גיליון מס'  27ידיעון איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)

קייטנות הקיץ של איל"ן 2007 -
עמותת איל"ן מתרחבת ומתפתחת בחו"ל
נרשמה אגודת ידידים בגרמניה
פעילויות הסניפים והמוסדות

דבר היו"ר

ב

קרוב תמלא שנה לשירותי בתפקיד יו"ר איל"ן.
התעשרתי בחוויות מרגשות במפגשים שלי עמכם ,חברי
איל"ן ,ועם המתנדבים המסורים .בכל מפגש שלי עמכם אני
עומד נפעם לנוכח חוזקכם ,התמדתכם והחיוניות שאתם
מפגינים .אתם מוכיחים זאת יום יום בהשתלבות בכל תחומי
החיים :עבודה ,פנאי וספורט ,תחום שבו ספורטאי איל"ן זוכים
להישגים נאים.
בחודשים יולי-אוגוסט קיימה איל"ן את קייטנות הקיץ והן נחלו
הצלחה גדולה .ברצוני להודות לקיבוצים וליישובים שהצטרפו
השנה למעגל מארחי הקייטנות ובכך אפשרו לילדים רבים
יותר ליהנות מחוויה מיוחדת זו .בסיור שערכתי עם ח"כ אורית
נוקד בקייטנת איל"ן בשפיים התרשמה ח"כ נוקד והתרגשה
מהעשייה ומהנתינה .היא הבטיחה לגייס לובי שיסייע לאיל"ן
להמשיך ולהרחיב את מפעל הקייטנות החשוב הזה .בביקוריי
בקייטנות התרגשתי לראות את הילדים מאושרים בפעילות
מגוונת ואת המארחים שעושים מעל ומעבר כדי להנעים את
זמנם .המתנדבים הרבים באים מכל המגזרים בחברה הישראלית:
המושבים והקיבוצים ,בסיסי צה"ל שאירחו את ילדי איל"ן,
חברות ואנשים פרטיים שנתנו מעצמם.
לאחר הקיץ נכנסו מוסדות איל"ן להילוך גבוה כדי לקבל את פני
השנה החדשה .מוסדות איל"ן מכרו עבודות רבות שיוצרו על ידי
החברים כמתנות לראש השנה לחברות וליחידים בבזארים שונים
ברחבי הארץ .כולנו גאים על כך שעבודותיכם היפות נמצאות
היום בבתים רבים בישראל .בעזרת מכירות אלה יוכלו המוסדות

להמשיך ולהשקיע בפיתוח תעסוקה ושירותים נוספים.
בחודש יולי ביקר שר הרווחה והשירותים החברתיים ,ח"כ
יצחק הרצוג ,במרכז היום של איל"ן בבאר שבע במסגרת
ביקורו בבאר שבע .גם בביקור זה הובעה הערכה רבה ונכונות
לסייע בנושא התקציב לפעילויות המרכז.
אנו נערכים להמשך השנה  -לפעילויות המיוחדות ולפרויקטים
הגדולים העומדים לפנינו לצד העבודה השוטפת .נמשיך את
שיתוף הפעולה החשוב עם חברות מסחריות ,בנקים ואנשי
המגזר הפרטי ,המסייעים לנו להעניק לחברי איל"ן את הדרוש
להם ולטפח את הכישורים והמיומנויות האישיים והחברתיים
נוסף על הטיפול הבסיסי.
השנה ייערך "מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה של איל"ן ,ב–2
באפריל ואני קורא לכל משפחת איל"ן להתחיל להיערך ולפעול
ביחד כדי להצליח ולקדם את איל"ן להגשמת מטרותינו.
ברצוני להודות לכל חברי איל"ן התומכים ועוזרים באופן
שוטף ,לנכים ,לתורמים ולמתנדבים ,ואני מאחל לכולנו
ששנת תשס"ח תהא שנה של שלום ,שגשוג והצלחה בביצוע
המשימות העומדות לפנינו.
ולסיום ברצוני לברך את חברנו עו"ד ד"ר יורם דנציגר עם
מינויו לשופט עליון .בטוחני כי אישיותו ואנושיותו ,יכולותיו
וכישוריו שמהם נהנו חברי איל"ן משך שנים רבות יבואו לידי
ביטוי בתפקידו הרם כשופט עליון.

אהוד רצאבי ,רו"ח
יו"ר הנהלת איל"ן

הנהלת איל"ן מברכת את

עו"ד ד"ר יורם דנציגר
על מינויו לתפקיד הרם של שופט בית המשפט העליון
ההנהלה מודה לד"ר דנציגר על תרומתו רבת השנים בהתנדבות למען ילדי איל"ן
ובטוחה שבכוח אישיותו ויכולותיו המקצועיות יצליח בתפקיד הנכבד ויתרום
רבות למערכת המשפט בישראל.
רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת איל"ן



דבר המנכ"ל

ח

לפו עברו החגים ועמם החופשות
וההפוגות המתבקשות ברצף
העבודה ובעשייה היומיומית .לפנינו גיליון
נוסף של עלי איל"ן המתאר מקצת מפעילות
איל"ן ברבעון האחרון.
חלק נכבד מהעיתון מוקדש לנושא קייטנות
הקיץ .כבכל שנה גם השנה היוותה פעילות זו
את שיאה של הפעילות השנתית ברחבי הארץ.
מספר החניכים הנוטלים חלק בקייטנות
ממשיך לצמוח בצורה מרשימה ,והשנה
השתתפו בקייטנות יותר מ– 750חניכים .הדבר
כרוך במאמץ מרוכז מצד כל העושים במלאכה :הרכזות במרכז איל"ן שירה ועדי
בניצוחם של ד"ר מלר וענת ,אביבה ,העובדים הסוציאליים בשטח וכמובן בראש
ובראשונה  -הקיבוצים והיישובים הרבים ומאות החונכים שהתגייסו למשימה.
רשמים מהקייטנות המוצלחות תמצאו בדפי העיתון ,ואולם תקצר היריעה
מלתארן בפירוט .לא נותר לנו אלא לשוב ולהודות לקיבוצים ,ליישובים הקהילתיים
ולכל המתנדבים הנפלאים הנותנים טעם מיוחד לימי החופש של ילדינו.
בתקופה האחרונה עלו נושאים רבים הקשורים לחינוך המיוחד :הקיצוץ והמחסור
בסייעות ,חוסר משאבים ואי מילוי החוק בנושא שילוב ילדים בעלי צרכים
מיוחדים בבתי הספר הרגילים ועוד נושאים של קיפוח ומחסור .בנושא זה הגישו
כמה עמותות ,ובכללן איל"ן ,עתירות לבג"ץ נגד משרדי החינוך והאוצר .שרת
החינוך ביקשה להסיר את העתירות ומינתה ועדה ציבורית בראשות שופטת בית
המשפט העליון בדימוס דליה דורנר לדון בסוגיות החינוך המיוחד.
אנו נעלה בפני הוועדה את הבעיות מזווית הראייה של הנכים הפיזיים ,וכולנו תקווה

שהוועדה תסיים את עבודתה בהקדם ,ותכתוב המלצות שיביאו לידי פתרון  -גם
אם מדורג  -של הנושאים החשובים הללו .אנו מקווים כמובן שהמלצות הוועדה
ייושמו .מכל מקום עמותת איל"ן מתחייבת שלא לשקוט ולא להניח להמלצות
הצפויות להיות מונחות כאבן שאין לה הופכין.
עם צאת הגיליון לאור אמורה להתכנס האסיפה הכללית של איל"ן לאישור
הדוחות הכספיים לשנת  .2006האסיפה תתקיים הפעם במרכז היום לנכים
קשים של איל"ן בבאר שבע ,בהתאם להחלטה לקיים את האסיפות הכלליות
של העמותה ,ככל שניתן ,במתקני איל"ן.
משנת  2008נצטרך להקדים את אישור הדוחות הכספיים לאביב ,על פי דרישת
הרשויות .אנו נערכים לכך כבר עתה ונצטרך את מלוא שיתוף הפעולה של
הסניפים והמוסדות ברחבי הארץ.
אנו גאים במתנדבים הרבים של איל"ן ומודים להם בכל עת על פעולתם למען
העמותה .הפעם ברצוני להעלות על נס את הפעולות החשובות של ידידי איל"ן
בחו"ל .בעיתון תמצאו כתבה על השינויים בראשות אגודות הידידים של איל"ן
באנגליה ובארצות הברית ,על רענון השורות ועל הוספת חברים חדשים לפעילות
וכן על הקמת אגודת ידידים חדשה בגרמניה.
פעילות איל"ן לא הייתה יכולה להתקיים בלעדי המתנדבים והתורמים הרבים
בארץ ובחו"ל .תודתנו לידידי איל"ן הרבים מרחבי העולם שממשיכים לסייע,
לעודד וללוות את פעולתנו .ברכות למצטרפים החדשים לשורות ידידי איל"ן
ובלבנו תפילה שתצליח דרככם ותרוו נחת וסיפוק מפעולתכם למען ילדי איל"ן.

שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

אשמח לתרום לרווחת נכי איל"ן
אני מצרף את תרומתי בסך ______________________________

איגוד ישראלי
לילדים נפגעים (ע"ר)

___ באמצעות המחאה מס' __________________ בבנק _______________ בסניף ________
___ באמצעות כרטיס אשראי ( ) ויזה ( ) ישראכרט ( ) אמריקן אקספרס ( ) דיינרס
מס' כרטיס ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ -
בתוקף __________ ת.ז_____________________________ .
בכבוד רב,

שם _____________________חברה _________________ תפקיד ___________________
כתובת _____________________ טל' _______________ טל' נייד ________________
חתימה _______________________
לשלוח אל מרכז איל"ן ,י.ל .גורדון  ,9תל אביב  ,63458טל'  ,03-5248141פקס ilan@ilan-israel.co.il ,03-5249828



כללי

קייטנות קיץ 2007
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ק

ייטנות הקיץ של איל"ן עברו השנה,
לשמחת כולנו ,בשקט וללא אירועים
חריגים .השנה התרחב מעגל הקיבוצים והיישובים
המארחים ,ובעקבות זאת התקיימו  39קייטנות,
שבהן נהנו כ– 650ילדי איל"ן .כמה יישובים אירחו
השנה קייטנה של איל"ן בפעם הראשונה :אלקנה,
כפר הרא"ה וקרני שומרון .בשנה שעברה ,בתקופת
המלחמה בצפון ,הועברה קייטנת כוכב השחר לכפר
הרא"ה ,המרוחק מטווח הטילים ,וילדי קייטנת
כוכב השחר בילו שבעה ימים מופלאים בכפר
הרא"ה .כל אנשי היישוב היו שותפים לחוויית
המפגש עם ילדי איל"ן ,והמתנדבים המופלאים
מכוכב השחר טיפלו בהם במסירות ובחדווה
רבה .אנשי כפר הרא"ה ראו ו"נפגעו" .לפני כמה
חודשים פנה ועד כפר הרא"ה לאיל"ן והציע
לקיים קייטנה במתכונת מלאה ,כפי שמקיימים
הקיבוצים והיישובים האחרים .ואכן התקיימה
קייטנה ביישוב ,והשתתפו בה עשרה ילדים
בני  ,12-16שזכו לפעילויות מהנות :פעילויות
בריכה מגוונות כולל מתקנים מתנפחים ,סדנאות
יצירה ,מעגל מתופפים ,הופעת קוסם ,באולינג,
קומזיץ ועוד כהנה וכהנה פעילויות שהרעיפו
אנשי כפר הרא"ה על ילדי איל"ן כדי שייהנו
וירצו לבוא גם בשנה הבאה .לכל חברי היישוב

ב

יום ג' 13 ,באוגוסט  ,2007במהלך
פגרת הקיץ של הכנסת ,ביקרה
חברת הכנסת אורית נוקד בקייטנת איל"ן
בקיבוץ שפיים ,שבו היא חברה .אל חברת
הכנסת נוקד התלווה יו"ר איל"ן ,מר אהוד
רצאבי ,חבר כנסת לשעבר ,ומנכ"ל איל"ן,
מר שמעון צוריאלי.
כידוע לכולכם ,בכל שנה גדל הביקוש
להשתתפות בקייטנות איל"ן ,ובשנים
האחרונות כמעט הוכפל מספר הילדים
המשתתפים .יותר ויותר הורים פונים
לאיל"ן לרישום ילדיהם לקייטנה ,אשר
מהווה בשבילם גם שבוע של מנוחה
מטיפול בילד הנכה .המצב הכלכלי הקשה
בשנים האחרונות הביא לידי עלייה של

כפר הרא"ה ולמתנדבים היקרים  -הערכה ותודה
גדולה שלוחות אליכם מהנהלת איל"ן ,מהילדים
וממשפחותיהם על שהצטרפתם למפעל הקייטנות
ועשיתם זאת בגדול! תודה גם לחברי היישוב
אלקנה שאירחו גם הם קייטנה של ילדי איל"ן
ולנוער היישוב אורנית שהפעיל אותה .ולחברי
היישוב קרני שומרון  -תודה על המאמץ הגדול של
ארגון הקייטנה בפעם הראשונה ועל השפע והטוב
שהענקתם לילדי איל"ן .מחכים לשנה הבאה!
הקייטנות התקיימו גם בקיבוצים וביישובים
שהמשיכו מסורת רבת שנים :חיספין ,גן שמואל,
רמת מגשימים ,כפר עציון ,שדמות מחולה ,עין
צורים ,מגדל עוז ,בית רימון ,כוכב השחר ,בארות
יצחק ,סעד ,לביא ,ראש צורים ,עין הנצי"ב,
עלומים ,טירת צבי ,יבנה ,כפר בלום ,מירב ,מעלה
גלבוע ,נחלים ,אשדות יעקב איחוד ,גבע ,אום
אל-פחם ,קדומים ,נוף איילון ,שדה נחמיה ,מבוא
חמה ,שלוחות ,מעגן מיכאל ושפיים.
תודה גדולה שלוחה לכולכם על עשייה מלאת
נתינה ואהבה .יישר כוח ושתזכו להמשיך לתת
גם בשנים הבאות.
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,וד"ר יוסי מלר,
העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן ,ערכו
ביקורים בקייטנות כדי להודות באופן אישי לבני

כ– 80%בפניות לקבלת ילדים לקייטנות
של איל"ן ,הידועות ברמה הגבוהה של
השירות והטיפול המסור ובהנאה הגדולה
שהילדים חווים בהן .אף שכמעט הוכפל
מספר הילדים בקייטנות מצטמצמת
התמיכה שמשרד הרווחה מקציב לאיל"ן.
יו"ר איל"ן ,מר אהוד רצאבי ,פנה לחברת
הכנסת נוקד במהלך הסיור וביקש את
סיועה בשינוי המגמה של צמצום ההקצבות
לקייטנות איל"ן .חברת הכנסת ,המכירה
את המפעל המיוחד של איל"ן ומודעת
לחשיבות המשכיותו עבור הילדים ,ההורים
והחברה הישראלית כולה ,הבטיחה לעשות
כל שביכולתה ,ולנסות לגייס חברי כנסת
נוספים שיסייעו בנדון.

הנוער המתנדבים הנפלאים ,לחברי הקיבוצים
והיישובים המארגנים ולכל השותפים בעשייה.
מר אפרים חוג'ה ,סגן מנהל אגף השיקום
במשרד הרווחה ,ביקר עמם בקייטנת מעגן
מיכאל ופגש את ילדי איל"ן בעת פעילות צוננת
של שיט אבובים בנחל הקיבוצים .מר חוג'ה
ביקר עמם גם בקייטנת מבוא חמה ופגש את
ילדי איל"ן במאהל בדווי שבו שהו ,אכלו ונהנו.
את קייטנת שלוחות פגש מר חוג'ה בלוטם בעת
טיול במסלול יפהפה המונגש לנכים.

מר אפרים חוג'ה מבקר בקייטנות שלוחות,
מעגן מיכאל ומבוא חמה

זו ההזדמנות להודות למשרד הרווחה על
ההכרה והתמיכה הקבועה והחשובה כל כך
בנושא הקייטנות.

חברת הכנסת אורית נוקד (שנייה משמאל) ,חברת קיבוץ שפיים,
מסיירת בקייטנה

יו"ר איל"ן ,מר אהוד רצאבי ,בביקורו בקייטנה
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ג

ופים רבים תומכים במפעל הקייטנות של איל"ן ,אם באמצעות
תרומות של מוצרי מזון לקייטנה הקרובה למקום העסק שלהם,
אירוח הילדים באתרי בילוי ,תרומת ציוד לפעילות ,הנחות בכניסות
לאתרים ,תרומות משקאות ,גלידות ועוד ,ואם באמצעות תרומה כספית
המסייעת לאיל"ן לחזק ולהמשיך לטפח את המפעל החשוב .בנק מזרחי–
טפחות הינו תומך ותיק באיל"ן בכלל ובמפעל הקייטנות בפרט ,וגם השנה
העניק תרומה נכבדה שאפשרה את רכישת אלפי החולצות והכובעים
היפים לילדים .תודה רבה לבנק ותודה אישית למר משה גוטמן ,שדואג
להעברת התרומות ולקשר המתמיד עם איל"ן.

כ

מו בכל שנה ,גם השנה התקיים מחנה הבוגרים של איל"ן בצפון.
במחנה ,שהתקיים בתובל שליד כרמיאל ,השתתפו  25חניכים
בוגרים בני  20ומעלה ,והם נהנו משבוע של חוויות מרגשות ,ממפגש עם
צעירים בני גילם ,מטיולים ,מבילויים ליליים ועוד .את המחנה מנהלים
כבר כמה שנים גיא רבאון–שרי ואשתו חן ,שהביאו לאיל"ן את המתנדב
הצעיר במדינה והוא בן שלושה חודשים בלבד.

