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דבר היו"ר

ב

חודש פברואר נפרדה משפחת איל"ן מבטי
דובינר ,האישה הדגולה שהקימה את איל"ן.
הצטערתי מאוד שלא הזדמן לי להכירה אישית,
אך שמעתי רבות על פעילותה למען אוכלוסיית
הנכים :הקמת סניפים ,גיוס תרומות לסיוע
לאוכלוסייה הנזקקת ,הקמת מרכז הספורט
הגדול של איל"ן ברמת גן ועוד אין ספור פעולות למען שיפור חיי הילדים
הנכים והקלה על משפחותיהם.
בטי דובינר ז"ל הייתה זו שהגתה ויזמה את "מצעד הפרוטות" בשנת .1958
הרעיון היה חדשני בזמנו וגרם לשינוי בתפיסת הציבור ,שכן לא רק בעלי ממון
תורמים מכספם אלא הציבור כולו שותף לסיוע לנזקקים שבתוכו .מאז נעשו
ימי ההתרמה של הציבור לכלי יעיל לגיוס כספים עבור עמותות רבות ,והם
בעלי ערך חברתי חשוב  -שיתוף כל רובדי החברה הישראלית בסיוע לזולת.
אנו עומדים בפתח "מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה לאיל"ן ,שיחול השנה
ביום ד' 2 ,באפריל .נמשיך את המסורת שהתוותה לנו הגברת בטי דובינר ז"ל,
ונשתף את כל עם ישראל בסיוע לאיל"ן ,כדי שנוכל להמשיך לקדם ולשפר את
איכות חיי הנכים שבטיפולנו.
אני קורא לכל אחד ואחד מחברי איל"ן להתגייס לכך כבר עכשיו ולהתחיל
לפעול .למתנדבים הרבים ,העושים כל השנה עבודת קודש ,אני מודה מראש על
המאמצים והעשייה למען הצלחת מבצע ההתרמה .ולכם ,חברי איל"ן הנכים,
אומר :מכם אנו שואבים את הכוח ונמשיך לפעול לרווחתכם ברוח פעולתה של
הגברת בטי דובינר ז"ל.
בעלון הקודם דיווחנו לקוראינו על מינויו של מר ג'סי קרסנאו ליו"ר אגודת
ידידי איל"ן בארצות הברית .בחודש דצמבר ביקרו מר קרסנאו ורעייתו
במוסדות איל"ן ברחבי הארץ ,ופגשו את חברי איל"ן ,את המתנדבים
המסורים ואת עובדי איל"ן .הייתה לי הזכות לארח את בני הזוג קרסנאו
ולהתרשם מנכונותם הרבה לפעול בקרב קהילתם כדי לסייע לאיל"ן ולגייס
משאבים למעננו ,וכך לפתח ולהעצים את פעילותנו .בשם איל"ן אני מודה למר
ג'סי קרסנאו ומאחל הצלחה בפעילות המתחדשת.
חברות מסחריות רבות ותורמים רבים מהארץ ומחו"ל ממשיכים לסייע לאיל"ן
בתרומות ובתמיכה ,וזו הזדמנות נוספת להודות לכולם ולהביע את הערכתנו
על הסיוע.
ולסיום ברצוני לציין כי אנו עומדים בפני תקופת פיתוח והתחדשות באיל"ן.
לאור הצלחת מרכזי היום בחיפה ובבאר שבע ,אושרה בנייתם של שני מרכזים
נוספים בתל אביב ובירושלים ,ואנו נערכים לגיוס המשאבים הנדרשים
להפעלת המרכזים ,כדי שייתנו מענה תעסוקתי וחברתי לנכים רבים.
אני שולח לכל המתנדבים המסורים ולעובדי איל"ן תודות וברכת הצלחה
ב"מצעד הפרוטות" .יישר כוח!
					
אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל"ן

הלכה לעולמה בטי דובינר,
מייסדת איל"ן ויקירת הארגון
ארגון איל"ן מרכין ראש ומשתתף בצער
המשפחה על מותה של
גב' בטי דובינר ז"ל
מייסדת איל"ן ונשיאת הכבוד של הארגון
אישה רבת פעלים וחסד ,שהקדישה את חייה
לשיקום הילדים הנכים
אהוד רצאבי ,יו"ר
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
חברי הנהלת הארגון
המתנדבים ,העובדים והמטופלים

א

רגון איל"ן מרכין את ראשו
עם מותה של מייסדת
הארגון גברת בטי דובינר.
בטי דובינר עלתה ארצה בראשית שנות
החמישים .עם פרוץ מגפת שיתוק
הילדים בשנת  1952נחלצה בטי לעזרה
והקימה את ארגון המתנדבים הראשון
בישראל לטיפול בנפגעים "אילנשיל
פוליו" .לימים שונה שמו של הארגון
לאיל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים.
ביזמתה של בטי הובא לארץ תרכיב
סאלק והחלו לחסן את ילדי ישראל בכל רחבי המדינה .היא דאגה
לאספקת מכשירים אורתופדיים לילדים ולהכשרת כוח אדם מקצועי
בתחום הטיפול והשיקום ,וגייסה מתנדבים ומשאבים כספיים .בטי
הקימה יש מאין מסגרות לטיפול בנפגעים ,לשיקומם ולטיפול במשפחות
שכרעו תחת נטל הטיפול בילד הנכה והמצוקה הנפשית והכלכלית.
בשנים שבהן עמדה בטי בראש איל"ן היא הגתה ויזמה את "מצעד הפרוטות",
המבצע העיקרי של איל"ן לגיוס תרומות בארץ .כמו כן היא יזמה את הקמת
מרכז הספורט על שם ספיבק ברמת גן ,שהוא מרכז הספורט הראשון והגדול
ביותר של איל"ן ומשמש עד היום כמרכז שיקום וספורט לאלפי נכים .בטי
פעלה כדי להרחיב את פעילות איל"ן בכל רחבי הארץ ולהקים סניפים בכל עיר,
ודאגה להשגת האמצעים הדרושים לכך ולתיאום והכוונה של כל המערכת.
לבטי זכות ראשונים בפעילות ההתנדבותית בארץ .יזמותיה המבורכות ודרכי
פעולתה המקוריות שימשו דוגמה לרבים ,והן מיושמות כיום ברוב ארגוני
ההתנדבות בארץ .בטי הפכה את מערכת השירותים לנכים בישראל למערכת
מפוארת מן המתקדמות בעולם.
משפחת איל"ן נפרדת בצער מבטי דובינר .נמשיך לשאת את מפעלה
ולקיים את פעולות השיקום והרווחה למען אוכלוסיית הנכים בישראל.

כללי

דברים לזכרה של בטי דובינר
מאת :חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב

ה

כרתי את בטי בתחילת שנות החמישים,
כשמגפת הפוליו הכתה ביישוב ,בעיקר
בילדים קטנים .בטי גילתה את הטרגדיה הקשה,
את חוסר האונים של המדינה הצעירה בעת
שהיישוב עדיין ליקק את פצעיו הקשים ממלחמת
הקוממיות על אלפי הרוגיה ופצועיה .היא נרתמה
לעזרה וגייסה קבוצת אנשים הקשורים במפעל
"קרגל" שהקים בעלה ,סם דובינר ז"ל .מנהל מפעל
"קרגל" גר בשכנות אליי וכך נוצר הקשר שלי עם
בטי הג'ינג'ית ,האמיצה ובעלת הביטחון העצמי.
היא פנתה אליי בבקשה כמעט תקיפה לתת לה את
המרגניות הלבנות והגדולות בגינתי ,ואני נעתרתי
מיד .היא אספה פרחים מהגינות הקטנות כדי
למכרם למען הילדים חולי הפוליו.
עד מהרה גילתה בטי שאין במדינה מכון פיזיותרפיה
אמיתי ואין פיזיותרפיסטיות ,אלא אחיות ,מורות

להתעמלות וכדומה .בתוך זמן קצר היא גייסה שתי
פיזיותרפיסטיות שוודיות והן באו לעבוד עם הילדים
המאושפזים בסרפנד  -צריפין .כך הצטרפתי לארגון
"אילנשיל פוליו" שהקימה בטי .זכורה לי אפיזודה
קטנה :הבטחתי את עזרתי כ"אחות מוסמכת" אבל
לא בהתרמה .בטי זקפה את גבותיה ואמרה "אם
את תהיי משוכנעת שיש צורך בנעליים אורתופדיות
לילדים אך אין כסף  -את תאזרי עוז ותבקשי" ,ואכן
כך היה .בטי יזמה את הבאת "מצעד הפרוטות"
מארצות הברית ,והתהודה בתל אביב הייתה אדירה.
היא גייסה אנשי משטרה ,מכבי אש ,תלמידות בית
ספר לאחיות ,תזמורת ועוד ,וכולם צעדו ברחובות
תל אביב למען "ילדי הפוליו".
שום דבר לא עצר בעדה .היא גייסה כסף לקניית
חיסון סאלק כנגד הפוליו ,והזריקות המכאיבות
ניתנו בלוויית ממתקים שגייסה מעלית .היא קשרה

קשרים עם הסגל הדיפלומטי וארגנה אירועים שכל
המי ומי שילמו במיטב כספם כדי להשתתף בהם.
בטי גם הקימה את מרכז הספורט ברמת גן בעזרת
ידידיה ממשפחת ספיבק.
בוועידות "אילנשיל פוליו" שהתקיימו ב–1965-1964
הוחלט להרחיב את מעגל המטופלים ,וקיבלנו את
ארגון ההורים שתל"ם ,שטיפל בילדים עם שיתוק
מוחי .על כן שונה שם הארגון לאיל"ן.
בטי לא שמחה לקראת האיחוד הזה שהטיל עלינו
עול כבד ,אך בתוך זמן קצר היא נרתמה במשנה
מרץ כדי לקדם את עניין ילדי .C.P.
תקצר היריעה מלתאר את כל מעשיה הנפלאים,
את יזמותיה ואת הקשרים שיצרה למען הארגון
ולמען מרכז הספורט ברמת גן ,העיר שבה גרה עד
יום מותה.
יהי זכרה ברוך.

הכתבות הבאות נכתבו על ידי אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

"לא נשארה עין אחת יבשה"
רשמיו של ג'סי קרסנאו ,היו"ר החדש של אגודת הידידים בארצות הברית ,לאחר ביקור במוסדות איל"ן

ה

יו"ר החדש של אגודת ידידי איל"ן
בארצות הברית מר ג'סי קרסנאו ורעייתו
מריס ערכו בחודש דצמבר ביקורים במוסדות
איל"ן השונים .במשך שלושה ימים ביקר הזוג
קרסנאו במרכז היום בבאר שבע ,בבית הספר
אילנות ,במעון גילה ובבית תמר שבירושלים,

מר ג'סי קרסנאו ורעייתו מריס בחברת מטופלי מרכז
היום של איל"ן בבאר שבע בסדנת האמנות



במפעל המוגן בית מליכסון ובבית הספר און
שבתל אביב ובגן הילדים ובמרכז הספורט
ספיבק שברמת גן .בני הזוג ביקרו גם באום
אל–פחם ,שם קיבלו אותם נציגי הסניף בחום רב
בחג הקורבן המוסלמי .משם הם המשיכו לבית
מרים ,לבית קסלר ולמרכז הספורט בקריית
חיים .בכל הביקורים ליוו את הזוג מנכ"ל איל"ן
וצוות מאיל"ן .מר קרסנאו ורעייתו פגשו את
משתקמי איל"ן במסגרות השונות ,ושמעו מהם
על אורח חייהם ועל תמיכת איל"ן המוסיפה
לחייהם עניין ומשמעות ,מלבד סיפוק הצרכים
הפיזיים .בני הזוג פגשו גם את צוותי הסניפים,
את עובדי המסגרות השונות ואת המתנדבים
היקרים ,שסייעו כתמיד בטיפול בחברי איל"ן.
בביקור במרכז הספורט בקריית חיים בני הזוג
קרסנאו התרשמו מאוד מהמתקנים ומהאווירה.
הגברת מריס קרסנאו הביעה בספר האורחים

מר ג'סי קרסנאו עם ילדי גן ספיבק ברמת גן

של המרכז את תחושותיהם:
"מרכז זה הוא גן עדן מיוחד .הוא מציע את
המיטב בחיים לכולם .התרשמנו מכל המתקנים
ויותר מכך מהצוות האוהב המעניק ללא לאות.
אנו מלאי הערכה לחברי איל"ן .זהו ביקור

