דבר היו"ר
ידיעון איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)

גיליון מס' 2 9

דבר היו"ר

"מ

צעד הפרוטות" התקיים השנה בצל פרידה
ממייסדת איל"ן ,הגברת בטי דובינר ז"ל ,אשר
הגתה ויזמה את המצעד בשנת  .1958גם השנה הצלחנו
לקיים את יום ההתרמה ללא שיתוף עמותות אחרות .בידול
זה אפשר לנו לשים דגש יתר על פעילויות איל"ן ולגייס
את הציבור הישראלי לתמיכה בפרויקטים החשובים שלנו.
ברצוני להודות לילדי בתי הספר ,להנהלות בתי הספר ,למתנדבים הרבים ולעובדי איל"ן,
שיחד הביאו לידי הצלחת יום ההתרמה.
השנה נערך "מצעד הפרוטות" בסימן ההתנדבות לצה"ל .באירוע השקת "מצעד הפרוטות"
בבית הנשיא השתתפו כ– 20מחיילי איל"ן ,המשרתים בהתנדבות לאחר שניהלו מאבק
על זכותם להתגייס ככל אזרח ולתרום את תרומתם למדינה .החיילים ציינו את הטיפול,
התמיכה והליווי של איל"ן לאורך השנים .הופעתם של החיילים לבושים במדי חילות צה"ל
השונים מילאה את כולנו גאווה והשתאות נוכח תעצומות הנפש שלהם ,והיא היוותה הוכחה
כי אין דבר העומד בפני הרצון .האירוע היה מכובד ביותר ולווה בהופעה של מקהלת בית
ספר אילנות .ברצוני להודות לחיילים ולמשפחותיהם ,לצה"ל ,לצוות בית הנשיא ומעל הכול
 לנשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,שאירח אותנו במשכנו .ההתנדבות לצה"ל והשתלבותםשל ילדי איל"ן בחברה מביאות כבוד רב להם ,למשפחותיהם ולמשפחת איל"ן.
שיתוף הפעולה של איל"ן עם חברות מסחריות ממשיך ,ובחודש יוני ערכה רשת הרבוע
הכחול מבצע מרשים למעננו " -שני שקלים בקופה"  -בחנויות הרשת "מגה" ו"מגה
בעיר" .המבצע זכה להצלחה גדולה .תודה לרשת הרבוע הכחול ולמנכ"ל הרשת ,מר זאב
וורמברנד ,שנענה לבקשתנו וסייע רבות .אנו עומדים לפני מבצע דומה שתערוך רשת
שופרסל בחודש אוגוסט ,ומשוכנעים שגם מבצע זה יניב תוצאות טובות ויאפשר לאיל"ן
להרחיב את פעולותיה למען ציבור הנכים.
השנה הוחלט להעניק תמיכה משמעותית יותר בכל הנוגע לתחום הספורט באיל"ן
ובייחוד הספורט התחרותי והייצוגי .בהתאם להחלטה זו זכו ספורטאים ממרכזי הספורט
של איל"ן בחיפה וברמת גן ,ובהם אלה היוצאים לאולימפיאדת הנכים בבייג'ין וספורטאי
העתודה לאולימפיאדת  ,2012למלגות סיוע מטעם איל"ן .זאת נוסף על כל המתקנים,
המאמנים וההסעות שאיל"ן מעמידה לרשותם לצורך האימונים .אנו שולחים את
ספורטאינו עם ברכת הצלחה גדולה ,ומקווים לראותם חוזרים ארצה עם מדליות רבות!
איל"ן ממשיכה לתמוך בפרויקטים שונים בתחום הספורט ובכללם פרויקט הסל–גל.
במסגרת פרויקט זה צעירים נכים ובריאים משחקים יחדיו משחק כדורסל וכולם ישובים
בכיסאות גלגלים .בשל התרומה החשובה של פרויקט זה לנערים הנכים ולא פחות מכך
לנערים הבריאים החלטנו באיל"ן לטפח אותו ואנו מקציבים סכום שנתי נכבד לקידומו.
בימים אלו ,כמדי קיץ ,מתקיימות קייטנות איל"ן בכל רחבי הארץ .השנה שוב גדל
מספר הילדים המשתתפים בקייטנות ,ואיל"ן עושה כל שביכולתה כדי להמשיך מסורת
מפוארת זו.
ראש השנה עומד בפתח ובסדנאות התעסוקה והיצירה של איל"ן כבר שוקדים על הכנת
מתנות שיוצעו למכירה בבזארים שונים ובאירועי התרמה שאנו מתכננים בארץ ובעולם.