כשהיה גיא חייל משוחרר ,הוא עבד כמדריך נוער בקיבוץ מעוז חיים
ורתם את קיבוצי התק"ם והשומר הצעיר למפעל קייטנות הקיץ עבור
ילדי איל"ן .מאז נדבק ב"חיידק" ששמו איל"ן ...זה כשש שנים מרכז
גיא את מחנה הקיץ לבוגרי איל"ן בהתנדבות מלאה.
גיא מגייס מתנדבים רבים מחוג חבריו ומכריו ,והם נוטלים פסק
זמן של שבוע מהעבודה ,מהלימודים ומהצבא ובאים לשמש
כמטפלים וכחברים לנכים.
גיא יוצר תכנית מרתקת ומהנה למחנה הקיץ ושומר על קשר
רצוף עם המשתתפים לאורך כל השנה .הוא התחתן עם חן ,וגם
היא נדבקה ב"חיידק" ומשמשת עזר כנגדו .כיום הם ממשיכים
לרכז את המחנה כהורים לשני ילדים קטנטנים ,והדבר מגביר את
השמחה ומסמל את המשכיות ההתנדבות והעברת הדגל מדור
לדור .במחנה האחרון עברו ילדיהם הקטנטנים מיד ליד ,ולכולם
הייתה חוויה מרתקת.
מר משה גוטמן ,הממונה על הקשר עם הקהילה מבנק מזרחי-טפחות ,ומר שמעון צוריאלי
עם ילדי קייטנת כפר הרא"ה הלבושים בחולצות המיוחדות תרומת בנק מזרחי–טפחות

ה

שנה עמדנו באיל"ן בפני "בעיה" שלא יכולנו שלא להתמודד
איתה .החניכים שהשתתפו בקביעות בקייטנות איל"ן בגרו
וביקשו קייטנות/מחנות לבוגרים .איל"ן נענה לאתגר ולאור זאת
התקיימו השנה שני מחנות קיץ לבוגרים ,נוסף על המחנה המסורתי
המתקיים בתובל שבצפון.
מחנה בוגרים התקיים בקרני שומרון בפעם הראשונה  -והשתתפו בו
 51חניכי איל"ן ,רבים מתוכם בוגרי החוג החברתי .הם זכו ליחס לבבי,
לטיפול ולפעילויות מהנות ,כפי שיודעים להעניק אנשי קרני שומרון
והמתנדבים הרבים שלהם.
כמו בכל שנה ,חברי קיבוץ עלומים קיבלו על עצמם לקיים קייטנה לילדי
איל"ן הצעירים .עם זאת הם נתקלו בדרישה של הבוגרים לקייטנה
משלהם ,שכן הם היו רגילים להגיע בכל שנה לקייטנה ומשבגרו וסיימו
את מסגרת בית הספר הם לא היו מוכנים לוותר על החוויה של קייטנת
הקיץ בעלומים .בני הקיבוץ הצעירים ,הרכזים והמדריכים החלו להכין
תכנית מתאימה לבוגרים ובמקביל פתחו במסע שכנוע של המזכירות
וחברי הקיבוץ לגבי חשיבות הפרויקט .לבסוף הם קיבלו את אישור
הקיבוץ וקיימו קייטנה לבוגרים ,נוסף על הקייטנה לצעירים שהתקיימה
כבכל שנה .כל הכבוד ויישר כוח לקיבוץ עלומים .תודות כפולות
ומכופלות.
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לכבוד
מארחי קייטנות איל"ן בקיבוצים וביישובים בכל רחבי הארץ
חברים יקרים שלום רב,
כמיטב המסורת נרתמתם גם השנה לארח את קייטנת איל"ן ועל כך שאו ברכה!
השנה ,לשמחתנו ,לא היו אירועים יוצאי דופן במדינה כבשנה שעברה ,והצלחנו בעזרתכם להתפנות להרחבת הפעילות ולאפשר ליותר ילדים בעלי צרכים
מיוחדים לצאת וליהנות משבוע של נופש .לא ניתן להגזים בערכן ובחשיבותן של הקייטנות ,שכן היציאה לשבוע ימים מהבית ומהשגרה היומיומית מאפשרת
פרידה לזמן מה מהתא המשפחתי ,מתן פסק זמן לילד ולבני משפחתו מהטיפול היומיומי האינטנסיבי ,בילוי והיכרות עם חברים חדשים ועם בני נוער שאינם
נכים ובעיקר הנאה וכיף  -לזמן איכות שכזה אין תחליף.
אנו באיל"ן משתבחים בקייטנות הרבות שמקיימים בהתנדבות קיבוצים ויישובים בכל רחבי הארץ .בביקורינו אצלכם ראינו את העבודה הקשה וההשקעה
הרבה של צוות המתנדבים הצעירים והרכזים ,שלקחו על עצמם לאסוף תרומות להפעלת הקייטנה ,לבנות תכנית פעילות מגוונת ולטפל פיזית בילדים הנכים,
ונמלאנו הערצה לנוכח הנתינה ללא גבול ,החום והאהבה שהרעיפו בני הנוער על החניכים .שבנו ונוכחנו כי ארץ ישראל היפה והטובה נמצאת ממש כאן.
חברים יקרים ,לא בכל יום נקרית בפנינו ההזדמנות לתת מעצמנו ,לתרום לזולת ולתת קדימות ועדיפות לאחר ולא לעצמנו .בהתגייסותכם ובפעולתכם מלאת
החסד אתם משמשים עדות חיה לרוח ההתנדבות בחברה הישראלית ,ואני מבקש להודות לכולכם ובמיוחד לבני הנוער ולרכזי הקייטנות על הנתינה המופלאה.
בזכותכם ובזכות שכמותכם ימשיך ה"איל"ן" לפרוח עוד שנים רבות.
בהערכה ובתודה,
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן                                  

קייטנת אום אל–פחם
מאת :מאג'ד אגבריה

ב

כל קיץ מקיים סניף איל"ן באום אל–פחם ,בשיתוף פעולה עם
היחידה לשיקום נכים פיזית וחושית בלשכת הרווחה בעיר ,קייטנת
קיץ לילדים ולמבוגרים בעלי נכות פיזית קלה עד קשה .השנה השתתפו
בקייטנה  41חניכים ועשרה מתנדבים.
בשבוע הראשון התקיימה הקייטנה בבית הארחה בבית שאן ,והמטרה הייתה
לאפשר למשתתפים לנהל חופשה באופן עצמאי .המשתתפים נהנו מחוגים
המתאימים למצבם הבריאותי ,מסדנאות העשרה ועבודות יד ,משחייה
וממשחקי כדור .בשבוע השני נערכו טיולים ברחבי הארץ וימי פעילויות,
והמשתתפים אף נהנו מהפנינג שכלל ארוחה של בשר "על האש".
במהלך הקייטנה נהנינו מביקורם של גברת ניצה נבו ,העובדת הסוציאלית
האחראית לסניפי איל"ן בצפון; ד"ר יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי של
איל"ן; וגברת אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי הציבור של איל"ן .הביקור
תרם מאוד לחיזוק הקשר בין הסניף ובין ההנהלה הראשית.
אירוע סיום הקייטנה נערך בקנטרי קלאב "אלואחה" באום אל–פחם בנוכחות
ההורים של משתתפי הקייטנה ,יו"ר הסניף מר יוסף אגביה ,חבר העמותה
מר יוסף נאסר ,רכז הקייטנה מר מאג'ד איהאב והעובד הסוציאלי האחראי
ליחידת שיקום הנכים פיזית וחושית בלשכת הרווחה בעיר מר מאג'ד אגבריה.
במהלך האירוע קיבלו המשתתפים מתנות ,והייתה אווירה חגיגית מאוד.
משתתפי הקייטנה וההורים הביעו את הערכתם על התכנים של הקייטנה
ואת שמחתם על ההנאה הגדולה שחוו המשתתפים בה.
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קייטנה ומחנה נופש  -איל"ן חיפה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ה

ילדים והנערים מסניף איל"ן בחיפה זכו לשישה ימים של כיף והנאה צרופה .בני הנוער,
בני  16ומעלה ,יצאו לשלושה טיולים  -למוזיאון המרציפן שבכפר תבור ,למטווח ירי
בכדורי צבע ולסיור מאלף בתחנת הכוח "אורות רבין" שבחדרה .נוסף על כך ,הם נטלו חלק
בחוויה מוזיקלית עם ריקו המרקיד ועם מעגל המתופפים ,אפו בטבון ביער בחדרה ,השתוללו
בבריכת השחייה ,יצרו עבודות מחמר וערכו יום ספורט.
הצעירים שבחבורה ,בני  5עד  ,16בילו שישה ימים בקייטנות שקיים הסניף באוגוסט 2007
במרכז השיקום והספורט בקריית חיים .הם ביקרו ב"ברווזים בכפר" שבכפר ברוך וב"דבורת
התבור" שבכפר תבור ,שם למדו איך להכין דבש .נוסף על כך ,הם השתעשעו בבריכת השחייה,
חזו בהופעה מוזיקלית ובמופע להטוטים ,יצרו עבודות נייר מדהימות ושיחקו בג'ימבורי.
כמו בכל שנה ,גם הפעם נראו הרבה פנים מחייכות חיוך של סיפוק והנאה ,והילדים ביקשו
להאריך את שהותם בקייטנה ולזכות בעוד כמה ימים חווייתיים.
יש לציין לטובה את בתי הזיקוק ,שגם השנה נרתמו לעזרתנו ומימנו ברוב טובם את חמש
ההסעות לטיולים ואת עבודתם של ארבעה מדריכים ,והוכיחו שוב את יחסם החם והאוהד
לציבור הנכים שבטיפולנו .נדיבות הלב שהפגינו ראויה לכל התשבחות.

לאיל"ן ,איגוד ישראלי לילדים נפגעים
ולצוות קייטנת נחלים יולי 2007
תודה על הקייטנה המופלאה,
תודה על תשומת הלב והמסירות
על עזרה בכל מידה,
ובכלל  -על כל השהות בקייטנה.
ליווי צמוד כמעט  24שעות
לכל מקום שיסב לבני הנאה.
לומר תודה  -זה מעט מדי
על אירוח כל כך נפלא.
אמנם זו "רק" קייטנה
אך בני הגיע אליה כל יום בהנאה.
זאת הודות לפעילויות הנהדרות
שהושקעה בהכנתן מחשבה,
ימי הכיף המאורגנים בקפידה
והיצירה הדורשת מחשבה.
הרגשנו אכפתיות ואהבה,
חיבוק וחיוך לכל ילד
ובעיקר  -נכונות תמיד לעזור
ולדאוג שבני עם חיוך גדול יחזור.
זו השנה הראשונה שבני יוצא לקייטנה
וכל מקום של חשש ופחד התמלא בביטחון ובשמחה
לראות את האושר שעל פניו של בני.
התפעלתי לדעת שדאגתם לכל הפרטים
הגדולים והקטנים
על מנת לשמח ,לדאוג ולטפל
בכל צורך אישי ומיוחד של כל אחד מהילדים.

ליחי פרנקו

יישר כוח על העבודה הנהדרת והמאומצת,
ושוב תודה
אלי תורג'מן עם רובה צבע

נילי ומשה חממי

לכבוד ארגון איל"ן
שלום רב,
בתאריכים  15-20ביולי יצאה בתי אושרת ניסים מבית הספר און בצהלה לקייטנת הקיץ שלכם בקיבוץ מעלה גלבוע.
ברצוני להודות לכם בשמי ובשם אושרת על הטיפול המסור ועל ימי הכיף שאושרת חוותה בתקופה זו.
כמה מילים אישיות :לאושרת יש אח במצב קשה ומבחינתה הקייטנה התקיימה בעיתוי מוצלח אחרי תקופה קשה בבית.

 23ביולי 2007

בברכה,
גלית ניסים ,אימא של אושרת
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הם לא מהמאדים ...קייטנת עלומים
מאת :יסכה פורת

א

ם במקרה תפגשו מישהו מקיבוץ עלומים ותשאלו אותו על קייטנת
איל"ן ,מיד יעלה חיוך על פניו .רוב ילדי הקיבוץ מכירים את
ה"תופעה" שנקראת קייטנת איל"ן כבר מגיל צעיר ,ולכן הם לא מרגישים
שאנשים מהמאדים נחתו אצלם...
במשך שנה שלמה מחכה הנוער בקיבוץ בקוצר רוח לשבוע הקייטנה,
ומתגייס להכנות לקראת הקייטנה במרץ רב .במקביל להכנות מגויסים
מדריכים נוספים מחוץ לקיבוץ על מנת שכוח האדם יהיה גדול דיו ויוכל
לספק טיפול מיטבי לחניכים .זהו ,הכנו הכול ונותר רק לדאוג לדברים
הטכניים ,לסידור המגורים ולקבל בברכה את החניכים.
קמנו בבוקר וחילקנו בינינו את התפקידים :מי דואג לכיבוד ,מי דואג לקניות,
מי סוחב מיטות ומזרנים ,מי מסדר מצעים ,ומי דואג לרמפות עבור כיסאות
הגלגלים .לקראת הצהריים הכול היה מוכן ונותר לנו לקבל את פני החניכים.
התאספנו כולנו ,מדריכים מהקיבוץ ומחוצה לו ,הכרנו זה את זה וחיכינו.
לבסוף הגיעו החניכים .לרבים מהם זו לא הייתה הפעם הראשונה  -הם כבר
הכירו את נוף הקיבוץ ואת האנשים והשמחה הייתה רבה .התכבדנו ,לכל חניך
הוצמדו שני מדריכים ,התארגנו בחדרים ו ...קדימה לקייטנה!!!
התחלנו בפעילות היכרות ומיד נוצרה כימיה בין החניכים למדריכים.
הייתה הרגשה שיתרחש משהו טוב ...אחרי ארוחת ערב נפגשנו למסיבת
קריוקי סוערת .רקדנו ,שרנו ,השתוללנו ,קצת שיחקנו והעיקר  -התגבשנו.
בתום הערב התארגנו בחדרי המגורים .אחר כך התקיימה ישיבת מדריכים
קצרה ,נאמרו כמה מילות סיכום ,הובעו רגשות והרגשות ונמסרו עדכונים
לגבי היום הבא .ויהי ערב ויהי בוקר ,היום הראשון עבר בשלום.
התעוררנו ליום השני לאחר לילה קצר .קדימה ,ליום חדש! ארוחת בוקר ,סדנת
יצירה ,בריכה ו ...נוסעים ללונה פארק .אח ...איזו חוויה! הילדים השתוללו
משמחה והרגישו לגמרי כמו כולם .איזה כיף להיות באוויר ,ברכבת הרים,
בקרוסלות ,בספינת הפיראטים ,ממש הרגשה של "הכול אני יכול בחופש הגדול"...
מדהים! חזרנו לקיבוץ עייפים אך מרוצים .ישיבה ,חוויות ,הערות והארות והיידה
 למיטות ...ויהי ערב ויהי בוקר ,גם היום השני עבר בשלום.התעוררנו עייפים לקראת היום השלישי הבא עלינו לטובה ,שבו בישלנו לעצמנו .מי
שרוצה לאכול  -צריך לטרוח ...בכישרון רב ובמיומנות הכנו פיצות לארוחת הערב:
לשנו ,פיזרנו זיתים ופטריות והתפללנו שהתוצאה תהיה טעימה ...אחר כך השתכשכנו
במי הבריכה ,נחנו מעט ואחר הצהריים נסענו לנחל עוז להיפגש עם חיילים .החיילים
הכינו לנו משחק נחמד ,אך מהר מאוד הם הבינו שהילדים מתעניינים הרבה יותר
בכלי הרכב ,במסכי הפלאזמה ובכל האביזרים המגוונים שמשרתים את חיילינו (או
שבעזרתם חיילינו משרתים .)...לבסוף חזינו בתצוגת תכלית של טנק המרכבה .היה
מרשים! חזרנו הביתה בשמחה היישר לארוחת הערב שלנו .הפיצות כמובן לא אכזבו
והיו טעימות במיוחד .אנחנו שוקלים לפתוח בקריירת בישול ...אחרי ארוחת הערב
ישבנו לצפות (או להירדם) ב"שרק  ."2לילה טוב יום שלישי.
את היום הרביעי פתחנו בפעילות עם בעלי חיים .פגשנו בכל מיני חיות מוכרות וגם
כאלו שמוכרות קצת פחות והיה לנו נעים ונחמד .אחר כך יצאנו לפעילות מהנה ברחבי
הקיבוץ :חיפשנו והתחפשנו ,מצאנו וביצענו .אחרי ארוחת הצהריים ומנוחה קלה נסענו
ליער פלמחים לפעילות מאתגרת  -קפצנו בין העצים ,גלשנו באומגה וירינו ברובה צבע.
לבסוף אכלנו פיתות היישר מהטבון .היה כיף! הנה גם היום הרביעי הגיע לקצו.
זהו ,הגיע יום חמישי ,שהוא בעצם יום הפעילות האחרון .אחרי התארגנות,
ארוחת בוקר וסדנה נחמדה יצאנו לכיוון הבריכה ,שם חיכו לנו מתקנים
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מתנפחים ,מגלשת קצף ,סוכר מתוק והרבה מוזיקה .השתוללנו ,שחינו ,קפצנו
והייתה אווירה נהדרת .משם המשכנו לארוחת צהריים ואחר כך השתעשענו
בסדנת שוקולד :המסנו ,טבלנו ,יצקנו ,ציפינו ועשינו עוד הרבה דברים מעניינים
עם שוקולד .אין ספק שהיה מתוק .בתום הסדנה יצאנו לשחק משחקים
תחרותיים במורל גבוה .כמובן כולנו ניצחנו ...בארוחת הערב אכלנו פיצות,
הפעם "אמיתיות" ,ומשם מיהרנו למסיבת הסיום החגיגית והמסורתית שלנו.
זה שנים שאוריון ,בוגר שלנו ,משמש  D.J.במסיבת הסיום ,והוא הרים את
המורל ויצר מסיבה באווירה מטורפת ,ששום מועדון לא היה מתבייש בה.
חוץ מזה היו גם הצגות והופעות של המדריכים והחניכים יחד ,והשנה בפעם
הראשונה הוקרן סרטון המתעד את הקייטנה .היה מרגש! היה זה הערב
האחרון ובעצם הקייטנה עמדה לפני סיום .אף אחד לא רצה ללכת לישון בשל
המחשבה שאולי בדרך זו הקייטנה לא תיגמר ...אבל זוהי דרכו של עולם ,ואחרי
לילה קצר במיוחד הגיע הבוקר .אורזים .אוספים חפצים .מתארגנים .אוכלים.
בוכים ו ...נוסעים .תמה לה קייטנת איל"ן נוספת .להתראות בשנה הבאה...

סאני לוי עם ליאן בלונה פארק

אביאל סיני עם המדריך שראל ברכבת הרים בלונה פארק .מאחור איגור וכרמל

גלעד ברום עם המדריכים הראל ויעקב בפעילות עם חיילים בנחל עוז

כללי

קייטנות קיץ 2007
עלומים  -חתונת המדריכים

ה

קשר שלנו עם ילדי קייטנת איל"ן (כיום  -הבוגרים של הקייטנה) התחיל
לפני כמה שנים .גל וגיתית ,בני קיבוץ עלומים שגדלו והתחנכו על המסורת
רבת השנים של קייטנת איל"ן המתקיימת מדי קיץ כאן בקיבוץ עלומים ,החלו
להתנדב כמדריכים פעילים של החניכים כבר בכיתה ז' .ברק ,שהגיע מכפר סבא,
כיום בעלה של גיתית ,הצטרף אף הוא לקייטנה לפני שלוש שנים ,כשהחלה
חברותם .בקיץ שעבר התחתנו ברק וגיתית .טל ,במקור מהיישוב עפרה ,הגיעה
לקייטנה בסיום התיכון בהשפעתו של גל .במהלך הקייטנה התהדק הקשר בין גל
לטל והם הפכו לזוג .כעבור ארבע שנים הם התחתנו בקיבוץ.
במהלך כל השנים הללו נרקם קשר חזק במיוחד בינינו ובין החניכים ,ועם חלקם
אפילו זכינו לקיים קשר אישי ,קשר של חברות אמיתית  -היכרות עם המשפחות,
ביקורים בבתים ,טלפונים רבים ולעתים אפילו בילויים משותפים .חשוב לציין
שתמיד חיכינו כולנו לקייטנה של הקיץ הבא .החניכים ציפו בהתרגשות רבה
להיפגש שוב בקיבוץ במסגרת הקייטנה ולחוות שוב את הקסם המיוחד שאופף
את הקיבוץ ,החניכים והמדריכים מהקיבוץ ומחוצה לו בשבוע מיוחד זה .ומי
שזכה לראות את הקסם הזה יודע על מה מדובר.
אם תשאלו את החניכים מהו מבחינתם קיבוץ עלומים ,תזכו לקבל חיוך גדול
של שמחה והערכה גדולה ,ואחרי החיוך הזה ,שאומר המון ,הם פשוט יגידו לכם
שבקיבוץ עלומים יש הרגשה של בית.
כשהודענו על חתונה ,היה ברור לנו שהשמחה שלנו היא גם השמחה של החניכים
שליוו ועדיין מלווים אותנו במהלך השנים .החניכים קיבלו כמובן הזמנה אישית,
והיה לנו חשוב מאוד שהם יוכלו להגיע לחתונה בקלות ובבטיחות ולשמוח איתנו
ביום החשוב הזה .ואכן הם הגיעו לחתונה ,רקדו ונהנו וכך גם אנחנו .בנוסף
זכינו למחווה מיוחדת :אוריון ירדני ממושב טל שחר ,אחד החניכים הוותיקים
בקייטנה ,די.ג'יי במקצועו ,שימש די .ג'יי בשתי החתונות .האורחים נהנו והתפעלו,
אנחנו היינו מאושרים ,והיה שמח מאוד!
קייטנת איל"ן היא אחת החוויות המשמעותיות ביותר עבורנו ,ואנחנו מודים על
הזכות שיש לנו להיות חלק ממשפחת איל"ן.

