפיסת
העולם הגורסת שהמדינה צריכה להקטין
את מעורבותה ברווחת הפרט ,היא שהביאה
למצב בו הפתרונות שהועמדו לרשות תושבי
הצפון היו ברובם הגדול מגורמים וולנטריים.
נכחתי במספר כינוסים של עמותות שנטלו
חלק במפעל הגדול של פינוי התושבים
והדאגה למחסורם .קריאות רבות נשמעו
שלמעשה זוהי חובתה של הממשלה וראוי
לבחון בבג"צ את מידת אחריותה ומחויבותה
של הממשלה למילוי הצרכים במקום לחזר
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על הפתחים ולאסוף תרומות למילוי החסר.
התשובה שניתנה לאותם קריאות הייתה
שזוהי עת לעשות ולא לעתור ,עת לסייע
ולהתנדב ולא לבוא בטרוניות למדינה.
והתוצאה ,העבודה נעשתה בצורה שהביאה
כבוד לעמותות השונות אבל המדינה שוב
התנערה מאחריותה.
יש בכך משום קו רצוף בהתנהלות
היומיומית של המדינה .בתחילה מפריטה
הממשלה שירותי רווחה שאמורים להינתן
על ידה בטענה שגורמים פרטיים ועמותות
ינהלו זאת טוב יותר מאשר המדינה ,כאשר
המדינה מתחייבת לתקצב את השירותים
שהופרטו .בהדרגה מצטמצם ונשחק התקציב
שהממשלה מעמידה לרשות העמותות כדי
לספק את צורכי התושבים וראו זה פלא,
מגיע הרגע בו העמותות ולא הממשלה הנן
הכתובת לשירותי הרווחה .מצב זה גורם לכך
שהעמותות נאלצות להתדפק על דלתות
הציבור בבקשה לתרומות  -בדרכים שונות
ומשונות  -כדי לעמוד ביעדים שלכאורה
הממשלה היא שחייבת לממנם.
ראוי היה שסוגיית תפקודם של העמותות וחלקם
במתן מענה לצורכי הציבור תיבחן לעומק.
העמותות הוקמו מתוך רצון לשפר את שירותי
הבסיס שאמורים להינתן על ידי הממשלה
ולהעשיר את השירותים במתן "אקסטרות"
שתכליתם להיטיב עם השכבות החלשות.
המצב כיום הוא שהציבור נדרש לכסות
בתרומתו את בסיס השירותים שהמדינה
מחויבת בהם וההיחלצות למען העורף
במלחמה הינה רק דוגמא לכך.
יאמר מפורשות  -אנו מברכים על התנדבות
הציבור ,על התרומות ועל הרצון הטוב לסייע
ואולם כל זאת אמור לבוא בנוסף ,ולא
במקום הממשלה.
כאשר מדברים על ועדת חקירה ממלכתית
ראוי היה שייחקר לעומק גם תפקוד הממשלה
במתן השירותים לעורף וההזדקקות של
הציבור לתרומות ולפתרונות וולנטריים.
אולי בחקירה זו ניתן יהיה לשים גבולות
בפני רצון האוצר להקטין ככל האפשר את
מחויבותה של המדינה לאזרחיה.
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בית מרים" ,מרכז היום של נכי איל"ן
בקריית חיים נסגר עם פרוץ המלחמה
לפי החלטת פיקוד העורף והמשתקמים נאלצו
להישאר בבתיהם .צוות "בית מרים" המשיך
לפעול מיד עם תחילת המלחמה ביצירת
קשר טלפוני עם המשתקמים ומשפחותיהם
ובהגעה לביקורי בית בהם ניתנו עבודות יצירה
ומשחקים כדי שהמשתקמים יוכלו להעביר את
הזמן הלחוץ בעשייה.
במשך התקופה הקשה פעלנו רבות למציאת
דיור חלופי למשפחות אשר חשו חרדה ומתחים
רבים עקב המצב הביטחוני .העבודה בתקופה
זו היתה מתוחה מאוד בין האזעקות ובין ירי
הטילים ,אך הצוות המשיך לדאוג לחניכים
ולבני המשפחות במסירות רבה ,והכין את
"בית מרים" לקראת שובם של המשתקמים
למסגרת.
בימים אלה של דין וחשבון ושל תסכול הבא
לידי ביטוי בהטחת האשמות והתחשבנות ,אנו
קוראים פרסומים שונים על בתי מלון שדרשו
מחירים מופקעים מאזרחי הצפון אשר ביקשו
לברוח מהתופת שנחתה על ביתם ומבצרם.
לעומתם ,בימים אלו של ברכות ראש השנה
וסליחות יום הכיפורים ,ברצוננו לספר לכם
על אנשי קיבוץ משאבי שדה אשר ניאותו
לבקשתנו וארחו משפחה ,הורים עם שלושת
ילדיהם הנכים ,שזכתה לאירוח כיד המלך
במהלך שלושה שבועות בתקופת המלחמה.

¯ˆ°‰„Â˙ ¯ÓÂÏ ÂÈ

ÚÈÈÒÏ ˙ÂÂÎ‰Â ·ÂË‰ ÔÂˆ¯‰ ÏÚ
Ï˘ ÌÈ˘˜ ÌÈÓÊ·¨Ô¢ÏÈ‡ ÈÎ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ
Ì˙ÓÓÈÁ Æ‰ÓÁÏÓ‰ ·˜Ú ‰„¯ÁÂ ıÁÏ
‡˙ ¨ÌÎ¯Ú˘ Ì˙Á˙Ù ¯˘‡Î Â·ÈÏ
Ì˙ÁÙ˘ÓÂ ÂÓ˜˙˘Ó Ì˙·ÏÈ˘Â
·˜Â¯ÎÈ ‰‚‡„‰Â ÌÁ‰ ÒÁÈ‰ ÆÌÎˆÂ·È
˘ÂÁÏ Ì‰Ï ÂÓ¯‚Â Ì˙Â‰˘ ÏÎ Í¯Â‡Ï
ÆıÂ·È˜‰ È·˘Â˙Ó ˜ÏÁÎ

מיד עם פרוץ המלחמה ,התחלנו לבדוק מה
מצבם של משתקמי "בית מרים" בימים
הטרופים שנחתו עלינו ללא התרעה .גילינו שיש
משפחות שאין להן מענה מבחינת מקום מוגן
מהפצצות כאשר ילדם הנכה לא יכול "לרוץ"
למקלט .ערכנו עשרות טלפונים לקיבוצים,
למושבים ,לבתי הארחה ועוד ,כדי למצוא
מקום נגיש עבור המשפחה המורכבת .בסופו
של דבר מצאנו את המלאכים שלנו בקיבוץ
משאבי שדה.
בשלושת השבועות בהם שהתה המשפחה
בקיבוץ הם זכו לאירוח מופתי הראוי להערצה
ולחיקוי .עם הגעתם סופק להם חדר נגיש,
וגברת שירה מור יוסף ליוותה את המשפחה
לאורך כל שהותם בקיבוץ ,ציידה את הדירה
באביזרים שהנעימו את שהותם )טלוויזיה
ואפילו מחשב!( ,דאגה לצרכיהם היומיומיים,
הגיעה כל יום לדרוש בשלומם ,לקחה
אותם לבריכה ולטיולים בקיבוץ ואף סייעה
בהסעות למרכז היום של נכי איל"ן בבאר
שבע .שם קיבלה אותם מנהלת המרכז ,דנה
ביטון ,ביחד עם כל הצוות ,בזרועות פתוחות
ועם המון אהבה.
לרגע לא נתקלנו בתלונות או באיזושהי
בקשה לתגמול .בחודש של טירוף מערכות,
של לחץ ופחד ,שירה זהרה בנתינה שלה,
בצניעותה ,באחריות הרבה שגילתה ובעיקר
בטוב ליבה.

˙˙Â·¯ ˙Â„Â
ÌÈÙÒÂ ÌÈÁ¯‡ÓÏ

ıÂ·È˜Â ˙ÂÏÈÒÓ ıÂ·È˜ ÂÓÎ
˙Â‡ÏÓ ˙Â„ÓÂÚ Â‡ ÆÔ˙È‡ ‰ÂÂ
ÏÎ ÏÂÓ ‰Î¯Ú‰Â ˙Â‡˙˘‰
ÆÂÏÏ‰ ÌÈ‡ÏÙ‰ ÌÈ˘‡‰
¨Ë˜˘ Ï˘ ‰˘ ÂÏ ‰È‰˙Â Ô˙ÈÈ ÈÓ
·°ÌÂÏ˘Â ÔÂÁËÈ

ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ

¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ÈÓ˜˙˘Ó
ÔÓÊ· ÁÂÂÈ„ ≠ ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ È¯ÈÈ„ ÔÚÓÏ
‡‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡· ˙È„„‰ ‰¯ÊÚ ÏÚ ˙Ó

·

ימים המתוחים של המלחמה שנכפתה
עלינו ,כשההנחיות הן להישאר
במרחבים מוגנים ומשתקמי "בית מרים"
נאלצים להישאר בבתיהם ,הנהלת איל"ן
חיפה וצוות "בית מרים" ממשיכים לפעול
במציאת דיור חלופי ,בביקורי בית ,בשיחות
טלפון תכופות ובמתן עבודות לצורך
תעסוקה בזמן השהייה בבתים ובמרחבים
המוגנים .
צוות המתנדבים והעובדים ב"בית מרים",
בשיתוף פעולה עם מר אלון בוקעי ,ידיד
נאמן של איל"ן חיפה ,ניצלו תקופה קשה זו
כדי לשמח את דיירי "בית קסלר".
דימה הקוסם הדהים את הדיירים במופע

קסמים מרהיב בהתנדבות ,הפגין זריזות
ידיים ,הרשים בלהטוטי קלפים ובכיפוף
כפיות ,תוך שיתוף הדיירים ,שהצליחו בזכותו
להתנתק לזמן מה מהמציאות הקשה.
גב' רות רם הנעימה את זמנם בנגינה על
פסנתר במבחר שירים ומנגינות.
מר זאב רם שעשע את הדיירים במשחק
בינגו המשולב עם חידונים ובדיחות ששיפרו
את מצב הרוח .בסוף משחק מותח ,הוכתרו
ארבעה מנצחים מאושרים שזכו בפרסים,
פרי עבודתם של משתקמי "בית מרים".
שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הניב פעילות
חווייתית ומהנה  .אנו מקוים להמשך שיתוף
פעולה פורה גם בעתיד.

¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ Ø ˙‡Ó
‰ÙÈÁ ¨¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ˙Ï‰Ó
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ÚÈÈÒÓ ·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ
¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢Ï

„Â·ÎÏ
ÍÈÈ˘Ï‡ ‰‡Ï
·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó

·

רצוני להביע את הערכתי הרבה להתגייסות
סניף איל"ן תל אביב לרווחת דיירי בית קסלר
שמתארחים בבית הוריהם בתקופת המלחמה.
החרדות והקושי להתמודד עם חוסר האונים והמתח
שגרמו האזעקות ופיצוצי הטילים באזור הביאו חלק
מהדיירים להחלטה לעבור למרכז הארץ.
ריגשה אותי ונגעה לליבי היוזמה שלך לפנות
לדיירים אלו ולהציע להם שירות ותעסוקה בעת
שהותם בבית.
האחריות המשותפת והערבות ההדדית הופכת את
איל"ן למשפחה גדולה הדואגת לבניה ובנותיה.

תודה ויישר כוח,
משה דולב
מנהל בית קסלר

≠ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ
˘‡¯Ï ÌÈÂÎ˙Ó
Ê¢Ò˘˙ ‰˘‰
מלחמה תפסה אותנו במהלך
ההכנות לראש השנה .בנק איגוד,
אוניברסיטת חיפה ,עיריית חיפה ,ביטוח
לאומי ועמותת "עמך" ,הם רק חלק מהגופים
שהזמינו מתנות מ"בית מרים".
משתקמי "בית מרים" וצוות המתנדבים
המסור היו עסוקים בהכנת מתנות עבור
ראש השנה וכדי לעמוד בלוח הזמנים ,הצוות
ביקר בבתים ועבד יחד עם המשתקמים.
בזכות רצון טוב ומאמץ מיוחד הצלחנו
לספק את ההזמנות במועד הנדרש.
בערב ראש השנה ,משתקמי "בית מרים" נהנו
מפרי עבודתם וקיבלו שכר עבור עמלם.

‚Ï˘ ÌÈÈÂÏÈ
˘‰ÓÁÏÓ· ˙ÂÙ˙Â

‰˘‰ ˘‡¯ ˙‡¯˜Ï ‰¯ÈÎÓÏ ˙Â„Â·Ú ÌÈÈÎÓ

˘Ó˘· ˙Â˘·ÈÈ˙Ó ˙Â„Â·Ú‰

˘¨‰ÙÈÁ· ÔÂÈˆ ˙·È˘ ·ÂÁ¯· ¯‚ È‡ ¨·È„ Ò‡ÈÏ‡ ÈÓ
ÆÈÏ˘ ÌÈ¯Â‰‰ ÌÚ „ÁÈ
במלחמה האחרונה נפלו הרבה קטיושות על יד הבית
שלי ,וזה היה קשה נורא .האזעקה נמצאת מול הבית שלי
ושמעו אותה חזק במיוחד .אין לנו ממ"ד או מקלט בבית,
וכשהיו אזעקות עברנו במהירות לחדר של ההורים שלי
שנמצא במרכז הבית.
האמת שלא פחדתי  ,אבל האחים שלי פחדו מאד והלחיצו
אותי .ניסיתי כל הזמן להרגיע אותם ,ובזכות איל"ן שדאגו
לי ולמשפחתי נסענו לשלושה ימים לקיבוץ "נווה איתן"
שבבקעת בית שאן להירגע .ואני רוצה מאד להודות על
כך מכל הלב.
אני פונה מפה אל ראש הממשלה ומבקש ממנו שבפעם
הבאה לפני שהוא חושב לצאת למלחמה שיגלה סבלנות
ולא ימהר לשלוח את החיילים לשדה הקרב.
הייתי רוצה להצטרף לקרנית גולדווסר ,אשתו של השבוי,
אהוד גולדווסר ,לפגישתה באו"ם ולעזור לה לשכנע את
נסראללה לשחרר את שני השבויים.
אליאס דיב

ÌÈÏ˘Â¯È Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ
ÔÂÙˆ‰ ÔÓ ÌÈ„ÏÈ Á¯‡Ó

·

של המצב הביטחוני בצפון הארץ ,נאלצו גם משפחות של ילדים בעלי נכויות
לעזוב את בתיהן ולהגיע לאזור המרכז.
הילדים התקבלו בחיבוק חם על ידי סניף איל"ן בירושלים ועל ידי בית הספר "אילנות"
שהחליט לאמץ בברכה את ילדי הצפון שפנו אליו בבקשה להשתלב בתוכניות הקיץ.
שלושה ילדים השתלבו בקייטנת הקיץ של בית הספר העוסקת בנושא "ארצות שונות
מן העולם" ,על כלל הפעילויות הכרוכות בה .הילדים השתלבו בפעילות והיוו חלק
אינטגרלי מהכיתות .הילדים הגיעו בבוקר באמצעות הסעה שארגן להם סניף איל"ן
בירושלים ,והם זכו למגוון פעילויות ולארוחה חמה.
ילדי הצפון השתלבו בבית הספר במהירות רבה ,כך שאנשים זרים שהגיעו לביקור
בבית הספר ,התקשו לזהות מי הם האורחים ומי הם תלמידי הקבע.
כולנו תקווה כי המצב הקשה בצפון יהיה רק זיכרון רחוק ,והילדים החביבים יבואו
לבקר בבית הספר בירושלים בעיתות שלום ושלווה.

„Â·ÎÏ
ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó
Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ
˙·È·‡ Ï

ספטמבר 2006

‰È¯‰ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒÓ ‰„Â˙ ˙Ú·‰ ∫ÔÂ„‰

·

רצוני להודות להנהלת איל"ן על תשומת
הלב ,הדאגה ,הושטת היד ופתיחת הלב
בימים הקשים של המלחמה בלבנון.
שלא נדע עוד מאורעות כאלה והשלום ישכון
במהרה בארצנו.
בברכת שנה טובה ומבורכת,
תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה.

קלוד קוריאט
יו"ר סניף איל"ן נהריה

˜Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ıÈ˜‰ ˙ÂËÈÈ
°‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ÌÈÙÈÈÎÓ

‡

חד הפרויקטים שהושפע מהמצב והעמיד אותנו בפני אתגר מורכב
הוא פרויקט קייטנות הקיץ של איל"ן .הקייטנות מתקיימות
ב– 32קיבוצים ויישובים בכל רחבי הארץ ,מחצית מהם בצפון ,ובהן כ–550
ילדים הבאים לשבוע של בילוי והנאה ,שכולל גם לינה .ביודענו כי הילדים
מחכים לקייטנות אלו בציפייה רבה ,ולא פחות מכך  -ההורים מחכים
למעט מנוחה מהטיפול היומיומי הקשה בילדים ,וכדי לא לאכזבם ,נערכה
איל"ן להעברת הקייטנות למקומות בטוחים במרכז הארץ .לרוב הילדים
שהיו רשומים נמצא מקום חלופי בקייטנה במקום בטוח .בכמה מקרים
אף אפשרנו לילדים תושבי הצפון להשתתף במחזור נוסף של קייטנה כדי
שלא יחזרו לאזורים המופצצים.
העברת הקייטנות ושיבוץ כל הילדים במקומות בטוחים עברו בהצלחה
והילדים זכו לפעילות מהנה ומלאה כפי שתוכננה מלכתחילה .היו גילויים
נפלאים של התנדבות ואירוח הקייטנות במלואן על הרכזים ,המתנדבים
והחניכים שלהן ,כמו במקרה של קייטנת קיבוץ לביא שהוזמנה לקיבוץ
בארות יצחק וקיימה שם את פעילות הקייטנה המתוכננת באמצעות
מדריכי ומתנדבי לביא )ראו כתבה בהמשך(.
הנהלת איל"ן ביקרה כמעט בכל הקייטנות והביאה עמה את מסר התודה
וההערכה לאנשי הקיבוצים והיישובים המארחים ,לבני הנוער המתנדבים
ולכל התורמים למפעל האדיר והמרגש הזה.
אורחים מחו"ל ,צוות משרד הרווחה וגם יו"ר איל"ן שביקרו בקייטנות
התפעלו והתרשמו מההתלהבות והנתינה בחברה הישראלית ובתוך
משפחת איל"ן.

˙· Ô„Ú ÌÚ „ÂÁÈ‡ ·˜ÚÈ ˙Â„˘‡ ˙ËÈÈ˜· ¯Â˜È·· ‚È„¯‡‰ ÓÈÓÂ Ò¯ÂÏ
‰‡·‰ ‰˘· ‰ËÈÈ˜Ï Ì˘¯È‰Ï ¯·Î ‰ˆÂ¯˘ ±¥–‰

ˆ‰ËÈÈ˜‰ Ú·ÂÎ ÌÚ „ÓÂÚ ÆÌÈ¯Âˆ ÔÈÚ ˙ËÈÈ˜· ¯˜·Ó ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÂ
Â„ÈÏ ¨‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ Ï‰Ó Ô‚Ò ¨‰ß‚ÂÁ ÌÈ¯Ù‡ ¯Ó – ·Â‰ˆ‰
– ¨Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó – Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ˜ Ï˘ ˜Â¯È Ú·ÂÎ ˘·ÂÁ
¨‰ÈÁÂ Ï‚ÈÒ – ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˙Â„·ÂÚ ‰„ÈÓÚ· Â„ÈÏ
‰ËÈÈ˜· ‰È˙ÂÈÂÂÁ ÏÚ ÌÈÁ¯Â‡Ï ‰¯ÙÈÒ˘ ÔÂ‡ ¯ÙÒ ˙È·Ó ‰„ – ˙·˘ÂÈ
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ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ

˜ÌÈÓÂ„˜ Ô¢ÏÈ‡ ıÈ˜‰ ˙ËÈÈ

ÔÂÒÏ‚ÈÈÙ ‰¯È˘ Ø ˙‡Ó

·

יום רביעי 16 ,באוגוסט ,בשעה  9בבוקר,
מתחילים להגיע ראשוני הילדים לאולפנה
בקדומים.
ההתרגשות והציפייה מתממשות סוף–סוף.
קייטנת קדומים היא הגדולה מבין קייטנות
הקיץ של איל"ן והשנה השתתפו בה כ–90
חניכים בגילאים  ,8-25בעלי מוגבלויות גופניות
שונות ,אותם ליוו כ– 160מתנדבים ומדריכים
מהשומרון ומכל רחבי הארץ.
כמחצית מהחניכים והמתנדבים משתייכים
לחוג החברתי של איל"ן ,תנועת נוער הפועלת
על בסיס שבועי )כולל אירועים מיוחדים בחגים
ובשבתות( ברמת גן .קייטנת קדומים היא גולת
הכותרת של החוג  -מתרגשים לקראתה שנה
ומדברים עליה עד לקייטנה הבאה...
הכל התחיל לפני כחצי שנה :בניית לוחות זמנים,
גיבוש צוות מדריכים ,איסוף תרומות ,טלפונים...
ככל שהקייטנה מתקרבת העניינים "מתחממים":
נאספות תרומות מזון מכל רחבי הארץ ,נערכות
צמידויות בין חניכים למתנדבים ומתקיים יום
הכנה לכל המתנדבים .וגם  -עניינים בלתי
צפויים מתחילים להפתיע )ולא מפסיקים(.
מלחמה משתוללת בצפון ,התושבים מתאכסנים
בפנימיות האולפנה בקדומים ,אנשי צוות
מקבלים צו  8ומבטלים את הגעתם ,פעילויות
שונות מתבטלות ועולה קושי בהשגת תרומות
משום שכולם מתגייסים לטובת אנשי הצפון.
למרות כל הקשיים ברור לכולנו שאת קייטנת
קדומים לא מבטלים!
ואכן ,בעזרת השם ,הפסקת האש נכנסה
לתוקף ,התגברנו על תקלות מפתיעות וב"שינוס
מותניים" והתרגשות רבה ...הקייטנה מתחילה!
בקייטנה הופיע קוסם ,התקיימה פעילות אתגרית
שכללה נדנדות גבוהות וירי בחץ וקשת ,נערכו
הופעות ,שרו בקריוקי ,שחו בבריכה ,התקיימו
סדנאות עם אנשים מקדומים ,נערך "בוקר
בנות"  -יום ספורט מדהים ,מעגל מתופפים
הופיע ושיא הקייטנה – בפעם הראשונה -
שבת בקדומים בליווי תפילות ,שירים והרבה
שמחה ביחד.
היו בקייטנה חמש קבוצות" :מדוזות"" ,סברס",
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"אסקימו"" ,שנורקל" ו"גלים" .בראשם עמדו
מדריכים דגולים .בכל אחת מהקבוצות היה
מורל גבוה ,פעילויות משמעותיות וערכיות,
עבודה על קידום אישי ויצירת קשרים ,והאווירה
היתה של משפחה אחת גדולה.
הקייטנה מתקיימת אך ורק בזכות תרומות:
ממתקים ,מזון ,חומרי ניקוי ,כלים חד–פעמיים
וכדומה נאספים ממפעלים ברחבי הארץ .אנשים
פשוט נותנים! תודה!! תודה!!!
אנשי הצוות של אולפנת להב"ה והפנימיות
מתגייסים למשימה ברוחב לב" :מבורג ועד
בישול ארוחת צהריים" .אנשים טובים מקדומים
ומהסביבה נותנים הכל מכל ,כגון :מצרכי מזון
וממתקים ,מתנות לילדים ,העברת פעילויות
בהתנדבות ,העברת שיחות ותרומות כספיות,
והם פותחים את דלתותיהם בפני החניכים
ומזמינים אותם לביתם בליווי הבנה וחיוך.
אלו הם מתנדבים מסורים ואחראים שעושים את
הכל בחיוך ,מכל הלב ובעוצמות שאי אפשר לדמיין.
יישוב קדומים והמועצה המקומית פותחים את
שעריהם לרווחה ושמחים לקבל עצות ,פתרונות
וסיוע בכל צעד ושעל.
‡ÆÆÆÌÈÚ‚Ú‚˙Ó ¯·ÎÂ ‰‡·‰ ‰ËÈÈ˜Ï ÌÈÎÁÓ ÂÁ
ÆÌÈ‚Á‰ È¯Á‡ „ÈÓ ÏÈÁ˙Ó È˙¯·Á‰ ‚ÂÁ‰˘ ÏÊÓ

˜Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ
·ÔÂÈˆÚ ¯ÙÎ

‰ËÈÈ˜‰ ˙ÊÎ¯ ¨ÈÁÈÓÚ È„Ò Ø ˙‡Ó

˜

ייטנת איל"ן התקיימה אצלנו בין
התאריכים כ'  -כ"ה בתמוז16 ,
עד  21ביולי .במהלך השבוע השתתפו
בקייטנה  14חניכים מאיל"ן 5 ,אנשי צוות
מ"אילנות" וקרוב ל– 40מדריכים מכפר
עציון )רובם נערי תיכון(.
השנה שוכנו ילדי איל"ן בבניין שמשמש את
חניכי "בני עקיבא" והוא הותאם במיוחד
לצורכי הלינה שלהם )למרות שהבניין קטן
וצפוף( .בבניין נבנו שירותים לנכים ושתי
מקלחות .כל הפעילויות נערכו בחוץ.
על פי המסורת רבת השנים פתחנו את
הקייטנה באירוח אצל משפחות הקיבוץ.
המשכנו בפעילות משותפת עם כל הקהילה,
בה נערכה "הגרלה הסינית" בליווי מופע
להטוטנים .כל ההכנסות מערב זה הוקדשו
לטובת הקייטנה )והסכום היה מכובד!(.
הקייטנה כללה סדנאות יצירה ,תנועה
ומחול ,שחייה בבריכה ,ארוחה באווירת
"מסעדה סינית" ,פיקניק עם המשפחות
המארחות ,נסיעה ל"סופרלנד" ולתקוע.
בערבים בילינו ברכיבה על טרקטורי
הקיבוץ ,בבינגו ובקומזיץ עם מתופפים
ועם חיילי חטמ"ר עציון.
ילדי כפר עציון הפגינו אחריות ואכפתיות
רבה .הם הרעיפו הרבה אהבה על ילדי
איל"ן וקיבלו לא פחות מאשר השקיעו.
חלק מהצוות נסע בבוקר הראשון לבית
הספר "אילנות" כדי לעזור להעמיס את
הילדים והציוד על האוטובוס ,וכמו כן
גם ביום האחרון נסעו המתנדבים עד
לירושלים כדי לפרוק את הציוד.
בסיום הקייטנה הפרחנו בלוני הליום –
קצת בכינו והתחבקנו  -עד לשנה הבאה.
בברכת שנה טובה ,שנת בריאות והמון אור
ושמחה לכל העוסקים במלאכת הקודש
 -ובעיקר לילדי איל"ן המקסימים.

ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ

˜¨˜ÁˆÈ–˙Â¯‡·· Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ
°˜ÁˆÈ–˙Â¯‡·· ‡È·Ï ˙ËÈÈ˜ Ì‚ ‰ÓÁÏÓ‰ ÏÏ‚·Â

˜ÁˆÈ ˙Â¯‡·· Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ˜ ˙È‡¯Á‡ ¨Ô¯‡Ù ‰¯ÙÚ Ø ˙‡Ó

Î

בכל שנה ,גם השנה קיימנו את הקייטנה
לילדי בית ספר "אסיף" .לקייטנה מגיעים
 15-17ילדים מכיתות א' ו–ב' .על כל חניך
אחראים שני ילדי תיכון במשך חמישה ימים.
הפעילויות בקייטנה מגוונות מאוד.
השנה ,יומיים לפני פתיחת הקייטנה ,פנו אלינו
מקיבוץ לביא בבקשה לארח גם את ילדי
הקייטנה שלהם ,כי לא יכלו לקיימה שם בגלל

המלחמה בצפון .כאחראית הקייטנה ,היה לי
ברור שלא ניתן לסרב לבקשה ,ולכן כבר ביום
הראשון לקייטנה צירפנו אלינו את ילדי קייטנת
לביא .היה צפוף וקצת עמוס ,אך קיום מצוות
הכנסת האורחים חיממה לי ולחונכים את הלב.
מכיוון שגיל החניכים שלנו ושל קייטנת לביא
אינם דומים ,רוב התוכניות נעשו בנפרד.
באחד הערבים ארגנה לנו בהתנדבות חברת

קיבוץ ,שמלמדת טבחות ,יחד עם תלמידיה,
מסעדה בחדר האוכל של הקיבוץ .סידרנו את
המסעדה לאירוח כפול ופעילות זו קירבה מאוד
בין ילדי שתי הקייטנות .בסוף הארוחה כולם
יצאו בשירה ובריקודים עד אור הבוקר...
אני מאחלת לכולנו שנזכה לקיים בקיבוצנו את
קייטנת איל"ן עוד שנים רבות ושנמשיך לארח
גם בימי שלום.

¢‰ÈÎ˘‰ ÈÙ ˙Ï·˜Ó ÌÈÁ¯Â‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏÂ„‚¢

˙˜ÁˆÈ–˙Â¯‡·Ï ‰„Â

‰

שבוע זכינו להבין ולחוות את גדולתה של הכנסת אורחים במלוא מובן המילה
כשהתארחנו בקיבוץ בארות יצחק.
הכל התחיל יומיים לפני פתיחת "קייטנת איל"ן" ,כשהבנו סופית שקיום הקייטנה
בקיבוץ לביא לא יתאפשר בשל המצב הביטחוני .חשבנו לבטל ,אך ידענו שאכזבת
הילדים )וההורים( תהיה גדולה מאוד .ניסינו למצוא פתרונות בכל מיני כיוונים
ולבסוף מצאנו  -אנשי בארות יצחק ,הזמינו אותנו להצטרף אליהם לקייטנה בלי
לחשוב פעמיים.
גייסנו ספונטניות וגמישות והקייטנה יצאה לדרך .החבר'ה מלביא שמחו לברוח קצת
מאווירת הקטיושות ,אך יחד עם זאת ,נאלצו לוותר על התנאים אליהם הם רגילים .תוכנית
הקייטנה שונתה מיום ליום והילדים הגיעו למקומות חדשים ופגשו חברים חדשים.
קיבלנו אירוח למופת ,אכלנו טוב ולא הפסקנו לבלות .בקיצור  -היה אחלה!! תודה רבה!!
Æ‡È·Ï ıÂ·È˜Ó
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מדי שנה אנו מארחים בקיבוצנו  -לביא,
קבוצה מילדי איל"ן לשבוע של פעילויות,
פינוקים וחוויות.
שבוע זה הינו שבוע מיוחד ובלתי נשכח ,עבורם
ועבורנו כאחד.
לכל ילד יש מלווים אישיים מילדי התיכון
בקיבוץ ,במטרה ליצור גם קשרי חברות.
השנה ,בעקבות המצב הביטחוני והעובדה
שקיבוץ לביא ,השוכן בגליל התחתון ,היה נתון
תחת אש ,נאלצנו לבטל ,ממש ברגע האחרון,
את קיום קייטנת איל"ן בקיבוצנו.
גייסנו את כל המשאבים כדי לאפשר בכל זאת
את קיום הקייטנה לילדי איל"ן שלנו )שרובם
ישבו במקלטים( ,כדי לאפשר להם לבלות מחוץ
לבית ,לטייל ולנפוש בחופש הגדול כיתר בני
גילם ,וגם כדי לתת קצת חופש להוריהם.
לאחר מאמצים רבים מצאנו מקום  -קיבוץ
בארות יצחק ,שהסכים בשמחה לארח את כולנו
ולקיים את הקייטנה אצלו.
קיבוץ בארות יצחק צירף אותנו לתוכנית קייטנת
איל"ן שבקיבוצם ודאג לנו ללינה ולארוחות.
כאשר ראינו "בשטח" ,כי הפעילויות אינן
מתאימות לעיתים לילדי איל"ן שלנו ,ארגנו
תוכנית חלופית שהיתה מוצלחת ומהנה .ילדי
איל"ן כמעט ולא הרגישו בשינוי ,כי דאגנו לכל
צרכיהם ועטפנו אותם בהמון כיף ואהבה.
בסופו של דבר ,למרות שהקייטנה התקיימה
בתנאים אחרים ,התגברנו על כל הקשיים ואנו
שמחים וגאים על כך שהיא יצאה לפועל .ובנוסף
לכל ,זכינו גם ליהנות מהפעילויות שמציע מרכז
הארץ ,שעבורנו הן שינוי מרענן.
התקבלנו בבארות יצחק בסבר פנים יפות ואנו
רוצים להודות להם מעומק הלב על כך ,במיוחד
לנוכח העובדה ש"נחתנו" עליהם ברגע האחרון.
בשנה הבאה ,בעזרת השם ,נקיים את הקייטנה
במתכונת הרגילה בקיבוצנו ,ובתקווה לימים
טובים בטוחים ושקטים לכל עם ישראל.
˘°‰·ÂË ‰

¢ÆÆÆ·‰Â‡ ‰˙‡˘Î ˙˙Ï ¨·Ï‰ ˙‡Â ‰Ó˘‰ ˙‡ ˙˙Ï¢
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מרות אווירת המלחמה בצפון הארץ,
קטיושות שנפלו במרכז ובצפון הגולן
והחששות שליוו את כולנו ,החלטנו ביחד
עם מוסדות איל"ן והנערים והנערות ממבוא
חמה וכפר חרוב ,לקיים את הקייטנה כפי
שתוכננה מראש.
בקייטנה השתתפו תשעה ילדים מאיל"ן.
בשל המאורעות שליוו את כל המדינה ,ערכנו
שינויים מסוימים בתוכנית הפעילויות שהיו
מתוכננות להתקיים במרכז ובצפון הגולן,
והחלפנו אותן בפעילויות אחרות באזור
הקיבוצים שלנו ,באזור בקעת עמק הירדן
ובבית שאן.
קיימנו בקיבוץ חמישה ימים מלאי פעילויות:
חוגי יצירה ,בישול ,שחייה בבריכה ,משק חי
פעיל ,התעמלות מיוחדת והרפיה .מחוץ לקיבוץ
ערכנו טיול ג'יפים ,פעילות בבריכה הטיפולית
ובמכון הכושר הטיפולי בבית אייל ובאשדות
יעקב ופעילות ספורט מים בגן השלושה –
הסחנה .בערבים קיימנו פעילויות תרבותיות
שונות; ערב אחד אירחנו מעגל תופים שניגן
מוזיקה אלטרנטיבית .היה ערב משגע וקסום.
בערב אחר אירחנו קוסם שהפתיע את כולנו.
בערב האחרון קיימנו מסיבה בסגנון דיסקו,
ליחידים ולעגלות.
הדבר המיוחד ביותר שהתרחש בקייטנה הוא
הקשר האישי הנהדר שנוצר בין ילדי איל"ן
שהתארחו בקייטנה לבין ילדי הקיבוצים
החונכים .היה זה קשר שכולו כיף גדול.
אנחנו מחכים כבר לקייטנה של קיץ .2007
נשמח להמשיך בקיום המפעל החשוב ובתרומתו
לילדי איל"ן וגם לילדינו אנו.
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מו בכל קיץ ,גם בקיץ האחרון קיימנו את
קייטנת איל"ן אצלנו בקיבוץ .זה דבר ידוע
בקרב הנוער ,שישנו שבוע אחד בקיץ שבו אף
אחד לא יוצא לחופש עם המשפחה ,לא מטייל
ולא קובע תוכניות אחרות .ישנו שבוע אחד שבו
כולם מקדישים את כל כולם לילדי איל"ן .שבוע
אחד מיוחד במינו ,שהקיץ איננו קיץ בלעדיו.
וראו מה קרה השנה  -אותו שבוע מיוחד היה
פתאום בסימן שאלה גדול .בגלל שלא היו מספיק
ילדי איל"ן שיבואו לקייטנה ,היה ספק גדול אם
נוכל לקיימה.
צריך להבין שלנו בקיבוץ חשוב מאוד לקיים את
הקייטנה עם קבוצה שמונה לפחות  12ילדים
של איל"ן ,וזאת כדי ליצור קבוצה משמעותית
שבה יוכלו הילדים לחוות חוויות של ממש .כמו
כן ,נדרשת קבוצה שבה כמות הבנים והבנות
מאוזנת יחסית ,כדי שנוכל לאפשר לכל אחד
מבני ובנות הנוער שלנו לתרום את תרומתו
לשבוע .כאמור ,השנה היה הדבר מאוד קשה
להשגה .ניתנה לנו אופציה לקבל קבוצה שבה
שבעה בנים ובת אחת ,וזה גם מעט מדי ילדים
וגם הרכב קבוצה בעייתי מבחינת מספר הבנים
לעומת הבנות .כך נוצר מצב שבו ,למרות שהיה
לנו מאוד חבל לא לקיים את הקייטנה ,לא יכולנו
לקחת על עצמנו את קיומה במבנה הנוכחי.
ואז פרצה המלחמה בצפון .ילדים רבים שתוכננו
לנפוש בקייטנות בצפון נותרו ללא מענה וללא
קיבוץ מארח ,ואנחנו קפצנו על ההזדמנות
ופתחנו את דלתותינו לרווחה .פתאום ,מצאנו
את עצמנו מאמצים שישה ילדים נוספים
מהצפון ,וכך נבנתה לה קבוצה אידיאלית של
שבעה בנים ושבע בנות.
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ÆÆÆÍ¯„Ï ‰‡ˆÈ ‰ËÈÈ˜‰
שבוע עמוס ביצירה ,במשחקי מים בבריכות,
במשחקים ובאטרקציות בלי סוף ,נפתח
בהירתמות מלאה של הנוער בקיבוץ שפעלו
במלוא המרץ להצלחת הקייטנה .אנחנו חייבים
להודות שזה היה שבוע שרוב בני הנוער נכנסו
אליו עם מעט חששות ,פחדים ומחשבות על
כך שהמשימה גדולה עליהם בכמה מידות ,ובה
בעת ,היה זה שבוע שהם יצאו ממנו עם רגשות
עזים כלפי הילדים ובתחושת מסוגלות אדירה.
ואנחנו שואלים :מי קיבל יותר? הילדים או
החונכים?
ננסה לתאר קצת את אופי הקייטנה שלנו,
כדי להציג את התמונה הכוללת .בשבוע של
הקייטנה אנחנו משתדלים מאוד לתת לילדים
לחוות דברים שלהורים קשה לתת להם ביומיום.
אלו דברים כמו ים ,בריכה ,סופרלנד ,באולינג,
רכיבה על סוסים ,ליטוף חיות ועוד .מעבר
לחוויות השונות ,אנו מאפשרים לילדים לצאת
מהקייטנה עם יצירות מעשה ידיהם ,דברים
שיישארו איתם ויעוררו את אותם הזיכרונות
והחוויות הנצורים בראשם ובליבם מאותו
שבוע .בסוף השבוע אנו נפרדים מהם בדמעות
ובחיבוקים ,אך שומרים אותם בליבנו לנצח.
לעומתם ,הנוער שלנו יוצא לא רק עם החוויות
והקשר הנפלא שנוצר בינם לבין הילדים ,אלא

גם עם תחושת מסוגלות מחוזקת .פתאום כל
אותן משימות שעליהם לבצע ביומיום וכל
המכשולים הקטנים שמציבים להם החיים
מקבלים פרופורציה ומתגמדים לעומת
הנחישות של הילדים הנפלאים שבאחריותם.
בתום השבוע הם לומדים רבות על המציאות
ועל יכולותיהם .הם יוצאים מהשבוע הזה
בוגרים יותר ומחוזקים ביותר.
הקייטנה היא הזדמנות נפלאה בשבילנו לספק
לנוער את היכולת לתת; את היכולת להתגבר על
הפחדים; את היכולת להגיד" :יש לי את הכוח
ואני אעמוד במשימה" .אין לנו ספק שהנתינה
שלנו במשך השבוע משמעותית מאוד לילדים,
אך אנחנו יודעים שהיא טומנת בחובה גם
קבלה אדירה מצידנו ומתנה משמעותית לנוער
שלנו .ועל כך אנחנו רוצים לומר תודה לאיל"ן.
תודה על ההזדמנות הנפלאה שאתם נותנים לנו,
ותודה על הילדים הנפלאים שפוקדים אותנו
כל שנה.
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ה שמונה שנים שנוער כוכב השחר מקיים
קייטנה לילדי איל"ן .בשנתיים הראשונות
התקיימה הקייטנה בתוך היישוב וכך יכלו כל
התושבים להיות שותפים לעשייה על ידי בישול
ארוחות ,הפעלות שונות ואירוח הילדים הנכים.
בעקבות המלחמה ארגון איל"ן לא אישר את
קיום הקייטנה ביישוב .החבר'ה לא ויתרו
וחיפשו מקום חלופי .שנה אחת התקיימה
הקייטנה בקריית חיים ,ובשנים האחרונות היא
התקיימה ב"אולפנת הרב בהר"ן" בגדרה .השנה
התקיימה הקייטנה בכפר הרואה.
קייטנה המתקיימת במרחק מהיישוב דורשת
לוגיסטיקה מורכבת ומסובכת .לא ניתן להיעזר עוד
במשפחות לצורך בישול ארוחות ולעניינים שונים
אחרים .בני הנוער לוקחים את מלוא האחריות,
הכוללת איסוף תרומות כספיות ותרומות אחרות
)מצרכים ,עזרים לנכים ,ציוד מתכלה ,צ'ופרים
ועוד( ,ארגון הסעות ומציאת אמנים שיעבירו
פעילויות ומופעים בקייטנה בהתנדבות.
בקייטנת איל"ן כוכב השחר  150משתתפים50 :
נכים ו– 100בני נוער.
לכל נכה מוצמדים שני מדריכים שמלווים אותו
לאורך כל הקייטנה  24 -שעות ביממה .בנוסף
לצוות החונכים קיים צוות טכני מבני הנוער ,שדואג
להפעלת הקייטנה על כל צדדיה הלוגיסטיים:
החל מהסעות שמביאות את הילדים מכל רחבי
הארץ למקום שבו מתקיימת הקייטנה ,דרך
הסעות לפעילויות שונות בסביבה בזמן הקייטנה,
ועד ארגון הארוחות וניקיון החדרים והמרחבים
שמשמשים לפעילות ולאוכל.
הפעלת הקייטנה מחייבת את בני הנוער להכיר
את התיק הרפואי של כל נכה ,להשגיח על
לקיחת תרופות בזמן ועל אכילת מזון מתאים
ולשמור בקפידה על כל כללי הזהירות .בקייטנה
משתתפים כ– 90%מבני הנוער ,כולל ה"חוץ
מסגרתיים" ,שבדרך כלל לא משתתפים
בפעילות הרגילה.
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קייטנת איל"ן כוכב השחר שומרת בגאווה על
מסורת יקרה זו ,דבר שהופך את הקייטנה
לפעילות השיא של בני הנוער ביישוב .בחנוכה
באים הילדים בדרך כלל ליום כיף ,שמהווה
נקודת חיבור נוספת בין ילדי איל"ן לבין נוער
כוכב השחר .
חלק מהנערים שומרים על קשר עם הילדים
הנכים במהלך השנה :מתכתבים ,מדברים
בטלפון או ב– ,ICQדבר שגורם לכך שהחניכים
מבקשים את המדריכים המוכרים להם מהשנה
שעברה ,ואם הדבר מתאפשר הם גם מקבלים
את מבוקשם.
הקשר המיוחד הזה מתבטא בכך שכשבני הנוער
שלנו גדלים ומתחתנים ,בין המוזמנים יהיו גם
ילדי אילן"! וכן להפך  -בחתונות ובשמחות של
ילדי איל"ן.
השנה התקיימה הקייטנה בישיבת כפר הרואה.
הקייטנה הופעלה לצד משפחות מהצפון שברחו
מהמלחמה שהתחוללה בסמוך לביתם .הצימוד
הזה הוסיף לנו גם "שימוח" של ילדי הצפון
שהשתתפו בחלק מהפעילויות.
כמו בכל שנה כללה הקייטנה מגוון פעילויות
והפעלות .הורי נוער כוכב השחר תמכו בבניהם
לא רק מרחוק .האימהות הפעילו ארבע סדנאות
יצירה שחיממו את לב החונכים והחניכים.
ההורים נדהמו ,כמו תמיד ,לראות איך ילדיהם
מטפלים בנכים בצורה נפלאה ואחראית .הם
מתפעלים כל פעם מחדש כשהם רואים כיצד
ילדיהם יוצאים מעורם כדי לשמח את האורחים
ולגרום להם אושר.
ביקור ההורים חיזק ועודד מאוד את המדריכים
ונתן להם המון כוח להמשך.

הקייטנה הסתיימה בשיא האולטימטיבי -
"מסיבת הסיום" .זוהי "נקודת השיא" שבה
הנערים מכינים הצגות וקטעי הומור מהווי
הקייטנה .כל חניך מקבל את מרב תשומת
הלב ומוצא את עצמו ,בשלב כלשהו ,במרכז
ההתעניינות .השנה הכינו החונכים מצגת
שנותנת לכל אחד מהחניכים "זמן שידור" שבו
הוא "מלך" לכמה דקות.
אחת מנקודות השיא של המסיבה השנה היתה
ביקור חיילים ,בני הקיבוץ ,שהגיעו היישר
מהלחימה כדי לטעום מעט מהחוויה ה"כוכב
שחרית" ,אליה היו שייכים כשהיו נערים.
בוגרים נוספים הגיעו )אפילו מאילת!( ומיד
נכנסו לעניינים וארגנו קטעי קישור ומופעים
על הבמה.
הבוקר האחרון ,כמו תמיד ,כולל התארגנות
טכנית ,בשילוב עם דמעות פרידה ,החלפת
כתובות וטלפונים ,כתיבת "זיכרונות" בספרי
זיכרונות של חלק מילדי איל"ן )שמתועדת בו
היסטוריה ארוכה של טובי נערי כוכב השחר
לדורותיו(.
הנוער תמיד חוזר נרגש מהשבוע הנפלא הזה,
וגם סחוט מעייפות אך מלא סיפוק ממה שהוא
מסוגל לקחת על הכתפיים שלו.
כמה טוב שיש איל"ן ,כמה טוב שיש נוער כוכב
השחר ,וכמה טוב שאלוקים הפגיש ביניהם.

·ˆ°°°‡·‰ ˘‚ÙÓÏ ‰ÈÈÙÈ

ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ

¨¯˘Â‡Ó ÍÈÁ‰˘Î¢
‡¢ÌÈ¯˘Â‡Ó ÂÁ

˜¯Á˘‰ ·ÎÂÎ ≠ Ô¢ÏÈ‡ ˙ËÈÈ

¯øÔ‡ÎÏ ‡Â·Ï ÍÏ˘ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ‰Ó ¨‰
"בשנה שעברה באתי כי כולם באו .קיבלתי חניכה
שחייבה מאמץ רב בטיפול והיה קשה.
השנה באתי במטרה לנסות להקל על החניכים כמה
שיותר .קיבלתי שוב את אותה חניכה .אני יודעת
שהחיים שלה ממש קשים ,ואני משתדלת עד כמה
שאפשר לעשות לה טוב ...כשהיא מאושרת ויוצאת קצת
מהדיכאון ,אני מרגישה שהשגתי את המטרה".
‡∫Á˜ÂÙÓ Ë·Ó· ¯ÓÂ‡ ‰ËÈÈ˜Ï „ÁÂÈÓ· ÚÈ‚‰˘ ÌÈ¯‚Â·‰ „Á
"נראה לי שזה יותר חשוב לנוער שלנו מאשר לחניכים".
¨˙Â‰Â·‚ ˙Â·È˘È· ‰˘‰ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰ß¯·Á ÌÚ ‰Ó Ï‡˙
∫¯È·ÒÓ ‡Â‰ Æ‰ËÈÈ˜Ï ÂÚÈ‚‰Â
"חופשת 'בין הזמנים' עוד לא התחילה ,אבל החלטתי
לבוא מפני שזה חשוב לי יותר משבוע לימוד"...
וחברו אהרון מוסיף" :בניין האדם כולל לא רק תורה,
הוא כולל גם גמילות חסדים"...
˙‡¯ø¢‰ÂÂ˘¢ ÌÎÏ˘ ıÓ‡Ó‰˘ Ì˙˘‚¯‰ Ì‰· ÌÈÚ‚¯ Â
"ביום הראשון ,כשהם באו ,הם ממש התרגשו שמישהו
עושה בשבילם ,כדי לשמח אותם .הרגשנו שאנחנו
באמת תורמים".
"כשהיה קריוקי והם עלו לשיר ,הם היו ממש מאושרים".
"אני זוכר שלפני שנה במסיבת הסיום רקדנו עם כולם,
עם כיסאות הגלגלים וכולם היו פעילים .אחר כך כולם
עלו על הבמה לשיר ,גם אלה שהיו כל הזמן בשקט
בשקט".
ø˙È‰ ˙‡ ‰ÓÓ ¨®‰ÎÈÁ© ‰Ú
"הכל :החברה ,הפעילויות ,המדריכות".
בני הנוער פועלים מבוקר עד לילה והם מתאמצים
לשמור כל הזמן על מורל גבוה .לעיתים נדרשת מהם
סבלנות רבה כדי לעמוד בבקשות הייחודיות )במילים
אחרות :להיענות ל"ג'וקים" של החניכים( ולדאוג לתת
את הטיפול המסור הכולל מקלחות ,ניקיון אישי וכל
מה שנלווה לכך .העייפות "לא נורמלית" ,כלשונם ,אך
הסיפוק והאור בעיניים גדולים יותר.
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ירוח קייטנות הקיץ של איל"ן על ידי הקיבוצים
והמושבים הפך זה מכבר למסורת מפוארת
וארוכת שנים ,ובכל שנה אנו עומדים פעם נוספת
ומשתאים נוכח הנתינה ללא תנאי ,החום והאהבה
שבני הנוער מרעיפים על ילדי איל"ן.