בברכת שנה פורייה ומוצלחת לכל משפחת איל"ן,
			

רו"ח אהוד רצאבי,
יו"ר איל"ן

"מצעד הפרוטות",
יום ההתרמה השנתי של איל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

יו"ר "מצעד הפרוטות" ,מר יגאל דמרי; יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; נשיא
המדינה ,מר שמעון פרס; ראש אגף משאבי אנוש בצה"ל ,האלוף אלעזר שטרן;
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; וחיילים חברי איל"ן

ב

– 2באפריל התקיים "מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה השנתי
של איל"ן .על רקע הדיון הציבורי בעניין ההשתמטות
מצה"ל ,החליטה איל"ן לקיים את יום ההתרמה השנה בסימן
תרומת הנכים לחברה ולצה"ל .נכים רבים מנהלים מאבק עיקש
כדי להתגייס לצבא ,ובשנים האחרונות מגלה צה"ל פתיחות רבה
ומגייס לשורותיו גם נכים המרותקים לכיסאות גלגלים.
ב– 1באפריל ,יום לפני "מצעד הפרוטות" ,חלק נשיא המדינה ,מר
שמעון פרס ,כבוד לנכי איל"ן ,למתנדבי איל"ן ולעובדי איל"ן בטקס
מכובד שהתקיים במשכן נשיאי ישראל בירושלים ובו נערכה הצדעה
לחיילים נכי איל"ן העומדים על זכותם להתגייס למרות מגבלותיהם
הקשות .מלבד החיילים השתתפו באירוע נכים המשרתים בשירות
לאומי ,מתנדבי העמותה ועובדיה ומכובדים רבים ,בהם ראש אגף
משאבי אנוש בצה"ל ,האלוף אלעזר שטרן; יו"ר המצעד ,מר יגאל
דמרי; יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון
צוריאלי .הנשיא פרס התרגש למראה החיילים הנכים ואמר" :חברה
שאינה דואגת לנכים שבתוכה היא חברה נכה" .הוא קרא לעם
ישראל לתרום בנדיבות לאיל"ן ,המטפלת בנכים ומסייעת בידם
להתקדם ,להתפתח ולהגיע לכל דבר שהם שואפים לו ובכלל זה גיוס
לצה"ל .הנשיא מסר את המחאת בית הנשיא ,ובכך השיק את מבצע
ההתרמה לשנת .2008
בטקס ציין האלוף שטרן את תרומתם הגדולה של הנכים לחיזוק
רוחם וביטחונם של הכוחות הלוחמים ואמר כי הם מבצעים
תפקידים המתאימים ליכולותיהם בצורה הטובה ביותר .יו"ר
איל"ן ,רו"ח רצאבי ,ציין כי בתקופה שבה בוחרים צעירים רבים,

כללי

"יפים ויפות" למיניהם ,להשתמט מגיוס לצה"ל בחרו צעירים אלה
להעביר מסר אחר לחברה הישראלית.
באירוע נאם גם מר יגאל דמרי ,בעליה של החברה הקבלנית י.ח .דמרי,
שקיבל עליו השנה את תפקיד יו"ר המצעד ותרם תרומה כספית נכבדה.
הוא סיפר על הקשר ההדוק שלו עם סניף איל"ן בבאר שבע ועל העבודה
הנפלאה הנעשית בו .נוסף על כך ,הוא ציין שהוא מקפיד להעסיק בחברתו
אנשים בעלי מוגבלויות ,והם מבצעים עבודה יעילה ומצוינת למרות נכותם,
ומחדירים לעובדים הבריאים רוח של התלהבות ,מוטיבציה ושמחה.
הקצין הנכה ,סג"ם יונתן כהן ממיצג חילות צה"ל בחיל החינוך ,נשא
דברים בשם החיילים הנכים וריגש את הנוכחים עד דמעות .הוא אמר כי