כללי

שתמיד נזכור".
מר ג'סי קרסנאו כתב:
"הדבר היחיד שאני יכול להוסיף למילים
היפות שכתבה אשתי הוא שניתנת תחושת
עידוד כאשר צופים בנכי איל"ן .אני נמלא
יראת כבוד בחושבי מהם האתגרים בחיי
בהשוואה אליהם .שנינו מקווים להיות לעזר
לאיל"ן לא רק להשגת מטרותיו אלא גם
להגשמת חלומותיו".
יו"ר איל"ן מר אהוד רצאבי ערך לכבוד מר
קרסנאו ורעייתו קבלת פנים בביתו .בקבלת
הפנים השתתפו ,בין השאר ,השר לשירותים
חברתיים מר יצחק הרצוג ורעייתו ,שופט בית
המשפט העליון יורם דנציגר  -שעד מינויו
לשופט בבית המשפט העליון היה חבר הנהלת
איל"ן ובעקבות המינוי נאלץ לוותר על חברותו
 יו"ר חברת הביטוח "הראל" מר יאירהמבורגר ,מנכ"ל בנק אגוד ויו"ר איל"ן לשעבר
מר חיים פרייליכמן ,מר דן פרופר  -מבעלי
"אסם" ,המנכ"לים של "פריזמה השקעות" מר
דב קוטלר ומר נעם ברוורמן ,שגריר אוסטרליה
בישראל מר ג'יימס לארסן ,שגריר סרי לנקה
בישראל והציר השני בשגרירות יפן בישראל.
אורן שירצקי מסניף איל"ן חיפה הנעים
את הערב בנגינה על אורגן והשחיינית
האולימפית ענבל פיזרו ,שזכתה במדליית

כסף באולימפיאדה האחרונה ובמדליית זהב
באליפות העולם ,ריגשה את הנוכחים כשסיפרה
על דרכה הספורטיבית מאז היותה בת חמש.
ענבל תיארה את הליווי הצמוד של איל"ן ואת
סיועו ,שאפשרו לה להגיע להישגיה הנאים
באליפויות העולם ובאולימפיאדה האחרונה.
מר אהוד רצאבי הודה למר קרסנאו על שהסכים
לעמוד בראש אגודת ידידי איל"ן בארצות
הברית ולחדש את פעילותה" .אנו מאמינים כי
הפעילות המתחדשת של אגודת הידידים תגדיל
משמעותית את סך התרומות לעמותה ותתרום
לקידום הנכים בישראל" ,אמר רצאבי.
השר הרצוג אמר באירוע כי הוא רואה באיל"ן
גוף חשוב ופעיל ביותר למען אוכלוסיית הנכים
בישראל ,וכי מטרתו היא להעלות את איל"ן
למודעות הציבורית ולפרסם את פעולותיה
הרבות למען ציבור הנכים בישראל.
עם שובו לארצות הברית שלח מר קרסנאו
לידידיו ולמכריו איגרת אינטרנטית שבה סיפר
על רשמיו העזים מהביקור .וכך כתב" :לא נשארה
עין אחת יבשה בקרב האורחים ששמעו את
דבריה של השחיינית האולימפית ענבל פיזרו,
שסיפרה ל– 70הנוכחים הנרגשים ובהם השר
הרצוג מה משמעות איל"ן בעבורה" .מר קרסנאו
קרא באיגרת לכל מכריו להתגייס ולקחת חלק
בפעילות למען איל"ן בארצות הברית.

קבלת הפנים בבית משפחת רצאבי.
מימין :מר ג'סי קרסנאו ,העובד הסוציאלי הראשי של
איל"ן ד"ר יוסי מלר ,מר אורן שירצקי ,יו"ר איל"ן בעבר
חיים פרייליכמן ,השחיינית האולימפית ענבל פיזרו,
יו"ר איל"ן אהוד רצאבי ומנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי

קבלת הפנים בבית משפחת רצאבי .מימין :מר ג'סי קרסנאו,
יו"ר איל"ן אהוד רצאבי והשר לשירותים חברתיים יצחק הרצוג

תערוכת "קרני אור"  -תערוכת יצירות של נכי איל"ן ועובדי חברת החשמל

ב

חודשים נובמבר-דצמבר  2007אירחה "גלריית
החשמל  "16את תערוכת "קרני אור" ,שבה
הוצגו יצירות של אמני איל"ן ויצירות של עובדי
חברת החשמל היוצרים במסגרת פורום "עובדים
ויוצרים" של החברה.
התערוכה הייתה פרי יזמה מבורכת של חברי "גלריית
החשמל  ."16לאחר מפגשים בין חברי הגלריה
לאמני איל"ן העלו חברי הגלריה את האפשרות
להציג תערוכה מיוחדת בנושא "אור" ולתת בה
במה של כבוד לאמנים הנכים לצד עבודות של עובדי
החברה שנוצרו בהשפעתה של חוויית המפגשים
המשותפים.
ב– 1בנובמבר התקיים בגלריה טקס פתיחת

מימין :יו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי והצייר עופר שפיצר
מבית קסלר .משמאל :שר התשתיות הלאומיות מר פואד
בן אליעזר ושלומי בן יקר ,שמראה לשר את הצילום
שצילם בביקורו בבית קסלר ,שאותו הגדיל והעניק לעופר
כמזכרת מהפעילות המשותפת

מימין :יו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ,שר התשתיות
הלאומיות מר פואד בן אליעזר ,יו"ר דירקטוריון חברת
החשמל רו"ח מוטי פרידמן ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון
צוריאלי ומנכ"ל חברת החשמל בפועל מר משה בכר על
רקע הציור "סתיו" של נסים פראייב ממרכז יום לנכים של
איל"ן בבאר שבע



כללי

התערוכה בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות
ח"כ פואד בן אליעזר ,יו"ר דירקטוריון חברת החשמל
רו"ח מוטי פרידמן ,מנכ"ל חברת החשמל בפועל מר
משה בכר ,יו"ר ארגון עובדי חברת החשמל מר דוד
מיקו צרפתי ,יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח אהוד רצאבי,
מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,מנהלי חברת
החשמל ,אמניה ,כלל עובדיה ,אמני איל"ן ומוזמנים
רבים .ארגון עובדי חברת החשמל תרם לאיל"ן
מראש סכום נכבד לרכישת תמונות מהתערוכה,

ובמעמד הפתיחה המרגש הוא הגדיל את סכום
התרומה בחמישים אחוזים .גם יו"ר הדירקטוריון
התחייב לרכוש תמונות לקישוט משרדי החברה
בסך ח"י אלפי שקלים.
יו"ר איל"ן הודה להנהלת חברת החשמל ,לאמני
החברה ולכלל עובדיה על הבמה המכובדת שהעניקו
ליצירות אמני איל"ן ועל התרומות ושיתוף הפעולה,
וציין את פעילותה של החברה למען הקהילה בכלל
ולמען איל"ן בפרט.

אמני איל"ן מבית קסלר ומבית מרים עם השר ,יו"ר איל"ן,
מנכ"ל איל"ן והנהלת חברת החשמל

האסיפה הכללית של איל"ן

ה

אסיפה הכללית של איל"ן נערכה השנה
במרכז היום של איל"ן בבאר שבע .מרכז
היום נערך לקבל את פני הבאים בחגיגיות רבה.
חברי "משפחת מרכז היום" ,כפי שהם מכנים
את עצמם ,ובראשם "אימא" דנה ביטון ,הכינו
את עצמם ואת ה"בית" לביקור החשוב .באי
האסיפה ראו את כל המטופלים בחדרי העבודה
ובפעילות המגוונת במקום .ברחבה האחורית
הוקמה "חנות" לרכישת מתנות פרי עבודתם של
הנכים ,וההתרגשות הייתה גדולה.
כבכל שנה נמסרו באסיפה הדוחות הכספיים
ודוח מפי המנכ"ל על פעילות האיגוד ,והם
שיקפו כתמיד את הפעילות הענפה והמגוונת
הנעשית באיל"ן על כל סניפיו ומוסדותיו
לרווחת אוכלוסיית הנכים בארץ .נוסף על כך,
זכו באי האסיפה ומרכז היום לביקור של השר

לפיתוח הנגב והגליל יעקב אדרי .השר הפתיע
את כולם כשהקדים להגיע למקום בגלל שינוי
בלוח הזמנים שלו ,וכך התפנה לסיור מקיף
בכל חדרי המרכז ולמפגש עם מטופלי איל"ן
בעת הפעילות .השר התרגש עמוקות והבטיח
להקציב  100אלף שקלים מתקציב משרדו
למרכז היום ,ובלבד שראש העיר יקציב סכום
זהה מתקציב העירייה .הוא בירך את הנוכחים,
את המתנדבים ואת עובדי איל"ן על פעילותם,
והודיע על תמיכתו הכספית למליאת האסיפה.
כדי לעגן את תרומת העירייה המתין השר
לבואו של ראש העיר מר יעקב טרנר ,אף שכבר
סיים את הביקור .רק לאחר שהגיע ראש העיר
והבטיח לשר כי יקציב למרכז היום סכום זהה,
נסע השר בחזרה לירושלים.
חברת המרכז גלינה גלפנביין העניקה לשר

השר לפיתוח הנגב והגליל נושא את דבריו בפני באי
האסיפה .בשולחן הנשיאות :מנכ"ל איל"ן מר שמעון
צוריאלי ויו"ר האסיפה עו"ד פנינה אלרואי

בתמונה :מנהלת מרכז היום הגברת דנה ביטון ,השר
יעקב אדרי ,יו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי וגברת גלינה
גלפנביין ,שהעניקה לשר את ציורה "ברחובות ירושלים"



ציור פרי מכחולה ולהקת התיאטרון של המרכז
הציגה בפני הנוכחים הצגת ילדים המוצגת בפני
ילדי גנים בבאר שבע במסגרת שיתוף פעולה בין
המרכז לקהילה.

מימין :ראש העיר יעקב טרנר ,יו"ר איל"ן רו"ח אהוד
רצאבי והשר יעקב אדרי

השר יעקב אדרי בביקור בסדנת הציור

כללי

משפחת מור–חיים מטורקיה ממשיכה
להעניק ולתרום לילדי איל"ן

ה

אחים סמי ויצחק  -איזי  -מור–חיים
תרמו לאחרונה סכום נכבד לקניית
מכשיר מוזיקה מתקדם ביותר מסוגו לחדר
המוזיקה בבית הספר אילנות שבירושלים.
המכשיר ,המכונה "אופטימיוזיק" ,הוא פרי
פיתוח ישראלי ,וכיום רק שני מכשירים כאלה
מצויים בשימוש בארץ .המכשיר משמש את
התלמידים בשיעורי המוזיקה .לדברי מנהלת
בית הספר ,המכשיר הייחודי מאפשר לכל
תלמיד ,אפילו המוגבל ביותר ,להרגיש כי הוא
יכול להפעיל וליצור מוזיקה בעצמו וכך להשפיע
על סביבתו .חשוב להדגיש כי בשל נכותם
הקשה של התלמידים תחושות מעין אלו נדירות
במציאות חייהם ,וכשניתנת להם הזדמנות פז
שכזו היא גורמת להעלאת הביטחון והדימוי
העצמי ,והדבר ניכר על פניהם.
ב– 6בינואר נערך בבית הספר אילנות טקס
הסרת הלוט מעל השלט המציין את תרומתם
של האחים מור–חיים ,שהוקדשה לזכר נשמת
הרב יצחק כדורי .סמי ואיזי מור–חיים ביקרו
בבית הספר וצפו בפעילות של הילדים עם
המכשיר בחדר המוזיקה .בעזרת המכשיר
השמיעו הילדים מנגינות במקצבים שונים
ובעצמות שונות ,לבד ובקבוצה ,והחדר התמלא
אור ,צלילים ושמחה של הילדים.
המורה למוזיקה הדגימה את עבודתה עם הילדים

וסיפרה על מורכבות המכשיר והאפשרויות
הרבות הגלומות בו ליצירה ולעבודה מוזיקלית
עם התלמידים.
הרב יוסי כדורי ,נכדו של הרב יצחק כדורי,
השתתף בטקס ובביקור בבית הספר ,והתפעל
מהעבודה הנעשית בו ומהקשר החם בין
התורמים למשפחת איל"ן .מנכ"ל איל"ן מר
שמעון צוריאלי הודה בשם איל"ן לסמי ולאיזי
מור–חיים על הידידות האמיתית ארוכת
השנים ועל תמיכתם המתמשכת באיל"ן .ארגון
איל"ן פועל ללא לאות לשיפור רווחתם של
הנכים בטיפולו  -לא רק בתחום הפיזי אלא
גם בתחומים חינוכיים ,תעסוקתיים ,חברתיים
ורגשיים  -ותרומות כמו אלו של האחים
מור–חיים מאפשרות לאיל"ן להמשיך לסייע
לאוכלוסיית הנכים ולהביא את כל החידושים
המסייעים להתפתחותם ולקידומם.
על שאלתו של איזי מור–חיים מה עוד חסר
בחדר המוזיקה ענתה המורה " -פסנתר" .לא
עברו שלושה ימים ופסנתר חדש ומתקדם הגיע
מתל אביב אל בית הספר אילנות ,תרומת
איזי מור–חיים .מלבד השימוש בפסנתר בחדר
המוזיקה ,כל תלמידי בית הספר נהנים ממנו
מדי בוקר.
כמו בכל ביקור ,גם בביקורה זה השאירה
משפחת מור–חיים תרומה נוספת לאיל"ן.