רצינו לומר תודה לכל המדריכים שהתנדבו לארגן לנו שבוע של כיף.
נהנינו בכל הפעילויות ובעיקר להיות יחד ,ומקווים לפגוש את כולכם
בשנה הבאה.
נטלי  צורף
בשם הקבוצה הצעירה
ילדי הרצפלד-איל"ן
קיץ 2007

אילו היה באפשרותנו לתת לכם דבר אחד בלבד,
היינו נותנים לכם את היכולת לראות את עצמכם כפי שאחרים רואים אתכם,
והייתם נוכחים לדעת עד כמה הינכם אנשים מיוחדים במינכם.
רצינו לומר תודה
על חופש נפלא מליגה אחרת
על חופש שעשה אותנו מאושרים
על חופש מלא פעילות מהנה
על חופש מיוחד ,לא כמו בכל שנה.
ולכם מלווים יקרים
מגיעות תודה והוקרה
על אירוח נפלא שבא מהלב
על יחס חם ,נחמד ואוהב.
בזכותכם היה לנו כיף במיוחד,
חווינו חופש כמוהו יש רק אחד.
בזכותכם ראינו מראות מופלאים,
חווינו חופש שלא נשכח לעולמים.
שתהיה לכם שנה מעולה,
מלאת בריאות ,עשייה ,פעולה,
שנת שמחה מלאה השראה.
מחכים להיפגש בשנה הבאה!
בהערכה,
קייטנת בוגרי הרצפלד בעלומים
קיץ 2007
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כללי

קייטנות קיץ 2007
קייטנת איל"ן ברמת מגשימים
מאת :ורד אלון ,עובדת סוציאלית בבית הספר יובלים ובסניף איל"ן בעפולה

כ

בכל שנה יצאו תלמידים מבית הספר
יובלים בעפולה לקייטנות איל"ן ביישובים
בצפון ובעיקר בקיבוץ לביא ובמושב שדמות
מחולה.
קיבוץ לביא מקבץ אליו זה שנים רבות את
תלמידי יובלים בני  .8-14בשמונה השנים
האחרונות יצאו אותם תלמידים ללביא ,שנה
אחר שנה.
בקיץ האחרון החליטו הנוער והרכזים בקיבוץ
להגביל את גיל המשתתפים ל– ,13ולא לקחת
את קבוצת הנערים והנערות בני ה– ,17שבילו
מדי שנה בקייטנה.
ההחלטה לא הייתה קלה ,הן מצד המדריכים
שמכירים את החניכים והן מצד החניכים עצמם
שמחכים בכל שנה בקוצר רוח לקייטנה בקיבוץ
לביא .בסופו של דבר הוחלט לשלוח את קבוצת
הנערים המגובשת הזאת לקייטנת איל"ן ברמת
מגשימים.
לאחר ניסיונות שכנוע ,עידוד ושיחות אישיות
וקבוצתיות יצאה קבוצה של שבעה תלמידים
וחניך בוגר יובלים לרמת מגשימים .לקבוצה זו
הצטרפו שמונה תלמידים מבית הספר אופקים
(בסיוע איל"ן חיפה) ,שגם הם הגיעו בפעם
הראשונה לקייטנה במקום.
הקבוצה המאוחדת הייתה הטרוגנית מאוד,
והורכבה מתלמידים ורבליים וממשתמשי
תקשורת תומכת ,מעצמאיים ומסיעודיים,
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מדתיים ומחילוניים וכד'.
התלמידים שלנו התקבלו בזרועות פתוחות
ונהנו מפעילויות מגוונות ,כגון שחייה בכנרת,
רכיבה על סוסים ,שיט קיאקים בירדן ומסיבת
ריקודים.
הקייטנה התקיימה במשך שבעה ימים בשבוע
הראשון של החופשה (שני עד ראשון) ,וכללה
שבת מהנה ביישוב והליכה לבית הכנסת  -חוויה
מיוחדת במינה עבור תלמידינו החילוניים.
שניים מחניכי הקייטנה סיימו את בית הספר
(השנה ובשנה שעברה) ,ובזכות הקייטנה
התאפשרה פרידה מבוגרים אלו ,שגם היא
הייתה חוויה יוצאת דופן עבור כולם.
תום ,בן  ,17מספר בעזרת לוח תקשורת" :היינו
בשבת בבית הכנסת ביישוב .זוהי חוויה ראשונה
וחדשה עבורי .הכרתי חברים חדשים ,טיילתי
ונהניתי מאוד מהקיאקים בירדן .קיבלתי
מתנות ומזכרות ואני מחכה בקוצר רוח לחזור
לשם שוב בקיץ .אני רוצה לומר תודה לכל
המדריכים ולאלו שארגנו את הקייטנה .נהניתי
מאוד".
עינב ,בן  ,17מספר" :פחדתי מאוד לצאת
לקייטנה חדשה אחרי שמונה שנים שבהן
יצאתי רק ללביא .פחדתי כי כולם היו יותר
בוגרים ממני ואני הייתי הכי צעיר .אבל אחרי
כמה שעות בלבד הרגשתי שהם כמו משפחה.
נהניתי מאוד מהקריוקי ומהקיאקים (אף על

פי שנפלתי מהאבוב ,)...ואני רוצה להודות
למדריכים שלי ,אמנון ומלאכי ,שאירחו אותנו
יפה ,טיפלו בי והשקיעו בי .תודה לאחראים
שארגנו את הקייטנה ולורד שהרגיעה אותי לפני
הקייטנה ונתראה בעזרת השם בשנה הבאה".
אליסה ,בת  ,17.5מספרת" :היו לי מדריכות
מקסימות :רעות ,צופיה ועינב .הן עזרו לי
להתקלח ,לצחצח שיניים ולהתלבש ,וגם נתנו
לי לשמוע דיסקים שלהן .הלכנו לבית של עינב
ושם נכנסנו לאתר של שרית חדד שאני ועינב
מעריצות אותה .עשינו איתם יצירות והלכנו
בשבת לבית הכנסת ,רקדנו במסיבה ושרנו
שירים ,וגם בכנרת היה לי נחמד מאוד .אני
מוסרת להן דרישת שלום ורוצה להגיד להן
תודה שעזרו לי מאוד ושהיה לי כיף".
ברצוני לומר תודה רבה מכל הלב לארגון "יד
שרה" ,שארגן לנו הסעות מבית הספר לגולן
ובחזרה במחירים נמוכים מאוד .תודה לרפי
וחנן הנהגים שעושים את עבודתם מעל ומעבר.
כמו כן ברצוני להודות לאיל"ן חיפה ,לעדילי
ולניצה על הסיוע בשיבוצים .תודה גדולה כמובן
לחיה נתנזון ,רכזת הקייטנה המעולה ,שבזכותה
ובזכות הנוער הנפלא שלנו חזרו תלמידי בית
הספר יובלים מהקייטנה מלאי חוויות ,מזכרות
ומתנות וחיוך מרוח על פרצופם .המשפט
הראשון שהם אמרו לאחר שחזרו היה "מתי
חוזרים שוב לרמת מגשימים?" וזה אומר הכול.

כללי

קייטנות קיץ 2007
קייטנת איל"ן בשפיים
מאת :עירית בסיס ,רכזת הקייטנה

ז

ו השנה השביעית שאנו מארחים את קייטנת איל"ן בקיבוצנו .בשביל
הנערים זו פעילות שיא בחופש הגדול .כולם מתגייסים לחונכות ונותנים
מעצמם רבות .הפעילות נשענת בעיקר על מתנדבים מהקיבוץ ועל מוסדות
הקיבוץ ומעט על גורמי חוץ.
השנה הגיעו אלינו שמונה ילדים מאיל"ן ,וחנכו אותם  24נערים מהקיבוץ.
לחלקם הייתה זו הפעם הראשונה לחניכה ולחלקם הייתה זו השנה השנייה,
השלישית והרביעית שבה הם חנכו בקייטנה .נוסף על נערי הקיבוץ ,היו
עמנו שלושה מתנדבים בוגרים מטעם איל"ן.
התכנית שהצענו הייתה מגוונת ואטרקטיבית מאוד :היינו בבריכה בגעש,
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השתמשנו באבניים ויצרנו יצירות מחמר ,נהנינו משעת רפלקסולוגיה,
הלכנו לשמורה ליד הים ואחר כך לפארק המים לרחצה לילית .רכבנו
על סוסים בחווה ברשפון ומשם המשכנו לבריכה ב"בית איזי שפירא".
התארחנו אצל משפחות החונכים בקיבוץ וראינו סרט על הדשא .ביום
האחרון היינו בים ,התארגנו לקראת מסיבת הסיום ,ותופפנו במעגל
מתופפים .בערב הגיעו למסיבת הסיום כל ההורים של הילדים מאיל"ן.
לסיכום ,הייתה קייטנה טובה ,מהנה ומוצלחת.
הילדים היו מקסימים ,נשמח לארחם בעתיד ,ונקווה לראותם אצלנו גם
בשנה הבאה.

כללי

ביקור שר הרווחה והשירותים החברתיים
במרכז היום של איל"ן בבאר שבע
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

ב

יום שלישי 17 ,ביולי  ,2007בחום הקיץ הכבד הגיע ח"כ יצחק הרצוג ,שר הרווחה
והשירותים החברתיים ,לביקור בבאר שבע.
השר הגיע למרכז היום של איל"ן מלווה במנכ"ל המשרד מר נחום איצקוביץ ובצוות המקצועי של
המשרד .כמו כן ליווה אותו צוות העירייה :מנהלת אגף הרווחה הגברת אסתר עמר ,מנהלת מדור
שיקום מירי בן זקרי ומפקחת שיקום מחוזית תמי הבא .מטרת הביקור הייתה הכרת הפעילות
הנעשית במרכז ולמידת הצרכים של העיר בתחום שיפור רווחת הנכים .יש לציין שהמרכז של איל"ן
הוא מוסד הדגל של העיר בתחום זה.
דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום ,הציגה בפני השר את התפיסה הטיפולית הערכית של המרכז,
והשר ביקר במשך כשעה בכל אגפי המרכז  -חנות המוצרים שמייצרים הנכים ,סדנת האמנות,
חדר הכושר וחדרי המחשבים .הוא פגש את הנכים ,שוחח עמם ,ואפילו שיחק דמקה עם באתע
והפסיד...
בתום הסיור נערכה פגישה בין כל הגורמים .מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,הציג לשר
את הצרכים המיוחדים של מרכז היום ,והתקיים דיון לגבי הדרכים שבהן יוכל המשרד
לסייע למרכז .השר וצוותו הבטיחו לפעול לקידום הנושאים הנדונים.

השר הרצוג במשחק דמקה "סוער" עם באתע

28

כללי

עמותת איל"ן מתפתחת ומתרחבת בחו"ל
אנגליה  -בימים אלה נכנס לתפקיד יו"ר
אגודת ידידי איל"ן בלונדון מר לורנס הארדינג,
שהחל בפעילות במרץ רב במטרה לחזק את
אגודת הידידים ולהמשיך לפתח את נושא גיוס
התרומות למען איל"ן .מר הארדינג יחליף את
הגברת אוה קליפטון ששימשה בתפקיד שנים
רבות .איל"ן מודה לגברת קליפטון על עשייתה
רבת השנים למען איל"ן.
ארצות הברית  -בקרוב ייכנס לתפקיד יו"ר
אגודת ידידי איל"ן בארצות הברית מר ג'סי
קרסנאו .מר קרסנאו היה פעיל בג'וינט שנים
רבות ומעורב בפדרציה של ניו יורק .רעייתו,
מריס ,היא פרופ' לחינוך מיוחד .לאחר ביקור

של הזוג באיל"ן והתרשמותם העמוקה מפעילות
הארגון החליט מר קרסנאו לקחת על עצמו את
התפקיד החשוב ולהמריץ ולפתח את פעילות
האגודה בארצות הברית.
גרמניה  -בשעה טובה הושלמה הקמת אגודת
ידידי איל"ן בגרמניה וכל האישורים והרישומים
הרשמיים ,הכוללים אישורים על פטור ממס בגין
תרומות ,הסתיימו.
ידידי איל"ן הגברת שרה ומר ג'ורג' וייס ,הגברת
יהודית ומר רוברט היקנבות'ם פעלו רבות
ביסודיות ובדייקנות להעברת כל המסמכים
שנדרשו על ידי הרשויות ,וסוף סוף בימים אלה
הביאו לאיל"ן את כל מסמכי הרישום.

רכב מותאם לנכים תרומת ידידי איל"ן בפריז לאיל"ן
רמת גן
בחודש ינואר  2007ארגנה יו"ר אגודת ידידי
איל"ן בצרפת ,הגברת קלייר דרעי ,אירוע
התרמה למען ילדי איל"ן .הגברת דרעי רתמה
את חברי הקהילה בפריז לסייע בארגון הערב,
להזמין את מקורביהם וכמובן לגייס תרומות.
הערב המרשים התקיים בחסות הברונית דה
רוטשילד ,שהשתתפותה באירוע השנתי בפריז
כבר הפכה למסורת ,ובהשתתפות שגריר
ישראל בצרפת מר דניאל שק ורעייתו .בערב
ההתרמה המכובד גויס סכום של 40,000
אירו ,וכולו הועבר לרכישת רכב נכים עבור
סניף איל"ן ברמת גן .הרכב נרכש ,וכבר מסיע
את אוכלוסיית נכי איל"ן מאזור רמת גן לכל
הפעילויות הנדרשות .הניידות הינה הנושא
החשוב והמהותי ביותר עבור הנכה .ההסעות
שמספק איל"ן לנכים שבטיפולו מאפשרות
להם להגיע למקומות לימודים ,תעסוקה ועבודה,
למפגשים חברתיים ,למפגש עם הקהילה
סביבם ועם משפחתם וכן להרגיש שווים
ומועילים לעצמם ולחברה .לפיכך זוכה קהילת
ידידי איל"ן בפריז להיות שותפה לשיפור איכות
חייהם של נכים רבים ברמת גן ובסביבתה.
הנהלת איל"ן מודה מקרב לב לברונית דה
רוטשילד ,לגברת קלייר דרעי ולקהילת ידידי
איל"ן היקרים בפריז על ההשקעה ,על הנכונות
לעזור ועל רוחב הלב שהפגינו בתרומותיהם
הנדיבות לרווחת נכי איל"ן.
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הגברת קלייר דרעי ,יו"ר אגודת
ידידי איל"ן בצרפת

הברונית דה רוטשילד (מימין)
והגברת קלייר דרעי

יו"ר האגודה הינה הגברת שרה וייס .שרה וג'ורג' וייס
הם ידידי איל"ן ותיקים ,והם ממשיכים בפעילותם
למען בית קסלר ולמען איל"ן שנים רבות.
הנהלת איל"ן מודה מקרב לב לשרה וג'ורג' וייס
וליהודית ורוברט היקנבות'ם על העבודה המסורה
שעשו בעניין ועל התנדבותם להמשיך ולקדם את
ענייני איל"ן.
בחודש דצמבר מתוכנן אירוע ראשון של אגודת
הידידים ובמסגרתו יימכרו עבודות של מטופלי
איל"ן שיישלחו מהארץ ,כמתנות לקראת חנוכה
				
וחג המולד.
תודה ובהצלחה לכולם!

ערב גאלה עבור איל"ן בפריז
מאת :קלייר דרעי ,יו"ר אגודת ידידי איל"ן בצרפת

ערב הגאלה ,שבו נכחו יותר מ– 180אנשים ,נערך באחד המקומות
האלגנטיים ביותר בפריז  ."Cantine du Faubourg" -המקום הוצע
לנו בנדיבות יוצאת דופן על ידי בעליו  -הלנה ופייר פיראז'ן .כל
הצוות במקום הקסום הזה שירת אותנו בנימוס ובמיומנות .שחקן
התיאטרון סדריק קולה תרם לאווירה החיובית ,ולארגון המושלם של
הערב הנהדר אחראים הגזבר רובין דרעי וכן ז'קלין וייסייר ,שתמכו
וסייעו.
נאמנה להבטחותיה ,כיבדה אותנו הברונית דה רוטשילד בנוכחותה,
וכך גם כבוד שגריר ישראל בצרפת מר דניאל שק ורעייתו.
בנאומו הפליג השגריר בשבחי ארגון איל"ן והרשים את הקהל .גם
הזמרת אוריאן ,מלווה בפסנתרן ,הנעימה בקולה את הערב.
ז'אן-מקס ריבייר ,מי שהלחין שירים לכוכבות מפורסמות כגון בריז'יט
ברדו וז'ולייט גרקו ,התרשם מאוד מהמטרה שלשמה אנו פועלים
במסירות ובכנות ,ובמחווה לא מתוכננת נטל את הגיטרה שלו וסחף
את הקהל בשירה.
לסיכום ,היה זה ערב מרשים מאוד ,מאורגן למופת ומפתיע הן
מבחינת גיוון המוזמנים והן מבחינת הצעירים הרבים שנכחו בקהל.