"מדינת ישראל נלחמת בשתי חזיתות  -החזית החיצונית והחזית הפנימית
החברתית" ,והוסיף שהחיילים השיגו את ההישג של הגיוס והשירות בצה"ל
בזכות עצמם ובעזרת משפחתם ,אבל גם בזכותם של ארגונים כמו איל"ן,
אשר טיפחו אותם ולימדו אותם שאין דבר העומד בפני הרצון.
במהלך הטקס הקריא המשורר עמוס אטינגר מקאמה מרגשת ,שבה הביע
את הערכת העם והמדינה לחיילים הנכים שהתגייסו ,לאיל"ן ולמתנדבים
(ראו מסגרת) .את האירוע הנעימה בשירה מקהלת ילדי בית הספר
לחינוך מיוחד בירושלים  -אילנות ,ובסופו העניקה לנשיא הציירת הנכה
אנה יורוביצקי מ"בית מרים" ,מרכז יום לבעלי נכויות קשות בחיפה ,ציור
פורטרט שלו שציירה עבורו במסגרת סדנאות האמנות במרכז היום.

מקאמה מאת עמוס אטינגר
כמה שורות ומילות מפתח  -על השילוב המנצ"ח.
וכמו בכל שנה ,כשהאביב עומד בפתח,
כבר שומעים היטב קולות של צעדים בשטח,
צעדים המבשרים ,אשר שולחים לנו אותות,
כי נשמעים כבר פעמיו של מצעד הפרוטות.
והמצעד הזה הוא סמל ,שזמנו עוד לא עבר,
והמצעד הזה אומר שלעולם לא מאוחר,
לדעת להתגבר על כל מכשול ,על כל איגוף,
גם אם הטבע כמו פגע בתפקודי הגוף.
הנשיא מעניק את ההמחאה הראשונה ל"מצעד הפרוטות" 2008

סג"ם יונתן כהן נושא דברים מרגשים בשם החיילים הנכים



לדעת להשכיל ,להאמין ללא ויכוח,
שיש תקווה לגוף ,לנפש ,להלכי הרוח.
למלחמה הזאת ,שהיא קשה כאן מכולן,
מושיט ידו האיגוד הישראלי ששמו איל"ן
איל"ן אשר ממשיך פעילותו ולא מעד.
איל"ן הנו הגוף אשר מוביל את המצעד.
והשנה "מצעד הפרוטות" מוביל כל צעד ושעל,
את הנכים המבקשים להתגייס לצה"ל.
ואכן,
בשעה בה מנשבות בקרב הנוער רוחות בלתי מקובלות,
בשעה שיש כאלה שמבקשים מן הגיוס לצה"ל הקלות
או פשוט פטור ,וזה הרי לא ייאמן,
כדי שיוכלו להמשיך לשיר ולדגמן,
בשעה שצעירים מחפשים דרך על הבימה להתבסס,
יש צעירים נכים רבים המבקשים להתגייס,
המבקשים לתרום את התרומה הנושנה
של כל צעיר שחי עתה בזו המדינה,
המדינה ,שעתידה הוא בחינוך ,בביטחון,

כללי

מבקשים גם הנכים לבוא ברגע הנכון,
להביא אל השורות את אש הלהט הפנימי,
כדי שיוכלו לתרום גם הם למאמץ הביטחוני.
נכון שזה נשמע בלתי סביר ,רבים מודים,
שעיוור יתגייס לצה"ל וילבש מדים.
בכך הרי מאמינים רק מעטים,
כי רוב האנשים עדיין לא קולטים,
כי כל נכה המבקש לצבא להתפקד
יכול היום בצה"ל לשרת ולתפקד.
זו הוכחה שהנכות ,גם אם אינה קלה,
כמו שרבים חושבים ,איננה מגבלה,
וכל נכה אשר פועל באופן נמרץ
יכול לתרום היום חלקו למאמץ.
יכול לתת דוגמה טובה ,ללא היסוס,
לאותם המבקשים להשתמט מן הגיוס.
יכול לתת דוגמה ,באופן לא מקרי,
שגם הבלתי אפשרי עדיין אפשרי.
וזו איננה רק תרומה אישית,
זוהי תרומה גדולה ואנושית.