מימין :הרב יוסי כדורי ,מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי,
מר איזי מור–חיים ומר סמי מור–חיים .מעליהם חלק
ממכשיר המוזיקה ,היורד מן התקרה וקולט את
תנועותיהם של התלמידים המפעילים אותו

תלמידים מפעילים את מכשיר המוזיקה .האורחים מאחור



בת השירות הלאומי מנעימה לתלמידי בית הספר אילנות
את פתיחת יום הלימודים באמצעות הפסנתר החדש

מימין :מר סמי מור–חיים ,הרב יוסי כדורי ,מנכ"ל איל"ן מר
שמעון צוריאלי ומר איזי מור–חיים .מעליהם השלט לזכר
הרב יצחק כדורי

האורחים בסיור במנהרת החושים בבית הספר

כללי

מכתב התודה ששלחה מנהלת בית הספר אילנות נועה פחימה
לתורם היקר ,מר איזי מור–חיים:
 20בינואר 2008

איזי היקר,
לפני כשלושה שבועות ביקרתם אתה וסמי בבית ספרנו ,ויחד חנכנו
את מכשיר ה"אופטימיוזיק" שתרמתם לנו בקיץ האחרון.
הביקור שלכם ריגש מאוד את קבוצת התלמידים שאירחה אתכם,
ועורר הדים עוד ימים לאחר מכן .כבר למחרת התבשרנו על ידי מר
שמעון צוריאלי כי בנדיבותך החלטת לרכוש עבורנו פסנתר אשר,
כפי שאמרה זיוה  -המטפלת במוזיקה ,היה חסר לנו למסיבות
ולכינוסים בית ספריים .אלא שלאחר שהגיע אלינו הפסנתר
הנהדר שתרמת לנו באדיבותך ,התברר שתרומתו רבה עוד יותר.
מיום שהגיע הפסנתר אנו מתענגים מדי בוקר ממנגינותיו הנעימות

והמרגיעות .אחת מבנות השירות הלאומי שלנו התגלתה כנגנית
פסנתר מוכשרת ,והיא מתיישבת בכל בוקר לפני הפסנתר ומנגנת.
מנגינותיה מגיעות לכל חלל בית הספר ופותחות לנו את היום
בצורה נפלאה ,מרגיעה ונעימה  -וכל זאת הודות לנדיבותך הרבה.
בשם תלמידי בית הספר וצוות בית הספר ובשמי אני מברכת אותך
ומודה לך על נדיבות לבך ועל תרומתך הנהדרת לרווחת תלמידי
בית הספר .הלוואי וירבו כמותך בישראל ובעולם כולו!

ברגשי תודה והערכה,

נועה פחימה
מנהלת בית הספר אילנות

 201אלף שקלים חולקו ל– 32סטודנטים נכי איל"ן מטעם הקרן ע"ש
פאולינה וד"ר אברהם ברגמן ז"ל

כ

מדי שנה גם השנה חולקו מלגות
לסטודנטים נכים של איל"ן
מטעם קרן המלגות ע"ש פאולינה וד"ר
אברהם ברגמן ז"ל .מטרת הקרן היא
לעודד ולסייע לנכי איל"ן בלימודים
אקדמיים במוסדות המוכרים על
ידי המועצה להשכלה גבוהה .הקרן
מחלקת מדי שנה מלגות בשווי של
עד  10,000שקלים לסטודנטים .השנה
נהנו  32סטודנטים נכי איל"ן ממלגות
בסך כולל של  201אלף שקלים .ב–8
בנובמבר התקיים במרכז הספורט
של איל"ן ברמת גן טקס הענקת
המלגות ונכחו בו  32הסטודנטים ובני
משפחותיהם .נאמנות הקרן הגברת
חנה לאור ועו"ד פנינה אלרואי והעובד
הסוציאלי הראשי של איל"ן ד"ר
יוסי מלר מקדישים בכל שנה מזמנם
וממרצם כדי לאתר את הסטודנטים
המתאימים ביותר ולוודא שהמלגה
תעניק להם סיוע משמעותי ותקדם
אותם בלימודיהם ובהכשרתם לעתיד.

10

מקבלי המלגות עם נאמנות הקרן ,הגברת חנה לאור ועו"ד פנינה
אלרואי ,והעובד הסוציאלי הראשי של איל"ן ,ד"ר יוסי מלר

אודליה פיטוסי נושאת דברים .מאחוריה הגברת חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן
תל אביב ונאמנת הקרן ,וד"ר יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן

בין מקבלי המלגות השנה הייתה אודליה פיטוסי ,ואלה דבריה המרגשים:
אני אודליה פיטוסי ,בת  ,30ויש לי נכות של מאה אחוז בשל מחלת  S.M.A 2הפוגעת בקשר שבין השריר
לעצב וכך מביאה לידי רפיון שרירים.
נולדתי כבת ראשונה אחרי שני אחים ,ובגיל ארבעה חודשים אובחנה מחלתי .עד כיתה ב' למדתי
בבית ספר וגנים "אסיף" שבבית החולים אסף הרופא ,השייכים לחינוך המיוחד (מאחר שהתאשפזתי
תכופות בגלל סיבוכים נשימתיים הנובעים ממחלתי קרבתי לבית החולים הקלה מאוד) .אחר כך
למדתי שלוש שנים בבית הספר לחינוך מיוחד הרצפלד .למזלי הרב התברכתי בהורים ובבני משפחה
תומכים ביותר אשר האמינו בי וביכולותיי ,וכך הצלחתי להמשיך את לימודיי בכיתה ו' בבית ספר
רגיל ,אף שבתקופתי זה היה די חדשני .כשלמדתי בכיתה י"ב שכלתי את נתנאל אחי הבכור במסגרת
שירות מילואים שלו.
לאחר סיום הלימודים למדתי לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן במימון

כללי

הבנק הבינלאומי .היה לי ברור שאני רוצה לעסוק בתחום שמסייע לבני
אדם ,תחום שיאתגר אותי וייצור לי מקום להעניק .ב"ה סופקו לי כל
הזמן אמצעים להאמין בעצמי ,ורציתי להעביר את זה הלאה .למדתי נהיגה
וכך לאחר לימודיי האקדמיים יכולתי לעסוק בריכוז פרויקטים ,בהדרכת
בני נוער ובהרצאות .כמו כן עסקתי בפעילות התנדבותית בחוג החברתי
של איל"ן ובבית הגלגלים .הבחירה להמשיך בלימודי תואר שני לטיפול
באמנויות "התבשלה" אצלי זמן רב .בשל נכותי היה לי קושי רב להשתלב
בתחום שלמדתי ,וחשבתי שאני זקוקה למקצוע מוגדר ולעמדת יתרון
על פני מועמדים אחרים כדי שיהיה לי קל יותר לשווק את עצמי .תמיד
נמשכתי לתחום האמנות והשילוב בין יצירה לעשייה עבור האחר קסם לי.
בארץ קיימים כשישה מוסדות המכשירים לטיפול באמנויות ,ורק שלושה
מתוכם נגישים לכיסאות גלגלים .רק מוסד אחד מבין המוסדות הנגישים
 שלוחת אוניברסיטת לסלי  -היה נכון לקבל אותי והשכיל להתבונן בימעבר לאריזה שלי.
שלא כמו בלימודי תואר ראשון ,מדינת ישראל אינה מסייעת לסטודנטים

נכים במימון לימודי התואר השני ,אף שכיום הם חלק מן המסלול השגרתי
של רבים מהם .עלויות הלימוד שלי גבוהות מאוד מבלי לכלול בתוכן
הוצאות רפואיות ,עזרי לימוד וכדומה ,ולכן שמחתי ביותר שארגון איל"ן
החליט לסייע לי באמצעות מלגה זו ולעמוד לצדי כתמיד .איל"ן מסייע לי
לממש את עצמי על הצד הטוב ביותר והוא שזור לאורך חיי ,אם בקייטנות
שבהן נטלתי חלק בילדותי והיוו משב רוח מרענן לי ולבני משפחתי ואם
במרכזי הספורט והחברה שלו.
כשאני מביטה אל האופק ,אל כל מה שעוד מצפה לי ,אני רוצה להביא
לידי ביטוי את השכלתי ואת הכשרתי ולממש את עצמי בחיי האישיים
ובכל אפיק שבו ארצה לנוע .אני מאמינה בהשי"ת ובכוח שהעניק לנו להעז
ולומר "אני שווה לא פחות" ,לשמוח בחלקנו ולהאמין שאנחנו  -כמו כל
אחד אחר  -מהווים רווח לחברה.
בברכה,
אודליה

נחנך בית תמר החדש

ב

– 29בנובמבר נערך טקס מרשים ורב
משתתפים ,שבו נחנך משכנו החדש של
בית תמר על ידי גברת תמר קולק ,אשר
הקימה את בית תמר לפני  30שנה.
בית תמר ,בית לילדים עם נכויות קשות ,שכן
 30שנה במבנה ישן בקרבת הכניסה לעיר.
בשל הצורך לפנות את השטח ,נערך חיפוש
קדחתני אחר מבנה חלופי מתאים.
המבנה שנרכש לבית תמר שוכן בשכונת גבעת
משואה .הוא שופץ והותאם לצורכי הילדים
בעזרת הביטוח הלאומי ,משרד הרווחה,
עיריית ירושלים ,הקרן לירושלים ,קרן ויינברג
וארגון איל"ן.
בטקס כיבדו אותנו בנוכחותם ראש עיריית
ירושלים מר אורי לופוליאנסקי ,גברת תמר
קולק ,אלמנתו של ראש העיר המיתולוגי
טדי קולק ,משפחת קולק ,נציגות התורמת
משפחת פון הולצברינק ,נשיאת קרן ירושלים
גברת רות חשין ,נציגת הביטוח הלאומי גברת
אורית טובול ,נציג משרד הרווחה ד"ר שלמה
אליישר ,הנהלת איל"ן ,צוות העובדים ,אורחים
רבים ,דיירי הבית ומשפחותיהם.
רב השכונה קבע את המזוזה בפתח המשכן,

והגורמים השונים נשאו נאומים .התכנית
האמנותית ריגשה את כולם :יאיר ,דייר הבית,
הנעים את האירוע בשיר ראפ פרי עטו ,ונהיל,
דיירת מעון גילה ,שרה גם היא כמה שירים.
כדי להקל על הנכים הצעירים את המעבר
למבנה החדש הם שותפו בעיצוב המקום
ובעיצוב חדריהם .התוצאה מרהיבה והצעירים
נהנים מבית יפה וחדש .גם הקהילה מסביב
קיבלה אותנו בשמחה ובמאור פנים .כעת
מתפתח תהליך של שיתוף פעולה בין בית
תמר לקהילה סביבו ,וכמה חנויות מביאות
"משלוחי מנות" בכל סוף שבוע.
תהליך ההתאקלמות בעיצומו וכולנו תקווה כי
דיירי הבית ייהנו ממשכנם החדש.

ראש העיר נושא דברים בטקס

נציגות משפחת פון הולצברינק ליד השלט המציין את
תרומת המשפחה

גברת תמר קולק גוזרת את הסרט וחונכת את הבית על שמה
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כללי

בנק מזרחי טפחות בשיתוף פעולה מתמשך עם איל"ן

ב

נק מזרחי טפחות ממשיך לתרום לאיל"ן.
תרומתו של הבנק אינה באה לידי ביטוי
בתרומה כספית בלבד אלא גם בפעילות משותפת
עם ילדי איל"ן .הבנק ממשיך לתמוך בקייטנות
הקיץ ובחוג החברתי של איל"ן .השנה חגגו עובדי
הבנק את חג החנוכה וט"ו בשבט עם חברי החוג
החברתי והשתתפו ב"טור דה תרום"  -מסע
האופניים למען מרכז הספורט של איל"ן ברמת גן.
נוסף על כך ,תרם הבנק לפעילות מועדונית איל"ן
בבית שאן והמשיך בפעילותו עם החוג החברתי.

מדברי הנהלת משאבי אנוש של הבנק לעובדים:
"טור דה תרום  -המסע המופלא למען ילדי איל"ן
ישנם רגעים ושעות בחיים שאנו יוצקים לתוכם
הגשמה ועשייה של הערכים שעליהם חונכנו.
כזה היה בוקר יום א' 14 ,באוקטובר ,2007
עת פגשנו בנקודת הזינוק בעפולה את עשרות
הרוכבים ,נבחרת רוכבי הבנק ,לבושים בחולצות
רכיבה שמומנו על ידי הבנק .מראה רכיבתם של
נכים קטועי יד או רגל במסע המופלא ריגש
אותנו ,ובכוח הרצון האגדי שלהם התעודדנו
כולנו .כך המשכנו את מסע הרכיבה לאורך 70
ק"מ ,שבהם טיפסנו אל פסגת הגלבוע והגענו
עד פאתי שער הגולן ,שם הסתיים המסע".