כללי

ידיד איל"ן ,מר לאונרד לס ,התכבד בנטיעת עץ בגן ידידי איל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ב

יום א' 7 ,באוקטובר ,התכבד מר לאונרד
לס ,גזבר ידידי איל"ן אנגליה ,בנטיעת עץ
לכבודו בגן ידידי איל"ן במרכז הספורט בקריית
חיים .מר לס הגיע לאירוע מלווה בבני משפחתו,
גברת שרלוט ומר מייקל שטינהארט .באמצעות
המעמד ביקש איל"ן לכבד את מר לס ולציין את
תרומתו הגדולה לאיל"ן ואת תמיכתו רבת השנים.
מר לס ממלא את תפקיד גזבר העמותה בלונדון
בהתנדבות כבר שנים רבות ,ויתרה מזאת ,הוא
תורם גדול בעצמו ומגייס את בני משפחתו ואת
חבריו לפעול ולתרום למען איל"ן.
בטקס המרגש נשאו דברי ברכה ותודה מנכ"ל
איל"ן  -מר שמעון צוריאלי ,מנהל מרכז הספורט
 מר עוזי פרלה ויו"ר סניף איל"ן בחיפה וחברתהנהלת איל"ן  -הגברת שרה לבנשטיין ,אשר
העניקה למר לס תעודת הוקרה בשם איל"ן.
מר לס נטע את העץ והגברת לובה לוטרשטיין,
נכת איל"ן ,רקדנית בלהקת הריקודים של מרכז

הספורט ,הודתה לו בשם נכי איל"ן .לובה גם ציינה כי אגודת הידידים בלונדון תרמה בעבר את התלבושות
ללהקת הריקודים וריגשה את כל הנוכחים .מר לס ובני משפחתו עברו בין הנכים ,שוחחו איתם והתרשמו
מהמקום ומפעילות איל"ן .מר לס הודה לאיל"ן על הכבוד שהעניק לו .הוא אמר בין השאר" :עם ישראל
והעולם כולו יודעים שאנו 'אור לגויים' .ביחד נעבוד כולנו להצדיק את האמרה ,להביא אור גדול למשפחת
איל"ן ולסייע לאיל"ן עוד שנים רבות".
בתום הטקס ערכו בני משפחת לס סיור בבית קסלר ,פגשו את הדיירים ,וביקרו בפטיו היפהפה,
תרומת לני לס לזכר אשתו אירין ,ג'ק לס לזכר אשתו ג'ינה וסאלי לס לזכר בעלה אשלי.
בדרכם לבית קסלר עצר אותם חמודי אבו נאצר ,דייר בית קסלר ,והגיש להם מכתב תודה שבו כתב:

למר לאונרד לס התורם היקר,
בזכות תורמים כמוך יש בלב שלי אור קסום שהופך אותי לאדם עליז .אדם שיכול לחייך ,לצחוק
ולהיות עצמאי ככל האפשר במעון המאפשר לי לחיות במנוחה נפשית.
אני מודה לך מקרב לב על תרומתך המבורכת שמשמשת גב תומך לי ולדיירי בית קסלר.
בכבוד רב
חמודי ,דייר בית קסלר

שרה לבנשטיין ,יו"ר סניף איל"ן חיפה ,מעניקה למר לס את תעודת ההוקרה

מימין :מר עוזי פרלה  -מנהל מרכז הספורט ,מר שמעון צוריאלי  -מנכ"ל איל"ן,
הגברת שרלוט שטינהארט ,מר לני לס ומר מייקל שטינהארט
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כללי

בזאר עמותות בבנק הפועלים לכבוד ראש השנה
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

ז

ו הפעם השנייה שבנק הפועלים מקיים
בזאר עמותות למכירת מתנות לקראת ראש
השנה .גם השנה השתתפה איל"ן בבזאר והקימה
דוכן לתפארת שבו נמכרו המוצרים היפהפיים
שמייצרים נכי איל"ן במסגרות השונות.
למדנו מהניסיון של השנים הקודמות ונערכנו
כדי להביא לידי גידול במכירות ולהפחית עלויות
שינוע וכוח אדם .ההיערכות אכן הוכיחה את
עצמה :במכירות חל גידול של  50אחוזים לעומת
השנה שעברה ,הייתה חשיפה גדולה לאיל"ן,
ונהנינו מיחסי ציבור טובים .אישי ציבור ואנשי
עסקים רבים הגיעו לדוכן איל"ן ,שוחחו עם יו"ר
איל"ן  -מר אהוד רצאבי ועם מנכ"ל איל"ן  -מר
שמעון צוריאלי ,וכך נרקמו קשרים טובים עמם.
בין המבקרים בדוכן איל"ן היו מר ישראל מקוב,
מר גיורא עופר ,מר יעקב פרי ,מר צבי זיו  -מנכ"ל
הבנק המארח  -וכמובן גברת שרי אריסון,
היוזמת והאחראית לאירוע המכובד והמרשים.
איל"ן הציגה את העבודות היפות של המשתקמים
במסגרותיה:
בית קסלר  -חיפה
בית מרים  -חיפה
מחלקה תעסוקתית  -ירושלים
בית מליכסון  -תל אביב
מרכז יום  -באר שבע
זו ההזדמנות להודות לכל מי שהשתתף והתנדב
לעזור ,ובראש ובראשונה למתנדבות המסורות -

הגברת שרה לבנשטיין ,יו"ר סניף איל"ן בחיפה,
וגברת שרה תיכון מסניף איל"ן בחיפה  -תודה
רבה על השקעת הזמן העצומה ועל ההתמסרות
ברצון ובנכונות גדולה למכירת המוצרים של כל
המסגרות שעות ארוכות ,במשך כל יום שישי,
בעמידה וללא מנוחה.
תודה גם לעובדי איל"ן ובייחוד לשני עובדים
צעירים :דודו הלל ,מדריך מחשבים במחלקה
התעסוקתית בירושלים ,ודני פיקמן ,מנהל מערכת
המחשוב במרכז איל"ן  -שהצטרפו לאחרונה
למשפחת איל"ן והזרימו דם חדש של רצון טוב
ונכונות להתייצב ולעזור בלי להירתע מכל סוג
של עבודה .שניהם עזרו בהקמת הדוכן ,בהעמסת
הציוד ,באריזה ובפירוק  -תודה גדולה לכם!
תודה לציפי קן–דור מסניף איל"ן בירושלים
על ניהול המכירות ,האחריות לקופה והנהלת
החשבונות .ציפי ישבה ליד הקופה בכל שעות
המכירה (לשמחתנו ,בלי יכולת לזוז מהעמדה
בשל שטף הרכישות) ופעלה בשקט ,במסירות
ובמקצוענות רבה.
תודה גם לסמדר ,נציגת בית קסלר ,ללאה
שטקל ,מנהלת המחלקה התעסוקתית ,ולדפנה
הולנברג ,מנהלת בית מרים ,אשר כתמיד עשו
את עבודתן במקצועיות וברצינות מתוך שיתוף
פעולה יפה וראוי לציון בין כל המסגרות.
וכמובן  -תודה לכל הרוכשים ,שנה טובה לכולם
ותודה רבה לבנק הפועלים.

הגברת שרה לבנשטיין והגברת שרה תיכון ,המתנדבות מסניף
איל"ן בחיפה ,לצד תצוגת המוצרים של בית מרים והציור "היער
הקסום" של ניסים פראייב ממרכז היום של איל"ן בבאר שבע

בכירי הבנק בביקור בדוכן איל"ן (משמאל) :המנכ"ל מר צבי
זיו והגברת שרי אריסון .לצדם יו"ר איל"ן  -רו"ח אהוד
רצאבי ומנכ"ל איל"ן  -מר שמעון צוריאלי

סיכות איל"ן נמכרו ברשת המשביר החדש לצרכן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

ב

מהלך חודש יוני נמכרו סיכות איל"ן כתרומת רשת המשביר החדש לצרכן למען פעילות
איל"ן .כבכל שנה ,גם השנה התגייסו כמה רשתות למכירת סיכות איל"ן .השנה התגייסה
למשימה בפעם הראשונה רשת המשביר החדש לצרכן ומכרה בקופותיה סיכות איל"ן כתרומה
לפעילויות מיוחדות לילדי איל"ן.
זה המקום להודות למנהלים ולעובדים ב– 23חנויות הרשת על התייחסותם הלבבית למבצע,
ובייחוד לגברת הילה צימרמן על התגייסותה לקידום הנושא במקצועיות וברצינות .תודה מקרב
לב בשם ילדי איל"ן.
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העבודות היפות של המחלקה התעסוקתית בירושלים

כללי

טקס חנוכת ההרחבה של המכון להתפתחות הילד במרכז הרפואי
ע"ש ברזילי באשקלון ופתיחת חצר טיפולית ייחודית

ב

יום שני 3 ,בספטמבר  ,2007נחנכו בטקס
רב משתתפים החלק המורחב במכון
להתפתחות הילד והחצר הטיפולית שבמרכז
הרפואי ע"ש ברזילי.
בין המברכים היו כבוד הרב איפרגן מנתיבות,
ראש העיר מר רוני מהצרי ,מנהל המרכז הרפואי
 ד"ר ש' שרף ,מנכ"ל איל"ן  -מר שמעון צוריאלי,נאמן הקרן ע"ש הלורד מישכון ויו"ר איל"ן
לשעבר  -רו"ח אלון ברוידא ומנהלת המכון
להתפתחות הילד משנת  - 1984ד"ר חבקין.
ד"ר חבקין נתנה סקירה קצרה על המכון,
שהוקם בשנת  1972על ידי ד"ר דורה וגו.

במכון מטופלים  1,500ילדים מאשקלון
ומהסביבה ובני משפחותיהם על ידי צוות עובדים
במקצועות הרפואיים והפסיכוסוציאליים,
שתורמים מזמנם ,ממרצם ומניסיונם לעבודה
עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועם בני
משפחותיהם.
ד"ר חבקין ציינה את שיתוף הפעולה עם הנהלת
המרכז הרפואי ועם מוסדות עיריית אשקלון.
כמו כן ציינו הדוברים את תרומתו הנכבדה של
איל"ן באמצעות קרן מישכון והביטוח הלאומי,
שני ארגונים שהיו ממקימי המכון ותומכים בו
עד היום.

לזכרו של ברוך קימרלינג
מאת :אפרים רז ,יושב ראש "שתל"ם" לשעבר ומפעילי איל"ן כיום

פ

רופסור ברוך קימרלינג נפטר בחודש מאי  .2007כשקימרלינג היה
נער ,בשנות השישים המוקדמות ,הוא היה פעיל באגודת שתל"ם
והוציא עיתון בשם "נתגבר" .את העיתון ערך עם שני חבריו ,חוה לנדאו
ועמוס חכם.
אגודת שתל"ם הייתה אגודה של הורים לילדים שסבלו משיתוק מוחין
( ,)C.P.אשר נוסדה בשנת  1958והתאחדה עם "אילנשיל-פוליו" בשנת
 .1964כיום איגוד זה נקרא איל"ן .למרות הפגיעה הקשה בגופו ובדיבורו,
הצליח קימרלינג לגמור את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים
כסוציולוג מצטיין ,והתקבל כפרופסור מן המניין לאוניברסיטה.
הוא נודע בדעותיו הנחרצות בענייני ארץ ישראל והיה פובליציסט-כתב אופקים.
רבים ממאמריו הופיעו בעיתון "הארץ" ,ויש להניח שפורסמו גם בארצות אחרות.
למרות נכותו הקשה הצליח קימרלינג לשאת אישה ,את דיאנה הנאמנה,
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שילדה לו שלושה צאצאים.
כאב לבת שסבלה מ– C.P.אני מניח
שאשתו דיאנה עזרה לו רבות בחייו .בזכות
אומץ רוחו והעזרה והתמיכה שזכה להן
הוא התפרסם בעולם כסוציולוג בעל עמדה
אישית ברורה ,ועל אף נכותו הוא הרבה
לנסוע לכנסים ולמפגשים בין לאומיים.
אנחנו ,אנשי "שתל"ם" לשעבר וחברי איל"ן
כיום ,גאים בפרופסור ברוך קימרלינג,
שידע להתמודד עם מוגבלותו ולנצח ,עד
שמחלתו הכריעה אותו.
יהי זכרו ברוך.

כללי
אוגוסט 2007

												
לכבוד איל"ן  
הנדון :תרומה לרני לרר
ברצוני להודות לכם מאוד על תרומתכם למען רכישת מכשיר הליכון "הארט ווקר" לרני.
רני הוא ילד מקסים שנולד עם שיתוק מוחין וחגג לאחרונה יום הולדת .6
הוא אינו יושב או הולך ,אינו יכול להחזיק את ראשו ואינו מדבר.
רני אוהב מאוד מוזיקה .הוא ילד חייכן שאינו מפסיק לצחוק ,והוא כובש את לב כל הסובבים אותו.
הוא מראה סימנים המעידים על רצונו לדבר וללכת :הוא "נואם" בשפתו שלו (השמעת קולות) ומצעיד את רגליו בכל הזדמנות.
הטיפולים בילד כמו רני הם רבים ,ההוצאות הכרוכות בטיפולו גבוהות ,ולגרושה הן גבוהות כפליים .לכן אני רוצה להודות מקרב לב על נדיבותכם הרבה
ועל הושטת ידכם לעזרה.
				
רני ,כמוני ,מודה לכם מאוד .אני יודעת זאת!
				
בברכה ,סיגל לרר

סניף באר טוביה

פעילות הסניף ויום ההתרמה
מאת :נאוה קינן ,יו"ר סניף איל"ן בבאר טוביה

ס

ניף איל"ן בבאר טוביה הוקם בשנת
 1952על ידי מתנדבים תושבי האזור,
והחל בטיפול בנפגעי פוליו (שיתוק ילדים).
עם השנים התרחבה פעילות הסניף לטיפול
בילדים ובבוגרים בעלי מוגבלויות ,הסובלים
מנכויות פיזיות ומוטוריות וממחלות שריר ועצב
שונות ,כגון שיתוק מוחין וניוון שרירים.
בקנה מידה ארצי נחשב הסניף לקטן בהיקפו
והפעילות בו נעשית בהתנדבות בלבד ובשיתוף
פעולה מלא (מבחינה ארגונית ,תוכנית וכספית) עם
המחלקה לשירותים חברתיים שבמועצה האזורית.
המועצה האזורית יואב הצטרפה לסניף איל"ן
בבאר טוביה לפני יותר מעשר שנים ופעילותם
המשותפת נותנת מענה פרטני לצרכים המיוחדים
של הנכים המתגוררים בשתי המועצות האזוריות.
הליווי נעשה מגיל הילדות ועד ההתבגרות ,ובמידת
האפשר גם לאורך מעגל החיים ,בתחומים :רווחה,
חינוך ושיקום ,לצרכים שאינם מסופקים על ידי
הגורמים המוסדיים השונים.
את הסניף ליוו בכל שנות פעילותו אנשים רבים,
שעשו את עבודתם נאמנה :מנהלי מחלקת
הרווחה בעבר ובהווה ,עובדים סוציאליים
ורכזים ,לצד מתנדבים תושבי האזור שנרתמו
לעשייה למען הזקוקים להם ,וכל שכרם הוא
הרגשת הסיפוק שבנתינה לזולת.
ההתרמה השנתית ב"מצעד הפרוטות" נעשית
על ידי תלמידי בתי הספר ,והכספים הנאספים
משמשים לפעילות הסניף.
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להלן תגובות של תלמידי חטיבת הביניים שהשתתפו ביום ההתרמה האחרון:
= "נציגת האגודה הסבירה לנו על האגודה ועל ההתרמה כדי שנדע למי אנחנו מתרימים ,והיא
עשתה זאת בצורה מאוד מרשימה ומרגשת .בזמן ההתרמה הייתה לי ולשאר הילדים הרגשה
טובה מאוד מכיוון שאנחנו עוזרים לקהילה ,ונהנינו לאסוף את הכסף כי ידענו שהוא נאסף
למטרה טובה ,ויגיע לילדים שזקוקים לו"( .שירן ,כיתה ז')1
= "לדעתי בזכות הסדנה כולם יודעים למה מתרימים ולמי מתרימים .היא גרמה לכולם לחשוב על
הילדים שאנחנו עוזרים להם .כשיצאתי עם חברתי דור להתרים ירד גשם ,אבל בגלל המחשבה
על הילדים שזקוקים לעזרתנו המשכנו בהתרמה .כשסיימנו להתרים שמחנו שעשינו זאת
והצלחנו לעזור לילדים וגם מאוד נהנינו"( .סאני ,כיתה ז')4
= "כשהתחלנו הייתי מתוחה מאוד מכיוון שלא ידעתי כמה כסף נאסוף ומה אומרים לאנשים
שפותחים את הדלת .אני מקווה שעזרנו"( .שירה ,כיתה ז')4
= "הייתה לי הרגשה טובה בזמן ההתרמה .ידעתי שאני עוזרת לילדים ולאנשים ,ואפילו הרגשתי
חשובה .ידעתי שיש לי תפקיד .כשאנשים לא תרמו קצת כעסתי .בבית אחד תרמו  50שקלים,
וכשאני וחברתי מאיה עוברות לידו אנחנו אומרות (חצי בצחוק חצי ברצינות) 'הנה הבית
הקדוש'"( .מעין ,כיתה ז')6
= "הזמינו אותנו ,את שכבת ז' ,לאודיטוריום כדי לשמוע הסבר על ההתרמות ,והראו לנו סרטון
על האגודה ועל פעילותה .קיבלנו פנקסים ומדבקות שרשום עליהן "מתרים" ,התחלקנו
לקבוצות ויצאנו לדרך .אנשים תרמו ,והיה שיתוף פעולה נפלא .ההרגשה שאנשים באמת רוצים
לעזור היא נהדרת .אני מקווה שאנשים ימשיכו לתרום ולעזור כי זה חשוב מאוד! אני מאוד
נהניתי ואני בטוחה שגם חבריי"( .אחינועם ,כיתה ז')2
= "תודה על שנתתם לנו הזדמנות לעזור לאחר ולתרום לקהילה"( .שירן ,כיתה ז')1
מכתבים אלה התקבלו בסניף איל"ן בבאר טוביה מתלמידים שהשתתפו במבצע ההתרמה השנתי של
איל"ן :תלמידי כיתות ז' מהתיכון האזורי באר טוביה ותלמידי כיתות ו' מבית הספר שדות יואב.
המכתבים חושפים את התהליך שעברו התלמידים ואת ההתנסות והחוויות שחוו בעת ההתרמה.
הסדנה המקדימה למבצע ,שנערכה בבתי הספר ,אפשרה להם להכיר את צרכיה הייחודיים של
האוכלוסייה השונה ,המטופלת ומסתייעת באיל"ן.
התלמידים גילו אחריות ואכפתיות וביצעו את ההתרמה במסירות וברגישות מרובה ,וחשוב מכול
 -בהנאה מרובה.

סניף בת ים

ספורט אתגרי באילת
מאת :ברכה אלטרס

ב

– 17ביוני  2007יצאו חברי סניף איל"ן בבת ים לארבעה ימי נופש
באילת 11 :נכים בליווי שלושה מתנדבי איל"ן; מוטי צ'יליבון ,חבר
הנהלת איל"ן ,שהוא גם מדריך ספורט ,מדריך לחוג הקולנוע לנכים
ועיתונאי; אתי חודרה ,שהייתה מנהלת המועדונית במשך חמש שנים
וכיום היא מורה לחינוך מיוחד ,ולקחה חופשה מבית ספרה על מנת
לבוא עם הנכים לאילת; וברכה אלטרס ,מנהלת סניף איל"ן בבת ים.
הנכים השתתפו במימון מיניבוס ומוטי ,שהוא גמלאי של דן ,התנדב

להיות הנהג על מנת לחסוך בהוצאות .אנו רוצים להודות לכל המתנדבים
ובמיוחד לחברת איל"ן הנכה ,שוש שנהב .לשוש רכב נכים גדול והיא
התנדבה לקחת ברכבה שלושה נכים נוספים ונהגה כל הדרך לאילת
ובחזרה.
כולם נהנו וחזרו מלאי חוויות מצלילה בים ,משיט בסירות פדלים
ומפעילויות חווייתיות נוספות ,שאת כולן הצליח מוטי להשיג באמצעות
תרומות .חזרנו עייפים ומרוצים מנופש פעיל אך גם מרגיע ומשחרר.

הנופש הכי טוב שיש...
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סניף הוד השרון

חוג ריקודים "כוכבים בתנועה"
מאת :דביר עמיהוד

ב

חודש אוגוסט התקיים אירוע הרקדה
חגיגי במרכז קניון הוד השרון במסגרת
אירועי סוף הקיץ.
להקת "כוכבים בתנועה" של ילדי איל"ן מהוד
השרון הופיעה בכמה ריקודים שהלהיבו את
העוברים והשבים בקניון .הקהל עמד מרותק
ונחשף לפן שאולי לא הכיר או ראה בעבר  -ילדים
בכיסאות גלגלים רוקדים ומשתוללים בעזרת
מלווים לצלילי מוזיקה קצבית שנשמעה בכל
הקניון.
הנהלת הקניון חילקה לילדים מתנות יפות,
והאושר הציף את כולם.