הנשיא ,יו"ר איל"ן ,מר דמרי והאורחים מחו"ל  -איזי וסמי מור–חיים  -עם מקהלת ילדי בית
ספר אילנות

מר יגאל דמרי ,יו"ר "מצעד הפרוטות"  ,2008נושא דברים

והמצעד הזה ,אשר לקול תרועה פוצח,
הריהו ה"פרויקט" של "השילוב המנצ"ח",
שילוב אשר היום בראש מעייניו עומדים
גיוס לצה"ל של בני נוער עם צרכים מיוחדים.
ו"מצעד הפרוטות" שהיום במשכן נשיאי ישראל נפתח
הנו מצעד שכל אחד מכם אליו שייך.
ולמצעד הזה ,של עוד פרוטה ועוד פרוטה,
שותפים היום כולנו .גם אני וגם אתה.
כי האילן של איל"ן איננו רק אילן מרשים.
זהו אילן בעל ותק רב ואלף שורשים.
השורשים שבזכותם כאן נשלב
תרומה אשר יוצאת מכל הלב.
כי זו תרומה שיש לה חשיבות ויש לה ערך,
"מצעד הפרוטות" של איל"ן יוצא היום מכאן לדרך,
ועוד נכים המצטרפים לצה"ל ,זו עובדה,
שבים ,אומרים לצה"ל ולאיל"ן" :תודה!" "תודה!"

מר עמוס אטינגר מקריא את המקאמה המרגשת פרי עטו

ב– 2באפריל ,כבכל שנה ,יצאו תלמידי בתי
הספר בכל רחבי הארץ להתרים במסגרת
"מצעד הפרוטות" .חדורי תחושת שליחות
ודבקות במשימה ,הם נקשו על דלתות
והביאו את דבר איל"ן לכל בית בישראל.
התרומות זרמו ומזג האוויר הנאה עמד
לצדנו.
בזכות עבודה מאומצת של כל עובדי איל"ן
ומשרד יחסי הציבור "הוצלמן שירותי
תקשורת" זכינו לחשיפה גדולה בתקשורת
האלקטרונית והכתובה :כתבות בנושא

התפרסמו ב"ידיעות אחרונות" ,ברשת
המקומונים "ידיעות תקשורת" ,ב"ישראל
היום" ובמקומונים רבים; נציגי איל"ן
השתתפו בתכניות הבוקר בערוצים 2
ו– ,10בחדשות הוט ובתכנית "המועדון";
ובערוצי הרדיו השונים רואיינו נציגי
איל"ן  -נכים ,מנהלים ומתנדבים.
אנו תקווה כי גם השנה נצליח לעמוד
ביעד שהצבנו לעצמנו ,ובעזרת התרומות
הנדיבות מהציבור הישראלי נמשיך
בפעילותנו לשיקום הנכים ולקידומם.



כללי
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אירוע הוקרה והערכה לזאב ברקאי על התנדבותו רבת השנים באיל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ב

– 14באפריל התכנסו חברי הנהלת איל"ן
באירוע הוקרה והערכה למר זאב ברקאי,
שפעל שנים רבות למען איל"ן בהתנדבות
ובמסירות .מר ברקאי שימש חבר הנהלת איל"ן
ונשא בתפקידים שונים בהתנדבות :גזבר סניף
ירושלים ,יו"ר הנהלת סניף ירושלים ,יו"ר ועדת
הכספים וגזבר כבוד של העמותה ,תפקיד שבו
שימש עד פרישתו.
באירוע המרגש נכחו יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי; מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; מנהל
הכספים של איל"ן ,מר אמנון ישראלי; חברי
הנהלת איל"ן ואורחים ,ובמהלכו נקבע שלט בלוח
גן הילדים בספיבק המציין את פעילותו רבת