מדברי מיטל הרוש מהחטיבה העסקית של
הבנק לעובדים:
"זכינו לחוות יחד הדלקת נר ראשון של חנוכה
עם ילדי החוג החברתי של איל"ן  -הדלקה עם
אור אחר .לצד הנר הראשון והשמש בחנוכייה
ריצדו אורות רבים ומזהירים ודלקו בעיני
הילדים שנכחו במקום.
תודה מיוחדת לכל אחד מכם על השותפות הנפלאה
שהורגשה באוויר ותרמה לאווירת חג מיוחדת,
בבחינת 'כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן'.
נקשרנו לילדי איל"ן בקשר מיוחד של נתינה,
ואנו מצפים לראותכם בהמשך פעילויותינו עם
ילדי החוג החברתי של איל"ן".
ממכתבה של עובדת הבנק שהשתתפה במרוץ:
"מצוידים באופניים יצאנו ברכיבה מעפולה
לטיפוס מייגע אל פסגת הגלבוע .השרירים כאבו
והעלייה הייתה ארוכה ,אך מראה נבחרת הנכים
הרוכבים עודד אותנו והוכיח לנו כי בעזרת כוח
רצון ואומץ ניתן להתגבר על הקשיים הפיזיים.
במסע רכבו אנשים קטועי רגל או יד שעברו
שיקום ארוך ואימונים מפרכים ,והם צלחו אותו
מלאי כוח רצון .החוויה הייתה מדהימה ומרגשת
ותרמה לא רק לילדי איל"ן אלא גם לכל אחד
מאיתנו ,שכן סיימנו את המסע בהרגשה של
עשייה ושיתוף עם החריג בקהילה".

עובדי הבנק רוכבים למען איל"ן

ברכת עובדי החטיבה העסקית של הבנק לחברי
החוג החברתי לרגל ט"ו בשבט:
"ט"ו בשבט הוא חג לטבע
אותו יש לשמר בדרך קבע
חג של נטיעת שורשים וצמיחה
לבלוב ניצנים ופריחה
חג שופע פירות האדמה
התמזגות הנוף  -לגוף ולנשמה
'כי האדם עץ השדה' ,כך נאמר במקורות
היא עובדה הכרחית להמשך הדורות
מאחלים לכם חג ירוק ופורח
והמשך מודעות לשמירת החי והצומח".

עובדי הבנק מדליקים נר ראשון עם חברי החוג החברתי

זו ההזדמנות להודות מקרב לב למר משה גוטמן ,לגברת צביה לרר ולגברת מיטל הרוש על שיתוף הפעולה ,על התמיכה המתמשכת ועל הידידות והאוזן
הקשבת וכמובן להנהלת הבנק ,ובראשה מר אלי יונס ,על התרומה.

משפחת גונצ'רובסקי ממשיכה להעניק ולתרום לילדי איל"ן

מ

ר זיגי גונצ'רובסקי ,מבעלי חברת גטר,
ממשיך לתמוך באיל"ן ,כפי שהוא עושה
כבר כמה שנים .גם הפעם העביר מר גונצ'רובסקי
תרומה נכבדה ,והיא סייעה ברכישת רכב נכים
חדש לשימוש סניף ירושלים .הרכב הוקדש למר
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ליאון גונצ'רובסקי ,אביו של זיגי ,אשר הגיע
ארצה להשתתף בטקס השקת הרכב החדש.
הטקס התקיים ב– 22בינואר ברחבת בית תמר
בירושלים .בבוקר ירושלמי קפוא הסירו זיגי
ואביו ליאון את הכיסוי מעל הרכב ,והחניכה

אתי עדני הדגימה את עלייתה לרכב בקלות
באמצעות ניווט עצמי של כיסא הגלגלים שלה.
הניידות היא הנושא החשוב והמהותי ביותר
עבור הנכה .שירותי ההסעה שמעניק איל"ן
לנכים שבטיפולו מאפשרים להם להגיע

כללי

למקומות לימודים ,תעסוקה ועבודה ,למפגשים
חברתיים ולמפגש עם הקהילה סביבם ועם
משפחתם ,ולהרגיש שווים ומועילים לעצמם
ולחברה .משפחת גונצ'רובסקי זכתה להיות
שותפה לשיפור איכות חייהם של נכים רבים
בירושלים ובסביבתה.
הנהלת איל"ן ,הנהלת סניף ירושלים וכמובן
מטופלי איל"ן בירושלים וסביבתה מודים
למשפחת גונצ'רובסקי על התרומה הנדיבה ועל
תמיכתה רבת השנים באיל"ן.

חניכת בית תמר מדגימה עלייה על הרכב

מר זיגי גונצ'רובסקי ומר ליאון גונצ'רובסקי מסירים
את הלוט מעל הרכב החדש .מאחור :יו"ר סניף איל"ן
ירושלים מר יוסי שלום

רצים במדבריות למען איל"ן

ב

מרוץ  RACING THE PLANETשהתקיים בחודש
אוקטובר במדבר סהרה השתתפו שני רצים
ישראלים ,קובי יצחקי ורועי מליכסון ,והם החליטו
להקדיש את מסעם לגיוס תרומות למען ילדי איל"ן.
קובי ,מנהל בכיר בחברת היהלומים "דלומי",
מחברות היהלומים המובילות בישראל ואחת
מחמש יצואניות היהלומים הגדולות בארץ ,יצא
למרוץ בעידוד החברה ובמסגרת פעילותה למען
הקהילה.
המרוץ התקיים במשך שבעה ימים בחלק המצרי של
מדבר סהרה ,והמשתתפים בו רצו לאורך  250ק"מ
במסלול שנחשב למסלול המרהיב ביותר של מדבר
סהרה .קו הגמר של המרוץ נקבע מול הספינקס,

סמוך לפירמידות מגיזה  -השריד היחיד שנותר
משבעת פלאי העולם העתיק.
כשמאחוריו שלושה חודשים של אימונים מפרכים,
הצליח קובי לסיים את המרוץ במקום התשיעי,
ולגייס מחברת דלומי ,מתעשיית היהלומים
ומתורמים פרטיים כ– 10,000דולר שנתרמו לארגון
איל"ן" .בכוונתי להשתתף בשלושת המרוצים
הבאים בשנת  - 2008במדבריות גובי ,בארגנטינה
ובאנטרקטיקה  -עד שנצליח לגייס סכום הגבוה
לפחות פי שלושה מהסכום שכבר התקבל .הסכום
שנגייס יועבר כולו לאיל"ן ויוקדש להמשך הפיתוח
והקידום של השירותים לאוכלוסיית הנכים
שבטיפולו" ,הצהיר קובי.

קובי יצחקי ורועי מליכסון עם דגל איל"ן בסהרה

סניף אשקלון

מדליקים נרות עם
ילדי הגן

ב

סניפנו יש מסורת של חלוקת
סופגניות לילדי גן שיבולת בכל
חג חנוכה .גם השנה ביקרנו בגן ,הדלקנו
עם ילדי הגן נר חנוכה ,וחילקנו סופגניות
חמות ומתוקות.

סופגניות לגן שיבולת
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סניף בת ים

כיף ב"נווה מדבר"
מאת :ברכה אלטרס ,מנהלת סניף בת ים

ב

– 23באוקטובר ארגן סניף בת ים יום
כיף לנכים ולגמלאים פעילים באיל"ן
במרחצאות "נווה מדבר" .כמו תמיד זכינו
לתרומת אוטובוס ,ונהג התנדב להסיע אותנו.

הנהלת "נווה מדבר" וצוותו אירחו אותנו יפה
מאוד .האירוח כלל ארוחה טעימה והשירות
וקבלת הפנים היו חמים ומזמינים.
כאשר הייתי בפעם הראשונה ב"נווה מדבר"

קראתי לו "מקום יפה בשום מקום" ,ובהזדמנות
המתאימה ארגנתי את יום הכיף במקום הקסום
הזה ,כדי שגם המטופלים שלנו והמתנדבים
ייהנו ויירגעו.

סניף חדרה

אירוע פרידה מרכזת סניף איל"ן חדרה גברת דבורה ברכני

ס

ניף איל"ן חדרה נפרד מהרכזת דבורה
ברכני ,אשר פרשה לגמלאות לאחר כ–30
שנות עבודה שבהן פעלה במסירות.
האירוע התקיים ב– 2במרס ונכחו בו חברי
ההנהלה ,המשפחה הקרובה ,חבריה הקרובים
ונציגת משפחות ילדי איל"ן.
באירוע נשאו ברכות בני המשפחה והחברים,
ויו"ר סניף חדרה והסביבה גברת אנקה גולדפינגר
נשאה ברכה מיוחדת ,שבה ציינה כי בכל
חמש שנות עבודתן המשותפת הוכיחה דבורה
לויאליות ומסירות אין קץ ובכך תרמה להישגיות
הסניף ולהצעדתו קדימה .כמו כן היא שמרה על

קשר נפלא עם הנהלת איל"ן הארצית ומוסדות
רבים אחרים ותמיד הייתה נכונה לתמוך ולעזור
במילה טובה בזמן הנכון לטובת הסניף ,הילדים
וההורים ,ופעלה שעות רבות בהתנדבות למען
נכי האזור.
חברות ההנהלה הגישו לדבורה שי פרידה  -ח"י עצים
שיינטעו על שמה ביער פאול האריס של קק"ל.
הערב כלל גם תכנית אמנותית מיוחדת שבה ניגנו
שתי נגניות חלילי צד והוגש כיבוד קל ,והכול בעזרת
תרומות שנאספו במיוחד לערב מרגש זה.
אנו מאחלים לדבורה בריאות ,אושר והצלחה
חברי הנהלת איל"ן חדרה והאזור יחד עם דבורה
בכל אשר תפנה.

סניף חיפה

מחנה איל"ן חיפה לבוגרים
מאת :סיגל לזרוביץ ,מנהלת סניף חיפה ,ועדילי פרי ,עובדת סוציאלית איל"ן חיפה

(המשך לכתבה שהתפרסמה ב"עלי אילן" )27

מ

חנה הקיץ התקיים השנה בתובל
בתמיכת רוטרי ישראל ובהפעלתו של
סניף איל"ן חיפה .במחנה השתתפו  22נכים
מכל רחבי הארץ וליוו אותם בהתנדבות כ–25
חונכים במשך  24שעות ביממה .בזכות תמיכתו
הממושכת של רוטרי ,שהפכה למסורת ,אנו
ממשיכים לקיים את המחנה מדי שנה .לכן
שלוחה תודתנו המיוחדת לנגיד רוטרי ישראל
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מר רן לין ,למר עקיבא הררי מרוטרי כרמל ולכל
ידידינו ברוטרי .אין בפינו מילים להודות לכם
על רוחב לבבכם ,על רצונכם הטוב ועל שיתוף
הפעולה הנפלא  -יישר כוחכם! אנו זקוקים
לכם ומקווים שתלוו אותנו עוד שנים רבות
בפעילויותינו למען הנכים ומשפחותיהם.
במחנה התנסו המשתתפים במגוון רחב של
פעילויות פנאי וחברה :שיט קיאקים ,רכיבה על

סוסים ,סדנאות פסיפס ,תקשורת ועוד .גולת
הכותרת במחנה הייתה השתתפות במופעים
של זמרים מהשורה הראשונה כשלום חנוך
ובועז שרעבי ,שהתייחסו באופן אישי אל חברי
הקבוצה ,הצטלמו איתם ,בירכו כל אחד מהם,
וריגשו את כולם עד דמעות.
רבים וטובים תרמו להצלחת מפעל חשוב זה:
שיאונה ומוטי בן סידון מגבעת נילי ,בעליו של

סניף חיפה

שירות הקייטרינג שיאונה בישולי שדה ,העניקו
למשתתפי המחנה חוויה קולינרית מיוחדת
במינה; שלום ,מבעלי חוף בננה ביץ' באכזיב,
אירח את כולם בדשא; גלי רוזנבאום ,מנהל
חוות רכיבה מקיבוץ רגבה ,ארגן מפגש מקסים
ומחמם לב; ולהקת ג'אז בראשותו של אורי
ביתן מטבעון הופיעה בהתנדבות .כמו כן תרמו
למחנה חברת אורן צובה פלמ"ח באמצעות מנהלת
משאבי אנוש גברת הילה רוגלין וחברת איי.דיי.בי
באמצעות מר דוד לוי  -אין כמוכם! בתיווכה של
אחראית היסעים מעיריית כרמיאל גברת אורנה
יעקובי נתרמו הסעות על ידי החברות נתיבי גוש
שגב ,מסילות וטיולי דניאל.

את המחנה ליוו כאמור  25מתנדבים ,והם טיפלו,
פינקו והרעיפו אהבה אין קץ ,והיו עבור הנכים
חברים טובים המדברים בגובה העיניים .בראש
המתנדבים עומד גיא שרי ,המרכז את המחנה
בהתנדבות ומגייס את חבריו ועמיתיו ,ולצדו
מסייעת בת זוגו חן רבאון–שרי .זה שבע שנים
מנהיג גיא במקצועיות את צוות המתנדבים,
מעניק להם כלים לטיפול חם ותומך ומעלה
את רף הפעילות והמחנה משנה לשנה .בזכות
המתנדבים המופלאים אנו מצליחים לאפשר
למשפחות הנכים לנוח מהטיפול היומיומי
ולאגור כוח ,ויוצרים לנכים הזדמנות למפגש
חברתי עם בני גילם ,שלא כולם חווים בשנות

בגרותם.
מחנה הקיץ של איל"ן חיפה הסתיים ,והחבר'ה
כבר החלו בספירה לאחור לקראת המחנה הבא.