סניף חדרה

פעילות סניף איל"ן בחדרה
מאת :אנקה גולדפינגר ,יו"ר הסניף

= לסיום שנת פעילות של שני החוגים המרכזיים שאנו מקיימים לילדי
איל"ן בחדרה  -שחייה ו"תחושון"  -נערכו שתי מסיבות עליזות לילדי
החוגים ,שבהן הם נהנו מכיבוד טעים ומתכנית אמנותית קצרה והאזינו
לברכות .כל המשתתפים הביעו את רצונם לחזור מיד לפעילות בתחילת
חודש ספטמבר ,ואכן החוגים התחדשו והורחבו לתחומי פעילות
נוספים .ב"תחושון" נוספו חוגים חדשים של בישול ,ג'ימבורי וחוג ליטוף
בעלי חיים .בהפעלת ה"תחושון" שותפים סניף איל"ן בחדרה ,עיריית
חדרה ,עמותת "עזרה" והעמותה לתרבות נוער וספורט.
= יחד עם העמותה לתרבות נוער וספורט העלינו רעיון לקיים קייטנה לילדי
איל"ן במשך שבוע ימים בסוף חודש אוגוסט .ואכן קיימנו קייטנה קטנה
לעשרה ילדי איל"ן מחדרה ,שחוו שבוע מהנה לצד מדריכים מיומנים .התקציב
הורכב מתרומת איל"ן ועיריית חדרה ומתשלום סמלי של המשפחות.
= לכל המשפחות שיש להן ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,ובהן משפחות
רבות שילדיהן שייכים לסניף איל"ן ,התקיים יום כיף בבריכת השחייה
העירונית .נערכו משחקי חברה ,הוגשה ארוחת צהריים ,ובעיקר היה זה
מפגש חברתי של המשפחות והילדים .היה יום נהדר.
= ביזמת הסניף התקיים אירוע התרמה במתכונת מצומצמת בביתה של
יו"ר הסניף אנקה גולדפינגר .תמי סירקיס–אקרמן ,אשת המתכונים
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הפופולרית ,ערכה ל– 30מוזמנות סדנה להכנת סלטים מיוחדים,
שהועברה בצורה הומוריסטית .במעמד זה סיפרה יו"ר סניף איל"ן
למוזמנות על פעילות איל"ן כדי להגביר את המודעות לנושא בעיר.
= ב– 7בספטמבר התקיים אירוע התרמה נוסף במתכונת גדולה יותר .כ–100
משתתפים רכשו כרטיסים לאירוע שנערך בבוקר יום שישי בחצר ביתה של
חברת ההנהלה שלנו רחל קידר ,ליד בריכת השחייה .תמי סירקיס–אקרמן
הדגימה הכנת מנות אחרונות ועוגות לראש השנה .את ההכנות עשתה עם
הקונדיטור החדרתי גיא הרשקוביץ בבית המאפה שלו .גברת אורה יוכלמן,
בעלת החנות "פרחי אורכידאה" ,הדגימה עריכת שולחן וסידורי פרחים
לחג .כל זאת נעשה בהתנדבות מלאה ללא כל תמורה .גם הכיבוד למוזמנים
בבוקר זה הושג מתרומה של בעלי חנויות ועסקים בעיר .כמו כן התקיימה
הגרלה של מוצרים יקרים ונבחרים שנתרמו למטרה זאת.
= שובל מדמון בן ה– 16מחדרה שוחה בחוג השחייה של הסניף כמה שנים.
הוא מתקדם יפה ,ונוסע לתחרויות שנערכות במרכזי הספורט ספיבק וקריית
חיים .שובל זכה לאחרונה במדליה בקטגוריית נכות בינונית בשחייה ל–50
מטר בתחרות לנכים שנערכה בספיבק .הוא מרותק לכיסא גלגלים ,אך בעל
כושר טוב ושואף להגיע לתחרויות אולימפיות .שובל עובר גם תהליך של גיוס
לצה"ל ,ואנו בסניף נעשה הכול כדי לקדמו.

סניף חדרה

בוקר קסום  -בוקר של נתינה לאיל"ן
מאת :אנקה גולדפינגר ,יו"ר הסניף

ב

יום שישי 7 ,בספטמבר ,קיימנו בשעות הבוקר
אירוע התרמה לסניף לכ– 100מוזמנים ,שרכשו
כרטיסים .האירוע נערך בגן ביתה המקסים של חברת
ההנהלה שלנו רחל קידר ,ליד בריכת השחייה בתלמי
אלעזר .רחל ומשפחתה סידרו את גן ביתם בצורה
מרהיבה ביותר .כיבדו אותנו בנוכחותם ונשאו דברים
ראש העיר ,מר חיים אביטן ,אשר נענה תמיד ברצון
לסייע לסניף איל"ן בחדרה ,מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
איל"ן ,והגברת שמרית אור ,אשר הקריאה שיר שכתבה
במיוחד לילד של איל"ן .הגברת שמרית אור הקריאה
את השיר הזה גם בבית הנשיא לרגל פתיחת "מצעד
הפרוטות" בשנת  ,2005שנת היובל לאיל"ן.
בכניסה קיבל כל אורח שי צנוע של תמרוקים מתוצרת
ים המלח ,שהתקבלו כתרומה .המתנדבות של איל"ן
הכינו משעות הבוקר את מזנון קבלת הפנים ,שהיה
מלא כל טוב :גבינות מגוונות ,לחמים טובים ,ירקות,
מיני מאכלים מליחים ,משקאות חריפים וקלים ,עוגות
ועוד .אנו רוצים לציין שכל הכיבוד נתרם על ידי בעלי
עסקים ובתי מאפה .הגבינות נתרמו על ידי משק

יעקובס מכפר הרא"ה ועל ידי גבינות גד; העוגות
נתרמו על ידי הקונדיטוריה של "בן–עמי" מכפר ויתקין
ועל ידי הקונדיטוריה "עוגות שושנה"; ערכות קפה
ותה ומשקאות קלים נתרמו על ידי החנות בגן שמואל
ועוד .כל המזנון הורכב אך ורק מתרומות ולא היה
צורך להשקיע אגורה מכספי האירוע .התכנית נערכה
בסימן החגים שבאו עלינו לטובה .אורה יוכלמן ,בעלת
החנות "פרחי אורכידאה" ,ערכה סדנה לסידור שולחן
לחג ולסידורי פרחים מתאימים ,והמשתתפות הודו
לה מאוד על הרעיונות החדשניים .תמי סירקיס–
אקרמן ערכה סדנה להכנת עוגות ושאר דברי מתיקה
לחג בצורה הומוריסטית ,ובסופה טעמנו מהעוגות
הטעימות והתמוגגנו מטעמן .את העוגות הכינה תמי
בקונדיטוריה-בית מאפה של גיא הרשקוביץ החדרתי,
שתרם את כל מוצרי המאפה והכין אותם יחד עם תמי
בקונדיטוריה שלו.
המתנדבות הביאו מביתן מוצרים רבים וכן גייסו
מוצרים מחנויות ,ובבזאר שהקמנו מכרנו בין היתר
 20צנצנות דבש שנתרמו ,עוגות דבש ועוד דברים יפים

רבים .בסיומו של האירוע הוגרלו מתנות מדהימות ,כגון
בילוי בספא ,ארוחות במסעדות יוקרה ,נופש וחפצים
יפים .האירוע הסתיים בשעות הצהריים ,והמשתתפים
הביעו את התפעלותם מהתוכן ,מהמקום היפה והנעים
וגם מהמידע המעניין על פעילות סניף איל"ן בחדרה,
שדווח על ידי יו"ר הסניף אנקה גולדפינגר.
אנו מבקשים לציין את שמות המתנדבות היקרות
שלנו ,שזה כמה חודשים שוקדות על תכנון האירוע,
מגייסות מטעמים ומתנות ,ובזכותן הצלחנו להוציא
לפועל את האירוע המהנה הזה .תודה לרחל ושאול
קידר על שפתחו לנו את גן ביתם ,לבנם שהנעים
לנו בנגינתו ,לבתם שהנחתה את האירוע ,לנירה
אוחובסקי ,ליהודית שריג ,לזהבה בלן ,למיכל דינוביץ,
למאירה שטרנברג ,לאתי נווה ,לחנה סדן ,לחנה
וייסבלך ,לרות צימרמן ,לחני ודיסלבסקי ,לבתיה קמפף
וכמובן למזכירת הסניף דבורה ברכני .תודה לראש
העיר חדרה ,מר חיים אביטן ,למנכ"ל איל"ן ,מר שמעון
צוריאלי ,ולמנהלת יחסי הציבור של איל"ן ,גברת
אביבה מובשוביץ ,שכיבדו אותנו בנוכחותם.
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סניף חיפה

תקשוב כהשתלבות
מאת :סיגל לזרוביץ ,מנהלת סניף חיפה

כ

מה גופים חברו יחד לאיגוד איל"ן על מנת
להפוך פרויקט חדשני למציאות יומיומית:
עמותת אשלים ,משרד החינוך ,הקרן לפיתוח
שירותים לנכים של ביטוח לאומי ועמותת
"מחשב לכל ילד" .מטרת היזמה היא לקדם את
שילובה בקהילה של אוכלוסיית תלמידים בעלי
נכויות באמצעות תקשוב.
במסגרת התכנית יסופקו לתלמידים מחשב
אישי מותאם ,כולל אבזור על פי הצרכים,
תוכנות מותאמות וחיבור לאינטרנט .כמו כן
יינתנו לתלמידים הדרכה וליווי ,תוך תיאום עם
צוות בית הספר ,המתי"א האזורי והמשפחה.
בשנת הלימודים הנוכחית ,תשס"ז ,כבר סופקו
 94מחשבים ביתיים ועשרה מחשבים ניידים
במחוז חיפה ,ועל פי התכנון יחולקו גם מחשבי
תקשורת .לתכנית ליווי אקדמי מחקרי של
אוניברסיטת חיפה.
התכנית נועדה לאפשר לתלמידים בעלי נכויות
פיזיות קשות להשתמש בטכנולוגיית המחשב
והאינטרנט הן בבית הספר והן בביתם .המטרה
היא לסייע בקידום הישגים לימודיים ובמיצוי
הפוטנציאל האישי והחברתי ולעודד שילוב
בחברה מחוץ לשעות הלימודים.
חלק מהתלמידים שהפרויקט מיועד להם אינם
יכולים להפעיל את המחשב ככל חבריהם בשל
נכותם הקשה .הם אינם יכולים ,לדוגמה ,להפעיל
עכבר ו/או לוח מקשים .הניסיון מלמד כי השימוש
במחשב מסייע לילדים בעלי נכות לעקוף מוגבלות
ולהשיג הישגים גבוהים ביותר בלימודים .כמו
כן המחשב מספק לילדים מענים לצרכים שונים
בחיי היומיום ,כנגישות למאגרי ידע ומספק צרכים
אישיים וחברתיים ללא צורך בניידות.
העזרים המיוחדים כוללים עכברים כדוריים
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וג'ויסטיקים למתקשים בהפעלת עכבר רגיל,
מקלדות מוגדלות ,מתגי לחיצה להפעלה ביד ,ברגל
או בראש ,תוכנות תקשורת למתקשים בדיבור
(מחשבי לוח ניידים בעלי מסך מגע שהותקנו
בהם תוכנות תקשורת ,וכך יכול הילד להקליד את
המילים או ללחוץ על תמונה מתאימה והמחשב
מדבר במקומו) ועוד מגוון עזרים .תלמידים שאינם
יכולים לכתוב קיבלו מחשב נייד שישמש להם
תחליף למחברת בבית הספר.
נוסף על חלוקת הציוד זכו משתתפי הפרויקט
לתגבור לימודי המחשב על ידי מדריכים של
משרד החינוך ,וסניף איל"ן בחיפה הצמיד להם
מתנדבים ,שמגיעים לבתיהם כדי לסייע להם
להשתמש במחשב החדש 70 .מתנדבים פועלים
היום במסגרת התכנית ,ואנחנו ממשיכים במאמצים
לגייס מתנדבים נוספים .המתנדבים שלנו מגיעים
מכל השכבות :ערבים ויהודים ,דתיים וחילוניים,
עירונים וכפריים ,תיכוניסטים ופנסיונרים.

לנה היא תלמידת כיתה ו' בבית הספר אופקים
לחינוך מיוחד בחיפה ,המתגוררת בעכו .היא
קיבלה מחשב וחבילת עזרים הכוללת מקלדת
גדולה ,ג'ויסטיק ומתג לחיצה מיוחד ,המאפשרת
לה להשתמש במחשב באופן עצמאי.
רבקה היא תלמידת כיתה ט' בבית הספר
אופקים ,המתגוררת בחיפה .היא נערה מוכשרת
מאוד בעלת נכות פיזית קשה  -היא מרותקת
לכיסא גלגלים ואינה יכולה לדבר .המחשב הוא
כלי תקשורת חלופי שעוזר לה ליצור קשר עם
הסביבה ,ובנוסף למחשב הביתי היא קיבלה גם
עכבר קטן שיוצר הבדל גדול .זהו טאץ' פד חיצוני
שדומה לעכבר של לפטופ .הוא הכלי היחיד
שהיא מסוגלת להפעיל בעצמה ,והוא מאפשר

עדן מלול תלמידת בית הספר שיפמן (החינוך הרגיל) בטירת כרמל
נהנית מהמחשב הנייד אשר משמש לה מחברת ועט בלימודיה

לה להשתמש במחשב באופן עצמאי לגמרי,
כולל גלישה באינטרנט וכל מה ששאר בני גילה
אוהבים לעשות.
עדן היא תלמידת בית הספר שיפמן בטירת
כרמל (החינוך הרגיל) ,ובעזרת מחשב נייד היא
מכינה שיעורים ככל ילד בכיתתה.
בעקבות הצלחת הפיילוט במחוז חיפה תורחב
הפעילות לשאר יישובי הצפון ,והשאיפה היא
להגיע גם לדרום הארץ בעתיד.
ולקינוח כמה ציטוטים:
= הקשר האישי שנוצר בין המתנדבים לילדים
משמעותי לא פחות מהחיבור למחשב.
מתנדבת מהמכללה האקדמית גליל מערבי
מספרת" :שאלתי את החניכה שלי מי החברה
הטובה ביותר שלה ,והיא אמרה שזו אני.
היא אמרה לי' :נכון שאנחנו מכירות רק כמה
שבועות ,אבל אני מרגישה שאנחנו מכירות
כבר שנתיים' .לפעמים אני מגיעה לפגישה
מבואסת ,והיא משפרת לי את ההרגשה כמו
שאמי וחבריי לא מצליחים'".
= א' לומדת בכיתה ח' בבית ספר רגיל בחיפה.
היא יושבת בכיסא גלגלים ומשתמשת במחשב
הנייד בעזרת כפות הרגליים" .אני ממש שמחה
שקיבלתי את המחשב .אני לוקחת אותו איתי
והוא עוזר לי .זה כיף שיש לי מחשב חדש".
= פ' ,אם לילדה נכה מהקריות" :חיכינו למחשב
בהתרגשות רבה ,ובתי שמחה מאוד כשהוא
הגיע .גם המתנדבת שלה מקסימה .תודה לכל
אלה שבזכותם זה קרה".
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הנדון :הבעת תודה
שמי אנג'לה חנוכו ,ואני אמה של לנה חנוכו המטופלת על ידי ארגונכם .ברצוני להביע תודה בשמי ובשם משפחתי כולה על המחשב ועל העזרים הטכניים הנלווים
שניתנו לבתי .תרומה זו חיונית מאוד לתפקודה ולהשתלבותה בחברה ,וניתן להבחין בכך שהמחשב פותח לה אופקים חדשים ומעשיר את עולמה לאין ערוך.
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משפחת חנוכו

שיתוף פעולה עם מכללת ג'ון ברייס למען סניף איל"ן בחיפה
מאת :ריבי הרפז ,מורת מחשבים בבית מרים

ב

מסגרת הפעילות המתקיימת בבית מרים,
מרכז יום שיקומי תעסוקתי של סניף איל"ן
בחיפה לאנשים בעלי מוגבלות קשה ,אני מלמדת
לימודי מחשב באופן פרטני וקבוצתי .אין מילים
שיכולות לתאר את החשיבות של השימוש במחשב
למשתקמי המרכז ,שכן באמצעותו נפתחת להם
דרך נוספת להשתלבות בחברה.
לפני כמה חודשים הצטרפתי כתלמידה מן
המניין לקורס מולטימדיה ותקשורת חזותית

ריבי מורת המחשבים ביחד עם מיכאל בעבודה על המחשב
בבית מרים

במכללת ג'ון ברייס שבמפרץ חיפה .כמרצה
מן המניין למחשבים בתחום תוכנת האופיס,
היה מוזר להיות בצד השני של המתרס ,אולם
תחושה זו התחלפה בתחושת התרגשות ,כיוון
שזו הזדמנות נהדרת להתפתח ,להתמקצע
ולצבור ידע בתחום לימודים נוסף שהייתה לי
נגיעה אליו במשך השנים ,אולם הפעם הלימודים
היו מעוגנים בקורס מקיף ומקצועי יותר .הקורס
כלל את התוכנות הנפוצות והמבוקשות ביותר
בתחום ,כגון פוטושופ ,אילוסטרייטור ו–.HTML
לאחר שהשלמתי את לימודיי בקורס התחלתי
ללמד את המשתקמים את תוכנת הפוטושופ.
התוכנה משמשת אותם לעריכת תמונות
ולהתאמתן לצורכי פרסומים של בית מרים
בקטלוגים ,בפרסומים בעיתונות ועוד.
הקורס נתרם על ידי חברת ג'ון ברייס במסגרת
תרומת החברה לקהילה ,כדי לאפשר לי להעביר
את הידע למשתקמים בבית מרים ,שיוכלו להפעיל
את התוכנות הללו .הדבר נעשה במסגרת ההשקעה

של בית מרים בהרחבת השכלתם של המשתקמים
ובקידומם לשם שילובם במקומות עבודה בעתיד,
בין היתר באמצעות לימוד תוכנות אלו שישמשו
להם כלי עבודה ייחודי בשוק העבודה .אבקש
להביע את תודתנו והוקרתנו בשם המשתקמים
למר זמיר בן עקיבא ,מנהל סניף ג'ון ברייס
בחיפה ,שפתח למשתקמים אפיקים חדשים,
אשר יביאו לידי הרחבת ידיעותיהם בתחום,
והבין את החשיבות העליונה של הפעילות למען
הקהילה המקומית .כידוע לכם ,תקציבי העמותה
מוגבלים ,ורק בזכות התרומה הנדיבה יכולנו
לאפשר העשרה ייחודית זו.
כמו כן על מנת שהמשתקמים יוכלו להתנסות
וללמוד את שימושי התוכנות ,הצטרפה לפרויקט
גברת הדס גרנשבל ,מנכ"לית חברת ","Quicksoft
אשר תרמה למרכז באדיבותה הרבה חבילת
תוכנות מכובדת ,הכוללת פוטושופ Flash ,ועוד.
יישר כוחכם! בזכות ידידים נפלאים כמותכם אנו
מצליחים במשימתנו לקידום ולשיקום הנכים.
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בזאר מכירות לקראת ראש השנה

ק

סלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,ערכו בשיתוף
עם סניף איל"ן בחיפה ולמענו יריד למכירת
בגדים ,כלי בית ,אביזרי אפנה ועבודות יד במרכז
השיקום והספורט של איל"ן .היריד היה פתוח
לקהל הרחב ,ונמכרו בו פריטים שתרמו מיטב
החברות בארץ .הוא התקיים ביזמת רו"ח מרק
ארז מחברת קסלמן וקסלמן ,אשר הקדיש לילות
כימים לגיוס חבריו ולקוחותיו כדי שירימו תרומה,
מי בכסף ומי במוצרים ,ותרם רבות להצלחת היריד.
עובדי המשרד "הפשילו שרוולים" ליום אחד ,עזבו
את עבודתם והתגייסו לפעילות ההתנדבותית

בארגון היריד ובמכירת הפריטים מתוך ראיית
החשיבות של התנדבות הקהילה למען האוכלוסייה
הנזקקת ומתוך הבנה של חיוניות רכישת ציוד
ואביזרים לרווחת הנכים.
באי היריד נהנו גם מעוגות עשירות תוצרת מאפיית
בית קסלר ,מעון איל"ן לנכים בוגרים ,ומעבודות יד
תוצרת משתקמי בית מרים ,מרכז היום של איל"ן,
והביאו לידי הצלחתו של היריד .היננו מודים מקרב
לב לכל מי שטרח ועמל .בעקבות הצלחת המפעל
המיוחד מתכננים מתנדבי איל"ן ומשרד רואי
החשבון קסלמן וקסלמן להפוך יריד זה למסורת.