השנה עמדנו בפני מצב קשה ויוצא דופן עת פרצה
המלחמה בצפון וקיבוצים רבים מצאו עצמם ,פשוטו
כמשמעו ,תחת אש .שמחנו לגלות כי למרות המצב
הביטחוני והעומס הגדול בקיבוצים וביישובים בשל
קליטת משפחות מהצפון ,קמה התגייסות גדולה
של כל הקייטנות במרכז ובדרום הארץ ואלו התעלו
על עצמם והסכימו לעשות מאמץ נוסף כדי לקלוט
לקייטנות שהם קיימו ילדים נוספים מהקייטנות
שבוטלו בצפון הארץ .הגדילו לעשות קיבוצים בצפון
שלא הסכימו לוותר על קיום הקייטנה ונדדו יחד
עם המדריכים ,המתנדבים וחניכי הקייטנה להתארח
בקיבוצים במרכז ,כל זאת על מנת שלא יוותר ,ולו ילד
אחד ,שרוצה לצאת לקייטנה ולא התאפשר לו.

·

˙ÂÁÙË–ÈÁ¯ÊÓ
Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂËÈÈ˜ ˙‡ ıÓ‡Ó

נק מזרחי–טפחות נרתם לעזרת קייטנות איל"ן ותרם
אלפיים חולצות וכובעים לטובת החניכים והמדריכים.
הקשר בין הבנק לעמותת איל"ן נשמר ואף מתחזק .תרומה
זו באה בהמשך לתרומות קודמות של הבנק ,שנתן חסות
לקמפיין הרדיו של עמותת איל"ן לקראת "מצעד הפרוטות"
האחרון ,וכן תרם לרכישת מכשירי הליכה לילדים.
מר אלי טובל ,מנהל קשרי לקוחות של הבנק ,מציין ומדגיש
כי מדיניות הבנק היא לתמוך ולסייע לארגונים הפועלים
לטובת ילדים ובני נוער ,ובמסגרת זו ניתן הסיוע לעמותת
איל"ן במהלך כל השנה בכלל ,ובחופשת הקיץ בפרט.

כל מי שראה את האושר על פניהם של הילדים הנכים
שניתנה להם )לפעמים בפעם הראשונה בחייהם(
האפשרות לבלות בתקופת החופש הגדול מחוץ לביתם,
לטייל ,לנפוש ,להשתתף בפעילויות חברתיות ,בחוגים
ובמסיבות כיתר בני גילם ,מבין את משמעות וחשיבות
הקייטנה לילדים ולבני משפחותיהם.
אני מבקש להודות לכל הקיבוצים והמושבים שנטלו
חלק במפעל האדיר הזה ,על הכנסת האורחים הנדיבה,
ובמיוחד לבני הנוער ,לרכזי הקייטנות ,למלווים ולכל
המתנדבים ,על ההשקעה הרבה והעבודה הקשה.
תרומתכם ,שבאה מן הלב ,בהחלט נכנסה אל הלב.
פעילותכם המופלאה ,במיוחד בתקופה לא קלה
זו ,מחזקת אותנו בעשייתנו למען הילדים הנכים,
ומפיחה בנו תקווה לימים שקטים וטובים מאלה
שיגיעו במהרה.

‡˙ °ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Ì‚Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ì‚ ‰·¯ ‰‡‰· ÌÈ˘·ÂÏ ¨˙ÂÁÙË–ÈÁ¯ÊÓ ˜· ˙˙Ó ¨ÌÈÚ·ÂÎ‰Â ˙ÂˆÏÂÁ‰

ברגשי הערכה,
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן
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ניף איל"ן חיפה מארגן ומפעיל מדי שנה מחנה
קיץ ארצי לצעירי איל"ן .המחנה מופעל על ידי
מתנדבים המתפנים לשבוע ימים מעיסוקיהם על מנת
להבטיח חוויה משמעותית ובעלת ערך חברתי ואישי
רב לכל אחד מהמשתתפים .הצעירים יוצרים חברויות
ורוקמים קשרים עם החונכים  -קשרים הנשמרים במהלך
כל השנה .הקשרים החברתיים האלה מזינים את בדידותם
המתמשכת ומספקים להם "דלק" למשך שנה .כמו כן,
המחנה מאפשר למשפחת הנכה לנוח ולקחת פסק זמן
מהטיפול היומיומי בילדם.
השנה ,בשל המלחמה  -המחנה שתוכנן להיערך בצפון
הארץ בחופשת הקיץ ,בוטל.
גל הטלפונים ,הבקשות לארגון וקביעת מועד חדש היה
גדול ומחנה הקיץ התקיים )במתכונת מצומצמת( בכפר
הנופש "תולי" באכזיב בחול המועד סוכות.
כבשנים קודמות ,המחנה רוכז על ידי גיא שרי יחד
עם אשתו חן וקבוצת מתנדבים מסורים המלווים את
הנכים בטיפול ,בשיחה ובפעילויות מגוונות  -סדנאות
תנועה ,פעילות אומגה במערת קשת )כן ,אתם קוראים
נכון !( ,סדנאות ,בילוי בפאב וטיפולים אלטרנטיביים
בהתנדבות צוות מטפלים מסור של סטודנטיות בוגרות
מכללת "רידמן".
בין שאר הפעילויות ציפתה למשתתפים הפתעה מיוחדת
במינה – טייסת  10בראשותו של זאב הוך ,ביחד עם חבריו
אברהם ליפשיץ ,יוסי הומל ודוד גורודצקי  -טייסים
התורמים למען הקהילה ,הטיסו את הנכים בהתנדבות
לסיור מעל שמי חיפה.
תודה ענקית לכל אלו שטרחו ועמלו ,ובמיוחד לכל
המתנדבים המדהימים .תודה לעקיבא הררי ולמועדון
רוטרי חיפה על תרומתם ,חן חן לעובדת הסוציאלית
המרחבית ,ניצה נבו ,אשר מחנה הקיץ הינו הבייבי שלה,
על עזרתה ,הדרכתה ,הייעוץ והכי חשוב  -האהבה שהיא
מעניקה .צרור תודות לעדילי פרי ,עו"ס של איל"ן חיפה,
על הרצון העז ,על ההשקעה האדירה ועל האכפתיות
 יישר כוחכם !‡¨‡·‰ ‰ÁÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ¯˜·Ï ÌÎ˙‡ ÌÈÈÓÊÓ Â
·Ì˘¯˙‰ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ·Â¯˜Ó ¯ÈÎ‰Ï ÂÏÎÂ˙ Â
‰ÈÂÂÁ ˙ÂÂÁÏÂ ˙Â‡¯Ï ¨‡Â·Ï È‡„Î Æ‰Ê ·Â˘Á ÏÚÙÓÓ
Æ‰ÈÓ· ˙„ÁÂÈÓ
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אוקטובר2006 ,

שמי איציק ימטוביץ ,משתתף במחנות הקיץ של איל"ן ,מתגורר בתל אביב.
ברצוני להודות לכל צוות איל"ן חיפה ,ובמיוחד לגברת עדילי ולניצה נבו על מחנה
קיץ מהנה מאתגר ורב פעילויות ,ובנוסף לכל צוות המתנדבים המקסימים והנהדרים
שלקחו חלק במחנה הקיץ של איל"ן בשנה זו ללא יוצא מן הכלל.
ברצוני לציין לשבח את היחס החם והמסור של צוות איל"ן חיפה והמתנדבים שתרמו
מזמנם ומאדיבותם הרבה להצלחת מחנה זה.
ברצוני לציין כי מסורת זו של מחנות הקיץ של איל"ן תורמים לי רבות גם מבחינה
חברתית בהגדלת המעגל החברתי בהיכרות עם אנשים חדשים ומעניינים ,וגם מבחינה
רוחנית בהיכרות עם מקומות חדשים ומעניינים ופעילויות מהנות כאחד.
אני מרגיש שגם המתנדבים וגם החניכים הם משפחה אחת עבורי ואני נהנה להשתייך
למשפחה זו.
ברצוני להודות בהזדמנות זו גם לכל צוות איל"ן תל אביב ,ובמיוחד לעובדת
הסוציאלית הגברת גילת הראל על כי נפלה בחלקי הזכות לבקר במחנות הקיץ של
איל"ן מדי שנה.

בכבוד רב,
איציק ימטוביץ

העתק :גילת הראל עו"ס סניף תל אביב.

Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂËÈÈ˜· ÌÈÙÈÈÎÓ
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ÆÆÆ¯Á‡ ÌÏÂÚÏ ˙ÂÂÏÁ
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‡˙ ˙Â·È˙ È˘‡¯ ‡Â‰ UP Æ‰Ï˘ ˙È˙ÏÈ‰˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ¨Ô¢ÏÈ‡· UP Ë˜ÈÂ¯Ù
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Á

ברת "מיקרוסופט" מוכרת לכולנו  -היא
החברה שפיתחה את מערכת ההפעלה
"חלונות" והיא חתומה על תוכנות ה"אופיס"
שנמצאות בשימוש יומיומי בכל המשרדים
)וורד ,אקסל ועוד( .החברה המוכרת והמוערכת
החלה לשתף פעולה עם עמותת איל"ן ,על
ידי הפעלת פרויקט  UPבאיל"ן .הפרויקט
המיועד לשפר את הנגישות לטכנולוגיה ,מופעל
במסגרות שנבחרו במיוחד לכך .המסגרות
פזורות בכל רחבי הארץ והן  -באזור הצפון :בית
ספר "יובלים" בעפולה ,בית ספר "אופקים"
בחיפה" ,בית מרים" ו"בית קסלר" בחיפה.
באזור ירושלים :בית ספר "אילנות"" ,מעון
גילה" ,והמחלקה התעסוקתית של איל"ן
"המתארחת" בימים אלה ב"מעון גילה" .באזור
המרכז :בית ספר "הרצפלד" בחולון ,בית ספר
"און" בתל אביב ,בית ספר "אחווה" ברמת
גן ו"מרכז הספורט ספיבק" ברמת גן .באזור
הדרום :מרכז יום לנכים קשים בשכונת רמות
בבאר שבע וכן מועדונית לילדים נכים ,הנמצאת
בשלבי הקמה.
תוכנית  (UP) Unlimited Potentialהיא
יוזמה כלל–עולמית המיועדת לסייע בצמצום
פער המיומנויות הטכנולוגיות באוכלוסייה.

ËÙÂÒÂ¯˜ÈÓ ˙¯·Á· ‰Î¯„‰ ÌÂÈ
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בכלכלה מבוססת הידע של ימינו ,השכלה
בתחום המחשבים הפכה למיומנות חיונית,
מיומנות שעדיין חסרה לרבים בארץ .מטרת
הפרויקט היא לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות
לממש את הפוטנציאל שלהם באמצעות
הטכנולוגיה ולהביא לצמצום "הפער הדיגיטלי".
מטרת העל היא להעניק הזדמנות חברתית–
כלכלית שווה וראויה יותר לאוכלוסייה בעלת
הצרכים המיוחדים.
בנוסף לסיוע כספי הניתן באמצעות מענק
" ,(UP) Unlimited Potentialמיקרוסופט"
תורמת בימים אלו גם את טכנולוגיית התוכנה
העדכנית ביותר למסגרות איל"ן המשתתפות
בפרויקט .אייל ימיני ,רכז הפרויקט באיל"ן ,ריכז
את הדרישות השונות של המסגרות ,ובסיוע ד"ר
יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן,
ניהל את העברת הבקשה אל מול "מיקרוסופט",
עד לקבלת הרישיונות ומסירתם .לכן ,במסגרות
השיקומיות המשתתפות בפרויקט עודכנו
התוכנות לגרסאות החדישות ביותר של חברת
"מיקרוסופט".

˙˙È‚ÂÏÂÎË ‰¯˘Î‰Â ‰Î¯„‰ ˙ÈÎÂ
גב' אפרת קאופמן ,מנהלת קשרי קהילה

של "מיקרוסופט" ואייל ימיני ,רכז הפרויקט
באיל"ן ,ארגנו יום הדרכה למדריכי המסגרות
השונות .ההדרכה הועברה על ידי מדריך
מקצועי בבניין "מיקרוסופט" ,וד"ר יוסי
מלר כיבד את המדריכים בנוכחותו .הצוות,
שהוכשר כדי להדריך ולהעביר קורסים ייעודיים
לשימושי מחשב בסיסיים ומתקדמים על בסיס
הטכנולוגיה הנגישה ,החל בהוראה על פי חומר
לימוד עדכני ,שתורגם לעברית ,ומכיל חוברות
למדריך ,חוברות לתלמידים ושקפים לשיעורים.
התכנים הותאמו ללומד הקהילתי )שלא למטרת
תואר( והתמקדו בפיתוח מיומנויות עבור העולם
התעסוקתי .התכנים כללו קורסים במגוון רחב,
החל בתחום יסודות המחשב ,שימוש באינטרנט
ומדיה דיגיטלית ,ועד בניית אתרים ,שימוש
מתקדם ב"אקסל" והיכרות עם מסדי נתונים.
הפרויקט החדשני מהווה אתגר והזדמנות
ייחודיים עבור כולנו .הוא פותח לאנשי איל"ן
חלון הזדמנויות ללימוד התוכנות החדישות
ביותר ,למימוש הפוטנציאל האישי ולאפשרות
להתקדם לחזית הטכנולוגיה .בשילוב עם
עזרים להנגשת המחשב האישי ,זוהי הזדמנות
גדולה למעוניינים בידע ,ולכן נקרא גם "בית
החלונות".

UP
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מרכז היום בבאר שבע התחילו ליישם
את פרויקט  UPשל "מיקרוסופט".
הפרויקט מיועד ללמד את שימושי המחשב
)למשל יסודות המחשב או ניהול קבצים( ואת
תוכנות "מיקרוסופט" השונות )וורד ,אקסל,
פאוור פויינט ,מדיה פלייר ועוד(.
ההתארגנות ליישום הפרויקט היתה פרויקט
בפני עצמו .הצוות מיין את החבר'ה במרכז
לקבוצות הומוגניות ,פחות או יותר ,מבחינת
הידע במחשב .כל אחד בקבוצה עבר שיחה
אישית והסבר על הפרויקט ,כולל בדיקת הרצון
והנכונות להשתתף בו .בוצע תיאום ציפיות
ושוריינו שעות ללימודי הקבוצה )משימה
לא קלה ,כי מרכז היום משופע באטרקציות
ופעילויות( .הצוות הדפיס את חוברות ההדרכה
השונות לקבוצות והתכונן להעברת חומר
הלימוד שקיבל.
לאחר כל ההכנות ,הקבוצה הראשונה יצאה
לדרך .הקבוצה הראשונה היא קבוצה מתקדמת
שלומדת את הקורס "מדיה דיגיטלית" .הקבוצה
כוללת את אליס טרה ,מוטי מזלתרים ,תהילה
כהן וחיים בן הראש .תחילת הדרך העניינים הלכו
לאט ולפעמים החבר'ה שכחו להגיע למפגשים,
אך ,עם הזמן ,הקבוצה התגבשה וכולם התרגלו
למסגרת .בהתחלה השתמשנו בתוכנת Media
 ,Playerלמדנו לנגן שירים מהמחשב ,להעתיק
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דיסקים )של מוזיקה( ל"הרד דיסק" ,לצרוב
דיסקים חדשים ועוד .בהמשך למדנו גם
נושאים מתקדמים כמו פורמטים שונים של
אחסון קבצים ומדוע תוכנות שיתופיות אינן
חוקיות .בסיום חלק זה של הקורס  -הפתעה
 מבחן של "מיקרוסופט")!( .החבר'ה קצתהתרגשו ולפעמים גמגמו ,אבל כולם עברו
אותו בהצלחה! היום ממשיכה הקבוצה לנושא
"צילום דיגיטלי" ,ומשתמשת במצלמה של
המרכז ללימודים.
במקביל ,כיוון שראינו כי טוב ,התארגנו
קבוצות נוספות וגם הן יצאו לדרך .בקבוצת
"המתחילים" לומדים רונית נונו ,איילת אבן
חיים ,רבקה אדירי ומאיר רוזנטל .קבוצה זו
לומדת את יסודות המחשב ,וכבר עשתה כמה
צעדים משמעותיים  -החבר'ה למדו לעצב
שומרי מסך ,להחליף תמונות על שולחן העבודה
ולקראת ראש השנה עיצבנו )עם קצת עזרה( גם
כרטיסי ברכה למשפחה.
עוד קבוצה היא קבוצת "מתחילים ברוסית".
יש לנו במרכז הרבה חבר'ה דוברי רוסית
שקצת התקשו להסתדר עם הממשק העברי
של המחשבים ,אז סבטלנה ,המורה למחשבים,
ארגנה להם קבוצה מיוחדת .בקבוצה זו

ההסברים הם ברוסית ,כך שגם מי שקצת קשה
לו בעברית יכול להבין .בקבוצה משתתפות אינה
גיטלין ,גלינה גלפנביין ,סבטלנה אומניקוב,
תמרה רדיצ'נקו ורפאלה אברהם .בקבוצה
זו לומדים גלישה בדפדפן ,הוספת אתרים
למועדפים ,חיפוש ושילוב תמונות ביישומים,
שומרי מסך ושולחן עבודה.
אנו קוראים למי שרוצה להצטרף לקבוצות
נוספות שמתארגנות עתה וליהנות גם הוא
מעולם קסום זה .מטרתנו היא להביא את
החבר'ה ממרכז היום לחשיפה מקסימלית
למחשב ולטכנולוגיה ,ולפתוח חלון לעולם
הדיגיטלי.
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קבוצת פישמן" ,בהובלתה של גב' רונית
פישמן–אופיר ,מנכ"לית "פישמן רשתות",
השיקה לפני כשש שנים את פרויקט "מחויבים
לקהילה" .הפרויקט קם מתוך גישה כלכלית–
חברתית אשר רואה בניהול עסקים גם מחויבות
לחברה בישראל ,ומתוך הכרה בחשיבות העשייה
והנתינה לקהילה בתוכה פועלת הקבוצה ,מתוך
רצון לשנות ולהשפיע.
איל"ן נבחרה להימנות בין העמותות שייהנו
מפעולת הפרויקט הנפלא ,ואכן ,לאורך השנים
התקיימו פעולות משותפות עם "קבוצת פישמן",
חלקן פעילויות בהתנדבות של עובדי החברה
בתוך מוסדות איל"ן ,וחלקן בגיוס משאבים
כספיים ואחרים שסייעו לפעילות העמותה.

‡Ô¢ÏÈ‡ ˙Â„ÒÂÓ ıÂÓÈ
הפרויקט החל בכך שכל חברה ב"קבוצת פישמן"
אימצה עמותה שלמענה ומולה קיימה את
הפעילות ההתנדבותית הקהילתית .וכך הוחלט
בתחילת הדרך כי רשת הצעצועים "טויס אר אס"
תאמץ את ילדי איל"ן .אימוץ זה נמשך כשנה.
הנהלת "טויס אר אס" ועובדי הרשת החליטו
לא להסתפק בתרומה מרחוק ,ולכן הם "הפשילו
שרוולים" ויצאו לשפץ את גני הילדים "אסיף"
שליד בית החולים "אסף הרופא" .הם השיגו
תרומות של צעצועים ומתקני חצר ,צבעו,
תיקנו והקנו לגנים מראה חדש .בנוסף לכך,
הם השתתפו במסיבות ובאירועים של הגנים
ויצרו קשרים אישיים חמים עם ילדי הגן ששבו
את ליבם.
‚Ô¢ÏÈ‡ ÔÚÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ
בתחום גיוס התרומות לאיל"ן קיימה "קבוצת
פישמן" מבצעי מכירה כמה פעמים ,ובהם נמכרו
בקופות החנויות מוצרים שכל הכנסותיהם
קודש לאיל"ן .רוב המוצרים היו מחזיקי
מפתחות שהוצאו במיוחד לרגל חגיגות שנת
היובל לאיל"ן.
מועדון לקוחות " "PowerCardמכר אגרות
ברכה לראש השנה וההכנסות הועברו לאיל"ן,
ובימים אלה ממש הסתיימה מכירת סיכות
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איל"ן ברשת "הום סנטר".
בנוסף לכך ,בכל שנה מלווה "קבוצת פישמן"
את קמפיין הפרסום של "מצעד הפרוטות"  -יום
ההתרמה השנתי של איל"ן .העיתון "גלובס"
תורם בכל שנה שטחי פרסום למודעת יום
ההתרמה ,וחברת " "CTVמקרינה עבורנו את
תשדיר הטלוויזיה על מסכי החוצות שלה.
עם השנים הפכה "קבוצת פישמן" לשותפה
פעילה ותומכת באיל"ן וסוד ההצלחה העיקרי
של פעילותה הינו מחויבותה לקדם את המודעות
לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ורתימת
אלפי העובדים בקבוצה לנושא חשוב זה.
אנו מבקשים להודות לגב' ורד רז ,מנהלת אחריות
חברתית בקבוצה על הליווי המתמיד ,הסבלנות
והסיוע ,ומברכים את גב' רונית פישמן–אופיר
על החזון והנחישות שהביאו להרמת הפרויקט
הענק ,שיישומו המוצלח מהווה מקור תמיכה
ועידוד לעמותות רבות ,ביניהן איל"ן .לעובדי
ומנהלי "קבוצת פישמן" על כל שלוחותיה שלוחה
ברכה חמה על היחס האוהד לפעולותינו ועל הלב
הרחב והחם שפתחו למען ילדי איל"ן.