יום כיף לאימהות איל"ן
מאת :סיגל לזרוביץ ,מנהלת סניף חיפה

כ

– 20אימהות לילדי איל"ן השתתפו ביום
כיף שנערך ב– 21בנובמבר במרכז השיקום
והספורט של איל"ן בקריית חיים .האימהות
נהנו מבוקר רגוע שבו יכלו להתפנות ולחשוב על
עצמן ועל צורכיהן ולהסיח את הדעת מטרדות
הטיפול בילדן ומן הטיפול הפיזי והרגשי המאפיין
את שגרת חייהן.
הן נהנו מהרצאות ומסדנאות חווייתיות .גברת
ציפי בר ,מטפלת בתזונה ,העבירה הרצאה
מרתקת בנושא התמודדות עם מצבי לחץ
באמצעות תזונה; גברת חנה פליבר הרצתה

בנושא הפנג שואי ,והאירה באור חדש את נושא
עיצוב הבית והסביבה; גברת בלה ברנשטיין
ממדיקולג' הדגימה טיפולים אלטרנטיביים,
שאפשרו לאימהות הרפיה ומנוחה; וגברת רוני
פיסו מסטודיו רוני פילאטיס אפשרה לאימהות
להתנסות בפילאטיס ובמתיחות ,וכך תרמה
לשחרור ולהרגשה הטובה .עבור חלק מהאימהות
הייתה זו התנסות ראשונה בתחום .כל הנשים
הללו התנדבו להנעים את זמנן של האימהות.
ברחבת הכניסה של מרכז הספורט הוקמו דוכני
מכירה להנאת המשתתפות .בעלי הדוכנים

תרמו מזמנם והציעו למכירה מגוון מוצרים רחב,
כגון תכשיטים ,כובעים ,מוצרי טיפוח ,כלי בית,
בגדים תחתונים ועבודות אמנות.
האימהות התארחו במעון בית קסלר של איל"ן
לארוחת צהריים עשירה וטעימה .בסיום הארוחה
נהנו האימהות מהרצאה מרתקת בנושא פסטה
של שף המעון מר ירון כהן ,ואף קיבלו מתכונים
של המאכלים שמהם נהנו .בסיום האירוח אמרה
אחת האימהות" :יש לנו כאן מרכז כה יפה,
שנעים להיות בו ולא רק לשם טיפול בבני
בבריכה  -הפעם נתתי גם לעצמי".

ביקור נשיאת האגודה של ידידי איל"ן קנדה באיל"ן חיפה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ב

– 15בנובמבר הגיעה נשיאת האגודה של ידידי
איל"ן קנדה גברת שבע הוניג לביקור של שלושה
שבועות בישראל .זה שנים רבות מאמצת אגודת
הידידים במונטריאול את מרכז השיקום והספורט
של איל"ן חיפה שבקריית חיים ,וגברת הוניג ביקרה
בחיפה ,וזכתה לקבלת פנים חמימה ואוהדת ביותר.
כמו בכל ביקוריה האחרים ,גם הפעם היא ערכה סיור
במרכז הספורט .בליל שבת נערכה לכבודה סעודה
חגיגית בהשתתפות חברי הנהלת איל"ן חיפה .בשבת
שטופת שמש השתתפה גברת הוניג בסיור מודרך
בבית לחם הגלילית ,שלווה בהסברים על תולדות

הטמפלרים בארץ .את ארוחת הצהריים בשבת זו
היא סעדה לצדם של יו"ר איל"ן חיפה גברת שרה
לבנשטיין ,מנהל מרכז הספורט מר עוזי פרלה ,חבר
הנהלת איל"ן חיפה מר גיורא לב ,שביקר לאחרונה
בטורונטו וסייע ביצירת קשרים עם הקהילה היהודית
למען איל"ן ,וכן צוות עובדי מרכז הספורט שמצוי
בקשרי עבודה הדוקים עמה .גברת הוניג הביאה עמה
תרומה מכובדת למען הנכים במרכז הספורט.
אין ספק שהביקור הקצר הוסיף עוד נדבך
לקשרים החשובים שבין איל"ן חיפה ובין אגודת
מימין :גברת שבע הוניג ,יו"ר סניף חיפה גברת שרה
ידידי איל"ן בקנדה.
לבנשטיין ומנהל מרכז הספורט מר עוזי פרלה
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סניף חיפה

חברת החשמל למען ספורטאי איל"ן חיפה
מאת :סיגל לזרוביץ ,מנהלת סניף חיפה

ו

עד עובדי חברת החשמל במרחב הצפון,
בראשות היו"ר דוד ביטון ,ממשיך בפעילותו
למען הקהילה .הוועד תרם שני כיסאות גלגלים
מיוחדים עבור ספורטאים נכים מצטיינים
המשתייכים למועדון הספורט של איל"ן חיפה.
שני כיסאות הגלגלים שנתרמו מותאמים אישית
לצורכי הספורט ולמגבלותיו של הספורטאי
הנכה ,ויוצרו מחומרים קלים במיוחד כדי שיהיו
קלי תנועה וגמישים.
מרכז השיקום והספורט של איל"ן בקריית חיים
מעניק שירותי ספורט ,שיקום ,חברה ותרבות
למאות נכים מכל אזור הצפון ,ופועלים בו כ–35
מדריכים בענפי ספורט שונים .במרכז נעשים
מאמצים אדירים להרחיב את מגוון הפעילויות,
להוסיף חוגים חדשים וייחודיים ולענות על
צורכיהם של הנכים  -ילדים ,נוער ובוגרים כאחד
 -ובהם הנכים הסובלים מנכות קשה.

מ"מ יו"ר המזכירות הארצית ויו"ר הוועד הצפוני
של עובדי חברת החשמל מר דוד ביטון אמר:
"עובדי חברת החשמל במרחב הצפון שמו להם
למטרה לסייע לקהילה בכלל ולנזקקים ולבעלי
מוגבלויות בפרט .התרומה לאיל"ן מהווה נדבך
בפעילות זו".
לירן גבע ,אשר ישתתף באולימפיאדה הקרובה בענף
טניס השולחן ,התרגש מאוד בקבלו את הכיסא
המיוחד שהותאם לו .לירן הביע את גאוותו על כך
שייצג את מדינת ישראל באולימפיאדה הקרובה
וציין עד כמה חשובה ומשמעותית עבורו תרומה זו.
יו"ר איל"ן חיפה גברת שרה לבנשטיין בירכה
את מוטי וגנר ,את ציפי גבע ואת כל נציגי
הוועד של עובדי חברת החשמל ,הודתה להם
על התמיכה המתמשכת בפעילותו החשובה של
איל"ן ,והביעה תקווה להמשך שיתוף פעולה
נפלא גם בעתיד.

מימין למעלה :מנהל הרווחה של חברת החשמל במרחב
צפון מוטי וגנר ,יו"ר איל"ן חיפה שרה לבנשטיין ,מנהל
מרכז שיקום וספורט עוזי פרלה ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
סיגל לזרוביץ ,חבר ועד חברת החשמל יצחק עזרן ,חבר
הנהלת איל"ן חיפה אריה לבנוני ,חברת הנהלת איל"ן חיפה
אורה גלבוע ,חברת המזכירות הארצית של חברת החשמל
וחברת ועד עובדי חברת החשמל במרחב צפון ציפי גבע.
מימין למטה :מנהל כספים וסגן מנהל מרכז שיקום וספורט
נחמן וולף וספורטאי איל"ן לירן גבע

ערבי פנויים-פנויות לנכים
מאת :סיגל לזרוביץ ,מנהלת סניף חיפה

ס

ניף איל"ן חיפה וועד עובדי חברת
החשמל במרחב צפון פותחים במשותף
מועדון חברתי לנכים ,ומשיקים ערב פנויים-
פנויות לבעלי מוגבלויות פיזיות.
הוגת הרעיון ויוזמת הערב היא גברת ציפי גבע,
חברת המזכירות הארצית של חברת החשמל וחברת
ועד עובדי חברת החשמל במרחב הצפון .גברת גבע
פנתה למנהלת סניף איל"ן חיפה בבקשה לחבור
לעמותה לשיתוף פעולה מיוחד במינו .מניסיונה
העשיר של העמותה נלמד כי אחד הקשיים הגדולים
של הנכים הוא מציאת בן/ת זוג ,ולכן הוחלט לערוך
אירוע במטרה למצוא לכך פתרון הולם.
בבית העובד של חברת החשמל התקיימה
מסיבה גדולה ובה נהנו הנכים מערב מדהים
ומלא פעילויות .את פני הבאים קיבלו יאיר
ומאיה ,שרשמו את פרטיהם והעניקו לכל אחד
מדבקה עם שמו .גליה מורל העבירה אנרגיות
חיוביות ומצב רוח טוב בסדנת צחוק שהדביקה
את כולם .בהמשך הערב נהנו הנכים ממשחקי
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חברה בהנחיית שרון דהן וזכו בפרסים יקרי ערך.
כמו כן הם נהנו מקריוקי ,משירתו המדהימה
של מנהל בית העובד יהודה חיימוביץ ואפילו
מריקודים סוערים  -כל אחד בהתאם ליכולתו,
מי בקביים ומי בכיסא גלגלים.
גברת גבע הודתה לכל הצוות שארגן את הערב
וסיפרה על התרגשותה מן הערב ,שבו ניצוץ
האהבה ניכר בעיניהם של המשתתפים.
מנהלת איל"ן חיפה גברת סיגל לזרוביץ הודתה
ליו"ר ועד עובדי חברת החשמל במרחב הצפון מר
דוד ביטון ,למנהל הרווחה מר מוטי וגנר ולכל אנשי
הוועד" :האירוע המרגש הזה מוכיח כי לאהבה אין
גבולות .תודה לכל אלו שבזכותם הצלחנו להגשים
את חלומם של נכים רבים ,אשר כמו כל אדם
מבקשים אהבה ובן זוג .אני מודה לכם על ההכרה
בחשיבות הסיוע לקהילה ועל האהבה וההתנדבות
המדהימה והמרגשת שלכם .אנחנו כבר חושבים על
המסיבה הבאה ,ומקווים להפוך את היזמה למסורת
ולצרף אלינו עוד סניפים ומסגרות כדי להגדיל את

מעגל ההיכרויות .כמו כן תודה לדודו מלכה על עזרתו
המשמעותית והחשובה בארגון הערב".
בת אל ,נכת איל"ן ,סיפרה בהתרגשות" :סוף
סוף יש לי הזדמנות לצאת וליהנות .אין לי הרבה
ערבים כאלה שבהם אני מרגישה כל כך טוב
ונהנית מכל רגע" .גם חבריה למסיבה הביעו את
תקוותם שיתקיימו עוד ערבים כאלה ובהם יוכלו
להכיר חברים ובני זוג.

סניף חיפה

בית מרים
חוברת חנוכה
מאת :ריבי הרפז ,מדריכת מחשבים

ב

ית מרים השיק השנה חוברת הפעלה לילדים
לכבוד חנוכה .החוברת פונה אל ציבור הילדים
בישראל ,ומכילה סיפורים ,שירים ,מתכונים ,חידות
ותשבצים בנושא חנוכה .החוברת הססגונית
מעוטרת בציוריהם של משתקמי בית מרים.
את החוברת הפיקו המשתקמים בשנה שחלפה
בהדרכתה וליוויה של מדריכת המחשבים ריבי הרפז.
המשתקמים נעזרו באמצעים בסיסיים שברשותם,
בתוכנות מחשב מגוונות שאליהן נחשפו בשנה זו
ובמדפסת צבעונית ביתית הנמצאת בבית מרים.

בשלב השני נעשה שיווק אגרסיבי של החוברת:
היא הוצעה למכירה לבתי ספר יסודיים ולעובדי
מפעל כרמל אולפינים ,נמכרה בבזארים ,ונמכרה
על ידי המשתקמים לעוברים ושבים בקרן רחוב.
נוסף על כך ,תלמידי אורט אפק ,שנמצאים עמנו
בקשר שוטף ,התגייסו למלאכה ומכרו את החוברת
בהצלחה רבה בקניונים בקריות .החוברת פורסמה
בכתבה מפורטת ומפרגנת במקומון הנפוץ "הד
הקריות" ואפילו במוסף הכלכלי של "ידיעות
אחרונות" ,וכך כמובן הוגברה מודעות הקהילה

לפעילות המבורכת של בית
מרים.
בסך הכול נמכרו כאלף חוברות חנוכה .ההצלחה
הזו חיזקה את תחושת משתקמי בית מרים בדבר
חשיבות ערך העבודה .המשתקמים נרתמו לתהליך
מתחילתו ועד סופו ,והפרויקט הזה גיבש אותם
כקבוצה ותרם להגברת המוטיבציה שלהם להמשיך
לעבוד ולייצר.
בזכות המכירות הנאות זכו משתקמי בית מרים לקבל
דמי חנוכה מכובדים לכבוד החג.