יום כיף לאימהות איל"ן
מאת :עדילי פרי ,עובדת סוציאלית ,סניף איל"ן חיפה

 25אימהות של ילדי איל"ן יצאו ליום כיף מיוחד במלון
מרידיאן חוף הכרמל .האימהות נזקקות למנוחה
ולפסק זמן מהטיפול השוטף בילדיהן הנכים ,ולכן הן
הגיעו לבוקר של כיף שבו השתתפו בסדנת תקשורת
באמצעים של ביבליותרפיה (תרפיה באמצעות
סיפור) שהועברה על ידי העובדת הסוציאלית של
הסניף ,מנחת קבוצות בהכשרתה .לאחר הפסקת
קפה וכיבוד שמעו הנשים הרצאה מרתקת בנושא

פרסום" ,עובדים עלינו" ,מפי גברת טלי קואל,
מרצה מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת חיפה.
האימהות הביעו עניין רב בנושא ,צחקו ונהנו ,ונראה
שלרגע שכחו את טרדות היומיום ונתנו לתכנים
אחרים לפלוש לחייהן ולהנעים את זמנן .לאחר מכן
הן נפשו על שפת הבריכה ופגשו את נציגי מחלקת
האירועים של המלון.
יום הכיף הסתיים בארוחת צהריים טעימה

ועשירה ,ובסופה קיבלו האימהות ערכה של
מוצרי טיפול וטיפוח מבית "פרמייר".
שנזכה להמשיך וליהנות ממגע מלטף ומריח
משכר שילוו אותנו בימים הלא קלים שעוד
מחכים לנו.
אנו מבקשות להודות למנכ"ל המלון מר גל גור,
לצוות מחלקת האירועים ולמנהלת גברת מיטל
דהאן על האירוח הנעים והחם.

בית מרים
נכת איל"ן מקימה אתר ל"מנהיגת מדע"
מאת :סיגל לזרוביץ ,מנהלת סניף איל"ן חיפה

א

נה יורוביצקי ,נכת שיתוק מוחין בת  ,35משתקמת בבית מרים ,מרכז יום לנכים
של ארגון איל"ן בחיפה .אנה השתלבה בפרויקט מחשבים ייחודי בטכניון .מר
יצחק בוקעי ,עובד הטכניון אשר הגה את רעיון הפרויקט ,תיווך בין עדי מינסקר ,העובדת
הסוציאלית של בית מרים ,למר זאב שניידר ,מהנדס מחשבים במעבדה לביו רפואה,
ובעזרתם בנתה אנה אתר לד"ר שולמית לבנברג .ואין המדובר באתר רגיל  -מאחר שד”ר
שולמית לבנברג ,מרצה בכירה בפקולטה להנדסה ביו רפואית בטכניון ,נבחרה לאחת מ–50
המדענים המובילים בעולם מטעם "( "Scientific Americanפרטים עליה ניתן למצוא בכתובות
 www.hayadan.org.il/wp/sciam-choose-shulamit-levenberg-2302078או
.)www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3325637,00.html

44

סניף חיפה

בית מרים
כשאנה הגיעה לאיל"ן היא לא החזיקה אפילו
עיפרון בידה בשל מוגבלותה .במשך תקופה של
כחצי שנה היא הגיעה לטכניון בתמיכה ובליווי
של האיגוד ולוותה על ידי מתנדב איל"ן ,מר שוקי
הלמר .זאב שניידר הסביר לאנה מהם הצרכים
של הפקולטה ,ואנה מצדה מילאה את המשימות
השונות ברמה גבוהה ,תוך עבודה ולמידה עצמית
בבית ,בטכניון ובבית מרים.
הפרויקט הסתיים באירוע רשמי ומכובד בטכניון

שבו הועלה האתר לרשת .סיגל לזרוביץ ,מנהלת
סניף איל"ן בחיפה ,הודתה לכל השותפים על
עזרתם ותמיכתם ובעיקר על הבנת החשיבות של
מתן תעסוקה לאדם בעל מוגבלות .הליווי החם,
ההדרכה הבונה והתמיכה שקיבלה לאורך כל
הפרויקט אפשרו לאנה להתפתח ולהתקדם בתחום
המחשבים ולהאמין בעצמה וביכולותיה .כיום אנה
סטודנטית במכללת "תילתן" ,מכללה לעיצוב גרפי
בחיפה ,ואנו בטוחים שהיא עוד תגיע רחוק.
המתנדב שוקי הלמר והעובדת הסוציאלית עדי מינסקר
העובדת עם אנה יורוביצקי

מפגש סוף שנה  -שיט בכנרת שיתוף פעולה עם החברה למדליות
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת מרכז היום בית מרים

ב

שיט בכנרת ובארוחת ערב עשירה במסעדה לחוף
הכנרת חתמנו  -משתקמי בית מרים ,הצוות והמלווים -
שנה נפלאה.
במשך כשעה וחצי הפלגנו באווירה פסטורלית במימי אגם
הכנרת ,ושרנו ורקדנו לצלילי מוזיקה קצבית ומשחררת.
סיכמנו פעילות עשירה ומגוונת שזכינו לה השנה :טיול
לאילת ולירושלים ,טיול אביב ליער ציפורי ,ביקור במוזיאון
תל אביב ויציאה משותפת לבילוי וקניות במרכז הקניות
ה"קריון".
תודה לאיציק שבת הנהג ,שמלווה אותנו שנים רבות
במסירות רבה ודואג שהכול יתנהל כשורה .תודה מיוחדת
לשי כהן ,שדאג לנגישות האונייה ,לקרטיבים בזמן ההפלגה
ולאווירה שמחה ומהנה ,ולצוות בית מרים הנפלא ,שפועל
בצניעות וברצינות כה רבה במהלך כל השנה.

מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת מרכז היום בית מרים

א

יגוד איל"ן מצא דרך ייחודית להעלות את
הדימוי העצמי של נכים הפגועים קשה:
חברות וגופים שונים רוכשים ציורים ועבודות אמנות
שיוצרים הנכים ומעניקים אותם כמתנות לעובדיהם.
בדרך מיוחדת זו פועלים גופים רבים ,כגון המוסד
לביטוח לאומי ,מחלקת דיאליזה של בית החולים
רמב"ם ,בנק אגוד ,תנובה ,אוניברסיטת חיפה,
עיריית חיפה ,עיריית קריית מוצקין ,כרמל אולפינים,
בית הספר הריאלי ורבים אחרים.
לאחרונה הצטרפה ליזמה ברוכה זו גם החברה למדליות,
והיא מציגה בחנות החברה את פריט הקרמיקה היפה
"שבעת המינים" ,שמייצרים נכי בית מרים.
שבעת המינים
אין ספק כי זוהי אכסניה מכובדת ביותר ואנו מודים
לחברה למדליות על שיתוף הפעולה.

בתי הזיקוק למען משתקמי בית מרים
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת מרכז היום בית מרים

מ

ר אריה זילברמן ,מתאם מטעם בתי הזיקוק ,הוא ידיד ותיק שפועל רבות למען בית מרים ,מרכז יום לאנשים בעלי נכויות קשות של איל"ן
בקריית חיים.
מדי שנה ,כמיטב המסורת ,מגיעים ילדי העובדים של בתי הזיקוק לפעילות בבית מרים בחופשת הקיץ .הנערות שמגיעות אלינו מצטיינות ברגישות רבה,
בהבנה ובאמפתיה לצורכי המשתקמים במקום .הן מסייעות בכל הנדרש ,ואהודות על המשתקמים.
הקיץ זכינו לביקור של מר מרדכי בן ישר ,מנכ"ל בתי הזיקוק ,ועמו הגיעו כמה בכירים בארגון :יו"ר ועד העובדים  -מר ראובן שוורצברג ,מנהל כוח האדם
 -מר נתן שחם ומנהל מנגנון  -מר יוסי יעקובי .כולם הביעו את התפעלותם הרבה מהעשייה ומהאווירה הנעימה בבית.
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בית מרים
כרמל אולפינים ובתי הזיקוק למען נכי איל"ן
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים

ל

רגל ראש השנה התקיימה
בבית מרים הרמת כוסית
במעמד מנכ"ל כרמל אולפינים -
מר צ'רלי שפר ,קצין הביטחון של המפעל
 אלי פרץ ונציג בתי הזיקוק  -מר אריהזילברמן.
מר צ'רלי שפר הודה לעובדים המסורים
של המפעל אשר מתנדבים בנוסף
לעבודתם מתוך הבנת חשיבות הנתינה
לקהילה.
גברת שרה לבנשטיין ,יו"ר סניף איל"ן
בחיפה ,הודתה לכרמל אולפינים ולבתי
הזיקוק על פעילותם הברוכה ,וציינה כי

הינם שותפים אמיתיים המהווים משענת
איתנה למרכז בכל השנה .מנהלת המרכז
גברת דפנה הולנברג סיפרה על החשיבות
של תמיכת גופים אלו במרכז  -בזכות כרמל
אולפינים יש למרכז חדר נוחיות נוסף ,חברת
כרמל אולפינים מסייעת למרכז באופן
שוטף באחזקה ,ובזכות כרמל אולפינים
ובתי הזיקוק נהנה המרכז ממתנדבים אשר
פעילותם חשובה לאין ערוך.
באירוע חולק לכל המשתקמים שי לחג
תרומת בתי הזיקוק ,ונכחו בו מתנדבים רבים
המקדישים מזמנם למען המרכז ,עובדי המרכז
וכמובן המארחים ,משתקמי בית מרים.

מנכ"ל כרמל אולפינים צ'רלי שפר ,קצין הביטחון אלי פרץ וחשמלאי
המפעל קרניזו

בית קסלר
החוג לתיאטרון
מאת :אביבית טרי

ה

יה לי חלום...
מאז ילדותי רציתי להיות שחקנית .תמיד
הוקסמתי מהיכולת של שחקן לשחק דמויות
שונות .עקב מוגבלותי חלומי נגוז.
באחת משיחותיי עם הדרה סיפרתי לה שהיה לי
חלום אבל ...הדרה שמחה .היא אמרה שהיא מכירה
במאי ששמו ׂשכי והיא תדבר איתו ,ואולי תיפתח
סדנת תיאטרון לדיירים .בסופו של דבר ׂשכי הגיע
אלינו .היו לי חששות כבדים בגלל הסטיגמה שיש

לנכים ,אבל ׂשכי אמר מיד ששחקן הוא שחקן ולא
חשוב מהו מצבו הגופני .זה שנתיים ׂשכי מעביר לנו
את הסדנה ,והוא בוטח בנו וכמובן מחזק אותנו.
אילולא ׂשכי ייתכן שהסדנה לא הייתה מתקיימת.
בסדנה משתתפים כשמונה דיירים .הופענו כבר
בשתי הצגות והשלישית בדרך .יכול להיות שכדי
להיות שחקן צריך כישרון ,אבל אנשים כמונו
זקוקים לאדם כמו ׂשכי שנותן את כל הביטחון
והכוח ,וזו ההזדמנות להודות לו מכל הלב.

שבת אנגלית גם יחד
מאת :עמיחי קורני

כ

ן כן ,גם חוג לאנגלית יש בבית קסלר.
באחד מערבי חורף ינואר פנה אליי גולן המבורגר ועניין אותי בנושא חוג לאנגלית .הוא סיפר לי
שרחל רכזת הספרייה יושבת איתו ועם מיכל מוזס מדי שבוע ויחד הם קוראים את הספר ג'יין אייר.
החלטתי לנסות ,ומאז בכל שבוע בימי רביעי אנחנו נפגשים ,קוראים ,משוחחים ונהנים.
החוג מצומצם ומשתתפים בו רק ארבעה אנשים .אני נהנה מאוד וממליץ להצטרף.
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אביבית בחוג לתיאטרון

סניף חיפה

בית קסלר
ערב זמר חווייתי בבית קסלר
מאת :מיכל רחמים

ב

חודש מאי נערך ערב זמר בבית קסלר .אף שאני ילידת הארץ ושמעתי
שירים עבריים רבים ,לא הרגשתי חיבור לזמר העברי.
אני מוכרחה להודות שהערב ההוא שינה את גישתי .משה וייס ולהקתו ערכו
ערב נפלא ומרגש .פתאום הרגשתי קשר עמוק לשירה ולזמר ישראלי.

משה שיתף אותנו בשירה ,וגם אם לא הכרנו ממש את המילים זימרנו את
המנגינות .השירה סחפה את כל הדיירים והשאירה טעם של עוד.
תכנית ערבי הזמר השנתית מבטיחה חוויה נעימה.
תודה לבית קסלר על ההשקעה.

מרכז הספורט
אליפות בדמינטון
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ב

יום שישי 27 ,ביולי  ,2007התקיים
במרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה
טורניר הבדמינטון הארצי המסורתי "וילסון"
בהשתתפות  22נכים בכיסאות גלגלים ממועדוני
איל"ן בחיפה ובראשון לציון ומבתי הלוחם
בחיפה ,בתל אביב ובירושלים.
בטורניר נטלו חלק אלופי אירופה ,אמיר לוי
ומקבל שופניה ,ואלופי ישראל ,נינה גורודצקי,
אינה מושקוביץ וטל גולן.
ספורט הבדמינטון הגיע למועדון הספורט איל"ן
חיפה רק לפני כמה חודשים ,וחיש קל הפך

לספורט פופולרי בקרב הנכים במועדון .בטורניר
זה ייצגו את המועדון בכבוד לילך מתרגם וגנדי
גכטמן .לילך זכתה במקום השלישי במשחקי
יחידים ובמקום השני במשחקי זוגות ,וגנדי הגיע
למקום הרביעי במשחקי יחידים וזכה במקום
השלישי במשחקי זוגות.
אמיר לוי מבית הלוחם בירושלים זכה במקום
הראשון במשחקי יחידים ובמשחקי זוגות ,וטל
גולן מבית הלוחם בחיפה זכה במקום הראשון
בקטגוריה .2
את נבחרת איל"ן חיפה מאמן ולדימיר פיש.

גנדי גכטמן

אליפות השחייה השנתית ,איל"ן חיפה ,תשס"ז
מאת :מוישיק ברכני ,רכז השחייה ,איל"ן חיפה

ב

יום חמישי 21 ,ביוני  ,2007נערכה במרכז השיקום והספורט של איל"ן
חיפה שבקריית חיים אליפות השחייה הפנימית השנתית.
בתחרות זו ניתנת ההזדמנות לכל שחיין ,ללא קשר לגילו וליכולתו ,ליטול
חלק באליפות רשמית כספורטאי תחרותי ,ובעצם להיות שחיין ולא רק
מטופל במים ,החל בהליך ההרשמה לתחרות ,דרך בחירת המשחה והמרחק
וכלה במעמד קבלת התעודה ומדליית ההשתתפות .באליפות המיוחדת הזו
שחו כ– 80שחיינים בני  5עד  .50חלקם נעזרו במדריכים במהלך המשחים
וחלקם שחו בכוחות עצמם .כמו כן השתתפו בתחרות חברי נבחרת השחייה
של איל"ן חיפה ,שהיו השראה ומודל לחיקוי לצעירים שבחבורה.
כמדי שנה חילקנו גביעי הצטיינות :לשחיין השנה נבחר ליאוניד קורובין ,בן
 ,21נכה שיתוק מוחין תושב עכו .רק השנה עבר ליאוניד מענף אופני היד לענף
השחייה ,והספיק לבצע התקדמות גדולה מאוד בפרק זמן קצר.
לשחיינית השנה נבחרה לימור ניזרי ,בת  ,26תושבת העיר כרמיאל,
שהפגינה נחישות ,דבקות במטרה ושאיפה להשתפר ,והיא ממשיכה
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להתקדם בצורה נפלאה.
לתגלית השנה נבחרה ליאור אהרוניס ,בת  ,10נכת
שיתוק מוחין ,אף היא תושבת כרמיאל .לפני כמה
חודשים היא עוד הייתה שחיינית טירונית ,וכעת
הגיעה לרמה של שחיינית עצמאית .עקב יכולותיה
המרשימות אנו צופים לה עתיד מזהיר.
סטודנטים
כמדי שנה סייעו לנו באהבה רבה
ליאור אהרוניס בת ה– 10עם הגביע
מאוניברסיטת חיפה ,ובראשם חבר איל"ן,
הסטודנט ירון טומסיס ,שיזם את התנדבותם .הם עמלו ,הזיעו והוכיחו לנו
שיש על מי לסמוך ,ועל כך הם ראויים לתודה ענקית.
אליפות זו הינה תחרות הדגל שלנו והיא משמעותית לאין ערוך מן התחרויות
הסדירות המתקיימות במהלך השנה .ההוכחה לכך היא ההתרגשות של
השחיינים ,ההורים והצוות בהכנות לתחרות ובמהלכה.
נתראה בשנה הבאה באליפות !2008

סניף חיפה

מרכז הספורט
פסטיבל כרמיאל
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ל

הקת הריקודים של איל"ן חיפה "הורה איל"ן חיפה" היא הלהקה הוותיקה ביותר
בארץ ואחת הלהקות המובילות בתחום הריקודים בכיסאות גלגלים .זה כמעט 20
שנה שהלהקה נפגשת מדי שבוע לאימונים בהדרכת שני מדריכים מוסמכים לריקודים
סלוניים ולריקודי עם .להקת הריקודים הופיעה ברבות השנים באירועים ארציים של
איל"ן ,בבית הנשיא בירושלים ,באירועים ממלכתיים שונים ,וגולת הכותרת  -הופעה
בפסטיבל המחולות בכרמיאל מדי קיץ.
השנה הופיעה בערב הריקודים הסלוניים בפסטיבל כרמיאל הרקדנית הוותיקה לובה
לוטרשטיין עם סשה ,רקדן "עומד" .ציפי מסר ,אף היא רקדנית ותיקה ,הופיעה עם
מני מבית הלוחם בחיפה ,שניהם בכיסאות גלגלים .ריקוד שלישי ,מרגש במיוחד ,רקדו
לובה וציפי בכיסאות גלגלים ,וסשה ליווה אותן בחן רב כרקדן "עומד".
הרקדנים כולם דיווחו שגם השנה הם נהנו מאוד להופיע באירוע מכובד ויוקרתי זה.
אין ספק שכמו תמיד הם ריגשו את הקהל עד דמעות.

לירן גבע  -ספורטאי מצטיין באיל"ן חיפה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ש

נה חדשה היא הזדמנות נאותה לציין
את הישגיהם של הספורטאים הנכים.
והפעם אנו גאים לספר על ספורטאי איל"ן חיפה,
חבר ותיק במועדון הספורט ,לירן גבע בן ה–.33
לירן כיכב על גבי האיגרת שנשלחה ערב ראש
השנה תשס"ח לתושבי חיפה והסביבה לשם
התרמתם לאיגוד.
וכך כותב לירן באיגרת" :שמי לירן גבע ואני שחקן
טניס שולחן נכים .באוקטובר  1997השתנו חיי
בעקבות פציעה בתאונת דרכים קטלנית .שברים
בידי השמאלית ושבר בעמוד השדרה אשר גרם
לי להיות זקוק לכיסא גלגלים לשארית חיי.
לאחר שנתיים של שיקום וטיפולי פיזיותרפיה,
התחלתי ללמוד לתואר ראשון בכלכלה ובמינהל

עסקים ,אותו סיימתי בהצלחה.
בשנת  1999חזרתי לחייך כשהצטרפתי למרכז
שיקום ספורט איל"ן חיפה בקריית חיים.
השיקום הספורטיבי הביא אותי להסתכל על
החיים מזווית שונה!
אני חבר בסגל נבחרת ישראל ,מתאמן באופן
מקצועי ,נוטל חלק בכל התחרויות בארץ ובחו"ל
ומשלב אימונים ותחרויות עם שחקנים שאינם
נכים .התמיכה והליווי של עמותת איל"ן אפשרו
לי להצליח ,ושאיפתי היא לייצג את מדינת ישראל
באולימפיאדת בייג'ין  2008ואני גאה על כך".
לירן הוא אכן דוגמה לצעיר שחייו קיבלו משמעות
לאחר שהשתקם בעזרת פעילות ספורטיבית
תחרותית .הוא מהווה מקור גאווה לכולנו.