˘Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰¯˘Î‰‰ ·Ï

˙˘˜¢ Ë˜ÈÂ¯Ù
·‡ÛÂ˙È˘· ¢Ô¢ÏÈ
¢ÌÂ˜ÙÈË¢ ˙¯·Á
ילדי איל"ן השלימו את בניית אתר התוכן
www.groovecell.co.il
הסלולרי
במסגרת פרויקט "קשת באיל"ן" .מדובר
בפרויקט ייחודי שבמסגרתו הקימה קבוצת
בני נוער מאי"לן ומ"בית הגלגלים" פעילות
עסקית בתחום התוכן הסלולרי .הפרויקט
מעניק לבני הנוער הזדמנות להיחשף
ולפעול בסביבה עסקית אמיתית ,תוך ליווי
וחניכה מקצועיים של עובדי "טיפקום",
חברה המתמחה בתחום התוכן הסלולרי.
במסגרת הפרויקט ,שהחל לפני כ–7
חודשים ,עברו בני הנוער את כל שלבי
"האבולוציה" של מיזם עסקי :החל משלב
הייזום ,דרך שלבי התכנון והפיתוח ועד
שלב שיווק המוצר לקהל היעד ,הכולל
יצירת מותג חדש למכירת תוכן סלולרי
)רינגטונים ,טפטים ,משחקים וכד'(
"."GROOVECELL
במפגשים שבועיים העבירו עובדי "טיפקום"
לבני הנוער הכשרה במגוון נושאים הדרושים
להקמת הפעילות :שיווק ,מיתוג ,פרסום,
סלולר ותוכן סלולרי ,אינטרנט ,ניהול עסק
ועוד .לאחר שלב ההכשרה התיאורטית,
התחלקו המשתתפים לשלוש מחלקות:
תוכן ,שיווק ותפעול .פעילותם כללה בין
השאר :גיבוש שם המותג ,עיצוב הלוגו,
עיצוב והפקת מודעת פרסום לעיתונות,
עריכה ושיבוץ התוכן הסלולרי ,הקמת אתר
האינטרנט ,הכנת מודעות לעיתונים ועוד.
ההכנסות מהפרויקט יועברו לאיל"ן
לטובת מטרה שתיבחר על ידי בני הנוער
ולרווחתם.
‡Â¯˜Ï ¯˘Ù‡ ÂÈÙ˙˙˘ÓÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ
·‡˙¯ ˜˘˙ ·‡ilan.tippcom.co.il Ô¢ÏÈ

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ

בנוסף לכך גייסה "טיפקום" תרומת רהיטים וציוד משרדי
למפעל המוגן בתל אביב ,מכונת צילום למרכז הספורט
בחיפה ומערכת סטריאו למרכז הספורט ברמת גן.
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חוג החברתי הינו תנועת נוער לילדים ולבני נוער
נכים בגילאים  ,23-10פגועי שיתוק מוחין ומחלות
שריר ועצב .מרכז החוג החברתי הוא הפעילות השבועית
הקבועה זה  15שנים ,המתקיימת בבית הספר "אחווה"
ברמת גן.
במפגשים מחולקים החניכים לארבע קבוצות גיל
המורכבות מחניכים מכל רחבי הארץ  -מתפרח שבדרום
ועד רמות מנשה בצפון .בכל מפגש מתקיימת פעילות
קבוצתית ערכית ,ולאחר מכן פעילויות כלליות מתחלפות,
וביניהן :חוגי בישול ,אמנות ודרמה ,התנדבויות ופעילויות
תרבות כמו ערבי שירה ,תחנות פעילות ועוד .נוסף על
הפעילות השבועית ,אנו מקיימים מסיבות בחגים

∫ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚÂ¯È‡·Â
• בחנוכה התקיים טיול של יומיים לאזור ירושלים ,שם
ביקרנו ב"מיני ישראל" וב"יד לשריון" ,עשינו מסיבה
גדולה עם הדלקת נרות ,ריקודים וסופגניות .למחרת
היינו ב"מעלית הזמן" ובפעילות "סוף הדרך" במדרחוב.
• את סדר ט"ו בשבט קיימנו בסניף בני עקיבא ברמת חן,
עם תחנות בנושא ,הרבה שירים וכמובן  -אכלנו פירות
יבשים לרוב.
• מסיבת פורים  -ביום שושן פורים נפגשנו כבר בשעות
הבוקר כשכולם מחופשים ,ובמשך היום עברנו הרבה
הפעלות ,ביניהן הרקדה" ,על האש" והגרלה גדולה
נושאת פרסים.
• הפעילות בפורים חתמה את "חודש ארגון" שבו עסקנו
בנושא נתינה  -כל קבוצה הכינה הצגה בנושא שבו
התמקדה .היה מדהים!
• את סדר פסח חגגנו במקומנו הקבוע בבית ספר "אחווה",
עם הצגות ,משחקים ואפילו מקהלה שהחניכים עצמם
הפעילו .ביום המימונה טיילנו לנאות קדומים ,ואחרי כן
בישלנו ופעלנו ביער בן שמן.
כמובן שזה עוד לא הכל  -עוד מצפים לנו דברים באופק :טיול,
שבת ,וכמובן  -הקייטנה בקדומים שלה כולנו מחכים!
• החוג מונה כיום כ– 60חניכים קבועים ומופעל על
ידי רכזת ומדריכים מאיל"ן ,המלווים בעשרות בני נוער
מתנדבים המגיעים במהלך כל השנה לכל פעילויות החוג,
ולהם אנו רוצים מאוד להודות.
החוג החברתי הוא משפחה גדולה של חניכים ומתנדבים,
שגם הרבה אחרי שהם עוזבים רשמית את פעילות החוג
הם ממשיכים להיות חלק בלתי נפרד ממנו.
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שמי שיר קלברס ואני חניכה "בחוג החברתי" של איל"ן! הקטע מוקדש לכל
המדריכים והמתנדבים .תודה על אהבה ונתינה בלי סוף מהלב .בחוג יש כל מיני
טיולים ש"כיף" זו מילה קטנה לידם :נאות קדומים ,מיני ישראל ,שבתות .אנו
נפגשים כל יום שלישי מ– 3אחרי הצהריים עד  6בערב .אנו מתחלקים לקבוצות
ויש פעילות וכל מדריך באמת משקיע את כל כולו כדי שיהיה לחניכים מעניין!
אחר כך יש חוגים כמו :בישול ,יצירה ודרמה ,ופעם בשבועיים יש פעילות של כל
הקבוצות ביחד.
תודה למשפחת "החוג החברתי".

כתבה :שיר קלברס ,חניכה בקבוצת "יחד"
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ישי ציבור ואנשי עסקים רבים ביקרו בדוכן איל"ן בבזאר
העמותות שערך בנק הפועלים לכבוד ראש השנה ואשר
התקיים ב– 8וב– 9בספטמבר ,ביניהם הגברת גילה קצב ,רעיית
הנשיא ,הגברת נאוה ברק ,מר יונתן קולבר ,העיתונאית ברוריה
אבידן בריר וכמובן הגברת שרי אריסון ,היוזמת והאחראית לאירוע
המכובד והמרשים.
איל"ן הציגה את העבודות היפות של המשתקמים במסגרותיה" :בית
קסלר" ו"בית מרים" שבחיפה ,המחלקה התעסוקתית בירושלים,
"בית מליכסון" בתל אביב ומרכז היום שבבאר שבע.
ההכנסות היו נאות אך הרווח הגדול היה חשיפת הפעילות הנפלאה

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ È¯ˆÂÓ

הנעשית במסגרות איל"ן השונות.
תודה גדולה למתנדבים :מירי בן יהושע  -על נוכחות ,ליווי ותמיכה
מתמדת ,לבני נויפלד ,יו"ר "בית מליכסון" ,שהתנדב לסייע בכל
תחום  -מהובלה ,סידור ומכירת המוצרים של כל המסגרות ,ועד פירוק
ואריזה בסיום האירוע .בני לא עזב את הצוות עד אחרי פירוק הדוכן
בשעות הקטנות של הלילה ועד שווידא כי הצוותים יוצאים לדרכם הביתה
בצורה בטוחה .הכל נעשה על ידיו בנועם ובאווירה טובה ונינוחה.
תודה לכל הרוכשים ,תודה לרני רהב ולחני לוין ,מנהלת משרדו,
שארגנו את האירוע למופת ,ותודה לבנק הפועלים על כל המבצע ועל
הרכישות היפות מיצירות איל"ן.

¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ È¯ˆÂÓ
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מהלך החודשים אוגוסט–ספטמבר נמכרו
סיכות איל"ן כתרומה לפעילותנו.
כבכל שנה ,גם השנה התגייסו כמה רשתות
למכירת הסיכות .השנה התגייסו לדבר רשת
האופנה " "H&Oורשת "סנטר פארם" ומכרו
בקופותיהן סיכות איל"ן כתרומה שמועברת
במלואה להמשך פעילויות מיוחדות לילדי
איל"ן .כל התרומות יוקדשו לרווחת אוכלוסיית
איל"ן בכלל ,ולילדי איל"ן מהצפון בפרט ,שעברו
קיץ קשה ביותר.
זה המקום להודות לרשת האופנה ""H&O
לרשת "סנטר פארם" על המאמץ והתמיכה
הראויים לשבח.

ל"סנטר פארם" שמונה סניפים במרכז הארץ,
ולרשת " H&O" 29סניפים הפרושים בכל
רחבי הארץ 16 ,מתוכם בצפון.
למרות המלחמה עמדה " "H&Oבסיכום עימנו,
ומיד כשנפתחו החנויות בצפון ,בתום המלחמה,
החלה המכירה גם שם ,ואנשי הצפון לא אכזבו,
למרות התקופה הקשה שעברה עליהם.
בביקורי בכמה חנויות " "H&Oפגשתי מוכרים
ומוכרות שהתלהבו והלהיבו את הקונים
להשתתף במבצע ההתרמה .אחת המוכרות
התגאתה בפניי ואמרה" :היום מכרתי לאיל"ן
שעתיים שחייה טיפולית"  -ברגע הראשון לא
הבנתי למה התכוונה ,אך אחר כך התברר כי

˙¯ÈÎÓ ÌÂ„È˜Ï ¯ËÒÂÙ‰
H&O ˙˘¯· ˙ÂÎÈÒ‰

מכרה  28סיכות באותו יום .שווי כל שעת שחייה
טיפולית הוא כשווי  14סיכות ולכן היא התגאתה
שבאותו יום היא מכרה שעתיים של שחייה.
תודה גדולה לד"ר ישראל פלג ,יו"ר הדריקטוריון
ולחן אשד ,אחראי קידום המכירות של ""H&O
ולענת אוחנה מרשת "סנטר פארם" ושתהא
שנה טובה לכולנו.
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מאיה ודניאל יש ילד משותק המרותק לכיסא גלגלים.
במשך השנים קיבלו בני הזוג הטבת מס לפי סעיף 45
לפקודה ,המעניק שתי נקודות זיכוי בחישוב המס .במילים
אחרות ,מדובר בהטבת מס של כ– 4000ש"ח בשנה.
והנה ,בשנת  2003הגיע בנם של מאיה ודניאל לגיל  ,18ופקיד
השומה ביטל את ההטבה שניתנה מתוקף הסעיף.
האומנם בוטלה ההטבה כדין? מבט בסעיף בחוק מראה כי לשונו
מדברת על "ילד" ,ללא התייחסות לגילו של הילד .האם גם מבוגר
מקנה להוריו את אותן ההטבות? התנאי היחיד המצוין בחוק הוא
כי הכנסותיו של הילד נטול היכולת אינן עולות על  136,000ש"ח
) (2005או כי הכנסותיו והכנסות בן זוגו אינן עולות על 218,000
ש"ח ).(2005
מדוע ,אם כן ,ביטל פקיד השומה את ההטבה?
הבעיה נבעה ,כנראה ,מפרשנות שגויה של החוק על ידי פקידי
המס ,שהקנו את ההטבה לילד הקטין בלבד.
לפני כמה חודשים פנה משרד עו"ד אלתר ושות' למנהל רשות
המסים ,בבקשה לבחון מחדש את מדיניות מס הכנסה בנושא.
תגובת מס הכנסה היתה כי רשות המסים רואה בפרשנות המונח
"ילד" לעניין נקודות הזיכוי גם בגיר שלא יצא מעולם מחזקת
הוריו ,אפילו גילו עולה על  18שנה .בקשה שנדחתה רק משום
שהילד נטול היכולת בגיר ,מקורה בטעות ואינה משקפת את
עמדת מס הכנסה.
לאור זאת יכולים מאיה ודניאל לשוב ולקבל את ההטבה שמגיעה
להם על פי החוק .כדאי לשים לב לכך שבני הזוג יכולים גם לשוב
ולבקש תיקון רטרואקטיבי של הדוחות בהם לא קיבלו את
ההטבה רק משום שבנם הפך בגיר.
ומה איתכם?
במידה ובנכם או בתכם מוגדרים נטולי יכולת ומתגוררים בבית,
יש באפשרותכם לדרוש את ההטבות .אולם שימו לב :ההטבה על
פי סעיף זה שוללת את ההטבה על פי סעיף ) 44זיכוי בעד הוצאות
החזקה במוסד(.
איך עושים את זה? בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה
מצרפים אישור רפואי על גבי טופס  127ומצרפים בקשה על
גבי טופס 116א' .את הטפסים ניתן להוריד מהאינטרנט באתר
משרד האוצר .www.mof.gov.il -

בהצלחה לכולם
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מעט כל אחד מאיתנו חוסך כספים ,בסכומים כאלה או אחרים,
בקופת גמל .מי כשכיר דרך המשכורת ,ומי כעצמאי בהפרשת
עצמאיות בבנק.
בעבר היה ידוע כי לחיסכון בקופת הגמל שני יתרונות:
• עם הפקדת הכספים מקבלים זיכוי ממס הכנסה.
• עם משיכת הכספים ,בתום  15שנה ,הכספים פטורים ממס.

רפורמת מס הכנסה לשנת  2003ביטלה את ההטבה השנייה ,והחל
מאותה שנה הרווחים שנצברו בקופת הגמל הפכו חייבים במס ,והמשיכה
בפטור הותנתה במשיכה בגיל הפנסיה בלבד.
אם לא די בכך ,השנה נוספו תקנות נוספות ,המבטלות כמעט לחלוטין את
כדאיות ההפקדות בקופות הגמל.
בתקנות נקבע כי ההטבות לגבי עמית עצמאי שנולד בשנת  1961ואילך
יחולו בתנאי ששולמו עבור העמית בשנת  2006סכומים שלא יפחתו
מ– 11,365ש"ח לשנה לקופת גמל לקצבה ,או שקיים עבור העמית הסדר
המקנה לו זכות לקבל סכום חודשי לאחר פרישתו מהמעביד.
במילים אחרות ,המדינה מחייבת את העמיתים לדאוג לעצמם לפנסיה
לימי הזקנה ,כדי שלא ייפלו לנטל על המדינה .משום כך נקבע כי עמית
יוכל למשוך את כספי קופת הגמל שיפקיד מ– 1בינואר  ,2006רק אם הגיע
לגיל  60ועברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו החשבון.
לתשומת לבכם  -כמה נקודות חשובות:
• על כספים שהופקדו עד  31בדצמבר  2005חל הדין הקודם  -כלומר,
ניתן למשוך את הכספים בתום  15שנה מיום פתיחת הקופה.
• התקנות החדשות חלות על עמיתים במעמד עצמאי בקופות הגמל.
כלומר ,התקנות יחולו גם על שכיר שמקום עבודתו מפריש לו רק על
חלק מהשכר ,או לא מפריש לו כלל והוא מפריש בעצמו כספים.
• בעבר היו קופות הגמל מסונפות לבנקים ובעצם לא היו פערים
גדולים בין קופות הגמל השונות .כיום ,לאור רפורמת בכר ,נפתחו
קופות גמל בחברות ביטוח ובקרנות עצמאיות והתוצאות שמניבות
הקופות הן שונות .לפני שפותחים קופת גמל חדשה ,לקצבה או
לתגמולים ,כדאי לבדוק את תנובת קופות הגמל.
ההיגיון העומד מאחוריי התקנות החדשות הוא ברור :הגידול בתוחלת
החיים והעלייה ברמת החיים הביאו למצב בו היקף האוכלוסייה המבוגרת
הזקוקה לתמיכה הולך וגדל וקריסת המערכת הפנסיונית כבר נראית
באופק .התניית הטבות המס בהפקדה לקופת גמל לקצבה היא רק צעד
ראשון של הממשלה בצמצום הנטל העתידי ,ויש להניח כי בעתיד הקרוב
נראה צעדים נוספים.
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כ"א תמוז תשס"ו

שלום רב,
תודה רבה מקרב לב על עזרתך בארגון מפגש חן הארצי
בפארק חברים.
תרומתך אפשרה את הצלחתו של המפגש.
בשמם של הילדים המיוחדים של "בית איזי שפירא",
בשמם של הנערים והנערות עם הצרכים המיוחדים ובשמם
של הנערים והנערות שמשתתפים בתכנית חן בכל רחבי
הארץ ,אנו אומרים לך תודה רבה!
מעתה אתם נמנים על משפחת ידידי "בית איזי שפירא".
אנו זקוקים לידידים כמוך .ושוב תודה.
בברכה,
עוז מאור
סמנכ"ל לפיתוח משאבים
בית איזי שפירא

„Â·ÎÏ
ÂÓÁ Ô· È¯‰ ¯Ó
‚Ô¢ÏÈ‡ ˙„Â‚‡ ¯·Ê
·‡¯ ˘·Ú
‰„Â˙ ˙Ú·‰ ∫ÔÂ„‰

שלום רב,
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה על תרומתכם והשתלבותכם במערך
ההיסעים של תלמידי בית ספר "מגן" לפרויקט שחייה טיפולית "שער
הנגב" ,זו השנה השנייה ברציפות.
בזכות תרומתכם זוכים התלמידים לטיפול הידרו–תרפי המותאם
לצרכיהם המיוחדים.
הורי התלמידים מצטרפים להערכה הרבה הנשלחת אליכם מקרב לב.
בברכת יישר כוח והמשך שיתוף פעולה בשנת הלימודים הבאה,
בברכה ,הנהלת בית ספר "מגן" באר שבע

העתקים :גב' דניאלה מונטל ,מפקחת חינוך מיוחד גב' אסתר בוקר ,מנהלת אגף חינוך
מיוחד ,עיריית באר שבע ועד הורים בית ספר "מגן" משפחת תלמידי פרויקט שחייה

Ú·˘ ¯‡· ÌÂÈ ÊÎ¯Ó
‚≠ ÈÏÂÙÈË ÔÂÈ
‰ÁÈÓˆ Ï˘ ÌÈÚ‚Ó

∫ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó ¨ÌÈ‚Ó
·¨Ô‰„ ‰ˆÈ ≠ ‰„ÈÓÚ
¨ÈÏÂÙÈË ÔÂÈ ˙·„˙Ó
˙·„˙Ó ¨È˜È¯˘ ÏÁ¯Â

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÔÂËÈ· ‰„ Ø ˙‡Ó

Ê

ה כחודשיים מתקיימים במרכז היום
מפגשי פעילות של גינון טיפולי .אחת
לשבוע ,מדי יום ראשון ,מתרכזות שתי קבוצות
לפעילות הגינון .בכל קבוצה שמונה חבר'ה,
העובדים עם המרפאה בעיסוק ,מעיין גרייצר,
ועם המטפלת בגינון ,ניצה דהן.
הגינון הטיפולי מזמן התנסות חווייתית של
גידול צמחים בעציצים ובערוגות .במקביל
לומדים חברי הקבוצה על השימושים השונים
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של הצמחים איתם הם עובדים .הפגישות
מתוכננות בקפידה ,החל מארגון הכלים,
החומרים ,הצמחים המתאימים ,ועד להתאמת
מרחב הפעילות )חדר ריפוי בעיסוק( לפעילות
ולצרכיהם המיוחדים של החבר'ה.
בתחילת כל מפגש ,כבר בשלב ההתארגנות,
החבר'ה פונים לניצה ,מבררים מה הביאה
היום וחולקים חוויות בקשר לצמחים או
להתנסויות שחוו.

נתאר מעט ממה שקורה במפגשים הללו:
בפעילות על הגרניום הריחני החבר'ה למדו
על אודות הצמח ,סגולותיו ושימושיו למאכל
ולמרפא .בפעילות הכנו ייחורים מענפי הגרניום
ושתלנו אותם בעציצים מקובעים בתוך מעמד
)כך שהעציץ נגיש בגובה המתאים לכל אחד(.
המגע עם הצמח הפיץ ריח לימוני נעים ועלי
הצמח היו קטיפתיים ונעימים למגע .את העלים
שגזמנו שמרנו להכנת תה לסוף הפגישה .כל

אחד מהחבר'ה תפקד בהתאם ליכולתו ,ובמהלך
הפעילות הושגו גם מטרות טיפוליות ,כגון
שימוש בשתי הידיים ,הגדלת טווח התנועה,
אחיזת מספריים וכדומה.
בסיום הפעילות ניקינו את סביבת העבודה
וישבנו לשיחה עם כוס תה גרניום .התה מתוק
וטעים ואפילו בריא .החבר'ה סיפרו על תחושת
ההצלחה שלהם ,וכן התייחסו לצער הגיזום -
כמה חבל היה לוותר על הפרח .התנחמנו בכך
שהאנרגיה של הצמח חייבת להישמר להשרשה
ולשיקום ,ויצמחו פרחים חדשים .אחד החבר'ה
נבחר להשקות את העציצים במשך השבוע.
בשבוע לאחר מכן המשכנו ולמדנו איך יודעים
אם צמח נקלט ,על קצב צמיחת עלים בעציצים
ועל תנאי גידול .בהמשך הכנו עוגיות גרניום
)טעימות ובריאות(.

נושא נוסף היה הפלפל .על השולחן הונחו
פלפלים שלמים ויפים בשלל צבעים .חתכנו
אותם והוצאנו בעדינות את הזרעים .הכנו חממה
במגשי הנבטה והנחנו במקום חמים ומואר.
במהלך השבוע ציפינו ,קיווינו והשקנו .עבר
שבוע ואז חיכתה לנו הפתעה  -מגש ההנבטה
הפך ירוק .הנבטים עלו ונבטו .כמו בחיים ,גם
בהנבטה יש קצב אישי של צמיחה ,ואם מטפלים
נכון ומספקים תנאים מתאימים נחוץ רק זמן.
לאחר שבועיים נוספים כל הצמחים כבר אינם
נבטים ואפשר להעבירם לשתילת קבע בגינה
בחוץ .אך מה לעשות שלעיתים המצב בפועל
מקדים את ההכנה שלנו .כשהגענו בבוקר יום
ראשון ,השתילים הרכים של הפלפל שדרו
מצוקה ,חלקם כפופים וחלקם נבולים .היה
צורך בשתילת הצלה .שוחחנו על הדילמה את
מי להעביר לשתילת הצלה  -את השתילים
הנמצאים במיטבם ,את הכפופים מעט או את
הכפופים מאוד? לאחר השיחה החלטנו להתמקד
באלה שיש להם סיכוי טוב יותר להתגבר
ולהיקלט .חלק מהחבר'ה שתלו גם שתילים

שמצבם גרוע כי החליטו לתת להם סיכוי.
בסוף הפעילות השיחה זרמה .דיברנו על
המחשבות שנותנות את הכוח להתמודד עם
קושי ,על האמונה שיש סיכוי להתגבר ,שיש
כוחות נסתרים בתוכנו שניתן לנצלם לצורכי
שיקום ,החלמה ותפקוד יומיומי .אחת מהבנות
סיפרה כי בהיותה מחוסרת הכרה לאחר
התאונה ,שמעה את קולות העומדים ליד
מיטתה האומרים שאין סיכוי ושהיא לא תוכל
ללכת וכי לא תצליח לדבר .כשחזרה להכרתה
היא הגיעה לשיקום ושם הוחדרה בה האמונה
שאפשר לשפר ,להצליח ללכת ולדבר .והנה היא
כאן  -הולכת ומדברת למרות הקושי .חברה
נוספת סיפרה על סיבוך בהריון שבעקבותיו
המליצו לה לעשות הפלה .אך היא באמונתה,
המשיכה בהריון ודחתה כל מחשבה שלילית,
ואכן נולדה לה ילדה בריאה.
העיסוק בגינון מספק לנו חוויה נעימה
המראה כי יש שכר לעמלנו .אנו משקיעים,
ממתינים ,מטפלים  -ובסוף הפתעה  -עלה
חדש ,ניצן או פרח פתוח .העבודה הטיפולית
המשולבת מעניקה לנו גם חוויה ,ועוצמה
רוחנית משולבת בה.
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ÌÈ ˙· ÛÈÒ

‚ÍÂ‡¯ ‰Ëß
·„˙ÓÏ ‡È˘‰ ˙Â‡ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ÌÈ ˙· ÛÈÒ· Ô¢ÏÈ‡ ˙·„˙Ó
‚°·„˙ÓÏ ‡È˘‰ ˙Â‡ ˙ÎÂÊ ≠ ÂÏ˘ ‰Ëß

Ó

שפחת איל"ן מברכת אותך ג'טה וגאה במעשייך למען איל"ן ובהישגייך
המרשימים בתחום ההתנדבות ,שהגיעו להכרה הממלכתית בהענקת אות
הנשיא למתנדב .אין ספק שאת המתנדבת האידיאלית וראויה לכל פרס ושבח.
רגישותך ,גישתך האנושית המיוחדת וטיפולך המסור בנכי איל"ן בעיר בת ים,
פעילותך ללא לאות למען שילובם של הנכים בקהילה ושילוב הקהילה בפעילות
עם הנכים בסניף ,מסירותך למען הצלחתם והישגיהם של הילדים הנכים  -כל אלה
הפכו אותך ל"יקירת איל"ן" ותמיד תישארי כזו בשבילנו.