בית מרים מצטרף לתחרות "עסקים ירוקים" של אדם טבע ודין
מאת :ריבי הרפז ,מדריכת מחשבים

ה

צטרפנו כמתחרים מן המניין לתחרות "עסקים
ירוקים" של אדם טבע ודין בשיתוף התכנית
"העולם הבוקר" בהנחייתו של אברי גלעד.
מובן שלא הפרס הוא שגרם לנו להצטרף לפרויקט
חשוב זה .אנו בבית מרים סבורים כי שמירה על
איכות הסביבה והפחתת הסכנות של התחממות
כדור הארץ חשובות מאין כמותן .אנו מאמינים
שהאחריות והיכולת להשפיע ולבצע שינויים אינן
נחלתם של פוליטיקאים ,אנשי עסקים ובעלי
מפעלים בלבד אלא גם של האזרח הקטן ,ולכן
במסגרת הלימודים בבית מרים התחלנו להטמיע
את תורת ההגנה על כדור הארץ והשמירה על
משאביו יקרי הערך .אנו מעלים רעיונות ופתרונות
לחיסכון באנרגיה כגון חשמל ודלק בתקווה שהם

ייושמו גם בבתי התלמידים .אנו רואים שהתיאוריה
מחלחלת ועוברת מהמשתקמים אל בני משפחתם,
ומתרגשים לראות את ההשפעה שיש לנו בעניין
חשוב זה.
לשמחתנו ,התבשרנו שנבחרנו להיות בין חמשת
המפעלים במקצה ראשון מבין שלושה .צוות כתבים
וצלמים הגיע אלינו וצילם אותנו לתכנית הבוקר.
מנהלת בית מרים דפנה הולנברג סיפרה על בית
מרים ומטרותיו ,הציגה את עבודות המשתקמים
ותיארה את החשיבות והמשמעות של הנושא בקרב
הצוות והמשתקמים .מדריכת המחשבים ריבי הרפז
הציגה את השינויים שננקטו בבית מרים בעקבות
ההצטרפות לתחרות :הפסקת השימוש בכלים
חד פעמיים ,רכישת מסכי מחשב דקים חוסכי

אנרגיה ,הפרדת אשפה הניתנת למִחזור מן האשפה
הרגילה ,איסוף סוללות משומשות והעברתן למפעל
הקומפוסט בקריות ,התקנת מנגנון לכיבוי אוטומטי
של המחשב בתום יום עבודה ועוד .המשתקמים
צולמו בעת שיצרו יצירות מחומרים ממוחזרים ,כגון
פסלים מנייר ,עבודות עץ וראשי דשא.
אנו מאמינים שכל שינוי בהרגלים שלנו גורם
להפחתה ניכרת של כמות גזי החממה הנפלטים
בישראל ,וקוראים גם לכם לא להיות אדישים
ולהצטרף לתהליך החשוב הזה של בלימת התחממות
כדור הארץ ושמירה על המשאבים שלו .חשוב גם
שתחשבו איך אפשר להשפיע ולהעביר את המסר
אל בני משפחתכם ,אל חבריכם ואל שכניכם  -לא
רק עבורנו אלא גם עבור ילדינו ונכדינו.

בית קסלר
ערבי זמר בבית קסלר
מאת :הדרה רונן ,רכזת מתנדבים ,בית קסלר

ל

פני כשנה קיבלתי שיחת טלפון מרגשת.
מעבר לקו נשמע קולו של מוישה וייס.
מוישה סיפר לי שחברו ראה בעיתון המקומי
של קריית שמואל מודעה לגיוס מתנדבים לבית
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קסלר ,ומששמע על כך החליט לתרום את חלקו.
מוישה מנחה ערבי זמר ברחבי הארץ ומשתתף
במופע הייחודי של שירי שנות השישים "סיפורי
כרבולת" ,והוא גם בעליו של בית דפוס ומכון

גרפיקה .למרות הכול הוא מצא זמן גם עבורנו.
קבענו פגישה כדי להראות לו את הבית שבו
בחר להתנדב :בבית שלנו ,בית קסלר ,מתגוררים
אנשים בני  18עד  45עם נכות פיזית קשה ,וזה

סניף חיפה

בית קסלר
הבית שלהם לחיים כל זמן שהם בוחרים להיות
עמנו .הרעיון המנחה של בית קסלר הוא שלכל
אדם יש זכות לקום בבוקר ליום של תכלית.
החיבור היה מיידי .מוישה ואני בחרנו לפתוח
את ערבי הזמר לקהל הרחב בעידודו של מנהל
הבית משה דולב .מי שאוהב לשיר  -מוזמן
להשתתף!!! הדיירים שלנו אוהבים לשיר
ואוהבים לקבל אורחים.
מוישה מגיע עם בנו חיים ,עורך מוזיקלי ומנגן
בקלידים ,ויחד הם בוחרים את השירים .אמוץ,
בן נוסף של מוישה ,נרתם אף הוא למשימה
ומשמש כאיש הסאונד באירועים שלנו .בערבי

חוג תיאטרון
שלום לשחקני תיאטרון בית קסלר ולשכי
הבמאי,
כמו בשנה שעברה ,רציתי להודות לכם מקרב
לב על שהסכמתם להופיע בפני הסטודנטים
לפיזיותרפיה ולחלוק עמם בצורה כנה ומרתקת
את עולמכם ,שאיפותיכם והצלחותיכם.
אני מקווה שנוכל להמשיך לשמור על קשר פורה
גם בעתיד.
בברכה,
ד"ר יוכבד לויפר
החוג לפיזיותרפיה

הזמר משתתפים גם הגיטריסט יונתן והמתופף
עודד ,חבריו של חיים.
כבר נערכו כמה ערבי זמר ,והדיירים נהנו מאוד.
לכן הם כל הזמן שואלים מתי יהיה ערב הזמר
הבא .מתוכננים ערבי זמר נוספים עם זמרים
אורחים מידידיו של מוישה.
צוותו של מוישה וייס נותן את הנשמה ואת הלב
והקהל מחזיר לו אהבה .כשהודיתי להם בפעם
הראשונה על שעשו למעננו הם צחקו וחשבו
שנכון יותר שהם יודו לנו על הזכות שנפלה
בחלקם .מתברר שמתנדבים אמיתיים מרגישים
שהנתינה ממלאת אותם.

מוישה אמר לי שחלומו הוא שעשרות אוהבי
זמר עברי יגיעו בקביעות לערבי הזמר וישירו
עם הדיירים.

מרכז הספורט
חוג שחמט מיוחד  -נכים המתנדבים למען נכים
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ב

– 17ביוני החל לפעול במרכז הספורט של
איל"ן חיפה שבקריית חיים חוג שחמט
מיוחד במינו .את החוג מדריכים בהתנדבות שני
שחמטאים מחוננים חברי בית קסלר  -עמיחי
קורני וגולן המבורגר .שניהם רתוקים לכיסאות
גלגלים .החוג מתקיים מדי יום ראשון בשעות
אחר הצהריים במועדון החברים ,ומהווה סמל
לשיתוף פעולה בין שני מוסדות איל"ן השכנים
 בית קסלר ומרכז הספורט.אין הנאה וסיפוק גדולים יותר  -נכים המתנדבים
למען חבריהם הנכים ועושים זאת עם כל הלב!

מדריכי החוג עמיחי קורני וגולן המבורגר

שירות מבחן למבוגרים בשיתוף פעולה עם איל"ן חיפה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

מ

אז שנת  1994נעזר מרכז השיקום של איל"ן
חיפה שבקריית חיים בעובדי של"צ (שירות
לתועלת הציבור) לשם סיוע לנכים בענפי הספורט
והשיקום המגוונים .במשך השנים נוצרה מערכת יחסים
הדוקה ופורייה בין מרכז הספורט ובין שירות המבחן.
חלק מהאנשים שנשלחו לבצע עבודות שירות לציבור
מטעם בית המשפט נשארו ידידים נאמנים של איגוד
איל"ן ומרכז הספורט גם בתום עבודתם ,ועד היום ניתן
להיעזר בהם למשימות למען רווחת הנכים.
שירות המבחן למבוגרים במחוז חיפה והצפון ארגן

ב– 1בנובמבר יום עיון לעובדיו וביקש להתארח
במרכזנו .נענינו בשמחה להעמיד לרשות עובדיו כמה
חדרים .בדברי הברכה שנשא מנהל מרכז הספורט מר
עוזי פרלה הוא הציע להפוך את מרכז הספורט למקום
המפגש השנתי של שירות המבחן למבוגרים ,ואמר כי
זאת תהיה תרומתנו למשרד העבודה ולקהילה שבה
אנו חיים.
קצינת המבחן המחוזית גברת נאוה רוזנבאום כתבה
למר עוזי פרלה כדלקמן:
"אני מבקשת להודות לך מקרב לב על האירוח המרגש

והמכבד שהענקת לנו בישיבת הצוות .נהנינו מהמבנה
המפואר ,המכבד והנעים ,מהיחס החם ומהנכונות
לספק כל צורך שהתעורר במהלך הישיבה .התרשמנו
עמוקות מהיחס החם והלבבי שאתם מעניקים לבאי
הבית ,מהפתיחות ומהנכונות להעמיד את המבנה
שבאחריותכם לשירותנו ככל שנדרש ,ועל כל אלו אנו
מבקשים להודות לך מקרב לב .זו ההזדמנות להודות
לך על שנים ארוכות וטובות של שיתוף פעולה עם
שירותנו בקליטת עובדי השל"צ במרכז איל"ן ברגישות
ומתוך הבנת צורכיהם".
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סניף ירושלים

הישגים בטניס לספורטאי איל"ן ירושלים

ב

תחרות טניס בכיסאות גלגלים שהתקיימה באילת
ב– 10-8בנובמבר זכו במקומות נכבדים שני טניסאים
מאיל"ן :שחר לוי ושלומי מרציאנו.
שחר לוי זכה במקום הראשון בתחרות יחידים דרג  .Aשחר,
בן  ,34נשוי  ,2 +נפצע לפני  12שנים בתאונת אופנוע ומשחק
טניס בכיסא גלגלים כארבע שנים.

שלומי מרציאנו זכה במקום השני יחד עם נכה צה"ל בתחרות
זוגות דרג  .Aשלומי ,בן  ,47נשוי  ,5 +נפצע לפני ארבע שנים
בתאונת דרכים ,והוא משחק טניס שנה ועשרה חודשים.
שלומי ושחר מתאמנים בקביעות במרכז הטניס במלחה
שבירושלים במסגרת פעילות הספורט של איל"ן ,ומאמציהם
נושאים פרי.

שלומי מרציאנו ושחר לוי

מעון גילה
תרפיה במוזיקה
מאת :רוית פלג ,דיירת מעון גילה

כ

בר שלוש שנים אני לומדת תרפיה במוזיקה
במעון נכים גילה .שיעור כזה הוא ייחודי במעון.
המורה שלי ,דבי יודלביץ ,מנגנת לי בפסנתר שירים שאני
בוחרת .אנחנו נפגשות לשעה פעם בשבוע ומשלימות זו
את זו .השיעור עוזר לי להיפתח ולשיר את מה שאני
רוצה להביע  -וזה כיף גדול.

במסגרת זו קיבלתי אומץ לפנות ליוצרים כמו קובי
אשרת ויאיר קלינגר ,ואפילו מנחם פרי ,השדרן מרשת
ג' ,צרב לי שיר על דיסק .דבי למדה לנגן אותו ואני
מצטרפת בשירה.
בעברי הייתי קיבוצניקית והזדמן לי ליצור קשר עם
מלחין שהלחין שיר ילדים לפסטיבל הילדים .יצרתי

איתו קשר והוא שלח לי את תוויו של השיר .דבי למדה
לנגן אותו בפסנתר ,ואני שרה את השיר ונהנית מאוד.
יש שירים שדבי אומרת כי הם "תפורים" בדיוק לקול
שלי  -וזה ממש מרגש .השירה אצלי היא בנשמה.
מעל במה זו אני רוצה לומר תודה מיוחדת לדבי
יודלביץ על מה שהיא עושה בשבילי   .