ניצחון בטניס לפיני אברמוב
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ב

טורניר הטניס אליפות גלובוס ,שנערך בירושלים
ב– 7-9בספטמבר  2007ונחשב לטורניר בין
לאומי ,השתתפו  35טניסאים מכל הארץ ,ומתוכם
ארבעה טניסאים ייצגו את מועדון הספורט איל"ן חיפה.
פיני אברמוב ,טניסאי צעיר מאיל"ן חיפה ,השיג הישג
מדהים  -זכייה במקום הראשון בדרג  .OPENבמשחק
הגמר הוא ניצח את פיני לוי מירושלים .בעקבות הישג זה
מדורג כעת פיני אברמוב במקום השביעי בארץ .יש לציין
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שזהו ההישג הטוב ביותר של טניסאי ממועדון הספורט
איל"ן חיפה בשנים האחרונות.
פיני הוא בן  ,17תושב העיר קריית ביאליק ,ופעיל
במרכז הספורט מגיל  .7בשנים האחרונות הוא
מתאמן לפחות שלוש פעמים בשבוע במגרש הטניס
במשך שעות ארוכות .הוא משתתף בכל התחרויות
המתקיימות בארץ ,ואף היה כמה פעמים במחנות
אימונים בחו"ל.

פיני אברמוב עם הגביע

סניף ירושלים

הישגים יפים לטניסאים הירושלמים
מאת :נירית זיידר ,מנהלת סניף ירושלים

ב

תחרות המאסטרס  2007שנערכה במרכז הטניס במלחה השיגו הספורטאים של סניף איל"ן בירושלים הישגים נאים ביותר.
שלומי מרציאנו זכה במקום הראשון בקטגוריה שלו ,ודינה צמח זכתה במקום השני בקטגוריה שלה .הטניסאים שלנו שיחקו
בתנאי מזג אוויר קשים וגברו על יריבים טובים.

כל הכבוד!!!

המחלקה התעסוקתית
שיתוף פעולה פורה בין מיקרוסופט לאיל"ן
מאת :לאה שטקל ,מנהלת המחלקה התעסוקתית

פ

רויקט המחשבים של מיקרוסופט חשף
את מועסקי המחלקה התעסוקתית בפני
עולם חדש ,מלא ריגושים והתלהבות ,והלמידה
מניעה אותם קדימה וגורמת להם להאמין
בעצמם ,להעז ולגלות עולם חדש.
זמן רב הוגדר הצורך בהדרכת מחשבים ,אך
הדבר לא התבצע בשל מגבלות תקציביות.
הודות לפרויקט מיקרוסופט ,ובסיועם של

אייל ימיני וד"ר יוסי מלר ,שולבה המחלקה
התעסוקתית בפרויקט.
את החוג מדריך דודו הלל ,בוגר בית הספר
לצילום ומדיה "מוסררה" .הקשר החם בין
דודו למחלקה התעסוקתית החל כאשר דודו
התנדב בה כסטודנט וחשף בפני אנשיה את
עולם הצילום .דודו יצר קשר מיוחד עם האנשים
והצליח לקרבם לתחום שממנו חששו.

לאור יכולתו לתקשר עם האנשים ,היכרותו
איתם וכישוריו ,הוא נבחר להדריך בפרויקט.
ברגישות ובסבלנות ,תוך התאמת ההדרכה
ליכולתו של כל אחד מהמועסקים ,מצליח דודו
לקרב את האנשים לעולם המחשבים ולהפוך
אותו לנגיש עבורם .כולם מחכים בהתלהבות
לשעות ההדרכה ,משתתפים בחוג ומקווים כי
הוא יימשך גם בשנה הבאה.

חוויותיי כמדריך מחשבים
מאת :דודו הלל ,מדריך המחשבים

ה

קשר שלי עם המחלקה התעסוקתית נוצר
לפני שנים כאשר במסגרת התנדבותי
במקום הצגתי לאנשים את עולם הצילום.
החשש היה גדול ,כי לא הכרתי את הנכים ואת
מגבלותיהם .אך עם הזמן למדתי להבינם ,הכרתי
את צורכיהם המיוחדים ופיתחתי דרך לתקשר
עם כל אחד מהם.
השתלבותי בפרויקט המחשבים חיזקה את
הקשר ,ומאפשרת לי לסייע לאנשים להתגבר
על הפחדים ועל המגבלות .באמצעות שיעורי
המחשבים הם חווים הצלחות רבות המחזקות
אותם בהתמודדות עם קשיים.
חוג זה מאפשר לכל אחד מהמשתתפים לחפש
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ולמצוא מה גורם לו לתקשר .כמו כן הוא מאפשר
יצירה דרך נקודת מבטם וחשיפה לעולם התוכנות
והאינטרנט :דוד נלהב לגלות מידע על קבוצת
הכדורגל האהודה עליו ,חגית נהנית לשמוע
שירים של זמרים אהובים ,אבנר מעצב ,וכך
כל אחד ואחד מגלה עולם חדש ,על פי תחום
התעניינותו.
מרגש לראות את התקדמותם ,את החשש
ההולך ונעלם ואת הרצון וההתלהבות ,ולהיווכח
שבאמצעות שיעורי המחשבים ניתן לגרום להם
להעז ,לנסות ולהצליח.
אני תקווה כי פרויקט זה יימשך ,וכך כל אחד
מהאנשים יוכל להתקדם ולהגיע להישגים.

חגית וורד בשיעור מחשבים עם דודו המדריך

סניף ירושלים

המחלקה התעסוקתית
חוויותיי בחוג המחשבים
מאת :אברהם דרעי ,דייר מעון סן–סימון ,עובד במחלקה התעסוקתית של איל"ן

ל

פני כשנה החל במחלקה התעסוקתית חוג מחשבים בהנחיית דודו
הלל והרכז אייל.
אני סובל מנכות קשה ופגוע בעיקר בידיים ,ועד לאותו רגע שדודו התחיל
לנהל את החוג פחדתי מהמחשב וראיתי בו מכשיר שמנוון את המוח.
דודו לימד אותי שלא צריך לפחד מהמחשב ,ונתן לי את הכלים הנדרשים
לעבודה עצמאית ואת התחושה שאני יכול לפנות אליו בכל שאלה

שקשורה למחשב ,אפילו אם היא טיפשית.
לפעמים אני רואה את אייל מגיע לכאן ,בודק אם הכול בסדר ונותן הנחיות
למדריך ,והכול בזכות חברה גדולה בשם מיקרוסופט ,שנתנה תקציב
להפעלת הפרויקט החשוב הזה בכל הארץ.
הדבר מראה שאכפת לחברה מה נעשה בכספים שלה ושחשוב לה להשיג
את המטרה .שירבו חברות כאלה שתורמות לקהילה.

מעון גילה
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה
מאת :ענת בן יהודה ,עובדת סוציאלית ,מעון גילה

מ

די שנה נערכת במעון הרמת כוסית לקראת השנה החדשה בשיתוף
הדיירים והעובדים .השנה ,באדיבות אלי ואמירה בנאי ,שבנם שמוליק הוא
תושב המעון ,הייתה החגיגה מיוחדת במינה.
בהרמת הכוסית המסורתית נשאו דברי ברכה לשנה החדשה מנכ"ל איל"ן  -מר
שמעון צוריאלי ,יו"ר הוועד המנהל  -מר אהרון רשף ומנהל המעון  -מר שמואל
סורק .אחר כך הופיעו הזמרים אהוד ומאיר בנאי .השניים ניגנו ושרו ממיטב השירים
המוכרים והאהובים ,והקהל ,שכלל נכים המתגוררים בשכונת גילה ובני משפחה של
דיירים ועובדים ,הצטרף לשירה ונהנה מהופעה מרשימה שניכר כי ניתנה
מכל הלב.
בתום ההופעה הסתובבו אהוד ומאיר בנאי בין הדיירים ,שוחחו עמם בלבביות
וניאותו להצטלם עם כל מי שביקש.
אנו מנצלים במה זו להודות מקרב לב למשפחת בנאי על היזמה המבורכת של
הבאת אמנים מהשורה הראשונה למפגש קרוב ומרגש עם דיירי המעון בביתם.

אהוד בנאי בהופעה המרגשת בפני דיירי המעון

חיים  -ארנבון עם C.P.
מאת :ענת בן יהודה ,עובדת סוציאלית ומטפלת בעזרת בעלי חיים ,מעון גילה

נ

בי המליטה...
נבי הארנבת השחורה המליטה חמישה
גורים :אחד לבן כשלג ,שני חום ושלושה שחורים
כמותה.
לאחר שארנבת ממליטה לא מתקרבים אל
הגורים ולא נוגעים בהם עד שפרווה מכסה
אותם ,עיניהם נפקחות ,והם מתחילים לגלות
סימני עצמאות .חיכינו בסבלנות ועקבנו
בהשתאות אחר התפתחותם .כאשר כבר היה
אפשר להתקרב אליהם ואפילו לגעת בהם ,שמנו
לב לדבר מעניין.

54

אחד הגורים ,ארנבון שחור עם כתם לבן על
המצח ועל קצה האף ,נראה אחר .הוא קטן יותר
והתנהגותו שונה :ראשו מוטה לאחור ,הליכתו
אינה יציבה ומדי פעם הוא נופל ומתגלגל על גבו,
קשה לו להתקדם ישר והוא מרבה להסתובב
סביב עצמו במעגלים .הוא הזכיר לי בהתנהגותו
אדם שנולד עם  .C.P.למזלו הוא נולד בפינת החי
במעון נכים גילה .אצלנו לכל הדיירים יש נכות
פיזית ואיננו נבהלים מהשונה.
הדיירים שפגשו אותו התרגשו .הם חיפשו דרך
לעזור לו ולהקל עליו את החיים :אולי יש טיפול

תרופתי? אולי ניתן לסדר לו תמיכה כדי שלא
ייפול? האם הוא סובל? האם הוא ישרוד?
כשהרגשנו שיש בעיה הזמנתי מיד את הווטרינר
ד"ר אילן דיין .ביקשתי שיבוא בשעה שהדיירים
נמצאים בפעילות בפינת החי כדי שיוכל לשמוע
את שאלותיהם ואת רעיונותיהם.
הווטרינר הגיע ,בדק את הארנבון ,והשווה בינו
ובין הגורים האחרים .הוא שאל אותנו שאלות
על התנהלותו של הגור ,וסיפרנו לו שהוא מצליח
לאכול גם אוכל רגיל ,שלעתים הגורים האחרים
מלקקים אותו כשם שהם נוהגים לעשות זה לזה

סניף ירושלים

מעון גילה
ושנראה כי הוא מסתדר.
אף שלא ערכנו לארנבון בדיקות מקיפות בעזרת
מכשירים כמו שעורכים לבני אדם ,הווטרינר נטה
לקבל את ההשערה שלי :כנראה נולד לנו ארנבון
עם .C.P.
בטבע הוא לא היה שורד .השועל היה תופס
בקלות ארנבון שרץ במעגלים .אבל אצלנו בפינת
החי נשתדל לתת לו את התנאים הדרושים לו

להתפתחות טובה .ראשית ,נבחר לו השם חיים
על שום רצונו לחיות והמאמץ שהוא משקיע
בהישרדותו .כבר מהרגע הראשון נאלץ חיים
הקטן להתאמץ בתחרות עם האחים על הפטמה,
כדי לזכות בחלב .הוא היה מהראשונים שלמדו
לטעום ירקות ואוכל יבש.
כאשר ייגמל חיים נעביר אותו לכלוב קטן יחסית,
שבו יהיה לו קל להשיג את המזון והוא לא

יצטרך להתחרות עליו עם אחרים .כבר היום
הוא זוכה להרבה מגע וליטופים מדיירים הבאים
ודורשים בשלומו מתוך רגישות והזדהות ,והוא
למד ליהנות מהמגע ולהירגע מהליטוף.
אנו מאחלים לחיים הארנבון שנדע לתת לו את
הטיפול הטוב ביותר ,ושישמש סמל של רצון,
התמדה ונחישות בהתמודדות של כל אחד עם
הקשיים היומיומיים הנובעים מהנכות.

חוג דרמה במעון
מאת :צביה קנל ,רכזת חוגי המוזיקה במעון גילה

ב

אוקטובר  2006נפתח במעון נכים גילה
חוג דרמה בהדרכתו של מר יהודה וקסמן,
וצביה קנל משמשת "עזר כנגדו".
מטרת החוג היא לגלות יחד עם משתתפיו ,דיירי
המעון ,את הרצונות ,את המאוויים ואת החלומות
שלהם ,לאסוף חומרים אישיים ,ולכתוב יחד
הצגה שתביע את רחשי לבם.
לאחר תהליך שנמשך כמה חודשים נכתבה הצגה
הנקראת "מחפשים עבודה" .נושא התעסוקה/
עבודה מחוץ למעון מעסיק את דיירי המעון .זהו
נושא טעון במידה רבה ואפילו כואב ,במיוחד לנכים
מוגבלים שלצערנו חיים בחברה שאינה מאפשרת

את מעורבותם בשוק העבודה החופשי.
החלומות/מקצועות המועלים בהצגה הם:
פסיכולוגית ,קוסמטיקאית ,מנהיג רוחני ,שר
עבודה ורווחה ,טבחית ומיילדת .ששת המקצועות
מוצגים באמצעות משחק אמיתי ומלא הבעה של
השחקנים ,הנעזרים בכלי משחק נפלאים שהם
רכשו במשך שנתיים של עבודה מאומצת ,ועדיין
רוכשים מדי שבוע.
ההצגה הועלתה לראשונה במעון הנכים גילה ביולי
 2006לפני משפחות הדיירים וצוות העובדים .היא
הועלתה בשנית ב– 29במאי  2007במסגרת ימי
צמי"ד ,והיא הועלתה בשלישית בקיץ  2007במעון

הנכים גילה.
ההצגה נחלה הצלחה מרובה ובעיקר גרמה
לשחקנים עצמם התרוממות רוח ,העניקה להם
ביטחון עצמי ופתיחות אישית ,והקלה עליהם
בהתמודדות היומיומית.
רצוי וראוי שההצגה תוצג לפני אוכלוסייה של
אנשים בעלי מוגבלויות שונות על מנת שיראו
את היקף אפשרויות הביטוי של אנשים כמוהם,
בעלי מוגבלויות שונות בכיסאות גלגלים ,ואף
לפני אוכלוסייה רגילה ובריאה ,כדי שאנשים
יראו מה אנשים נכים מסוגלים לעשות ומהי רמת
ההבעה הרגשית שלהם.

סניף פתח תקווה

כנס הסברה והשקת מרכז מידע בפתח תקווה
מאת :מלי ברקוביץ ,עובדת סוציאלית ,איל"ן פתח תקווה

ב

תחילת חודש ספטמבר ארגנו פעילי
"קהילה נגישה" בפתח תקווה כנס הסברה
והשקת מרכז מידע לאנשים עם מוגבלויות.
חלקו הראשון של הערב כלל יריד מידע פתוח
לקהל ,שבו היו עמדות מידע רבות של ארגוני
הנכים בפתח תקווה  -איל"ן ,אקי"ם ,אנוש ,א.ב.א,
האגודה למען העיוור וארגון החירשים ,וכן עמדות
של המוסד לביטוח לאומי ,מרכז מידע "קהילה
נגישה" פתח תקווה ,אגף החינוך ,אגף הרווחה ,מכון

קרטן ,מילב"ת ,מרכז אבחון והכשרה מקצועית
פתח תקווה ,חברת המתנ"סים ,ארגון בקול ,מרכז
קשר ועוד .חלקו השני של הערב התקיים באולם
המרכז הקהילתי "עולמות" במעמד ראש עיריית
פתח תקווה ,מר יצחק אוחיון.
חבר הכנסת רן כהן ,יו"ר השדולה לאנשים עם
מוגבלויות ,הרצה בנושא חוק השוויון לאנשים
עם מוגבלויות ,ולאחריו הרצתה הגברת מירה
גולדשטיין ,מנהלת מחלקת גמלת ילד נכה,

ניידות ושירותים מיוחדים בביטוח הלאומי,
בנושא זכויות בביטוח הלאומי.
מרכז המידע של "קהילה נגישה" בפתח תקווה,
שהושק באותו הערב ,אמור לתת מענה ומידע
לאנשים עם מוגבלויות ,להורים לילדים עם
מוגבלויות ולאנשי מקצוע בתחום.
מידע בנושא זה ניתן למצוא גם באתר
"מתנכים" " -קהילה נגישה" פתח תקווה -
www.matnachim.co.il
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סניף ראשון לציון

אסיף  -בית ספר וגנים
החממה הטיפולית באסיף  -בית ספר וגנים
מאת :ויקי נקר ,אחראית ריפוי בעיסוק

ה

מועצה לארץ ישראל יפה תרמה לאסיף
חממה טיפולית מהממת .ילדי הכיתות
והגנים נכנסים בקבוצות לחממה ,לובשים
חולצות ירוקות וסינרים ,ובמשך שעה-שעתיים
הופכים להיות מטפלים קטנים.
הם לומדים למה זקוקים הצמחים ,משקים,
גוזמים ,מדבירים ,מדשנים ,בודקים צמיחה
ותנאי אור וחושך ומתפקדים כגננים.
כך הם מפתחים אחריות ואכפתיות ומתמודדים

מאת :מאיר ,בוגר אסיף

עם תחושות של שמחה ואכזבה .הם
מפנימים את מהות התהליך  -מזרע
לצמח וחוזר חלילה .המגע עם החומרים
השונים מספק חוויות תחושתיות ומאפשר
התנסויות מוטוריות כמו :שימוש בשתי
ידיים ,תיאום עין-יד ,שימוש במכשירים,
הפרדת אצבעות וויסות כוח ,וכל זאת
באווירה נעימה ,רגועה וכיפית.
לא פלא שהם צוהלים בדרך ל"חכמה".

לכבוד השנה החדשה
מאת :עמיר עובדיה ,תלמיד בית ספר אסיף שבבית החולים
אסף הרופא

א

ני עמיר עובדיה מכיתה ג' בבית הספר אסיף.
אני בן שמונה וחצי ,גר בקריית מלאכי ומגיע לאסף
הרופא בהסעה בבוקר.
בשנה הבאה אני אלך לבית ספר אחר.
אני רוצה לומר שבית הספר אסיף הוא מדהים ,כי עוזרים לילדים
בהפסקה בחצר .למשל ,אם ילד רוצה לעלות על נדנדה וקשה לו,
או אם הוא רוצה לרכוב על אופניים ,עוזרים לו מיד.
אני אוהב ללמוד בבית הספר ,למשל ,חשבון ,קריאה ותורה.
לכבוד השנה החדשה אני מבקש סליחה מהילדים ומהצוות אם
פגעתי בהם.
אני מבקש מעצמי שאתאמץ ואוכל ללכת בלי עזרה.
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פינה בלב :מילה חמה
לאסיף  -בית ספר וגנים

עמיר עובדיה

ש

מי מאיר ואני מתגורר בדרום הארץ.
סיימתי ללמוד באסיף  -בית ספר וגנים
לפני  11שנה ,בגיל  .8עד היום המקום זכור לי
כחממה :מקום קטן עם יחס אישי והרבה הרבה
אהבה.
באסיף הכינו אותי לחיים האמיתיים.
הצלחתי ללכת בעזרת קביים ,רכשתי את מיומנויות
המחשב ,ובמיוחד למדתי מהם הכוחות האמיתיים
שלי בעזרת המטפלים הרגשיים וכל הצוות.
עם סיום השיקום באסיף ,השתלבתי בבית הספר
יד חזון בכיתה ג' .בכיתה ז' עברתי לקבוצת יבנה
והשתלבתי מצוין .לראשונה הייתי חלק מחברה
בריאה .היה לי המון רצון להצליח ,והשתתפתי
בטיולים עם לינה בשטח למרות המגבלות הפיזיות.
על אף הקשיים בהליכה ובכתיבה אני אוחז בידי
תעודת בגרות.
שמורה לי פינה חמה ומיוחדת בלב לצוות באסיף
אשר האמין בי ולמנהלת חיה דגן אשר תמכה בי
ומלווה אותי עד היום הזה.
אני מאמין כי בעזרת רצון אפשר לנצח כל מגבלה
פיזית.