Æ‰È¯ÂÙ ˙Â·„˙‰ ˙„Â·Ú Í˘Ó‰Â ˙Â‡È¯· ¨ÍÏ ·ÂË ÏÎ ≠ ‰ÏÂÎ ‰È„Ó‰ ˙¯È˜È ˙‡ ÌÂÈ‰

‚·„˙ÓÏ ‡È˘‰ ˙Â‡ ÌÚ Í‡¯ ‰Ëß

 14במאי 2006
„Â·ÎÏ
‡Ô¢ÏÈ
¯±μ ¯È‰˜ È˘Â„˜ ßÁ
·˙ ÌÈ

‰„Â˙ ˙Ú·‰ ∫ÔÂ„‰

אני מאוד מודה לכם על עזרתכם בלימודים שלי בוינגייט.
נושא הלימודים מסייע לי בעבודתי במרכז הספורט לנכים ,ונותן
לי אפשרות ללמד כיצד להתנהג ולעבוד עם בעלי מוגבלויות
וצרכים מיוחדים.

בברכה ותודה,
רינה אשכנזי
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‰¯„Á ÛÈÒ

ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂÏÈÚÙ

‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ ¨¯‚ÈÙ„ÏÂ‚ ‰˜‡ Ø ˙‡Ó

˘˙ÂÏÈÚÙ ˙˘ ˙‡ ÂÓÎÈÒ ÌÈ„ÓÁ ÌÈÚÂ¯È‡ ‰˘ÂÏ
∫ÌÈ¯‚Â·‰Â ÌÈ¯ÈÚˆ‰ Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈ Ï˘ ÌÈ‚ÂÁ‰

‰

"תחושון" שפעל במשך כל השנה
בהפעלת הילדים הצעירים ,ארגן יום
כיף בקיבוץ מגל .רכזת ה"תחושון" ,העובדת
הסוציאלית רות קמון ,מתגוררת בקיבוץ
וארגנה יום מקסים לילדים :הם סיירו בפינות
החמד שבקיבוץ ,בבריכת השחייה ובפינת החי,
והתקבלו בשמחה על ידי הנוער של הקיבוץ.
כמה ימים לאחר מכן נערכה מסיבה ב"תחושון"
אשר מקיים את פעילותו במתנ"ס המפואר של
שכונת בית אליעזר .במסיבה הוגש כיבוד עשיר,
הילדים קיבלו הרבה מתנות ,גם מהסניף שלנו
וגם ממדריכי ה"תחושון" .באותו מעמד ביקשו

ההורים והילדים לחדש את הפעילות בחודש
ספטמבר ואף להוסיף עוד יום פעילות .הפעילות
אכן התחדשה בחודש זה.
האירוע השני נערך בבריכת השחייה העירונית
בחדרה .לרגל היציאה לחופשה בחודש אוגוסט,
נערכה פעילות חברתית בתוך המים ומחוצה
להם .מדריכי השחייה הביאו מתקני צלילה
ושחייה והחבר'ה נהנו מאוד .החוגים חידשו
כבר את פעילותם בתחילת חודש ספטמבר.
במועדון איל"ן של הבוגרים ,שנמצא בתוך
המועדון של קהילה נגישה ,נערכו פגישות
במהלך כל הקיץ בצורה אינטנסיבית ומוגברת,
וזאת כדי לעבור את תקופת המלחמה ביתר

‰¯„Á ÛÈÒ· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂÁÙ˘Ó ÌÚ ≠ ¢ÏÂÎÈ È‡ Ì‚¢ Ë˜ÈÂ¯Ù
פרויקט "גם אני יכול" מתקיים זו השנה השישית .הפרויקט הוא
תחרות פיתוח מוצרים בין התלמידים הלומדים ב"אשכולות
הפיס למדע ,טכנולוגיה ואמנויות" ,ברחבי המדינה.
ראשיתה של תחרות זו ביוזמתם של מנהלי "אשכולות
הפיס" לטיפוח המשאב האנושי ,שהינו הנכס העיקרי של
מדינת ישראל .כיום ,כאשר המדינה ניצבת בפני משימות
שונות ,אותן נוכל לצלוח רק אם נבטיח חברה בריאה,
נותנת תחרות זו מענה לשני נושאים שבהם עוסקת מערכת
החינוך :האחד  -טיפוח המצוינות בקרב בני נוער ,שתדחוף
את המשק הישראלי העתידי קדימה ,והשני  -פיתוח
אחריות חברתית ,שתבטיח כי כל מגזרי החברה יהיו
שותפים לפריחה זו ,ולא רק קומץ קטן .במסגרת הפרויקט
מתקיימת תחרות בין תלמידים הבונים מוצרים לאנשים
עם מוגבלויות .ייחודו של הפרויקט בכך שהוא מדגיש
במקביל שני צירי פעילות :האחד ,היכרות עם השונה -
אנשים עם מוגבלויות ,והשני ,לימוד תהליך התכנון  -תהליך
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קלות .המדריכים שוחחו עם החניכים על הנושא
וניסו להקל על החרדות הרבות של החבר'ה.
בחודש אוגוסט ארגנו עבור באי המועדון יום
כיף בברכת השחייה העירונית .ביום זה השתתפו
 90חברים שכייפו בבריכה כל היום ,הכינו שם
ארוחת צהריים ופשוט לא רצו לחזור הביתה.
אנו רוצים לציין בשמחה שסוף סוף מחשבנו את
הסניף ,קנינו מחשב ומדפסת וכמובן שהתחברנו
גם לאינטרנט והתחלנו כבר לעבוד עליו.
בהזדמנות חגיגית זאת ,אנו מברכים את כל
מתנדבי וידידי איל"ן בשנה טובה ,שנה של
עבודה פורייה ,ביטחון ושגשוג לכל בית ישראל.

פיתוח המוצר .מטרתה הסופית של התחרות היא לבנות
מוצרים לאנשים עם מוגבלויות ,אך לא פחות מכך חשובה
הדרך וההיכרות האישית עם הילד ועם המוגבלות .בחדרה
שותפים לפרויקט זה "אשכול הפיס" ,אולפנית "מבשרת
ברוך" ואיל"ן .התלמידות המשתתפות בפרויקט הן קבוצה
נבחרת של בנות שכבת כיתות ח'.
תהליך העבודה כולל כמה שלבים:
• איתור צרכים  -תלמידות האולפנית ייפגשו עם הילד ועם
משפחתו ,ינסו לאתר בצוותא את צרכיהם וינסו למצוא
פתרונות )בעזרת שאלון מובנה( .לאחר מפגש זה ,יעבדו
צוותי העבודה על פיתוח רעיון למוצר ,או רעיון לשיפור
מוצר קיים.
• איפיון המוצר  -התלמידות יציגו בפני הילד ומשפחתו
את הרעיון למוצר ויקבלו משוב .בהתאם למשוב הן ייבנו
את הדגם של המוצר.
• התלמידות יביאו את המוצר שפיתחו לילד ויבדקו את
ההתאמה לצרכיו.

‰ÙÈÁ ÛÈÒ

‡ÌÈ·„˙ÓÏ ‰¯˜Â‰ ÚÂ¯È

Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈÏ ÛÈÎ ÌÂÈ
Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È·ÏÂ

ניף איל"ן חיפה ,בראשותה של היו"ר ,גב' שרה
לבנשטיין ,ערך אירוע הוקרה למאות ממתנדביו
במלון הר הכרמל בחיפה.
האירוע עמד בסימן מתן אותות הוקרה למתנדבי איל"ן
הותיקים והחדשים ,על פועלם והתנדבותם רבת השנים
למען אוכלוסיית הנכים .מקבלי האותות התרגשו מהמעמד
עד מאוד .אות יקיר איל"ן חיפה הוענק השנה למתנדבים
אלו:
• הגב' אילזה אקדיש  -מותיקות המתנדבים ,אחראית על
ספירת קופות התרמה.
• לאה ואדריאן פורת  -מתנדבים שנים רבות בפעילות
משרדית במשרדי הסניף ובפעילות מבצע ההתרמה.
• גיא שרי  -מתנדב איל"ן שקיבל לאחרונה את מגן שר
הרווחה למתנדבים המצטיינים .גיא מרכז בהתנדבות
בשנים האחרונות את מחנה הקיץ לבוגרי איל"ן ופעיל
בקייטנות אשר מתקיימות בקיבוצים .על פעילותו
הממושכת למען הנכים הוענק לו אות יקיר איל"ן.
במרכזו של הערב התקיימה הרצאתה המרתקת ,המהנה
והמצחיקה של ד"ר דינה אייזן " -כוחו המרפא של
ההומור".
כיבדו את האירוע בנוכחותם :ד"ר רפי ורטהיים  -ראש
עיריית קריית ביאליק ,מר צבי דהרי  -סגן ראש העיר חיפה,
גב' מרים לבנשטיין  -נשיאת כבוד של איל"ן חיפה וכן ,מר
שמעון צוריאלי  -מנכ"ל איל"ן שנשא דברי ברכה והביע
את התרגשותו מהמתנדבים הרבים ,מהפעילות הרחבה של
הסניף ומשיתופי הפעולה הנפלאים עם הצבא.
מנהלת הסניף ,גב' סיגל לזרוביץ ,הודתה בשם נכי איל"ן
ומשפחותיהם למתנדבים המסורים וגם לגופים אשר
תורמים במהלך כל השנה ומקדישים מזמנם וממרצם למען
נכי איל"ן  -לחברת חשמל; לבתי זיקוק; לרפא"ל; למילב"ת;
יח' מיפל"ן  -לגב' אורנה זייד  -מנהלת משאבי אנוש; למפעל
כרמל אולפינים ,אשר בלטו באירוע בנציגות מוכבדת :למר
אבי וולך  -סמנכ"ל משאבי אנוש ,למר שלמה טיילר  -מנהל
מדור מנגנון ורווחה ,למר מאיר ששה  -יו"ר ועד העובדים
ועוד; לנציגים מבנק טפחות–מזרחי :מר אריה ביטנר  -מנהל
הסניף בחיפה וגב' גילה צליק  -מנהלת השיווק; לנציגות
פלגה  32מבסיס חיל הים בחיפה :ארז  -מפקד ספינת "חץ"
ומר רונן ליבוביץ  -רס"ל פלוגתי; לנציגים מחיל האוויר
על פעילותם במרכז הספורט; למר עקיבא הררי מרוטרי
כרמל; לארז ישכרוב  -מנהל מכללת תלתן ,על שיתוף
הפעולה הנפלא.

שנה ,באופן חריג ביחס ל– 20שנה האחרונות ,לא נערכה קייטנה לילדי איל"ן
חיפה במרכז השיקום והספורט בקריית חיים ,בעקבות המלחמה ששיבשה את
חיינו למשך למעלה משלושים יום.
כדי לפצות את הילדים ,ולו במעט ,וכדי להעניק להם מעט חדווה לאחר תקופה ארוכה
של היצמדות למרחבים מוגנים ,קיימנו יום כיף שבו נטלו חלק חברי איל"ן הבוגרים,
ילדי איל"ן וכל בני המשפחה  -בני זוג ,הורים ,אחים ואחיות.
מתנ"ס ליאו–בק שבחיפה הואיל להשאיל לנו מתקנים צבעוניים ענקיים מתנפחים,
אותם הצבנו בבריכת השחייה ובחצר הסמוכה לה .הילדים טיפסו ,גלשו ,השתעשעו
בבריכות מים ,התיזו זה על זה ,רצו הלוך ושוב וניכר שהם נהנים מאוד .באולם הגדול
יכלו הנכים הרתוקים לכיסאות גלגלים להפגין את יכולותיהם במשחקים מגוונים כמו:
קליעה למטרה ,קליעה לסל ,קליעה לבריכת כדורים ועוד .במועדון החברים הדריכה
בהתנדבות מיכאלה ברקוביץ ,נכה ותיקה של איגוד איל"ן ,את הנכים שחפצו ליצור
תכשיטים ,מחזיקי מפתחות ושלל עבודות חריזה .הקהל הרב התכבד בשתייה ,בפיתות
שנאפו בטאבון ,בפופקורן ,בארטיקים ובמבחר ממתקים להנאת החיך .בסיום הערב
הופיע הקוסם שי ,שזכה לשיתוף פעולה מצד הילדים ולהרבה מחיאות כפיים.
ראינו הרבה פנים מחייכות ושמענו הרבה מצהלות צחוק.
הילדים ואורחיהם הביעו את רצונם לקיים עוד ימי כיף שכאלה.

‰ÙÈÁ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ Ø ˙‡Ó

Ò
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˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ ˙Á˜Ï Ì˙ÂÂÎÂ Ì˙ÓÂ¯˙ ÏÚ Ô¢ÏÈ‡ È„È„ÈÏ ‰„ÂÓ ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ
∫ÌÈÎ‰ ˙ÁÂÂ¯ ÔÚÓÏ
* תודה לעמותת "אשלים" על תרומת משחקים וחומרי יצירה למען ילדי ובוגרי
איל"ן במסגרות השונות בתקופת המלחמה  -תודה שסייעתם לנו בהעברת
הזמן הכל כך קשה.
* תודתנו לחברת "אלביט" על תרומת הסעה למתנדבי איל"ן לאירוע הוקרה
שהתקיים במלון "הר הכרמל".
˙∫ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ· Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó· ‚ÈÙ‰Ï ÌÈÓ¯Â˙Ï ˙Â„Â
* לחברת "פליק" על תרומת קלמרים כשי לילדי איל"ן.
* למיימון עמר על תרומת גלידות  -יישר כוחך !
* לחברת "מנעמים" על תרומת ופלים.

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ ÔÂÚÓ
˙È·¢ ÏÂÈË· ÌÂÒ˜ ·¯Ú
˜¢Ï‡¯˘È ÈÈÓ¢Ï ¢¯ÏÒ
ÌÈÓÁ¯ ÏÎÈÓ Ø ˙‡Ó

·

רצוני לשתף אתכם בחוויותיי מהערב
הקסום והמרגש שבו השתתפתי אמש
ב"מיני ישראל" בלטרון .חשתי כי המקום
עוצר נשימה ,וכאשר אנשי צוות המעון -
תחזוקה ,מטפלים וראשי האגפים בליווי
חיילי פלגה  32של חיל הים המאמצים
אותנו נתנו ידם לעזר לנו ,חשתי תחושת
הגנה וביטחון.
בכניסה למקום היתה אווירה קסומה של
משהו מיוחד שסוחף אותך להיסטוריה של
ישראל ושל ירושלים בירתה.
כאשר המדריכים של המקום התחילו לספר
את סיפורה של ארצנו הקטנטונת פתאום
נפתחו עיניי והאזנתי בקשב רב לסיפוריהם
שהיה בהם משהו מרתק ושובה לב.
המחזה האור קולי נתן תחושה כאילו הצופה
במקום חי את הדברים בזמן אמיתי.
כאשר העבירו אותנו בשביל שמשני צדדיו
מראות בגודל לגו ,הרגשתי לרגע אחד כמו

˜ˆÏÂÈË‰ ÈÂÂÈÏ· ·„˙Ó ¨ÌÈ‰ ÏÈÁ ¨≥≤ ‰‚ÏÙÓ ÔÈ

אליסה בארץ הפלאות  -כאילו מישהי נעה
בראשי ובעזרת מטה של קסם לוקחת אותי
אל עולם האגדות.
תודה מיוחדת להנהלת איל"ן ,למשה דולב
ולפנינה בורודה ,לילנה קוקסטמן שנתנה

Ï‡¯˘È ®ÈÈÓ© È·Á¯· ÌÈÏÈÈËÓ ‰ß¯·Á‰

עזרה רפואית לדיירי האגף ,למדריכים דוד
וזוהר מאתר "מיני ישראל" ,לנהג האוטובוס,
לחיילי פלגה  32חיל הים ,לצוות המטפלים
אגף ב' ,2לצוות התחזוקה ולראש אגף ב'2
 -מירה מיכאלוב.

˘¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ ˙ÈÈ¯ÙÒÏ ‰

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ ¯ÈÈ„ ¨ÈÊ¯È˘ ÏÈ‚ Ø ˙‡Ó

øÈ¯Â·Ú ‰ÈÈ¯ÙÒ‰ È‰Ó
פריית "בית קסלר" היא מקום בו
אני נהנה להחליף ספר ,פעם בחודש
ולפעמים יותר.
בספרייה שוררת אווירה נעימה ונינוחה.
הספרייה היא בעצם מקום תרבות בו מתקיימים
חוגים שונים כמו תנ"ך ,חוג לקריאה ועוד,
בהדרכתה של רחל – רכזת הספרייה.

Ò

נעים מאוד להיות בספרייה ,להאזין למוזיקה
הקלאסית המתנגנת ברקע ,אפשר לצפות
בטלוויזיה או סתם לשבת ולעיין בספרים.
עבורי ממלאת הספרייה מקום חשוב במשך
היום ובפרט בחיי.
אני מרבה בקריאת ספרים בנושאים שונים
ומגוונים ,הנושא שמאוד מעניין אותי הוא
מערכות יחסים בין אנשים ואותו אני מוצא

בהרבה ספרים המצויים בספרייה.
אני מאוד רוצה להמליץ על הספר" :אהבה שאין
כמותה" של הסופרת דניאל סטיל ,ספר המספר
על טביעתה של ה"טיטניק" ,ספר סוחף ומרתק,
מושך מתחילתו ועד סופו.
כדאי ,כדאי ,כדאי לקרוא!!!
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פישת העולם הקהילתית ב"בית קסלר" הניבה שיתוף פעולה פורה
בין כמה גורמים ,תחת השם "גם אני יכול".
על פי האמונה ותפישת העולם ב"בית קסלר" כי מפגש בין שני אנשים
מספק הזדמנויות לעשייה מוצלחת ,התקיים מפגש מקרי בין מנהלת
"אשכול הפיס" בקריית ים ,חגית מזרחי ,למנהל "בית קסלר" משה דולב,
שחשף אינטרס משותף שהפך ליוזמת פרויקט.
בפרויקט זה נדרשו תלמידי כיתות ז' בבית הספר "רודמן" בקריית ים
להעלות רעיונות שיקלו על איכות החיים של אנשים נכים ,באמצעות
טכנולוגיה ואביזרים מתאימים .עובדי "בית קסלר" ודייריו היוו את
המעבדה לבדיקת הרעיונות והפיכתם למעשה.
הדיירים :אביבית טרי ,מיכל רחמים ,דורון שי וגל בלכמן ,הפכו ל"דוגמני
הבית" ותרמו רבות לגיבוש הרעיונות ולמימושם כמתקנים נהדרים
היכולים לשרת אנשים נכים רבים.
במימון הוצאות הפרויקט סייע "בנק דיסקונט" ,וצוות מתנדבי רפא"ל :עדי
נחום ,יוסי ג'אן וזאב שרון ,עזרו בתמיכה טכנית ובייצור המתקנים.
במהלך שנת הלימודים תשס"ו הגיעו התלמידים בני ה– 13באופן קבוע
למפגשים עם הדיירים והמרפאה בעיסוק פטריסיה הרשקוביץ ,ובנוסף לייצור

˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÓ„Â¯ ¢ÒÈÙ ÏÂÎ˘‡¢ ˙Ï‰Ó ¨ÈÁ¯ÊÓ ˙È‚Á ≠ ‰Â˙Á˙‰ ‰¯Â˘· ∫ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó
ÔÓ„Â¯ ¯ÙÒ ˙È· È„ÈÓÏ˙Â ¨‰˙Â‡ ˙˜·ÁÓ È¯Ë ˙È·È·‡ ¨ÌÈ

 11מתקנים מדהימים לרווחת הנכים ,יצרו גם קשרים חבריים ונפלאים.
בסוף השנה נבחרו שלושה מתקנים לתצוגה בתחרות הארצית של פרויקט
"גם אני יכול" :במקום השלישי  -סכין חיתוך בטיחותי ונוח לנייר ולקרטון.
במקום השני  -משחק "טאקי" בכתב ברייל לעיוורים וללקויי ראייה.
במקום הראשון  -מתקן פלאפון סלולרי לעיוורים הנעזרים בכלב נחייה,
שמאפשר לכלב להזעיק עזרה בזמן חירום .טקס הסיום של הפרויקט
התקיים ב"בית קסלר" ,באולם האירועים ע"ש ג'ו לויטן ,בהשתתפות כל
גורמי הקהילה שלקחו בו חלק .הצלחת הפרויקט הבטיחה את המשכו
גם בשנת הלימודים הבאה ,ודיירים רבים מ"בית קסלר" כבר התנדבו
להשתתף בו ולעזור בפיתוח מתקנים נוספים.

¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÌÂÈ ÊÎ¯Ó
·È·‡ Ï˙Ï ˙ÂÈˆ˜¯Ë‡ ÏÂÈË· ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢

·

ל"ג בעומר יצאנו קבוצה של  45משתקמים,
צוות ומתנדבים ,לתל אביב .תחנתנו
הראשונה היתה בנחלת בנימין ,שם התרשמנו
מעשרות הדוכנים הססגוניים והמיוחדים ,הגדושים
בחפצי אמנות ונוי ,שללא ספק העשירו את הדמיון
ותרמו לנו רעיונות נוספים ליצירה ועשייה.
הפתעה נעימה חיכתה לנו כשפגשנו את הזמרת

הידועה מירי אלוני .לבה החם של מירי נפתח
והיא נאותה להצטלם עם המשתקמים הנלהבים.
לאחר המפגש עם האמנים בדוכנים השונים,
ישבנו לאכול יחדיו במסעדה במרכז המדרחוב.
משם טיילנו לכיוון שוק הכרמל  -חווינו את
המולת השוק ונהננו מהמגוון של הפירות והירקות
ומצעקות הרוכלים.

גולת הכותרת של הטיול היה מופע הזיקוקין
הגדול ביותר שנראה בישראל .הגענו לטיילת בזמן
השקיעה והתמקמנו במרכז ,מול הרפסודה שממנה
שוגרו הזיקוקים המרהיבים .זו היתה חוויה חד
פעמית ומדהימה ביופייה .כמו כל עם ישראל גם
לנו חיכו הפקקים ,אך הגענו הביתה לפנות בוקר
עם חוויות ,ריחות וטעמים בלתי נשכחים.

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó
ÔÂËÈÓ„·‰ ‚ÂÁ
¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ Ø ˙‡Ó
Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ
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וג הבדמינטון נפתח במרכז ספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים בינואר השנה ,וכבר בשבועות הראשונים
הוא תפס תאוצה והצליח למשוך אליו לא מעט נכים נלהבים .המאמן ולדימיר פיש ,המאמן גם את נכי "בית
הלוחם" ,מצליח ,בהתלהבותו הרבה ובמסירות שהוא מפגין ,למשוך אל החוג נכים שמעולם לא עסקו בספורט
תחרותי .בטורניר הבדמינטון שנערך ב– 19במאי ב"בית הלוחם" בחיפה השתתפו גם ספורטאי איל"ן .זהרה חטיב
זכתה במקום הראשון במשחקי זוגות ובמקום השני ביחידים; לילך מתרגם הגיעה למקום הראשון במשחקי זוגות
ולמקום השלישי ביחידים .אין ספק  -תוצאות מעולות לספורטאיות הצעירות .אנו צופים להן עתיד מזהיר.