מטע האבוקדו של ירון
מאת :ירון רובין ,דייר מעון גילה

ק

וראים לי ירון ,ואני גר במעון נכים גילה.
אני נשוי לאינגה ,שאותה פגשתי במעון.
התאהבנו ממבט ראשון ונישאנו במעון לפני
ארבע שנים .היום אני פעיל מאוד בקבוצת הגינון
בהדרכתה של שושי.
בתחילה לא התעניינתי בצמחים כלל ,והקדשתי
את זמני לכתיבת ספר .ביום סתווי אחד נתן לי חבר
גלעין של אבוקדו .לא ידעתי מה לעשות בו ,ולכן
הבאתי אותו לקבוצת הגינון .המדריכה שושי סיפרה
לי שהאבוקדו הוא עץ טרופי שמקורו במקסיקו,
ושמו לקוח מהשפה האצטקית .האבוקדו הוא חד
ביתי ,כלומר יש עץ נקבי ועץ זכרי .ההאבקה אינה
עצמאית מפני שהפרחים הזכריים והנקביים בעצים
אינם פורחים באותו הזמן .לכן נוהגים להשתמש
באמצעים מלאכותיים להפריה ,כגון מכחול הפריה
שבאמצעותו מעבירים אבקה מפרח בעץ אחד לפרח
בעץ האחר .עצי האבוקדו הראשונים בארץ הובאו
על ידי הנזירים ממנזר השתקנים .היום קיימים
מטעי אבוקדו רבים בישראל.
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שושי המדריכה הניחה לפניי קערה עם עציץ ואדמה,
ואמרה לי שניתן לזרוע את זרע האבוקדו היישר
באדמה .אמרתי" :שאני אתלכלך ,מה פתאום?!"
שושי אמרה שיש אפשרות למלא את העציץ בעזרת
כף .הסכמתי ללא התלהבות יתרה ,ובזה הסתכם
המפגש שלי עם קבוצת הגינון.
בזמני הפנוי המשכתי בכתיבת הספר ,ומדי פעם
נכנסתי לחדר לבקר את החברים ואת האבוקדו.
נאמר לי שזרע האבוקדו הוציא שורשון זעיר .והנה
מתוך הגלעין עלה הגבעול ועליו לבלב עלה קטנטן.
התרגשתי מאוד .לאחר כמה שבועות שבתי לבקרו.
שושי אמרה שאינה מוכנה לטפל בשתיל" :יש לי
המון עציצים ,והעציץ הזה הוא שלך בלבד".
עדיין לא הייתי פנוי להגיע באופן סדיר לקבוצת
הגינון ,ולכן לקחתי את העציץ לחדרי וטיפלתי בו.
השקיתי אותו ,הורדתי את העלים היבשים וכל יום
ראיתי איך הוא גדל ומתפתח .חשתי אושר גדול.
גם אשתי הפכה לשותפה פעילה בטיפול באבוקדו.
כעבור שלוש שנים הגיע האבוקדו לגובה של יותר

ממטר ,ושאלתי את שושי אם אפשר לשתול אותו
בגינת המעון .שושי ואני יצאנו לגינה בקומת מגוריי
ושתלנו את הגלעין שהפך לעץ .תחמנו אותו באבנים
והשקינו אותו .הבטחתי שאדאג להשקותו ולטפל
בו .אף שאני בכיסא גלגלים ,יצאתי לטפל בו גם
בימי הקיץ הלוהטים ובימי הגשם .יום אחד יצאתי
לגינה וגיליתי שהאבוקדו שלי זז .חשבתי ש"יש לו
רגליים" וביררתי מה קרה .התברר לי שמרדכי ,הגנן
של המעון ,חשב שלאבוקדו יהיה טוב יותר במקום
אחר ,מרוחק כמה מטרים מהמקום שבו שתלנו
אותו .לא התווכחתי .מרדכי הוא גנן ותיק עם ניסיון
רב וידע בגינון .עם זאת באותו היום הכנתי שלט כדי
שהאבוקדו לא יחליט שוב לנדוד בעזרת מרדכי.
בינתיים גיליתי את עולם הצמחים ,והיום אני חבר
מן המניין בקבוצת הגינון .אני מביא זרעים של
פלפל ,גמבה ואבוקדו .לפני שאני זורע את האבוקדו
אני מנשק את הזרע ,והוא נובט תמיד.
בקרוב יהיה לי מטע שלם של אבוקדו  -לכל
המעוניין.

סניף ירושלים

מעון גילה
מרפאת שיניים במעון הנכים גילה

מ

רפאת השיניים במעון הנכים גילה התחדשה
והיא פותחת את שעריה למטופלים ובעיקר
לבעלי צרכים מיוחדים ולנכים המרותקים לכיסאות
גלגלים ידניים או ממונעים .לצוות המרפאה ניסיון
של למעלה מעשר שנים בטיפול בנכים ובבעלי
צרכים מיוחדים .מרפאת השיניים מספקת מגוון
רחב של טיפולים ברמה מקצועית גבוהה תוך

מתן יחס חם ואישי והתייחסות למחלות כלליות,
לנכויות ,למגבלות הפיזיות ולצרכים האישיים של
המטופלים.
הטיפולים כוללים:
= טיפולים משמרים
= טיפולים פרותטיים
= טיפולי שיננית

מרפאת השיניים מומלצת על ידי רופא
השיניים הראשי של משרד הרווחה .הגישה
למרפאת השיניים נוחה ומותאמת לנכים.
לקביעת תור אפשר להתקשר( 02-6763806 :ישיר)
או  02-6761082שלוחה ( 118דרך מרכזיית המעון).
נשמח לשרתכם,
צוות מרפאת השיניים

סניף פתח תקווה

מסיבת סיום שנה במועדונית איל"ן פתח תקווה
מאת :ארז לוינשטיין ,רכז מועדונית איל"ן

ב

סוף חודש יוני הסתיימה שנת פעילות מוצלחת במועדונית איל"ן.
במסיבת הסיום נכחו ילדי המועדונית ,מתנדביה ונציגי איל"ן פתח
תקווה .המסיבה נפתחה בברכות ובהענקת תעודות הוקרה ומתנות לכל
באי המועדונית .בתכנית האמנותית הופיע תיאטרון החיות של מרינה
ואלכסיי .במהלך ההופעה נדהמנו מן הפעלולים המיוחדים והמשעשעים
שנעשו בעזרת כלבים ,ארנב ,חתול ,חמוס ,יונים ותוכים .ילדי המועדונית
התלהבו מהמראות ושיתפו פעולה באופן יוצא מן הכלל .לאחר ההופעה
פנו הילדים למלאכת יד עם המדריכה לאמנות רחל.
המסיבה הסתיימה בכיבוד ובנשיקות וחיבוקים.

כנס בנושא "המחויבות האישית שלי"
מאת :מלכה מכנס ,יו"ר איל"ן פתח תקווה

ע

יריית פתח תקווה קיימה בחודש אוקטובר
כנס שנתי בנושא "המחויבות האישית
שלי" .בכנס נכחו נציגי משרד החינוך ,נציגי עיריית
פתח תקווה ,רכזי בתי הספר של חטיבות הביניים
והתיכונים ונציגי מקומות ההשמה.
התכנית "המחויבות האישית שלי" מופעלת
בהצלחה בבתי הספר התיכוניים בעיר .במסגרת
תכנית זו מתנדבים התלמידים במוסדות ובארגונים
שונים בקהילה .התכנית החינוכית מופעלת על ידי
מִנהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
לאחר התכנסות וברכות נערך טקס הענקת
תעודות הוקרה והערכה לרכזים ולמקומות
השמה מצטיינים .העובדת הסוציאלית של
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איל"ן פתח תקווה גברת מלי ברקוביץ נבחרה
למפעילה מצטיינת של בני נוער מתנדבים
במסגרת התכנית ,ובדברי הברכה שנישאו
דובר על פעילותה המבורכת התורמת להעלאת
התנדבות בני הנוער בקהילה .זו ההזדמנות לציין
את עבודתה המעולה והמבורכת עם מטופלי
איל"ן ובני משפחותיהם.
לאחר הטקס הועלתה הצגת יחיד של השחקנית
אורלי לביא ,שעסקה בנושא המחויבות האישית.
ההצגה הועברה בצורה הומוריסטית ,הציגה
דמויות צבעוניות ומגוונות ,והתמקדה במניעים
להתנדבות ,בדילמות ,בקשיים ובתהליכים שבדרך.
הערב נחתם בדיון פתוח על תוכני ההצגה.

סניף רחובות

חוג גלגלי רני

עריכה ,צילום ועיצוב :אסתי בר

= במסגרת תכנית ארצית בפרויקט "גם אני יכול"
התארחו בחוג גלגלי רני תלמידי כיתות ז' מחטיבת
הביניים של נס ציונה ,הוריהם ומורות המדעים.
התלמידים אמורים להפיק עזרים חיוניים לאוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים .התלמידים התעניינו בקשיים,
הציעו הצעות ושמעו את דעתם של חברי החוג.
בהמשך הערב הם הצטרפו למעגל הרוקדים בהנחיית
המדריכים לאה הדדי–דב ועדי אתירם .פעילות זו היא
המשכן של פעילויות נוספות שנערכות בחוג בשיתוף
הקהילה בכלל וקהילת נס ציונה בפרט ,בעידוד ראש
המועצה מר יוסי שבו ובשיתוף פעולה עמו.
= באוקטובר השתתפו חברי החוג בצעדת רון ארד
במסלול המותאם לכיסאות גלגלים שאורגן על ידי

עיריית רמת השרון.
= כמנהג החוג לחגוג כל חג ,חגג החוג את ט"ו בשבט
עם הרבה פירות יבשים ובלונים בצורת עצים בנוכחות
אורחת הכבוד ח"כ זהבה גלאון.
= החוג חגג יום הולדת למרקיד עדי אתירם .עדי יוצר
ריקודי עם וגם מתאימם לריקודים בכיסאות גלגלים,
והוא קיבל מהנהלת החוג מתנה יצירתית ומיוחדת:
 13חולצות שעל כל אחת מהן מודפס שם של שיר
שהוא התאים לו ריקוד נכים.
= הנהלת החוג עוסקת בהכנות לקראת "קרנבל" פורים
ענקי שייערך במוצ"ש 22 ,במרס ,ויוזמנו אליו כל
הרוקדים בכיסאות גלגלים מרחבי הארץ.
הנהלת החוג מודה לחברה אסתי בר על שהיא דואגת

לפרסם פרסומים על החוג ועל הלהקה בעיתונות
המקומית ,באינטרנט ובמצגות היפות לחברי החוג.
אסתי היא מדריכת ריקודי עם זה שנים ,וכיום היא נכה
הרוקדת בכיסא גלגלים בחוג.

לידיה עם ח"כ זהבה גלאון

סניף רמת גן

מרכז הספורט
בזכות כוח הרצון

ה

כל הכתבות נכתבו על ידי אברהם תשובה

שחיין הרוסי איגור פלוטניקוב ,שנולד לפני  27שנה ללא
שתי גפיים עליונות ,הדהים בחודש דצמבר את צופי
אליפות החורף בשחייה לנכים ,שנערכה בבית הלוחם באפקה.
למרות נכותו ,המשמעותית מאוד בענף השחייה ,הפגין איגור
יכולת ניווט ומהירות במשחים ל– 50מטר גב וקבע תוצאה של
 1.17.52דקות .סגנון שחייתו ,הדומה לתנועת נחש ודג ,הקנה
לו את הכינוי "דג נחש".
אל ענף השחייה הגיע איגור לאחר שהשתתף בתחרויות
אתלטיקה קלה בארצו ,והגיע בהן למקומות הראשונים
בריצה למרחקים שונים .מאמנו ניקולאי דוברובן הבחין שרגלו
הימנית קצרה יותר ,והציע לו לעבור לענף השחייה.
במהלך האימונים בנה לו המאמן סגנון שחייה ייחודי שהתחשב
במצבו הייחודי .סגנון זה הוכיח את עצמו באולימפיאדת
הנכים בשנת  2004באתונה ,שבה זכה איגור במדליית זהב
ואף קבע שיא עולמי.
במשחקים הפראולימפיים שייערכו בספטמבר  2008בבייג'ין
מצפה לאיגור מאבק קשה מול שחיין סיני ,שכיום מפגר
אחריו בארבע עשיריות השנייה בלבד.
מבין ספורטאי המרכז שהשתתפו בתחרות בלט השחיין
יצחק ממיסטבלוב ,שקבע תוצאה מצוינת ב– 200מטר חופשי
לדרגת נכות גבוהה 5:03:31 :דקות.
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סל–גל :שילוב בני נוער בעלי נכויות וללא נכויות

כ

דורסל בכיסא גלגלים הוא משחק דינמי
ותחרותי ,שעשוי להיות אטרקטיבי
למשתתפים בעלי נכויות וללא נכויות .בשיתוף פעולה
עם גולדנברג הפקות ובסיוע הקרן למפעלים מיוחדים
של הביטוח הלאומי ,מרכז הספורט משווק בשנה
האחרונה פעילות זו לאוכלוסייה הולכת וגדלה של
בני נוער בעלי נכויות וללא נכויות .הפעילות ,המופצת
בציבור באמצעות הופעות להטוטי כדורסל–גל ,כלומר
כדורסל בכיסאות גלגלים ,הביאה לידי הקמת ארבע
קבוצות חדשות בשנה האחרונה  -ברמת גן ,בחדרה,

בראשון לציון ובכפר מנדא  -ועוד כמה קבוצות
נמצאות בשלבי הקמה שונים .באמצעות המשחק
האטרקטיבי מוצאים המשתתפים  -בעלי נכויות וללא
נכויות  -מסגרת משותפת לחוויה חברתית ,תנועתית
והישגית .בנר שישי של חנוכה 10 ,בדצמבר ,התקיים
לשחקני מסגרת זו מחנה אימונים ראשון והשתתפו
בו יותר מ– 40שחקנים בני  .24-12משתתפי מחנה
האימונים רכשו מיומנויות משחק מתקדמות תחת
הדרכתם של המאמן לירן הנדל ,שחקן נבחרת ישראל
בכדורסל בכיסאות גלגלים ,והמאמן טל רם.