סניף ראשון לציון

אסיף  -בית ספר וגנים
על מרכז שיקומי אסיף  -בית ספר וגנים
מנקודת ראותה של המחנכת אילה בן דוד

שלום כיתה א' בבית
הספר אסיף
מאת :עוז פרדו ,כיתה א2

א

ני לומד בכיתה א' בבית הספר אסיף ,ואני
נהנה ואוהב את בית הספר.
החברים שלי הם אלינה ,יניב וקסם.
בכיתה שלנו יש חמישה ילדים .אני היחיד בכיתה
שיודע ממש לקרוא ,ואני עוזר לחברים ללמוד לקרוא.
אני הכי אוהב לשחק עם יניב מהכיתה במגנטים.
אנחנו מחברים אותם ומקבלים צורות מעניינות.
אני מאחל לעצמי שתהיה שנה חדשה ונפלאה.

בבית ספר אסיף
שבאסף הרופא
התדעו קוראים -
איזהו מקום יפה...
אי שם במרכז
של ארץ חמדה
שם תמצא מקום
שכמעט איש לא ידע.
קירותיו ישנים
צבעיהם מתקלפים
מגגו הסדוק גשם דולף
תמיד עם בוא החורף.
קטן וצר הוא המקום,
אך רחב הוא ומכיל
אין סוף אהבה וחום
בכל פינה ושביל.
בבואך לפני ולפנים
תראה תלמידים עליזים ושמחים,
מוקפים אהבה
עד מעל לגדותיים,
משגיחים עליהם בכל רגע ובשבע עיניים
מטופלים בחמלה,
ומחונכים שבעתיים,
לשילוב בחברה,
ליצירה ולעמל כפיים.
ולומדים הם יחדיו,
דתיים וחילוניים,

מוסלמים ונוצרים ויהודים,
ותיקים ועולים.
ולהם מדריכים
ומורים וחונכים,
מטפלים ורופאים
וגם מתנדבים.
כולם מכל גוני הקשת,
של ארץ ישראל הרוחשת...
ולכולם מטרה אחת,
להסב לתלמידים ולהורים נחת,
להיטיב עמם,
לשפר מצבם,
להביא לרפואה
ולהשתלבות בחברה.
ונותרה רק תפילה אחת בלב כולם...
אלי אלי ,שלא ייגמר לעולם,
הטוב והחן ותחושת הרצון,
המרפא ,השיתוף וההכוון הנכון!

סניף רחובות

פעילות הסניף
מאת :שמוליק שובלי ,חבר הנהלת סניף רחובות

ס

ניף איל"ן רחובות ,השוכן ברחוב הנשיא
הראשון  ,46הינו סניף אזורי הנותן
מענה לאוכלוסיית הנכים ברחובות ,בנס ציונה,
ביבנה ובסביבה .הסניף נגיש ומשרה אווירה
נעימה על אוכלוסיית הנכים ועל מתנדביה.
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בסניף מתקיימת פעילות מותאמת וענפה ,כגון
מועדונית לילדים וחוגים לאוכלוסייה הבוגרת:
דרבוקות ,התעמלות ,יוגה ,מפגשים חד פעמיים
להרצאות בנושא מוזיקה וכן מפגשים חברתיים.
העובדת הסוציאלית המסורה של הסניף היא גברת

שלומית ויליאן ,וחברי הנהלת הסניף הם אילנה
הדני  -יו"ר ,גברת שרה הררי  -גזברית ,גברת עדינה
בן דב ,מר שמואל שובלי ומר דניאל טרי.
גולת הכותרת של פעילות הסניף היא חוג
הריקודים בכיסאות גלגלים ולהקת "גלגלי ר.נ.י"

סניף רחובות

(רחובות ,נס ציונה ויבנה) .החוג התחיל רק
לפני כשנה וחצי ,והפך מהר מאוד להצלחה
גדולה בקרב נכי אזור השפלה .הוא מתקיים מדי
שבוע במוצאי שבת באולם "צימרמן" שבבית
הספר "הדר" בנס ציונה .לחוג מגיעים כ– 35נכים
בכיסאות גלגלים וכ– 35נכים שאינם נזקקים
לכיסאות ,הרוקדים בשתי קבוצות  -מתחילים
ומתקדמים .חשוב לציין כי גם נכים שאינם
רוקדים נהנים להגיע למקום ,והפעילות מהווה
עבור כולם גם מפגש חברתי משמעותי .את
חוג הריקודים מדריכים לאה הדדי–דב ועדי
אתירם במלוא האהבה ,הנתינה וההבנה .בימים
אלו קיבלו חברי החוג עגלות ספורט מותאמות
חדשות ,שנרכשו בעזרת הביטוח הלאומי והנהלת
סניף איל"ן ברחובות .להקת "גלגלי ר.נ.י" מציגה
ביצועים ייחודיים באירועים פנימיים של איל"ן,

כגון מסיבת הפורים האחרונה ,ובאירועים
חיצוניים שונים.
בחודש יוני  2007התקיים טקס עירוני חגיגי
במעמד ראש העיר נס ציונה מר שבו ועשרות
אנשי חינוך ,והלהקה הופיעה בשני ריקודים
בהדרכתה של לאה הדדי–דב .ב– 5ביולי 2007
הופיעה להקת "גלגלי ר.נ.י" במסיבת יום
הולדתה ה– 70של חברת ההנהלה עדינה בן
דב ,שנערכה במוזיאון הפרדסנות ברחובות .כל
הכנסות הערב נתרמו על ידי עדינה (הדבר נכתב
מראש בהזמנה) לילדי איל"ן וללהקה .הלהקה
זכתה למחיאות כפיים סוערות מכל האורחים,
שנהנו והביעו את התפעלותם מהרקדנים ,הן
היושבים והן העומדים.
פניה של הלהקה לעוד ועוד הופעות
ברחבי הארץ.

מסיבת פורים  .2007צילום ועיצוב :אסתי בר

הופעת הלהקה בהיכל התרבות בטקס חגיגי של עובדי
החינוך בעיר .צילום :אולפני ישעיה ,נס ציונה

זוג רקדני החוג שייצגו אותנו בתחרות ארצית בהרצליה
לריקודים בכיסאות גלגלים

הופעת להקת "גלגלי ר.נ.י" במוזיאון הפרדסנות .צילום :אסתי בר

סניף רמת גן

מרכז הספורט
פעילויות המרכז

ב

תחילת חודש ספטמבר התקיים טקס
פתיחת עונת האימונים לשנת ,2007/8
שבו נכחו מאות מחברי מרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן .במהלך האירוע התרבותי הופיעה
להקת המחול של המרכז.
גם השנה מתקיימות פעילויות במסגרת
שיקומית ,במסגרת קבוצתית ובמסגרת
הישגית ,שבהן משתתפים כ– 2,500ספורטאים
נכים ,מרביתם ילדים ובני נוער .בתחום ההישגי
ממשיכים שמונה מספורטאי מרכז הספורט
בהכנות לקראת השתתפותם בתחרויות בין
לאומיות ובכללן אולימפיאדת הנכים בבייג'ין.

להקת המחול
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סניף רמת גן

מרכז הספורט
איציק זוהר אורח מרכז
הספורט של איל"ן
מאת :אברהם תשובה

ה

כדורגלן איציק זוהר ביקר בחודש יולי במרכז
הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן והשתתף
באופן פעיל בפעילות השוטפת של חוג הילדים והנוער.
במהלך ביקורו נפגש איציק עם הנהלת מרכז הספורט
והביע את נכונותו להשתתף במסע האופניים "טור דה
תרום  ,"2007שמטרתו גיוס משאבים כספיים למען
מרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן.
בכך מצטרף איציק זוהר לשורה נכבדה של אישים שנתנו
את חסותם לאירוע ובכללם הכדורגלן אבי נמני ,השדר אברי
גלעד ,הזמר דויד ברוזה וסגן שר הביטחון ח"כ מתן וילנאי.

איציק זוהר עם חניכי איל"ן

"טור דה תרום "2007
מאת :אברהם תשובה

כ

– 120רוכבי אופניים מהארץ ומחו"ל ,ובכללם רוכבים נכים ,נטלו חלק
ב"טור דה תרום  ,"2007מסע אופניים בין לאומי ,שמטרתו לגייס כספים
למען חוג הילדים והנוער במרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן.
האירוע החל ביום א' 14 ,באוקטובר  ,2007בעפולה ,והסתיים ביום ד'17 ,
באוקטובר  ,2007במרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן.
המשתתפים במסע רכבו לאורך כ– 400ק"מ באזור הצפון .הם נהנו מנופו
של הגלבוע ,עמדו באתגר העליות של רמת הגולן וצפו משם על הכנרת,
ובהמשך ירדו מהגליל אל חוף הים.
בין הרוכבים היה גם ידיד מרכז הספורט ,מר ברוס רוזנצווייג משיקגו,
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שבנוסף לתרומתו השנתית למרכז הספורט יזם את האירוע ,שנערך
זו השנה השנייה .האירוע שילב חוויה של אתגר גופני ,ספורט ותרומה
כספית למרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן ,שבו פעילים כ–2,500
ספורטאים נכים ,מרביתם ילדים ובני נוער ,ורוב תקציבו מבוסס על
תמיכות מן הציבור.
לאירוע נרתמו חברות רבות במשק ,שעודדו את עובדיהן להשתתף במסע,
וכן הזמר דויד ברוזה ,המדליסטית האולימפית הראשונה יעל ארד,
האצנית האולימפית אסתר רוט שחמורוב ,הכדורגלנים איציק זוהר ואבי
נמני ,המנחה אברי גלעד וכן סגן שר הביטחון מתן וילנאי.

סניף רמת גן

מרכז הספורט
כדורסל על גלגלים

נ

בחרת הכדורסל לנכים של ישראל בהדרכת אריק פינטו זכתה להישג
מכובד ,ודורגה בתחילת חודש ספטמבר במקום הרביעי באליפות
אירופה שנערכה בגרמניה .מיקום זה הבטיח לנבחרת הישראלית את כרטיס
ההשתתפות באולימפיאדת הנכים שתתקיים בשנת  2008בבייג'ין.
בשלב המוקדם של האליפות גברה הנבחרת על נבחרות גרמניה ,פולין,
הולנד ,טורקיה ואיטליה .ניצחונות אלה הקנו לה את המקום הראשון בבית
המוקדם והיא העפילה לשלב חצי הגמר.
בשלב חצי הגמר נוצחה ישראל על ידי שוודיה ועקב כך התמודדה שוב
נגד גרמניה על מדליית הארד .במפגש החוזר גמלו הגרמנים לישראל על
הפסדם בשלב המוקדם וזכו במדליית הארד.
אף שהנבחרת הישראלית חזרה ללא מדליה ,המקום הרביעי הוא הישג רב
חשיבות לנבחרת הכדורסל ,שכמה חודשים לפני כן עמדה על סף פירוק.
למרכז הספורט של איל"ן ברמת גן היה ייצוג נכבד בנבחרת :המאמן אריק
פינטו ,שהינו חניך המרכז ושימש בעבר מאמן של איל"ן רמת גן ,והשחקן
המצטיין ליאור דרור ,שנמנה עם השחקנים הבולטים בנבחרת.

מימין לשמאל בשורה העליונה :השופט זיו רדומסקי ,עוזרי המאמן מיקי זיידא ומיקי
קליין ,מנכ"ל ההתאחדות רדו רוזנטל ,המאמן אריק פינטו ,העוזר הטכני אמנון ידגר
ומנהל הנבחרת שמעון שלח .לפניהם המעסה דורית משרקי.
שחקני הסגל ,מימין לשמאל בשורה השנייה מלמעלה :רועי פיין (מס'  ,)11דותן מישר (,)8
אלון דור און ( ,)4ליאור דרור (גם מס'  )8ורותם פיליפס (.)14
בשורה השלישית מלמעלה :רון פורמן ( ,)10שי חיים (מאחורי מס'  ,)12דוד דרעי (עם הכדור)
ולירן הנדל ( .)13בשורה הקדמית :רועי רוזנברג ( ,)9אראל אוטולונגי ( )12ואבי לרמן ()10

אליפות ישראל בשחייה לנכים
מאת :אברהם תשובה

כ

מאה שחיינים נכים מכל רחבי הארץ ,ובכללם נפגעי שיתוק ,קטועי גפיים
ועיוורים ,נטלו חלק באליפות ישראל בשחייה לנכים שנערכה בתחילת חודש
ספטמבר בבית הלוחם בתל אביב .בין המשתתפים באליפות היו שחייני הסגל
הפראולימפי ,חברי איל"ן רמת גן ,המתכוננים לאולימפיאדה בבייג'ין ,ובהם איציק
ממיסטבלוב וענבל שוורץ ,וכן הצעירים שיר קלמנוביץ וסרגי קורול.
תוצאות טובות השיגו ענבל שוורץ ואיציק ממיסטבלוב :ענבל שוורץ השיגה תוצאה
של  43.40שניות ב– 50מטר פרפר ,ואיציק ממיסטבלוב ניצח במשחים ל– 100מטר
חזה ול– 200מטר חזה.
לתשואות רמות זכה איאד שלבי מאיל"ן חיפה ,שלמרות נכותו הפיזית הקשה והיותו
חירש ואילם ,בחרה בו ועדת השחייה לשחיין המצטיין לשנת .2007

ותיקי השחיינים הנכים ,ובהם קטועי גפיים ועיוורים ,בזינוק למים

איציק ממיסטבלוב
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סניף תל אביב

סוניה קרבט  -מתנדבת מצטיינת באוסטרליה

ס

וניה קרבט הינה מתנדבת ותיקה
הפעילה במסגרת "מועצת נשים יהודיות
באוסטרליה" ( .)NCJWAכמי שאיל"ן קרוב
מאוד ללבה ,עושה סוניה מאמצים רבים לגייס
תרומות למען ילדים נכים .אחת לשנה היא
מארגנת קונצרט חגיגי ולא מרפה מכל ידידיה
ומכריה עד שכולם רוכשים כרטיסים.

בנוסף יזמה סוניה יום התרמה בבית הספר
היהודי במלבורן .היא טרחה והכינה קופות
התרמה מאולתרות ובהן אספו התלמידים
תרומות לאחר ששמעו הרצאה על איל"ן.
אנו בסניף תל אביב מעריכים את פועלה
המבורך של סוניה ומודים לה מאוד .מי ייתן
וירבו מתנדבים שכמותה!

בית הספר בית ונצואלה
מהר יותר ,גבוה יותר ,חזק יותר

מעשים טובים מאוד

כתבה :מירה שווד ,מורה לחינוך גופני

מאת :צוות המרכז הטיפולי ,בית ונצואלה

מנם השנה שיעורי חינוך גופני בבית ונצואלה לא התחילו בחימום
של שני סיבובים סביב המגרש 30 ,שכיבות סמיכה ,מתיחות וכדור
חופשי לכיתה ,אך גם לא היו רחוקים מכך...
המטרה של הפעילות הגופנית המותאמת ()Adapted Physical Activity
היא להתאים פעילויות מוטוריות מוכרות ליכולות התלמידים ,ולפתח
ענפים חדשים שיאפשרו לכולם (תלמידים וצוות) לנוע בהנאה במסגרות
פרטניות ,קבוצתיות ומשפחתיות .כך התאפשר לכל תלמידי בית הספר
להתנסות בפעילויות מגוונות כגון כדורגל ,משיכת חבל ובאולינג לצד
"מרוץ צמיגי מכוניות"" ,רוגטקות כדורים" ועוד.
היופי בפעילות המותאמת הוא שאת רוב ההתאמות ושכלול הפעילויות
והמשחקים יוצרים התלמידים עצמם .קוביות עץ פשוטות ,לדוגמה ,הפכו
לרכבת דומינו דינמית והיתולית .המטרה הייתה חד משמעית  -להפיל
את הקובייה הראשונה ליצירת הרכבת ,אך הדרכים להשגת המטרה היו
שונות ,מגוונות ומפתיעות .היו שבחרו להתחיל בבעיטה ,והיו שבחרו לזרוק
עליה כדור ,לחבוט בה במקל ,לנגוח ממצב שכיבה או ללכת לעברה בעזרת
הליכון .ובמשחק ,כמו במשחק ,כל עוד הצוות מעודד התחרות ממשיכה
והניקוד נצבר...
בשנה הזאת ננסה לעלות שלב בכל התחום של יישום הפעילות הגופנית
במסגרות שמחוץ לבית הספר (במשפחות ובמעונות השונים) תוך מתן
כלים ופיתוח רעיונות יצירתיים חדשים להתאמות השונות.

ב

א

מסגרת יום התנדבות ארצי הגיעה למרכז הטיפולי בית ונצואלה,
דרך עמותת "מעשים טובים" ,קבוצת אנשים העובדים בחברת
השמה להיי טק .לצורך האירוע הכנו הפעלה ספורטיבית נעימה ומהנה.
ראשית ,ערכנו פעילות היכרות באמצעות משחק .הסברנו למתנדבים
על דרכי התקשורת המגוונות עם הילדים ואף השתמשנו במכשירי
תקשורת לצורך יצירת קשר ביניהם ובין הילדים .המתנדבים חולקו לשתי
קבוצות (על פי בחירתם האישית) .קבוצה אחת השתתפה בפעילות
תנועה ופיזיותרפיה בהדרכת קטיה אופיר (האחראית לחוגים
פיזיותרפיה ,תנועה ודרמה) ,ושיחקה עם הילדים משחקי כדור ותרפיה
לגוף ,ואילו בקבוצה השנייה שיחקנו (צוות המרכז הטיפולי) עם הילדים
משחקי חברה וספורט ,אשר כללו קליעה לסל ,באולינג ו"משחק
הכיסאות" ,שלצורך העניין הפך ל"משחק חישוקים".
אין ספק שכל פעילות מסוג זה מפרה ומקרבת אלינו את הקהילה
ואותנו אל הקהילה .המתנדבים נקשרו כמעט מיד לילדים ,גילו חיבה
כלפיהם ,והביעו עניין רב בביקור נוסף.
בהזדמנות זו רצינו להודות עמוקות לאנשים שהשתתפו בפעילות
ומצאו לנכון להקדיש מזמנם לצורך משימה חשובה מאין כמוה.
מי ייתן וירבו הפעלות וימי התנדבות כאלה.

מפעל מוגן  -בית מליכסון
שיתוף פעולה בין בית ספר
הרצפלד לבית מליכסון

ב

ית מליכסון קלט במשך שנת הלימודים קבוצת תלמידים ליום
עבודה שבועי במסגרת שילוב התלמידים בעבודה בקהילה.
התלמידים עיצבו ויצרו מוצרים שונים עבור בית הספר .כל חומרי הגלם
לביצוע העבודות נתרמו על ידי סניף תל אביב.
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