השנים של מר ברקאי למען ילדי איל"ן.
פעילותו ההתנדבותית של מר ברקאי נעשתה
תמיד במסירות והוא נענה לכל צורך ולכל
קריאה .מנהל הכספים של איל"ן ,מר ישראלי,
העלה על נס את התמסרותו הטוטלית לצורכי
העמותה וציין כי התנהלותו שימשה מודל
לחיקוי לכל העובדים במחיצתו ,וכי הוא תרם
מזמנו ומכישרונו כדי לחולל מהפך דרמטי
בסדרי העבודה ולהחדיר נורמות ושיטות עבודה
מתקדמות ועדכניות .הוא הוסיף ואמר כי טביעת
אצבעותיו של מר ברקאי בכל תחומי הפעילות
באיל"ן תשמש אבן יסוד לפעילותה של העמותה
במשך שנים רבות בעתיד.

מנהל הכספים של איל"ן ,מר אמנון ישראלי ,מברך את מר זאב ברקאי

מימין :יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; מר זאב ברקאי; יו"ר סניף איל"ן חיפה,
גברת שרה לבנשטיין; ומנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי
מר זאב ברקאי עם מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי

נפרדים מחברים יקרים
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

 30למותה של מייסדת איל"ן בטי דובינר ז"ל

ב

– 24במרס אחר הצהריים קיימה איל"ן טקס
לזכרה של המייסדת האהובה בטי דובינר.
הטקס נערך במרכז הלמידה על שמה המצוי במרכז
הספורט ספיבק רמת גן ,שאותו הקימה למען
שיקומם של הילדים הנכים שנפגעו ממגפת הפוליו.
את המעמד המרגש כיבדו בנוכחותם ראש עיריית
רמת גן ,מר צבי בר; ותיקי המתנדבים באיל"ן,
שהכירו את בטי באופן אישי; מר אפרים רז,
ממייסדי העמותה; יו"ר מרכז הספורט לשעבר,
מר שמואל הירשפלד; המנהל הראשון של מרכז
הספורט ברמת גן ,מר גרשון הוברמן; יו"ר איל"ן,
רו"ח אהוד רצאבי; מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי;
מנהל מרכז הספורט ספיבק ,מר קובי בן אריה;
וכמובן נכים רבים חברי איל"ן " -ילדיה של בטי".

בטקס סיפר ראש עיריית רמת גן ,מר בר ,כי
מעולם לא סירב לדרישותיה של בטי ,ועיריית
רמת גן נענתה לה תמיד ושיתפה עמה פעולה למען
איל"ן ,וכי לאור מורשתה מחויבת עיריית רמת
גן לפעול למען איל"ן .ראש העיר אף ציין כי הוא
פועל בכנסת למען החוק להורדת הארנונה לאיל"ן
ולארגונים כדוגמתו ,והוסיף כי בכוונתו להנציח
את בטי ברמת גן בצורה מכובדת.
אחריו נשא דברים יו"ר איל"ן ,רו"ח רצאבי ,ואמר
כי הוא מדבר בשבחה של בטי אף שלא הכיר
אותה באופן אישי ,וכי הוא מרגיש שהוא מכיר
אותה באמצעות חברי איל"ן ,הנכים והמתנדבים,
ההולכים בדרכה ובאמצעות אבני הדרך שהניחה
בכל תחום באיל"ן .רו"ח רצאבי הבטיח כי איל"ן

תמשיך בדרכה של בטי למען רווחתם של הנכים
וקידומם ,וכן תנציח את שמה ואת מורשתה.