אריק פינטו  -מאמן השנה

מ

אמן נבחרת הנכים של ישראל בכדורסל
אריק פינטו ,שהוא חבר מרכז הספורט
לנכים של איל"ן ברמת גן ,נבחר על ידי
ההתאחדות לספורט נכים כמאמן השנה.
בין נימוקי הוועדה צוין :אריק קיבל את הנבחרת
כשנותרו לה סיכויים מעטים לזכות בכרטיס
למשחקי בייג'ין  .2008בנחישות ובמקצועיות

רבה ריכז אריק את מיטב שחקני הכדורסל
לנכים בארץ ,והחדיר בהם את הנחישות להשגת
המטרה .הוא הצליח ליצור בזמן קצר אווירה
טובה וגיבוש חברתי ,וגייס אנשי מקצוע מן
השורה הראשונה.
מלבד אריק פינטו ,זכו בתואר גם הקלע דורון
שזירי ומאמנו גיא סטריק.

סניף רמת גן

הגרלה קשה לנבחרת הכדורסל לנכים המתכוננת לאולימפיאדה

נ

בחרת הכדורסל לנכים ,שהבטיחה את השתתפותה באולימפיאדת
הנכים בבייג'ין ,הוגרלה לשחק בשלב המוקדם בבית אחד עם
הנבחרות האלה :ארצות הברית ,סגנית אלופת העולם ב– ;2006אוסטרליה,
שזכתה במדליית הכסף באולימפיאדת הנכים שנערכה ב– 2004באתונה;
בריטניה ,שדורגה במקום השני באליפות אירופה האחרונה; ברזיל
והנבחרת המארחת מסין.
לבית ב' שובצו הנבחרות האלה :קנדה  -אלופת העולם ואלופה אולימפית -

 120רוכבים השתתפו
ב"טור דה תרום "2007

כ

– 120רוכבי אופניים מהארץ ומחו"ל ,ובכללם
רוכבים נכים ,השתתפו ב"טור דה תרום ,"2007
מסע אופניים בין לאומי שמטרתו גיוס כספים למען
חוג הילדים והנוער במרכז הספורט לנכים של איל"ן
ברמת גן .האירוע החל ביום א' 14 ,באוקטובר ,בעפולה,
והסתיים ביום ד' 17 ,באוקטובר ,במרכז הספורט
לנכים של איל"ן ברמת גן.
במהלך המסע רכבו  120רוכבי אופניים לאורך כ–400
ק"מ באזור הצפון .הם נהנו מנופו של הגלבוע ,עמדו
באתגר העליות של רמת הגולן וצפו ממנה על הכנרת.
בהמשך הם גלשו מהגליל בירידות שהובילו אותם
לחוף הים .משם המשיכו הרוכבים למרכז הספורט
לנכים של איל"ן ברמת גן.
בין הרוכבים היה גם ידיד מרכז הספורט ,מר ברוס
רוזנצווייג משיקאגו ,שנוסף על תרומתו השנתית למרכז
הספורט יזם את האירוע .ה"טור דה תרום" נערך זו השנה
השנייה ומשלב חוויה של אתגר גופני ,ספורט ותרומה
כספית למרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן ,שבו
פעילים כ– 2,500ספורטאים נכים ,מרביתם ילדים ובני
נוער ,ומרבית 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 וסגן שר הביטחון מתן וילנאי.
רוב המסע כוסה על ידי הערוץ הראשון ,ודווח עליו גם
בערוץ  ,10ברשת א' וברשת ב'.
עם סיום האירוע התכנס הצוות המארגן והחל בהכנות
למסע השלישי ,שייערך באזור הדרום.
תודה מיוחדת לאגף התנועה במשטרת ישראל ,לאמבולנס
חדרה ,לראש עיריית עפולה ולנותני החסות לאירוע.
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שוודיה ,גרמניה ,אירן ,יפן ודרום אפריקה.
מאמן הנבחרת אריק פינטו אמר" :ההגרלה לא האירה לנו פנים .שיבוצן של
שלוש הנבחרות הטובות בעולם בבית שלנו יקשה עלינו מאוד להגיע לבית
הגמר .עם זאת אני מאמין שלמרות הקושי המשימה אפשרית".
לקראת האולימפיאדה תקיים הנבחרת בחודשים הקרובים שלושה מחנות
אימונים בארץ ובחו"ל בהשתתפות נבחרות מאירופה ונבחרת ארצות
הברית במטרה להתכונן לאתגר הקשה המצפה לה באולימפיאדה.

אירוע רוזנצווייג וסיום מסע "טור דה תרום "2007

ק

הל רב ובו אורחים מארצות הברית
ומבריטניה חזה בתצוגת ספורט
לנכים ע"ש משפחת רוזנצווייג משיקאגו,
שנערכה ב– 17באוקטובר במרכז הספורט
לנכים של איל"ן ברמת גן.
טרם תחילת האירוע קיבל הקהל בתשואות
את רוכבי ה"טור דה תרום" ,שנכנסו בשער
המרכז לאחר שסיימו ארבעה ימים של מסע
אופניים מאתגר בצפון הארץ .את האירוע פתח
מנהל המרכז היוצא דוד קורן ,שקיבל בברכה

את אורחי המרכז ובכללם מר ברוס רוזנצווייג
משיקאגו ,מיוזמי מסע האופניים ,שמשפחתו
תומכת במרכז הספורט במשך שנים רבות.
בהמשך חזו האורחים בתצוגת ספורט קצרה,
וחולקו מדליות לרוכבי ה"טור דה תרום"
ולספורטאים מצטיינים ,וכן ניתן מגן הוקרה
מיוחד למאמן נבחרת הכדורסל לנכים אריק
פינטו ,שהיה בעבר חניך המרכז ,על שהוביל את
הנבחרת למקום הרביעי באירופה ועמד בקריטריון
להשתתפות באולימפיאדת הנכים בבייג'ין.

סניף רמת גן

אירוע סבה וברוזה

כ

דויד ברוזה ובועז מעודה עם ספורטאי איל"ן רמת גן

צמד הזמרים דויד ברוזה ובועז מעודה בהופעה
משותפת בפני הספורטאים הנכים

ח"כ לשעבר אהוד רצאבי ,המשמש כיום כיו"ר
איל"ן ,פוגש בחברו מספסלי הכנסת ראלב מג'אדלה,
המכהן כיום כשר המדע ,התרבות והספורט

השר מג'אדלה מפגין את יכולתו מול הטניסאי
הצעיר דני בוברוב מאיל"ן רמת גן

HB
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צילומים :מיכאל פריידין

– 500איש ,ובכללם שר המדע ,התרבות והספורט ראלב
מג'אדלה ,שגריר אוסטרליה בישראל וראשי איל"ן ,נכחו
בתצוגת ספורט לנכים ע"ש משפחות סבה וברוזה ,שנערכה
בחודש נובמבר במרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן.
תצוגת הספורט כללה משחק טניס שולחן ,רכיבה באופניים
והופעת להקת המחול של חוג הנוער.
במהלך התצוגה הוזמן השר מג'אדלה להפגין את יכולתו
בענף טניס השולחן שבו היה פעיל בצעירותו .השר הפתיע
את הנוכחים ביכולת משחק נאה בהתמודדותו מול
הספורטאית הצעירה קרוליין טביב ,וזכה לתשואות רמות
מקהל הנוכחים.
הזמר דויד ברוזה ,ידיד מרכז הספורט שאביו ארתור ז"ל היה
ממייסדי המרכז ,והזמר בועז מעודה הנעימו את האירוע בזמר.
בסיום האירוע הוענקו לספורטאים מצטיינים מדליות ע"ש
משפחות סבה וברוזה.

דבר המנכ"ל

ה

חודש ליווינו למנוחות את מייסדת איל"ן ונשיאת הכבוד שלה
הגברת בטי דובינר ז"ל.
מעטים האנשים שהצליחו להשאיר חותם על הציבוריות הישראלית כבטי דובינר,
שפעלה ללא לאות לשיקום הילדים הנכים.
עד יומה האחרון התקשתה בטי לדבר עברית ,אבל שפת התמיכה והדאגה
לילדים הייתה שגורה בפיה והדריכה את כל מעשיה .בטי ,שכבר בראשית שנות
החמישים הניחה את היסודות ל"אילנשיל פוליו"  -איל"ן בגלגולו הראשון
 הייתה חלוצה בתחום הדאגה לרווחת הנכים במדינת ישראל הצעירה ,והיאיצרה תשתית שמפירותיה נהנים עד היום אלפי מטופלים .יזמותיה ,ובהן "מצעד
הפרוטות" ,הפכו למקור חיקוי לעמותות רבות עד היום .אנו משתתפים בצער
המשפחה וגאים שאישה דגולה זו עמדה בראש איל"ן שנים רבות .בעלון תוכלו
לקרוא על מקצת פעולותיה.
גם בעלון זה נעמוד על חשיבות התמיכה של ידידי איל"ן מעבר לים באמצעות הכתבה
על ביקורו של היו"ר החדש של אגודת הידידים בארצות הברית מר ג'סי קרסנאו
והכתבה על תרומת האחים מור–חיים מטורקיה לבית הספר אילנות בירושלים.
סוף סוף זכינו לחנוך בית חדש ל"בית תמר" בירושלים .המעון החדש מרווח ופונקציונלי הרבה יותר מקודמו ,ואנו מקווים שדייריו
ירוו נחת והבית ישרת אותם היטב.
כתמיד העלון פותח לנו צוהר לפעילות הסניפים והמוסדות ,ויש בכך משום ביטוי חלקי לעשייה הרבה המאפיינת אותם .הקוראים
נחשפים לקצה הקרחון של הפעילות הרבה והעשייה היומיומית ,והעלון אינו מכסה את כלל המעש באיל"ן.
אנו נערכים ל"מצעד הפרוטות" ,והשנה ניאות מר יגאל דימרי מחברת הבנייה "י.ח .דימרי" לתת חסות ולשמש כיו"ר המצעד .אין זו
הפעם הראשונה שאיל"ן נהנה מנדיבות לבו ומרוחב ידו של מר דימרי .גם בשנים קודמות זכינו לתרומות נדיבות ממנו ,ומרכז היום
בבאר שבע מטופח במיוחד בזכות האנשים הטובים מחברת י.ח .דימרי המלווים אותו .כולנו אסירי תודה על הזכות שניתנה לנו
ליהנות מהסיוע הנדיב של החברה.
ולסיום ,איל"ן עומד בפני תכנית שאפתנית של בניית שני מרכזי יום חדשים ,האחד בתל אביב והאחר בירושלים ,ובניית בית חדש
למרכז היום בית מרים בחיפה .מרכזי היום הם יעד חיוני לפיתוח ולהרחבה ,שכן הם נותנים מענה לנכים בוגרים עם נכות פיזית קשה
שאינם יכולים להיקלט בשום מסגרת אחרת .ההצלחה הגדולה של מרכזי היום שמפעילה איל"ן בחיפה ובבאר שבע הביאה לידי
החלטתו של משרד הרווחה על הקמת שלושה מרכזים חדשים .אמנם המכסות המובטחות הן כטיפה בים מול הפוטנציאל הגדול של
המועמדים להיקלט במרכזים אלו ,אך אין ספק שמדובר בשנת מפנה .איל"ן משנס מותניים ומגייס את האמצעים הדרושים לבניית
מרכזים אלו ,ואני תקווה שבקרוב יתחילו המרכזים החדשים לפעול ,ואפילו במקום זמני עד להשלמת הבנייה.
עוד רבה המלאכה לפנינו ,ויחד עם הגורמים התומכים בנו נעשה כל שביכולתנו כדי להמשיך ולהרחיב את השירות למען מטופלי איל"ן.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

חברת SBC
תורמת לאיל"ן את המגזין

עורכת ומפיקה :אביבה מובשוביץ,
מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
תרגום לאנגלית :מונה זילברמן ,איל"ן
מרכז איל"ן :רח' גורדון  9תל אביב 63458
טלפון 03-5248141 :פקס03-5249828 :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
אתרwww.ilan-israel.co.il :

מו"ל:
מנהלת פרויקטים :איילת מעברי
עורכת ראשית עיתוני לקוחות :מיכל בלום
עורכת :נירית גורן
עריכה ועיצוב גרפי :טניה אליזרוב
מנהלת ייצור והפקת דפוס :אביגיל יעיש
מנהלת מחלקת תיאום מודעות :דורית מימון
תיאום מודעות :לבנה זריהן
עיצוב מודעות :אייל אונגר ,הדר שמואלוב
דפוס :בזק ישיר

המו"ל אינו אחראי לפרסומים ,תוכנם ,סגנונם ,עיצובם ו/או התמונות הכלולות בהם .כל המודעות מפורסמות
באחריותו הבלעדית והמלאה של המפרסם ,על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו ,כי הוא זכאי כדין לפרסם המודעה .טל"ח
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