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ

¯ÙÒÓ· ‰„Á ‰ÈÈÏÚ
‰ÏÈ‰˜¢ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈÂÓ‰
˙¢¯ÈÚ· ÌÈÎ· ˙ÎÓÂ

Î

– 250נכים בעלי נכויות פיזיות וחושיות חברים בפרויקט חדשני
וראשון מסוגו בארץ הפועל בירושלים זו השנה הרביעית.
במסגרת הפרויקט נהנים נכים ובני משפחותיהם מסל שירותים
המשפר את איכות חייהם ומאפשר להם לחיות בביתם באופן עצמאי
ובביטחון ,גם במצבי חירום אישיים וביטחוניים.
∫ÏÏÂÎ ÏÒ‰

• אב קהילה המקיים קשר שוטף עם המנויים ומסייע בבית
הלקוחות :תיקוני אביזרי עזר ,הבאת תרופות,קשר ותיווך עם
שירותים בקהילה.
• שירותים רפואיים ,כגון ביקור רופא פרטי בבית ומתן תרופה
ראשונית בימי חול בשעות הלילה ,וכן  24שעות בימי שבת
וחג ,חובש לסיוע מיידי במקרה נפילה ופינוי חירום באמצעות
אמבולנס ,בעלות של  25ש"ח בלבד.
• לחצן קשר למוקד שירות ומצוקה  -מענה אנושי 24
שעות ביממה.
• פעילות חברתית ייחודית ומגוונת המותאמת לנכים ולבני
משפחותיהם.
התוכנית הינה יוזמה משותפת של "ג'וינט ישראל" ,עיריית ירושלים,
משרד הרווחה" ,הקרן לירושלים" והיא מופעלת על ידי עמותות
"מטב" ו"איל"ן" בירושלים ,ובסיוע הפדרציות היהודיות של ניו ג'רזי
ווושינגטון די.סי.
מספר המנויים ההולך וגדל מצביע על חשיבות התוכנית ותרומתה
לאיכות חייהם של החברים בה ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי
בהתבטאויות של הנכים עצמם:
"'קהילה תומכת החזירה לי את העצמאות… מאז שאני חברה
בתוכנית בני המשפחה לא חוששים להשאיר אותי לבד ...יש לי
פרטיות שחשובה לתחושת העצמאות שלי…"

‰¯È„‰ ˙ÎÂÁ Ò˜Ë· ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ ¯¢ÂÈ ¨ÌÂÏ˘ ÈÒÂÈ ¯Ó

„≠ ‰ÏÈ‰˜· ‰Â˘‡¯ ‰¯È
˙¯Ô¢ÏÈ‡ ˙ÓÂ

Ï

אחר שנים של הכנות ותיאומים בין ארגונים שונים נחנכה דירה
לנכים בקהילה.
בחודש יוני התקיים טקס חנוכת בית מרגש מאוד בהשתתפות נציגי
הגופים השותפים לפרויקט :אגף השיקום במשרד הרווחה ,הביטוח
הלאומי ,עיריית ירושלים ,עמותת שק"ל -המפעילה את הדירה ,עמותת
"צעד קדימה" וכמובן הדיירים ומשפחותיהם .בטקס ברך מנכ"ל איל"ן,
מר שמעון צוריאלי ,את הדיירים ובדבריו התייחס למגוון אפשרויות
הדיור שיש היום לנכים .בדירה מתגוררים טליה ,שי ,איילת ,שרון ,מעיין
ומרים המכירים מגיל ילדות וכולם בשנות העשרים לחייהם .הדיירים
סיפרו על תחביביהם ועל הייחוד של כל אחד מהם .זוהי דוגמה מצוינת
לשילוב נכים בקהילה.

"בשבילי קצר חשמלי הוא מצב חירום .אב הבית מבין את זה
ומגיע מיד"
"בהיותי כבד ראיה ,ובעקבות נפילה שגרמה לי מוגבלות נוספת,
טוב לדעת שכשאני חוזר הביתה מבית החולים יש לי רשת
ביטחון של 'הקהילה התומכת' שתהיה שם בשבילי כבר מהשלבים
הראשונים של ההגעה הביתה".
במסגרת התוכנית התארחו החברים במלון "שרתון מוריה" בים
המלח ליום פעילות הכולל כניסה חופשית לספא ,חוף ים פרטי צמוד,
ארוחת צהריים ,הרמת כוסית לקראת ראש השנה ,תוכנית אמנותית
עשירה ועוד .המלון מונגש ומותאם לצורכי הנכים.
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·¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ ˙È
·˙ÂÏÈ‡ ‰Ù˜ ˙È
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··ÌÓˆÚ· ÌÈÏ˘·Ó ÌÈ„ÏÈ‰ ‰Ù˜‰ ˙È

··˙ÂÁÏÂ˘‰ ˙‡ ÌÈÎ¯ÂÚ ÌÈ„ÏÈ‰ ‰Ù˜‰ ˙È
˙ÂÂˆÏÂ ‰˙ÈÎÏ ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚ÓÂ

ÌÈÏ˘Â¯È Ô¢ÏÈ‡ ≠ ˙ÈÂ„ÚÂÓ

‰

מועדונית בבית ספר "אילנות" היא
מסגרת חוגים הפועלת שלוש פעמים
בשבוע ,בימים א' ,ג' ו–ה' ,מהשעה  15:00עד
השעה .17:00
בשנת הלימודים הנוכחית משתתפים
במועדונית  15ילדים ,רובם תלמידי בית הספר

פני שנתיים הקמנו
בבית ספר "אילנות"
בית קפה .בבית קפה הייחודי
הזה התלמידים מבשלים
ומכינים את ארוחת הצהריים,
ואחר כך הם הופכים למלצרים
שעורכים את השולחנות
ומגישים את האוכל לכיתה
ולצוות המתארחים.
כל שבוע מתארחים כיתה
וצוות אחר בבית קפה אילנות.
לפעמים באים אורחים
מיוחדים לבית קפה ,וביניהם
ההורים של התלמידים.
סדנת בית הקפה מופעלת
על ידי מרפאה בעיסוק
וקלינאית תקשורת.
עד עכשיו התלמידים
למדו להכין :כריכים עם
מגוון סלטים ,פסטה עם
רוטב ,פיצות ,פשטידות
ושתייה .בבית הקפה כיף
וטעים ,אך הוא משיג גם
מטרות טיפוליות שחשובות
לתלמידים בתפקוד היומיומי.

ומיעוטם תלמידים שלמדו ב"אילנות" ועברו
למסגרות אחרות .המסגרת מעניקה לילדים
מגוון פעילויות וחוגי העשרה :טיפול באמצעות
בעלי חיים ,חוגים למוזיקה ,ספורט ,בישול
וריקודים .בסיום הפעילות מקבלים הילדים
ארוחה קלה .הילדים מקבלים טיפול אישי חם על

המטרות כוללות:
• תקשורת בין התלמידים
• עצמאות בהכנת מאכלים
פשוטים
• הכרת מושגים במטבח
וידע
על שימוש בחומרים
• מוטוריקה עדינה
• מעקב אחרי רצף
הפעילות.
הסדנה נעזרת בתקשורת
חלופית תומכת ,שמסייעת
לתלמידים להבין ולתקשר.
בשנה הבאה נקווה להמשיך
ולהרחיב את הבית הקפה:
• להזמין אנשים מבחוץ
• להרחיב ולגוון את
התפריט
• להעסיק יותר תלמידים.

ידי צוות מטפלות ומדריכים מקצועיים .בחופשות
כמו חנוכה ,סוכות ,פסח והחופש הגדול מצטרפים
למשתתפים הקבועים ילדים נוספים מבית הספר,
נערכות מסיבות ופעילויות מיוחדות כמו :הצגות,
מופעי קסמים ,תיאטרון בובות וכדומה.
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ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ

ÂÏ˘ Â˜È˘ÂÓ
ÒÈÈ‚˙Ó
¨¯„ÈÈÊ ˙È¯È Ø ˙‡Ó
ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ ˙Ï‰Ó

Ó

ושיקו נולד ב–1987
עם מחלת ) O.Iמחלה
נדירה שגורמת להתפתחות
לקויה בעקבות רגישות
קיצונית של העצמות וגמדות(.
בשל המום הקשה הוא ננטש
על ידי הוריו עוד בהיותו בבית
החולים .בארבע שנות חייו
הראשונות שהה בבית החולים
"אלין" בקריית יובל.
בהיות בן  14החל לשהות
ב"בית תמר" )מעון קטן של
איל"ן בו שוהים עשרה נערים
ונערות נכים( .למושיקו אין
אפילו קרוב משפחה אחד
הדואג לו וביתו היחיד הוא
"בית תמר".
מושיקו רואה עצמו עצמאי לכל
דבר בניהול ענייניו ,הוא בחור
אינטליגנטי וחריף ,בעל יכולת
ביטוי מעולה וכישורים טובים
)בעיקר בתחום המחשב(
מושיקו חלם במשך שנים
לשרת בצה"ל .הוא התחיל
בהגשמת החלום בשנה שעברה
כשהתקבל לשירות לאומי
ושירת במשך השנה במחלקה
לחקירת שוטרים )מח"ש(
בראשות הרצל שבירו.
עתה סוף סוף עומד להתגשם
החלום האמיתי עם קבלתו
לצבא כמתנדב .הוא אמור
להתגייס ב– 9בספטמבר
ולשרת באזור ירושלים.

¢¯Ó˙ ˙È·¢ ÔÂÚÓ

≠ ¢ÌÈÈÈÚ‰ ‰·Â‚· ‡Ï¢
˙¢¯Ó˙ ˙È·¢ È¯ÈÈ„ Ï˘ ÌÈÓÂÏÈˆ ˙ÎÂ¯Ú

„

יירי "בית תמר" ,בשיתוף עם "מכללת
הדסה" ,הפיקו תערוכת צילומים שנודדת
ברחבי הארץ .התחנה הראשונה היתה תיאטרון
ירושלים ,שם נחלה התערוכה הצלחה גדולה .כיום
מוצגת התערוכה בהר חוצבים ,מרכז ההיי–טק של
ירושלים .את הרשמים מערב הפתיחה נביא מפיה
של מורן זקן ,דיירת "בית תמר"" :רציתי לספר על
החוויה בתערוכת הצילום שהייתה לנו .זאת הייתה
בשביל כולנו התנסות ראשונה בצילום ,ולכן זה היה
מאוד מרגש .במיוחד התרגשנו בערב הפתיחה,
כשהמשפחות והחברים באו לראות ולהתגאות
בצילומים שלנו .היו אנשים שאמרו לי שכדאי לי
אפילו לפתח את הנושא ,ולהפוך אותו למקצוע...

˘‰ÎÂ¯Ú˙· Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÓÂÏÈˆ‰Ó ‰˘ÂÏ

¢‰ËÓÏÓ Ë·Ó¢

¢˙È˜ÏËÈ‡ ‰Â˙Á¢
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היו שם אנשים שלא פגשתי המון זמן ,שקראו על
התערוכה בעיתון ובאו לראות אותה .האמת ,שלא
חשבתי שתהיה התלהבות כל כך גדולה ,כי מבחינתי
זאת הייתה רק התנסות במשהו חדש ,שלא עשיתי
לפני כן .אני אישית הייתי גאה יותר בשאר החבר'ה
מאשר בעצמי .ריגש אותי לראות צילומים של חבר'ה
שאני יודעת שלא היה להם קל לצלם ,ובכל זאת עשו
את זה .מה שכן ,התרגשתי כשאנשים קנו תמונות
שצילמתי .נראה לי שאז התחלתי להבין שאנשים
באמת אוהבים וגאים במה שצילמתי .התערוכה
הזאת היתה תוצר סופי של תהליך למידה ארוך ,ואני
חושבת שהפתיחה שלה הייתה מכובדת עם הרבה
הערכה של האנשים שבאו לראות אותה".

¢Á„·Ó È„Â‰È ‰„Â‰È Ô·¢

‰È˙ ÛÈÒ

‰È˙
ÌÈÎ
ÔÂÚÓ
Ï˘ ‰˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ‰ÁÓ˘Â ‰„Â˙ ˙·ÈÒÓ

Ï‚¯‰Â ‰Ù‰ È¯ÈÈˆ ˙„Â‚‡Ï ÂÏ‚ÊÂ· ‰ÙÈ
≤∞∞∂ ¯·ÓËÙÒ· ±∑ ≠ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰
¨ÌÏÂÎÏ ·ÂË ·¯Ú

‡

ני שמחה לארח את כולכם בשעה שמחה
זאת שלי .מאז שנולדתי למדתי להתמודד
עם המוגבלות הקשה שלי ומעולם לא נכנעתי
למוגבלות שנכפתה עליי ולא הפסקתי להתמודד
מול הקשיים הרבים ,עד עצם היום הזה.
מגיל קטן היה ברור לי וגם לכל הסובבים אותי
שהנכות לא תמנע ממני להגשים רצונות ומאוויים.
אני עובדת עם המחשב ,אני משחקת שחמט ,אני
יוצאת לטיולים ,גם לטיולי אתגר :משיטה ספינת
מפרש בעזרת הפה ורוכבת על סוסים במסגרת
רכיבה טיפולית.
אבל עיקר חיי מסתובב היום סביב הציור.
בגיל  16גיליתי לראשונה את הציור ,כשהתגוררתי
בבית חולים "אלין" בירושלים .התחלתי לצייר
ומאז לא הפסקתי .היכולות שלי בציור הלכו
והשתפרו ,במיוחד מאז שעברתי לגור כאן במעון.
יש לנו פה חוג ציור שמנהלת סנדרה וצוות
המתנדבות שלה ובזכותן התקדמתי והתחיל
להתפתח בתוכי החלום להיות ציירת מוכרת
באגודה של ציירי הפה והרגל.

˘˙ÂÓÂÏÁ ÌÈÓÚÙÏ ·˙Î˘ ¯È

È„È ÏÚ
‡ÔÂË¯Ó ˙È¯Â
‰„Â·ÎÏ
˘‰ÙÈ Ï
·‰˙ÂÙ¯Ëˆ‰
È¯ÈÈˆ ˙„Â‚‡Ï
Ï‚¯‰Â ‰Ù‰
˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰
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¯ÆÆÆÆÆÆ ÌÈˆÂ¯ Â·Â
ÆÌÈ˘ÂÚ Ì‚ ÌÈËÚÓ
¯ÌÈ˜Á Â·Â
ÆÌÈ˜·‡ ÌÈËÚÓ
¨ÌÈÓÏÂÁ ÂÏÂÎ
‡ÆÌÈÓÈ˘‚Ó ÌÈ·¯ ‡Ï Í
ÆÆÆÆÆÆ˙‡Â
¯¨‰˘ÂÚÂ ‰ˆÂ
˙˜·‡ ¨˙˜ÚÂÊ
ÏÎ ËÚÓÎ ‰ÓÈ˘‚Ó
ÆÌÂÈ‰ ÂÓÎ ÌÂÏÁ
ø¯ÁÓ Ï˘ ÌÂÏÁ‰ ‰ÓÂ

ÂÏ‚ÊÂ· ‰ÙÈ ˙ÈÓ‡‰

להגשים את החלום הזה לא היה כל כך פשוט.
בעזרתו של בני ,העובד הסוציאלי המיוחד שלי,
הגעתי אל דיתה .דיתה היא מורה מיוחדת
לחלומות כמו שלי ,ובעזרתה המסורה התחלתי
לאט לאט להאמין שחלום כזה עשוי להתגשם.
אבל עדיין זה לא היה כל כך פשוט .הייתי
זקוקה להמון כסף כדי ללמוד ולרכוש ציוד של
ציירים .נמצאים כאן היום אותם אנשים נדיבים
ומיוחדים ששמעו את רחשי לבי ונענו בנדיבותם
לעזור לי להגשים חלום.
והנה אני ניצבת כאן היום לפניכם ,אני וציורי,
כדי להגיד לכם שבלעדיי כל אחד ואחד מכם,
לא הייתי מצליחה.
תודה רבה מאוד לכל אחד ואחד .תודה מיוחדת
לאישה מיוחדת בשם ברכה .כשמה כן היא.
תודה גם למשרד ורטהיימר–פרוכטר שנרתמו לעזור.
תודה מיוחדת גם לאישה שחייה מיוחדים לכשעצמם.
תודה גם לארגון בנות ברית בנתניה ,שהיו

הראשונים להזדרז ולהכיר בחלומי ולתת לי מלגה.
ומעל הכל ,תודה גדולה גדולה לרונית סלע
שעזרה ותמכה לאורך כל הדרך וגם לרינה
שהייתה איתי ולא נתנה לי לאבד תקווה.
גם לך ,אימא ,ולכם משפחה יקרה שלי ,תודה
על הכל.
כיום אני מציירת בפה ועומדת להשתייך לאגודת
ציירי הפה והרגל הבינלאומית .ופה המקום להודות
באופן אישי למר בנו ולמיקי ,מנהלי אגודת ציירי
הפה והרגל בישראל .אתם אלה ,שבסופו של
דבר ,נתתם חיים לחלום והפכתם אותו למציאות
חלומית .הציור מהווה בשבילי את ניצחון הרוח על
הגוף והוא בשבילי עולם ומלואו.
תודה רבה לכולכם ושתהייה לכולנו שנה טובה
ומבורכת ,שנת שלום בריאות ועשייה יצירתית.
ערב טוב ושוב תודה
יפה בוזגלו

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ÛÈÒ

˙Â‚ÏÓ ˙˜ÂÏÁ ·¯Ú
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ ¯È˜È ˙Â‡Â

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ Ò¢ÂÚ ¨ıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ Ø ˙‡Ó

Ò

¨‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¯·Ú˘Ï ¨¯ËÎ˘ ‰ˆÈ„ ß·‚‰
ÔÂÒÁ Ô„¯È „ÏÈÏ ‰‚ÏÓ ‰˜ÈÚÓ

˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ
Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù

Ô¢ÏÈ‡ Ò¢ÂÚ ¨ıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ Ø ˙‡Ó
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù

Ó

ועדונית איל"ן פתח תקווה פועלת
בשיתוף עם אגף הנוער בעיריית פתח
תקווה משנת .1991
המועדונית מיועדת לקבוצת ילדים )בדרך כלל
בין  10ל– 12ילדים( בגילאים  6-12והיא פועלת
אחת לשבוע בשעות אחרי הצהריים והערב בגן
איל"ן "מרכז הפנינה".
הרציונל בהפעלת המועדונית:
• לספק לילדים מסגרת חברתית מהנה
לשעות אחר הצהריים
• לתת לילדים הזדמנות ליהנות מפעילויות
חברתיות כמו כל הילדים האחרים בני גילם
• לתת להורים אפשרות להתפנות
לעיסוקיהם האחרים ולהוריד מהם מעט
מן העומס הפיזי והנפשי.
את המועדונית שלנו מפעיל בהצלחה רבה הרכז
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ניף פתח תקווה ערך ערב מרגש ומיוחד
במינו במתנ"ס "עולמות" בהנהלתו
ובאדיבותו של מר שגיא שמרת וכל צוות
המתנ"ס .באירוע חולקו מלגות ל– 11ילדים ובני
נוער ממטופלי הסניף וכן מגני אות יקיר איל"ן
לחמישה מתנדבים .כ– 120איש הגיעו לטקס.
נכחו בו אש העיר ,מר יצחק אוחיון ,ורעייתו דליה
שהיא נשיאת ארגוני המתנדבים ,יו"ר איל"ן ,מר
חיים פרייליכמן ,יו"ר ארגוני המתנדבים בפתח
תקווה ,מר שמואל סנדלר וד"ר יוסי מלר ,עו"ס
ראשי איל"ן .את הערב ארגנה והנחתה בהצלחה
רבה גב' מלכה מכנס ,יו"ר איל"ן פתח תקווה.
לאחר התכנסות וכיבוד פתחו תלמידות
הקונסרבטוריון העירוני בנגינה בחליל ,ראש העיר
ברך את כל הנוכחים  -הנותנים והמקבלים ,ויו"ר
איל"ן ציין שכולם גאים בילדי איל"ן שלמרות
הקשיים שלהם הם מתאמצים ומגיעים להישגים.
ד"ר יוסי מלר ציין את הערב המיוחד וברך
את כולם .בערב זה חולקו מלגות בסך 500
ש"ח בתלושי קנייה ב"קרביץ" .אחד ממקבלי
המלגות ,הנער כפיר מרמרלי ,ריגש את כולם

כאשר הקריא שיר שכתב בעצמו ובו הוא מדבר
על התמודדותו עם המגבלות ועל חלומותיו.
בהזדמנות זו חולקו מגני הוקרה לחמישה
מתנדבים פעילים וותיקים בסניף.
אמו של הילד אביהו שקיבל מלגה ,אמרה
בהתרגשות" :זאת זכות גדולה להיות כאן,
בשמנו ובשם הילדים  -תודה .מי שנותן גם
מקבל .תקבלו את הבריאות ,האור והשמחה".
לאורך כל הערב בוצעו אתנחתאות מוזיקליות על
ידי מקהלת "ארזים" מ"ספיבק" ,בניצוחה של גב'
ארזה קירשנבוים שסייעה רבות להצלחת הערב.
המקהלה שליוותה את האירוע כולו בשירים יפים
מורכבת מאנשים נכים שהגיעו ממקומות שונים
בארץ והתנדבו להופעה המרשימה .בסוף הערב
הוענקו תעודות הוקרה לגב' ארזה קירשנבוים
ולמקהלת "ארזים" ונאמרו תודות מפי גב' מלכה
מכנס .הערב נחתם בשירה בציבור בהנחייתו של
מר מוישל'ה גרשטיין ,שגם הוא ,כהרגלו ,מופיע
בהתנדבות באירועי איל"ן.
אין ספק שהערב היה חגיגי,
מרגש ומיוחד במינו.

ארז לוינשטיין ,אשר במשך שמונה שנים )מאז
היותו נער בן  (14התנדב כחונך במועדונית וזו
השנה השנייה שהוא מפעיל אותה כרכז בשכר.
לצידו של ארז עובדת מירי פולק ,מדריכת
מלאכת יד ואמנויות מוכשרת ויצירתית ,אשר
מצליחה מדי שבוע להוציא תחת ידיהם של ילדי
המועדונית עבודות יצירה מופלאות ומרשימות.
בנוסף לכך ,פועלים במסירות במועדונית
בנות שירות לאומי ונערות מתנדבות במסגרת
אזרחות פעילה ומחויבות אישית ,אשר גויסו
על ידי איל"ן.
ילדי המועדונית מוסעים אליה וממנה באמצעות
מוניות שמפעילה עירית פתח תקווה.
במסגרת המועדונית נהנים הילדים ממשחקי
חברה ,משחקי חצר ,מלאכת יד ,שיחות ,כיבוד,
הפעלות מיוחדות ,הופעת אמנים בחגים ,חגיגות
ימי הולדת ועוד.

ילדי המועדונית נוהגים גם לצאת יחד עם הצוות
לבילוי כיפי בקניון "סירקין" שבפתח תקווה.
בחנוכה נהנים הילדים מהופעת קוסם או
להטוטן ,ממארזי ממתקים תרומת ה"שופרסל"
ומסופגניות תרומת קונדיטוריית "כפר גנים".
בפורים מתקיים קרנבל עם תחרויות פורימיות
וחידונים המאורגנים על ידי הצוות ,ולקראת
פסח נערך סדר פסח .בשבועות חוגגים עם
מאכלי חלב וגבינה .בסוף השנה נערכת מסיבת
סיום חגיגית המאורגנת על ידי מפעילים
חיצוניים.
השנה הזמנו למסיבה את חברת " zooלה"
שערכה קרנבל חיות ובו חוו ילדי המועדונית
מפגש מרתק עם שישה סוגים שונים של
בעלי חיים .בסיום המסיבה הוענקו תשורות
ותעודות הוקרה לצוות המועדונית שמפעיל
אותה במסירות ובהצלחה במשך השנה.

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ

¯¢ÛÈÒ‡¢· ˙ÈÏÂÙÈË ‰·ÈÎ
ÈÓÂ˜È˘ ÈÎÂÈÁ ÊÎ¯Ó

ÊÎ¯Ó· ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙ÊÎ¯Ó ¨È‡˘Á ˙ÈÚ ∫˙‡Ó
¨˙‚ ¨ÈÏ‡¯˘È Ï·Ú ¨¢ÛÈÒ‡¢ ÈÓÂ˜È˘ ÈÎÂÈÁ
¢ÛÈÒ‡¢ ˙Ï‰Ó ¨Ô‚„ ‰ÈÁÂ

·

מהלך השנתיים האחרונות יוצאים ילדי
גני החובה מ"אסיף"  -מרכז חינוכי
שיקומי ,בית ספר וגנים ,לרכיבה טיפולית.
"אסיף" ממוקם ביחידה להתפתחות הילד
בבית החולים "אסף הרופא" ופועל כמרכז
יומי .ב"אסיף" לומדים ילדים בגילאים 3-8
הסובלים משיתוק מוחין ומבעיות מוטוריות
אחרות.
פרויקט הרכיבה הטיפולית מזמן לילדים חוויה
טיפולית באמצעות רכיבה על סוסים באווירה
כפרית ,ומדי יום שישי מצפים הילדים להגיע
לחוות הסוסים ולרכב על סטלה הסוסה.
תוכנית העבודה מותאמת לכל רוכב על פי
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צרכיו האישיים ,תוך מתן דגש על הקשר סוס–
מטפל–מטופל .היתרון ברכיבה הוא שהסוס
מקבל ללא תנאי את הקשר עם המטופלים,
מאפשר לרוכבים להשתחרר מלחצים ומעצב
דימוי עצמי חיובי .הרכיבה גורמת לשיפור
ההתפתחות המוטורית ,שיווי המשקל ,יציבה
נכונה והקואורדינציה ,והיא מעלה את טווח
הקשב והריכוז וזאת בזכות השליטה של
הרוכבים בסוס .על ידי כך מתאפשרת תחושת
הצלחה והרגשת סיפוק רבה ומתחזקת תחושת
הביטחון העצמי המגבירה את המוטיבציה
להתנסויות והתמודדויות חדשות .בנוסף
לכך ,הרכיבה הטיפולית מספקת גירוי חושי

ותנועתי המסייע להתפתחות תקינה של
תפקודים מוטוריים שונים .תנועתו התלת
ממדית של הסוס מביאה לתנועת האגן,
הכתפיים ושאר חלקי הגוף של הרוכבים ,כפי
שאנו זזים בזמן הליכה .הרכיבה הטיפולית
מתבצעת בסביבה חופשית ,מוגנת ,באווירה
כפרית ורגועה המעניקה תחושה כיפית ובכך
מסייעת לרוכבים לרכוש כלים להתמודדות
עם קשיים וכישלונות.
ראש הצוות הטיפולי היא טלי בלפונטה,
מרפאה בעיסוק  B.O.Tומדריכת רכיבה
טיפולית מוסמכת ,העוסקת באבחון וטיפול
בילדים ,והיא בעלת ותק וניסיון של שנים.

Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó
¯˘‰„ ¯ÂË¢Ó ÌÈÓ
˙¯¢≤∞∞∂ ÌÂ

‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡Â ¯Â‡ÏÈ‚ ˙È„¯Â Ø ˙‡Ó

Î

– 70רוכבים מהארץ ומחו"ל השתתפו ב"טור דה תרום
 ,"2006מסע האופניים הבינלאומי הראשון שיזם מרכז
הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן ,לגיוס תרומות למען שיקומם
וקידומם של ילדי המרכז.
במסע ,שהתקיים בין התאריכים  3-6בספטמבר  2006ואורכו היה
 350ק"מ ,השתתפו רוכבים בריאים לצד רוכבים על תלת–אופן
בדיווש ידני ורוכבים על אופני תנדם .ביום הראשון הוזמנו
הרוכבים לטקס חגיגי בהר הרצל בירושלים ,בהשתתפות נציגי
עיריית ירושלים והזמר דויד ברוזה ,ואחריו הוזנקו הרוכבים ויצאו
לדרך .קבוצת הרוכבים ,ביניהם רוכבים ומתנדבים של עמותת
"אתגרים" ,קבוצת "בנק הפועלים" וקבוצת "אנדור" ,רכבה 110
ק"מ עד לבאר שבע ,שם נהנו מנקודת רענון שארגנה חברת

ÚÒÓÏ ‰˜Ê‰· ÌÈ·ÎÂ¯‰ ≠ Í¯„Ï ‡ˆÂÈ ¢≤∞∞∂ ÌÂ¯˙ ‰„ ¯ÂË¢

"כיוונים" .צוות המטפלים של מכללת "רידמן" פינק את הרוכבים במסז'ים
מקצועיים וחידש את כוחותיהם לקראת יום הרכיבה השני .ביום השני רכבה
הקבוצה  108ק"מ ,עד לעין גדי .בדרך ביקרו הרוכבים באתר מצדה ,נהנו
מהדרכה מרתקת של אביאסף מחברת "נאות הכיכר" ומנקודת
רענון עשירה שארגנה המועצה האזורית תמר.
בערב נהנו הרוכבים מרחצה בבריכה שבקיבוץ עין גדי .ביום השלישי
השכימו הרוכבים קום והתכוננו ליום רכיבה מאתגר  -העלייה
לירושלים לאורך  80ק"מ ,פיתולי הדרך והחום הכבד ששרר באזור
לא הקלו על הרוכבים ,אך הם היו מלאי רוח ספורטיבית וסייעו
אחד לשני לעמוד במאמץ הנדרש .עם ההגעה לירושלים נשמו כולם
לרווחה ,ושוב התפנקו במסז'ים מצוות מטפלי "רידמן" .בערב
התארגנה הקבוצה ליציאה לבר בנחלת שבעה בירושלים ומצב
הרוח היה מרומם .קבוצת הרכיבה של טים מצמן ורוכבים פרטיים
נוספים התווספו למסע ביומו האחרון ,עם היציאה מירושלים לכיוון
מרכז הספורט שברמת גן ,סך הכל  72ק"מ .הילדים במרכז הספורט
חיכו בהתרגשות ובקוצר רוח לכניסתם של הרוכבים למתחם
המרכז ,וקיבלו אותם במחיאות כפיים סוערות .בטקס שהתקיים
בנוכחות ספורטאיות העבר יעל ארד ואסתר רוט–שחמורוב,
קיבלו הרוכבים מדליות ותעודות השתתפות .מנכ"ל איל"ן ,שמעון
צוריאלי ,הודה בטקס לכל הרוכבים על המאמץ שהשקיעו ועל
 ÌÈ·ÎÂ¯‰ ˙ˆÂ·˜ ˙‡ ‰ÏÈ·ÂÓ ¨·È·Ë ÔÈÏÂ¯˜ ¨‰¯ÈÚˆ‰ ˙È‡Ë¯ÂÙÒ‰התרומה לקידום ולשיקום ילדי המרכז וציין לשבח את הנהלת
· Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯ÓÏ Ì˙ÒÈÎ· ¨¢≤∞∞∂ ÌÂ¯˙ ‰„ ¯ÂË¢מרכז הספורט והצוות.
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Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ

˘≠ ˜ÈÈÁÒ ÈÓÈ
ÔÈÈËˆÓ È‡Ë¯ÂÙÒ
‡Â‰ ÂÓÓ ÔÈÁÂÓ‰ ˜Â˙È˘ ˙Â¯ÓÏ
È‡Ë¯ÂÙÒÏ ˜ÈÈÁÒ ÔÂÚÓ˘ ÍÙ‰ ¨Ï·ÂÒ
ÁÈÏˆÓ ÔÓ‡ÓÏÂ

Ó

תוך לקט כתבות שפורסם במדור
הספורט של העיתון "מעריב":
כשהיה בן ארבע ,הגיע שמעון )שימי( סחייק
לראשונה לבריכת השחייה של איל"ן ברמת גן.
ברגעים הראשונים עוד היכה בו הפחד מהכניסה
למים ,אבל לאט לאט הוא החל להתרגל19 .
שנים מאוחר יותר הפך הילד ,שסובל משיתוק
מוחין שפגע ברגליו ,לספורטאי דגול.
שימי הוא הבן השני למשפחת סחייק שסובל
משיתוק מוחין .קדם לו אחיו הבכור .השיתוק,
שגרם לו גם לליקוי בדיבור ובראייה ,לא מנע
ממנו לגלות נחישות יוצאת דופן ,שהובילה
אותו אל הפודיום שוב ושוב ,כשברקע מונף דגל
ישראל ומושמע ההמנון הלאומי.
חוזרים בזמן לגיל ארבע ולבריכה ברמת גן.
סחייק המפוחד מתחיל להתרגל למים העמוקים,
ולאחר שנה של אימונים אינטנסיביים ,בליווי
צמוד ,הוא מגשים את שאיפתו הצנועה אך
הגדולה ,לשחות לבד .במרוצת השנים התנסה
סחייק גם בג'ודו ,במרוצים ובאתלטיקה ,ובגיל
 15הוא נכלל לראשונה בסגל איל"ן שייצג את
ישראל באליפות העולם לבני גילו במיאמי.
מאותה אליפות ,היסטורית מבחינתו ,חזר
סחייק עם ארבע מדליות זהב ,ארבע מכסף
ועוד אחת מארד ,שהושגו בתחרויות השחייה,
המרוצים ובאתלטיקה קלה.
אחד מהאירועים החשובים שהשפיעו על
הקריירה שלו היה בטיול השנתי של בית
הספר תיכון "היובל" בהרצליה ,כאשר קיבל
את ההודעה כי לא יוכל לקחת בו חלק בשל
מוגבלויותיו .בתגובה לכך התארגנו חבריו
לכיתה והחתימו את ילדי השכבה על עצומה,
בה איימו כי לא ייצאו לטיול אם לא יצורף
אליו גם שימי .העצומה נשאה פרי ,סחייק יצא
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לטיול למרות הקשיים ועמד במסע בגבורה.
"עד לתיכון לא היו לי הרבה חברים" ,מתוודה
סחייק" .והתמיכה שקיבלתי מהחברים לשכבה
היתה מבחינתי אבן דרך חשובה להשתלבות
בחברה ובקהילה".
עוד נקודת ציון דרמטית התרחשה כאשר גילה
סחייק כי בזמן שחבריו מתגייסים ,צה"ל מוכן
לוותר עליו בשל מוגבלויותיו .כלוחם שוויון
מנוסה ,החל הספורטאי הצעיר להפעיל לחצים
מסיביים שבסיומם הוא זומן לשיחה עם מפקד
גבעתי ,אל"מ עימאד פארס ,שהבטיח להיענות
לבקשתו .זמן קצר לאחר מכן נרשם הניצחון,
כשסחייק גויס לסיירת גבעתי בתפקיד נשק.
כשהשתחרר ,לפני כשנתיים ,הוא זכה לתעודת
הוקרה שבה נכתב" :תעודה זו מוענקת לך על
היותך דוגמה ומופת לחבריך ביחידה".
בתחילת החודש רשם סחייק לזכותו הישג
נוסף ,כשהשתתף ב–"טור דה תרום ,"2006
מסע אופניים בינלאומי ראשון למען ילדי מרכז
הספורט לנכים של רמת גן .סחייק רכב בתלת
אופן בדיווש ידני ,במשך ארבעה ימים רצופים,
כ– 300ק"מ .עבור שימי ,השמים הם הגבול.

Ë¯ÂÙÒ ˙Â˘„Á
‡Ï‡¯˘È ˙ÂÙÈÏ
·ÌÈÎ ÒÈË
הטניסאי שרגא ווינברג ,חבר מרכז הספורט
לנכים של איל"ן רמת גן ,דורג במקום השני
באליפות ישראל בטניס בכיסאות גלגלים,
שנערכה בסוף חודש אוגוסט במרכז הטניס
ברמת השרון .במשחק הגמר נוצח שרגא על
ידי גנדי כהנוב ,מקידום אשדוד ,בתוצאה .2:0
באליפות נטלו חלק  65ספורטאים מכל רחבי
הארץ .את התחרות ניהל יעקב ווינר ,מאמן
הטניס של מרכז הספורט לנכים של איל"ן
ברמת גן.

‡ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÙÈÏ
·˜˜ÁÂ¯Ï ‰ˆÈÙ
האתלט יוגב קנזי ,חבר מרכז הספורט לנכים
של איל"ן רמת גן ,דורג שמיני בשלב הגמר
בקפיצה לרוחק ,במסגרת אליפות העולם
באתלטיקה שהתקיימה בתחילת חודש
ספטמבר בהולנד .קנזי קבע  5.89מ' בתחרות,
בה השתתפו  13ספורטאים פגועי יד.

·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ

≤∞∞∂ ÌÈÈÙ˘ ˘ÙÂ

·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈÈ˘Ï‡ ‰‡Ï Ø ˙‡Ó

·

È„ÏÈÏ ‰ÂÂˆÓ È· Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ¯Â˘Ú
··È·‡ Ï˙· ¢ÔÂ‡¢ ¯ÙÒ ˙È

‰ÂÂˆÓ È· Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÊÎ¯ ¨¯·Ú ‰Î¯· Ø ˙‡Ó

Ù

רויקט בני המצווה מתקיים בבית הספר זה תשע שנים .לכל אורך
השנים מממן ומלווה סניף איל"ן תל אביב את הפרויקט בצמידות
ובמסירות .במהלך הפרויקט נוצרה היכרות עם בני המצווה ועם הוריהם ,המלווה
בהשתתפות פעילה בטקסים ובהענקת ספרי תנ"ך לחתני וכלות השמחה.

המשך למסורת בה התחיל סניף תל אביב לפני כמה
שנים ,בילו  250איש  -נכים ובני משפחותיהם -
בסופשבוע שאורגן עבורם במלון קיבוץ שפיים.
הם הגיעו בהסעה מיוחדת וזכו לאירוח מלא שכלל גם מגוון
פעילויות בידור לילדים ולהוריהם :קריוקי ,קוסם ,ליצן
ופארק המים ,כמובן.
אירוע זה מהווה מענה לצורך עז של המשפחות לצאת מן
השגרה הקשה והשוחקת ,לשנות אווירה וליהנות ,ולו לזמן
קצר ,מטעמו של החופש.
תמיכת איל"ן הינה חיונית לנופש כזה ,שאינו בהישג ידם
של רבים ממשתתפיו.
הנופש מאפשר גם קיום מפגש חברתי בין אנשים
המתמודדים עם קשיים דומים והוא מהווה מקור לתמיכה
הדדית ,לקשרים חדשים ולתחושה של שותפות אמיתית.
עו"ס הסניף גילת הראל ליוותה את הנופשים ונתנה מענה
לכל שאלה ובעיה.
‡ÌÈÈÙ˘ ˙ÎÈ¯·· ÌÈ‰ È„‚ ‰È·‡Â Ï‚Ò ˙¯Ù

על כך אנו מודים מקרב לב.

אתמול ,בתאריך  ,8.5.06נסענו לירושלים לחגוג את מסיבת בר/בת מצווה
של ילדי השכבה האמצעית .בכל שנה אנו חוגגים את הבר מצווה בכפר סבא,
והשנה חגגנו את טקס הבר מצווה בירושלים בגלל שזה טקס העשור של התנועה
המסורתית.
כשהגענו לבית הכנסת ,בכניסה תלו תמונות שלנו ,אחת כתינוקות ואחת
עכשווית .התרגשנו מאוד.
אני אישית )פאבל( לא ישנתי בלילה מרוב התרגשות.
בבית הכנסת חיכו לנו דבורה ואלעד ,המדריכים של הפרויקט וכל מיני אנשים
מארצות הברית.
איך שנכנסנו פנימה שמו עלינו טליתות ותפילין וברכנו עליהם ,קראנו את ברכת
השחר ,ורק לאחר מכן התחלנו בטקס הבר מצווה.
בתחילת הטקס שרנו שירים ואחרי השירים הזמינו את ההורים של אחד הילדים
לפתוח את ארון הקודש ולהוציא את ספר התורה ,ואחר כך התחילה העלייה
לתורה וכל אחד בירך בתורו.
ואז היו ריקודים ושירים וזרקו עלינו סוכריות.
בסיום הטקס נסענו לארוחת הצהריים בטיילת "ארמון הנציב" שהשתתפו בה
רק ילדי הבר מצווה והתורמים.
התורמים נאמו נאומים מרגשים ונתנו לנו מתנות.
ואז נסענו הביתה עייפים אך מרוצים ,היה מאד כיף.

כתבו :גל ופאבל )כיתת הרדוף ז'(
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˙Â˘ÂÙÁ˙ ÈÚÂ˘Ú˘· ÔÂÏ„Ù ‰ÏÈ‰Â ÈÂÏ ‰˙ÈÁ ÂÓ‡ ¨ÈÂÏ „ÚÈÏ

·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ

ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ‚ÂÁ

·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ Ò¢ÂÚ ¨Ï‡¯‰ ˙ÏÈ‚ Ø ˙‡Ó

˘

נה וחצי של פעילות חוג התיאטרון הקהילתי של איל"ן בבימויה
ובהנחייתה של הדר קמון באו לידי ביטוי בערב חוויתי בעל עוצמה רגשית
חזקה ונוגעת ללב.
בחוג חמישה שחקנים ושחקנית ,שמשאלתם היתה להשתתף בפעילות חברתית
הנוגעת בתכנים הקשורים לעולמם הפנימי כאנשים בעלי נכות ,בשילוב עם כלי
הביטוי של התיאטרון.
לראשונה הופיעו משתתפי החוג בפני קהל שכלל בין השאר את משפחות השחקנים,
מתנדבים ועובדים של איל"ן.
בערב זה ניתנה הזדמנות לשחקנים לחלוק עם הקהל את פרי עבודתם המתמשכת
שכללה קטעים נבחרים ממחזה שנכתב בשיתוף בינם לבין הבימאית ,על אודות
התמודדויות משמעותיות בחייהם.
מידת הפתיחות ,הכנות והשיתוף אותם חווה הקהל היתה מדהימה מבחינת היכולת
לחוות את עולמם באופן כה קרוב ואמיתי .הם הפגינו כישרון רב הן במשחק ,הן
בשירה והן בתנועה .שיתוף הפעולה ומידת הקשר שהתהווה במהלך העבודה בין
השחקנים בלטו לעין .השחקנים הותירו את הקהל נפעם מהחוויה שהם יצרו.

לגילת שלנו המדהימה,
בזכותך הכרנו את הדר
עשית מעשה נהדר
זה הערב גם לכבודך
כי עשית הרבה לבדך
את עוזרת המון
אפילו אם זה רק הקשבה בטלפון
כשיש לנו משהו מרגיז
את ברגע תהפכי אותו לעליז
את פשוט טובה
אנחנו מחפשים איך לתת לך חזרה אהבה
את איתנו תמיד
פשוט אין מילים בשביל תודה להגיד
אז אנו הקבוצה
מודים לך בהערצה
את משהו מיוחד
אותך בחיים לא יצליח להחליף אף אחד
ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ˙ˆÂ·˜ È¯·ÁÓ
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˙Ï‰‰ ˙¯·Á ≠ ¯ˆÈßÊÈÂ ˙È¯È‡ ¨¯Â‡Ï ‰Á ÛÈÒ‰ ¯¢ÂÈ ÌÚ ‚ÂÁ‰ ÈÙ˙˙˘Ó
¨‚ÂÁ‰ ˙ÎÈ¯„ÓÂ ˙È‡Ó· ≠ ÔÂÓ˜ ¯„‰ ¨ÛÈÒ‰ Ò¢ÂÚ ≠ Ï‡¯‰ ˙ÏÈ‚ ¨ÛÈÒ‰
¯È·„Â ‰ÏÈÈ‡ ‰ÂÂ˜˙ ≠ ÛÈÒ‰ ˙Â„·ÂÚÂ ¨¢ÔÂ‡¢ ¯ÙÒ ˙È· Ò¢ÂÚ ≠ Ô‰Î ˙ÈÂÂ

¨ÔÂÓ˜ ¯„‰ ¨‚ÂÁ‰ ˙ÎÈ¯„ÓÂ ˙È‡Ó·‰ ÌÚ ‚ÂÁ‰ ÈÙ˙˙˘Ó
ÛÈÒ‰ Ò¢ÂÚ ¨Ï‡¯‰ ˙ÏÈ‚ ÌÚÂ

‡±∞∞ ˙ÂÈÂ¯‚·‰ ÏÎ· Ï·È˜ ·ÂÙÂÒÂÈ ¯„Ï
·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ï·˜˙‰ ÍÎÂ
·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈÈ˘Ï‡ ‰‡Ï Ø ˙‡Ó

‡

לדר יוסופוב ,תלמיד בן  20שסובל ממחלה ניוונית ומתקשה בדיבור ,בכתיבה ובהליכה,
משלים השנה בגרות מלאה בבית ספר "מרום" ,תיכון לתלמידים בעלי קשיי למידה
בתל אביב ,שהסכים לקבל אותו ולהשקיע בו על אף הנכות הגופנית .תוכנית "הזנק" בישרה לו
לאחרונה שהוא אף קיבל מלגת לימודים באוניברסיטת תל אביב .בכל הבגרויות ,אגב ,יוסופוב
קיבל לא פחות מ–.100
"הסיבה שאני מצליח בבגרויות היא בגלל הרצון שלי להצליח בחיים ,ולהרוויח את הפרנסה
שלי בכבוד" ,הוא כותב במחשב הנישא שמוצב לכבודו בספרייה" .אני מניח שאם ילך לי טוב
באוניברסיטה ,אמצא לי עבודה ראויה והחיים שלי יהיו מסודרים .רוב הנכים בישראל חיים בעוני
חמור ,הקצבה שלהם לא מספיקה לכלום ,ואני לא רוצה חיים כאלה .אני חושב שהחיים הם המתנה
מהאל ואנו קובעים אם לפתוח אותה או לא .אני החלטתי לפתוח את השי שניתן לי מלמעלה" .כך
הוא מוסיף וכותב.
"אני רוצה להסיר את הסטיגמה שהציבור מדביק לנו שאנו מפגרים ופראי אדם .כשאני הולך
ברחוב וצוחקים עליי ,אני אומר בליבי "חכו ותראו ,אני אגיע להישגים גבוהים ,יותר מרובכם ,ויום
אחד עוד אגור בווילה עם בריכה .חכו ותראו".
סניף איל"ן תל אביב מסייע לאלדר במימון לימודיו בבית הספר "מרום".

‡·Ò ¯ÙÎ ÛÈÒ

ÛÈÒ‰ ˙ÂÏÈÚÙ

‡·Ò ¯ÙÎ ÛÈÒ ˙ÂÂˆÂ ¨˙·„˙Ó ¨¯Ï‚ ‰·ÂË Ø ˙‡Ó

·

מסגרת הארגונים הוולונטריים הקיימים בכפר סבא ,מיוחד ארגון איל"ן הקיים מאז שנות
ה– ,50באווירה המשפחתית שנוצרה במשך השנים בין הנכים למתנדבים.
נכון שהנכים "גדלו" מאז ,ומימשו את עצמם ,כל אחד למרות מגבלותיו .המתנדבים אמנם "זקנו"
אך נשארו נאמנים כבני משפחה לנכינו.
כל נכה חש ויודע כי יש לו דלת פתוחה לכל בעיה ובקשה ,ויותר מכך אוזן קשבת ולב פתוח.
הקשר מתבטא גם במשפחות המורחבות שנכינו הקימו במשך השנים .בית ספר "און" פנה
בבקשה לאפשר לנער להשתתף ב"מצעד החיים" בפולין .בישיבת הנהלת הסניף הוחלט פה אחד
לאפשר לנער לחוות חוויה לאומית חשובה זו .לדברי האם ,נסיעה זו תרמה רבות גם לדימוי
העצמי של הנער.
כמו כן ,אפשרנו לבנה של אם חד הורית להשתתף בטיול שנתי לאילת .הנער זכה לחוויה בלתי
נשכחת ,דבר המתבטא בדבריה הנרגשים של האם לסניף :הנכתב הוא טיפה בים הפעילות
השוטפת ביום יום במשך השנים.

‡·Ò ¯ÙÎ Ô¢ÏÈ‡ ∫„Â·ÎÏ

תודה על התרומה לטיול של בני ע .ג.
בלעדיכם בני היה נשאר בבית.
תודה מקרב לב על הנדיבות כל השנים.
אלוהים ישמור אתכם.
חזקו ואמצו,
אימא ,כ .ג.

„ÂÏ ÛÈÒ
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÏÈÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â¯Â‰ ≠ „ÂÏ ÌÂ¯ÂÙ

„ÂÏ Ô¢ÏÈ‡ Ò¢ÂÚ ¨ıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ Ø ˙‡Ó

Ù

ורום לוד המתקיים זו השנה השלישית
ברציפות בעיר הינו יוזמה משותפת של
קבוצת גופים העובדים עם אנשים בעלי צרכים
מיוחדים בלוד וביניהם סניף איל"ן לוד ,סניף
אקי"ם לוד ,בתי ספר ומסגרות חינוך מיוחד
בעיר ,מתי"א ,משרד הרווחה ,משרד החינוך
ומשרד הבריאות.
מטרת הפעילות היא לסייע למשפחות באמצעות
תמיכה והעצמה ,הרצאות ,מפגשים קבוצתיים,
פעילות חברתית ועוד.
הפעילות השנתית של הפורום כוללת סדרת
הרצאות להורים ולאנשי מקצוע בנושאים
מתחום הטיפול ,ההורות והבריאות ,על ידי
מרצים מרחבי הארץ.
השנה קיימנו שבע הרצאות:
• היבטים רפואיים בטיפול בילדים עם
צרכים מיוחדים
• זכויות הורים ברשויות ובמשרדים השונים
• סיפור אישי "למרות כיסא הגלגלים"
• עיצוב התנהגות
• אפילפסיה
• השמה חוץ ביתית ) 2הרצאות(.
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כמו כן נערכו הפעילויות הבאות:
• יום בילוי משפחות משותף
• השתלמות למטפלות במסגרות המיוחדות
• הסברה בקרב תלמידי בתי הספר בחינוך
הרגיל בעיר ,במטרה לקרבם לאוכלוסיית
החינוך המיוחד ,ולעודד התנדבות
במסגרות השונות
• קיום יום האדם בעל הצרכים המיוחדים -
יום הצדעה של אוכלוסיית העיר לאנשים
המיוחדים ,למשפחותיהם ולאנשי
המקצוע המטפלים בהם .במסגרת היום
הזה הוקרן השנה סרטון על המסגרות
המיוחדות בעיר והוצגה בהיכל התרבות
העירוני ההצגה "גשם שוטף" של תיאטרון
באר שבע ,שם ניתנה לצופים הזדמנות
להציץ פנימה ,אל עולמם החם והמיוחד
של אנשים בעלי צרכים מיוחדים ,ולהכיר
מקרוב את קשייהם ואת רגישותם.
הערב המיוחד והמרגש הזה זכה לתשבחות
ולהדים חיוביים בעיר ומחוצה לה.
פעילות הפורום לשנת תשס"ו הסתיימה ואנו
מחכים לחידושה בשנת תשס"ז.

‡ÌÎÈÓÊ‰Ï ÌÈÁÓ˘ Â
∫˙Â‡·‰ ˙Â‡ˆ¯‰Ï
 .1על הבדיקות הרפואיות המסייעות בברור
בעיה התפתחותית.
מרצה :ד"ר אמיר ליבנה ,מנהל המכון
להתפתחות הילד במרכז הרפואי אסף
הרופא.
מועד :יום שני  ,30.10.06בשעה .19:45
 .2נסיעה בטוחה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
מרצה :גב' נעמי גפן מבי"ח אלין ,מנהלת
פרויקט נסיעה בטוחה.
מועד :יום שלישי  ,21.11.06בשעה .19:30
 .3סדור חוץ ביתי :הורים מספרים על
ההסתגלות והמעבר.
בהשתתפות :גב' דליה סמואל ,גב' מרים
בראשי ומר עמיקם רז.
מועד :יום שלישי  ,26.12.06בשעה .19:30
ההרצאות יתקיימו במרכז רוזנוולד לגיל הרך,
רח' יוברט המפרי  ,6לוד.
טלפון .08-9240884 -
פעילויות נוספות יפורסמו בהמשך.
הורים ואנשי מקצוע מוזמנים.

On "kiffe" malgré la guerre
n des projets qui furent le plus influencés par la situation,
fut l'organisation des colonies de vacances d'ILAN. Il s'agit
d'un challenge certain. Habituellement, les colonies de vacances
d'ILAN sont organisées dans 32 kibbutz et moshavs, dont la moitié
se trouvent dans le nord du pays. 550 enfants pris en charge par
ILAN sont sensés passer une semaine de colonie de vacances dans
ces établissements du nord du pays. Consciente de ce que ces
colonies représentent pour ces enfants ainsi que pour leurs parents
(qui ont un grand besoin de ces quelques jours d'interruption dans
le soin constant et si prenant que nécessite un enfant handicapé)
et afin de ne pas décevoir leur attente, la direction d'ILAN organisa
le transfert de ces colonies de vacances vers des zones sûres au
centre du pays. Une solution de rechange fut ainsi trouvée pour la
plupart des enfants inscrits à l'une des colonies dans le nord. Il
fut même permis à certains d'entre eux de participer à plus d'une
session, afin de les garder plus longtemps éloignés de la zone

U

dangereuse. Le transfert des colonies et l'intégration des enfants
se sont déroulés de la façon la plus satisfaisante, et les enfants
eurent droit à des activités et des distractions aussi agréables
que celles qui avaient été prévues, organisées toutefois dans des
kibbutz du centre du pays, grâce à un grand élan de solidarité et
de volontariat. Ce fut le cas par exemple de la colonie de vacances
du Kibbutz Lavi qui fut très chaleureusement accueillie par les
volontaires du Kibbutz Beerot Ytshak.
La Direction d'ILAN visita presque toutes les colonies de vacances,
et exprima sa gratitude et sa reconnaissance aux kibbutz et
aux villages d'accueil, aux jeunes volontaires et à tous ceux qui
contribuèrent à la réussite d'une si vaste et si émouvante opération.
Des invités étrangers venus avec le président d'ILAN rendre visite
à ces colonies de vacances s'enthousiasmèrent de l'ampleur de la
solidarité et de la générosité existant dans la société israélienne et
dans la grande famille d'ILAN.
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Le transfert des activités dans des lieux protégés

Beit Kassler "ma maison même
pendant la guerre"–
Journal de guerre (suite)
uatrième semaine. Et on ne voit
toujours pas la fin. La fatigue et
l'usure commencent à provoquer quelques
fissures dans le mur uni du calme et de la
solidarité.
Nous avons prévu de faire de nouveau une
petite randonnée du côté de Césarée, mais
des missiles tombés près de Hadera nous
portent à penser qu'il est plus sûr de rester
à Beit Kassler. Attendons une meilleure
occasion.
La semaine est caractérisée par une
augmentation du nombre de missiles sur
Haïfa et les Krayot (villes de la périphérie de
Haïfa) et des missiles à longue portée dont la
forte détonation s'entend de très loin.
Compter le nombre d'explosions et essayer
de deviner le lieu de la chute du missile font
maintenant partie de la routine quotidienne.
Le rayon varie entre quelques centaines
de mètres et quelques kilomètres de Beit
Kassler.

Q
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Cette semaine nous avons créé un nouveau
T-shirt (offerts par Yonat Deskalo, de la
société Shataf Pitronot ve-Yeouts) avec
l'inscription "Beit Kassler, ma maison même
pendant la guerre". Les T-shirts symbolisent
la solidarité et l'union entre personnel et
résidents ainsi que notre confiance à tous
dans la stabilité de ce lieu si particulier.
Cette semaine nous avons eu la visite de
Inès Dagan et Mikhal de Ramat Ha-shophet
- "Ba mehateva", qui ont organisé des
activités et des animations pour le grand
plaisir des résidents et du personnel (Un
grand merci à Omanut la-am qui établit les
contacts avec les artistes et les gens de
bonne volonté).
Vendredi – Nous entendons aux informations
qu'un accord de cessez le feu se prépare

à l'ONU et suivons la nouvelle avec des
sentiments mitigés, comme tous les
Israéliens.
Samedi – Tsahal déploie des forces plus
importantes au Liban. Les résidents et le
personnel envoient leurs vœux de succès et
leurs prières aux valeureux soldats.
Demain commence une nouvelle semaine,
porteuse d'un nouvel espoir de retrouver
une vie routinière, sans explosions et sans
alarmes.
Moshé Dolev,
Directeur de Beit Kassler
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La Guerre dans
le Nord du Pays

Haïfa pendant la guerre
Beit Kassler – Journal de guerre

ILAN – un tissage humain

L

a guerre dans le nord du pays a placé ILAN
dans une situation complexe, exigeant une
réponse aux besoins de tous les handicapés, adultes
et enfants, se trouvant sous sa responsabilité.
Il s'agissait d'assurer leur sécurité - soit en les
relogeant dans des abris situés dans les institutions
d'accueil, soit en organisant leur transfert vers des
zones sûres dans la région du centre, au sein de
structures permettant la poursuite des activités
régulières.
L'institution qui a le plus souffert de la situation
de guerre a sans conteste été Beit Kassler, une
résidence pour handicapés située à Kyriat Haïm
près de Haïfa. Soixante-dix adultes souffrant de
handicaps physiques lourds vivent à Beit Kassler.
Leur état ne permettant pas de les déplacer vers
la région du centre, l'équipe thérapeutique sur
place dût prendre les mesures nécessaires à leur
sécurité. Tous les étages de l'édifice récemment
construit sont pourvus d'abris. Lors des alarmes, les
résidents y étaient menés par des accompagnateurs.
À l'évidence, la mise en place de ces mesures a
nécessité un renforcement de l'équipe soignante, et
la direction de Beit Kassler en a assuré l'organisation
de façon remarquable. La direction et l'équipe de
Beit Kassler méritent les plus chaleureux éloges
pour leur efficacité et leur dévouement. Par ailleurs,
le bureau central de ILAN a prêté assistance à Beit
Kassler: que ce soit par l'organisation du concert du
chanteur Shlomo Bar - venu apporter son soutien
malgré le terrible bombardement le jour-même de
son concert, ou par la collecte de fonds nécessaires
à couvrir une partie des dépenses occasionnées par
l'état de guerre; sans oublier bien sûr un contact et
un support moral quotidiens.
La Direction Générale de ILAN, ainsi que son
Président Haïm Freilichman eurent eux-mêmes
l'occasion d'expérimenter l'efficacité des abris lors
d'une de leurs visites à Beit Kassler, quand un tir de
missiles déclencha une alarme.

L

e 16 juillet 2006 nous avons entendu l'écho des tirs de missiles à
proximité du centre et tout de suite après retentissait l'alarme. Des sons
étranges et inconnus qui marquaient le début d'une période nouvelle, difficile et
contraignante.
La nouvelle situation dévoilait la dépendance totale des handicapés se déplaçant
grâce à des chaises roulantes vis-à-vis de leur entourage et de leurs aidessoignants.
Lors de l'attente dans les abris, l'incertitude, la dépendance et la menace
pesant sur le bien-être physique des résidents de Beit Kassler provoquèrent le
jaillissement de sentiments et d'émotions enfouis et occultés: certains éclataient
en sanglots, d'autres exprimaient tout haut leurs peurs et leurs incontrôlables
angoisses.
Les premiers jours furent particulièrement difficiles. Ceux d'entre les résidents qui
n'arrivèrent pas à supporter la charge émotionnelle de la situation s'installèrent
temporairement chez des parents dans la région du centre.
Malgré leurs propres craintes pour leurs enfants et leurs familles, les employés de
l'établissement s'organisèrent de façon exceptionnelle, démontrant l'authenticité de
leur engagement et leur loyauté vis-à-vis des résidents de Beit Kassler. Tous restèrent
à Haïfa et continuèrent à assumer leurs responsabilités professionnelles. C'est bien
dans l'adversité que l'on reconnait ses amis…
On organisa des gardes de 12 ou 24 heures et tous les employés de Beit Kassler
contribuèrent à créer une atmosphère de sécurité et de calme entre chaque tir
de roquettes, grâce à des activités familières et routinières.
Des artistes au grand cœur vinrent nous distraire: le chanteur et musicien Shlomo
Bar accompagné à la guitare par Ilan Ben-Ami, ainsi que le chanteur Henri Ben
Simon, envoyé par l'organisme "Omanut La-am". Nous avons également reçu
des colis de sucreries et de jeux envoyés par les employés de la société Raphael,
par le Joint, ainsi que la visite de nombreux volontaires venus nous aider à
supporter la tension.
Le moment le plus fort de cette expérience fut la création et la distribution d'un
T-shirt inscrit du devenu célèbre "Je suis resté à Haïfa malgré les missiles" ainsi
que le reportage de la station de TV locale HOT, dans lequel des résidents de Beit
Kassler s'exprimèrent.
Trois semaines assez difficiles ont passé. Nous avons profité du 'cessez le feu'
pour faire une randonnée et nous changer les idées, résidents et personnel
ensemble. Une courte visite à Césarée. Quand nous sommes rentrés, une chorale
militaire nous attendait et par ses chants et son spectacle apporta une bouffée
de bonne humeur et de détente.
2.8.06: Pour le moment 'cessez le feu' Attendons.
Moshé Dolev,
Directeur de Beit Kassler
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The Microsoft UP Project at the Occupational Center,
Beer sheva
by / Sagui Kedem, Computer Instructor

he Beer Sheva Occupational Center
has started to implement Microsoft
UP project. This project aims to teach
computer use (such as computer basics,
management of files and directories) and the
various Microsoft programs (Word, Excell,
Powerpoint, Media Player, etc.).

T

The onset of the project was a stage
in itself. The team divided the Center's
members into more or less homogenous
groups, in terms of their prior knowledge
in computers. Each group member was
interviewed and received a personal
instruction about the project aims, including
his/her personal motivation for participating
in its implementation. An evaluation of the
expectations was made and a timetable for
the groups teaching was elaborated (taking
into account the difficulties pertaining to
the tight schedule of the center's activities
and classes). The teaching manuals were
printed and the teaching instructors got to
study them in order to be ready for starting
the program. After all these preparations,
the first teaching group set off. This was a
relatively 'experienced' group, which started
to study digital media. This group included
Alice Tara, Moti Mezeltrim, Tehila Cohen, and
Haim Ben Harosh.
Things started slowly - sometimes some
of the participants forgot to come to the
class, but soon, the group crystallized
and all members got used to the teaching
framework. At the onset, we used the Media
Player program, learning how to play music
through the computer, how to copy music

the Russian-speaking group: Ina (standing), Svetlana, Tamara,
Galina and Rafaela (seated from right to left).

CDs to the hard disk, or to copy new disks,
etc. Later, we moved to more sophisticated
knowledge, such as formatting directories,
and understanding why some programs
are illegal. At the end of this first class
– surprise – there was a Microsoft test!
The participants were rather excited, some
even started to stammer! Finally, all passed
the test. Today, this group is studying a new
topic: digital photography, using the center's
digital camera.
In the meantime, as we noticed how quick
the progress was, we decided to organize
some more groups: the 'beginners' group
– including Ronit Nono, Ayelet Even Haim,
Rivka Adiri, and Meir Rosenthal. This group
has been studying computer basics, and
is now proceeding a few steps forward,
learning how to design screen savers
or change pictures on the desktop. In
preparation for Rosh Hashana (the Jewish
New Year) we even designed greeting cards

(with a little professional help, of course)
to be sent to the families. Another group is
that of the 'Russian-speaking beginners'.
For many of the center's Russian-speaking
participants, operating computers in Hebrew
might present a little difficulty. Therefore, our
Instructor, Svetlana, organized a Russianspeaking group, for which teaching and
operating are all done in Russian. This
group includes Ina Gitlin, Galina Gelfenbein,
Svetlana Omanikov, Tamara Raditchenko,
and Rafaela Abraham. This group has been
studying surfing on the web, adding sites to
'Favorites', finding and adding pictures in
files, screen savers and desktops.
We do call upon all those who wish to join
the next groups, that are in preparation,
to come and enjoy the magical computer
world with us. Our goal is to expose all
the Occupational Center participants to
computers and technologies and open for
them a window onto the digital world.

92

ILAN in English

General
Windows onto
another world…
Microsoft Israel, Bill Gates' Israeli representative,
launched the project UP at ILAN, in the framework
of its community–oriented activities. UP stands for
'Unlimited Potential'
By / Svetlana Sterchova, Computer Instructor,
Beer Sheva Occupational Center

e all know 'Microsoft' – the company
which developed 'Windows', and
is behind many office programs - such as
WORD, EXCELL, etc., used daily in most
offices. At this very moment, the well-known
and highly praised company has launched
the UP Project in collaboration with ILAN.

W

The project, which aims at improving
access to technologies, will be operating
in frameworks especially designed for the
purpose and distributed all over the country.
In the North – Yovalim school in Afula;
Ofakim school, Beit Myriam and Beit
Kassler in Haifa; In the Jerusalem area
– Ilanot school, the Gilo Home and the
Occupational Department currently located
at the Gilo Home; In the central area –
Hartzfeld school in Holon, On school in Tel
Aviv, Achva school and the Spivak Sports
Center in Ramat Gan; In the South – the
Day Care Center for Severely Disabled at
the Ramot neighborhood in Beer Sheva,
as well as a new after-school occupational
structure for handicapped children whose
construction is soon to be completed.
The 'Unlimited Potential' Project (UP)
constitutes a worldwide initiative intended
to reduce the gap in technological skills
within the population. In our information-

based economy, knowledge in computer
technologies has become an indispensable
skill. Unfortunately, it is still lacking in a large
part of the Israeli population. The project
aims at helping people with handicap achieve
their potentialities through technological
facilities and reducing the 'digital gap' still
existing. The greater goal is to provide the
handicapped population equal economic and
social opportunities.
In addition to the financial aid granted through
Unlimited Potential (UP) 'Microsoft' also
bestowed ILAN the most up-to-date program
technology intended for all frameworks
involved in the UP project. Eyal Yemini,
the Project Coordinator at ILAN, listed all
the requests made by the ILAN structures
and together with Dr. Yossi Meller, Head
Social Worker at ILAN, supervised the whole
procedure, from the application to 'Microsoft'
through the authorization and down to the
installation of the state-of-the art technology.
A training and teaching program was carried
out. Mrs. Efrath Kauifman, Head of the
Public Relations at 'Microsoft', and Eyal
Yemini of ILAN, organized a Training Seminar
for the Instructors working at the various
structures involved with the project. The
seminar was held in the 'Microsoft' building,

conducted by a professional instructor, in
the presence of Dr. Yossi Meller. The training
consisted in various classes in basic and
advanced computer use, supported by the
new state-of-the art technology and based
upon updated study material translated into
Hebrew. This material was comprised of the
Instructor's manual, Student's books and
slides for the classes. Efrath mentions that
the study material had been adapted for
basic community needs and for advanced
users, for the development of skills and
activities. Eyal adds that the programs
include a wide range of courses, ranging
from an introduction to computers, the
utilization of internet, digital media, websites creation, advanced use of EXCELL and
familiarization with data bases.
This brand new project constitutes a real
challenge and a unique opportunity for all of
us. For all ILAN's structures beneficiaries, it
indeed opens a 'window of opportunity' for
the study of the most updated programs, the
fulfillment of personal potentialities and for
the participation in the technological cutting
edge. Through the integration of special
equipments facilitating the use of personal
computers, it has indeed become 'a dream
come true' for those thirsty for knowledge.
It has therefore been nicknamed 'The House
of Dreams'.
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Lawrence and Mim Harding visiting Ilan summer
camp in kibbutz Ashdot Ya'acov Eihud

Eden is already looking forward to next year's camp

Ilan's Summer Camps - Having Fun despite the War!!
ne of the projects that most suffered
from the situation was ILAN summer
camps' program. This year, it indeed
constituted a challenge. Usually, ILAN's
summer camps are held in 32 kibbutzim
and moshavim throughout the country,
half of them being located in the north.
They cater for 550 children under ILAN's
care. Not only the children look forward to
these summer camps, the children' parents
eagerly anticipate the prospect of a short
break from a daily demanding care.

O

The arrangements were carried out in the
most satisfying way and the children ended
up enjoying no less fun and well-planned
activities than in regular summer camps only, due to the situation, in safe kibbutzim in
the centre of the country. This was the case,
for instance of the Kibbutz Lavi's children who
were transferred to Kibbutz Beerot Ytshak's
summer camp and were greeted and taken
care of there in the warmest manner. ILAN's

general management paid a visit to almost
all summer camps, conveying its gratitude
and appreciation to young volunteers as
well as kibbutz and villages residents who
had all contributed to the success of a vast
and exciting operation. Foreign visitors who
came to visit these camps together with
ILAN's staff were very enthusiastic about
the solidarity and generosity revealed by the
Israeli society and by the ILAN's 'family'.

About half of the summer camps used
to take place in the area of Haifa and
the North. Wishing to not disappoint the
children and their families, ILAN endeavored
to find alternative solutions in safe areas
in the centre of the country. A proper
alternative was found for each one of the
children. Moreover, ILAN often offered them
the possibility to participate to 2 or even
3 consecutive summer camps, in order to
keep them away from stress and danger for
as long a period as possible.
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relocating the residents in sheltered areas

Beit Kassler "My home,
even in times of war" –
War diary (continued)
ourth week. And we don't see the
end yet. Exhaustion and lassitude have
started to produce a few cracks in the wall
of unity and solidarity.
We had decided to go on another tour near
Caesarea, but rockets shelled on the vicinity
of Hadera made us change our mind: the
area of Beit Kassler seems more secure.
Let's wait for a better opportunity later.
The whole week is characterized by increased
shelling over Haifa and the 'Krayot' (small
towns at the northern outskirts of Haifa). The
blast of long-range rockets can be heard
from afar. Keeping the record of the blasts
and trying to identify the target of each
rocket have become routine 'pastime'. The

F
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radius fluctuates between a few hundred
yards to a few miles around our institution.
This week we've made a new T-shirt (granted
by Yonat Deskalo, of Shataf-Pitronot veYeuts, Ltd.) bearing the inscription "Beit
Kassler, my home even in times of war".
These T-shirts are the symbol of Beit Kassler
personnel and residents' solidarity and unity
as well as of their faith in the strength of
such a special place.
This week, Ines Dagan and Michal from
kibbutz Ramat ha-Shofet 's 'Ba me-hateva'
paid us a visit. They arranged cheerful
activities and entertainments for both
residents and personnel (Many thanks to
'Omnaut la-Am' which established contacts

with good-hearted people and artists on
behalf of residents of the northern region).
Friday – According to the News, a 'cease
fire' agreement is being achieved at the
UN. We all follow the news, having mixed
feelings as most Israelis.
Saturday – Tsahal is deploying larger forces
in southern Lebanon. Beit Kassler's residents
and personnel send their warmest greetings
and prayers to the brave soldiers. Tomorrow
is the beginning of a new week, carrying
with it our hopes for resuming a longed-for
routine, with no blasts and no sirens.
Moshe Dolev
Manager of Beit Kassler

ILAN in English

The War in the North of the Country
ILAN – a vast human embroidery
uring the war in the north of the
country, ILAN was compelled to face
a complex situation: meeting the regular
needs of handicapped children and adults
in its care while ensuring their security either by relocating them in sheltered areas
within regular educational institutions and
residential homes, or by transferring them in
safe areas in the centre of the country, while
providing them with regular educational
activities and therapeutic treatment.

D

Beit Kassler - the Home for the Handicapped
located in Kyriat Haim near Haifa, is
undeniably the institution which suffered the

most from the war situation. Seventy adults
with severe physical disability live at Beit
Kassler. Their physical condition does not
allow them to be moved from Beit Kassler
and relocated in safer areas. The staff had
therefore to take safety measures on the
spot. All floors of the recently-built edifice
are provided with shelters. When sirens
indicated the imminence of shelling, Beit
Kassler's personnel helped the disabled
residents enter these shelters. Obviously,
the implementation of these emergency
measures involved additional manpower and
efficient organization. The management and
care-taking staff of Beit Kassler deserve

the warmest credit for their competence
and their dedication in carrying out these
measures.
Besides, ILAN Head Office assisted Beit
Kassler in many ways: organizing Shlomo
Bar's concert – who came despite intense
shelling to express his support; or by
collecting the funds requested for covering
part of the extra expenses; not to mention
of course daily contact and moral support.
ILAN General Management, as well as
its chairman, Haim Freilichman, had the
opportunity to test the system's efficiency,
when a sudden siren interrupted one of their
visits to Beit Kassler.

with relatives living in safe areas, in the
centre of the country.
Despite their fears for their own children and
families, Beit Kassler's employees showed
the authenticity of their dedication and
commitment to the institution's residents.
They all adapted to the situation, staying in
Haifa and pursuing their regular professional
activity. As the adage goes 'A Friend in need,
is a friend indeed'. Twelve and twenty-four
hours shifts were set up. Between each
rocket shelling, all Beit Kassler's employees
contributed to create a secure and quiet
ambiance thanks to familiar, routine
activities.
Good-hearted artists came to entertain the
residents: singer and musician Shlomo Bar,
together with guitar-player Ilan Ben-Ami as
well as singer Henri Ben-Simon – all sent
by 'Omanut la-Am' organization. We also

received boxes of sweets and toys sent by
'Raphael' 's personnel and by the Joint.
Many volunteers came to visit and help us
dealing with our stress. The climax of this
experience were the production of a Tshirt bearing the now famous inscription 'I
stayed in Haifa despite the missiles' and the
participation of Beit Kassler's residents to a
news item on HOT local TV channel.
We have been through three rather difficult
weeks, so we've decided to take advantage
of the 'cease fire' and go for a tour: a short
break in Caesarea, all together. When we
came back, the Tsahal choir was waiting for
us. Their songs and dances filled our hearts
with joy and cheerfulness.

Haifa during the war
Beit Kassler – War diary
n July 16th, we've heard the blast of
rockets shelled over the vicinity of Beit
Kassler and almost immediately the siren
set off. These strange and unknown sounds
signaled the beginning of a difficult and
stressful era. The new situation revealed the
total dependence of disabled people using
wheel-chairs vis-à-vis their care-takers or
their relatives.
The uncertainty, dependence, and threat
heavily weighing on those sitting in the
shelters, have been causing unexpected
outbursts of feelings and emotions usually
hidden deep inside: some started crying,
others needed to express loudly their fears
and stress.
The first days were particularly nerve-racking.
Those among Beit Kassler's residents who
were unable to bear the stress involved in
the war situation went to temporarily settle

O

Aug. 02.2006: So far 'cease fire'. Let's wait and see.
Moshe Dolev
Manager of Beit Kassler
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