דקת דומייה לזכרה של בטי



כללי

מר אבי תשובה

המנהל הראשון של מרכז הספורט ברמת גן ,מר גרשון הוברמן

יו"ר איל"ן לשעבר ,ד"ר אלון ברוידא

הגברת בלה צור ,נכה שנפגעה במגפת הפוליו בשנות
החמישים וכיום משמשת כחברת מועצת העיר
רעננה ,אמרה בטקס" :אני נמצאת כאן כדי להזכיר
לכולם מי הייתה בטי ,ולבקש ממך ,בטי ,סליחה
בשם אלה שלא הבינו שאיל"ן תפסה חזקה בלבך
ובנשמתך ולא יכולת להרפות מהעשייה למעננו עד
יומך האחרון ...תודה ענקית בשם ילדי הפוליו".
מר אבי תשובה ,נכה פוליו חבר איל"ן ,הנחה את
הטקס ברגישות ובהתרגשות ,וציטט את דבריה של
בטי ,שנאמרו כאשר שונה שם הארגון מאילנשי"ל
לאיל"ן" :איל"ן הוא כעץ המסוכך על היושבים בצלו.
קיצרנו את השם ,אך לא את תחומי האחריות".
גם המנהל הראשון של מרכז הספורט ברמת גן ,מר
גרשון הוברמן ,נשא דברים בטקס וסיפר כי לאחר
פרוץ מגפת הפוליו רצו לקיים קייטנה לילדי איל"ן
ופנו למנהל אחד מבתי הספר כדי שיקצה מגרש
לטובת העניין .הדבר הובא לידיעת ועד ההורים,
והוא התנגד בתוקף משום שהילדים של איל"ן
"ידביקו את הילדים הבריאים "...בטי כמובן לא
קיבלה זאת ,ובסופו של דבר הקייטנה התקיימה.
הוא סיכם את דבריו במשפט" :קיבלנו קטר נצחי
למשיכת הרכבת הגדולה והכבדה ששמה איל"ן!"
יו"ר איל"ן לשעבר ,מר אלון ברוידא ,ציין כי הכיר
את בטי באופן אישי .היא הייתה חברה קרובה של
אמו ולמעשה כמעט גידלה אותו .לדבריו ,כאשר
התמנה ליו"ר איל"ן הוא הכיר את עבודתה מקרוב
והתפלל שיהיה לו "פסיק" מהמרץ שיש לאישה

דגולה זו בפעולותיה למען איל"ן.
גברת רחל דיסנצ'יק ,חברתה הקרובה של בטי,
ביקשה באופן ספונטני לספר על בטי .גברת
דיסנצ'יק מתגוררת בבניין שבו התגוררה בטי ,והן
היו שכנות כ– 45שנה .בשל הריחוק בין בטי לילדיה
גברת דיסנצ'יק ומשפחתה היו מעין בני משפחה
לבטי .אריה דיסנצ'יק ז"ל ,בעלה של רחל ,השתייך
לחוג הידידים הראשון של איל"ן ,שהקימו בטי
וסם דובינר ,ותרם וסייע רבות להרחבת הארגון
והפעילות בו.
גברת דיסנצ'יק סיפרה כי ביום הולדתה ה– 90של
בטי ,שחגגו לה חברותיה ,אמרה בטי שהיא חוששת
שישכחו אותה .היא ציינה שאילו ידעה בטי כי
כל "ילדי" איל"ן וחברי הנהלות איל"ן לדורותיהן
מתכנסים כאן לזכרה היא הייתה נוכחת שמפעל
חייה לא יוזנח וזכרה יישמר ויושבת בשמים רגועה.
גברת דיסנצ'יק הוסיפה ואמרה שלשם בטי דבוק
תמיד השם איל"ן ,אבל בטי הייתה אישה רבת
פעלים ונמרצת שמצאה גם זמן לפעילויות חשובות
אחרות ,כגון סיוע למדינה בתקופת ההמתנה
לפני מלחמת ששת הימים .בתקופה זו פנו אליה
ראשי המדינה בבקשה שתדאג למקומות אכסון
למשפחות הטייסים שהתגוררו בבסיסי צה"ל,
משום שידעו כי הבסיסים יהיו יעד ראשון להפצצה
של האויב .בתי הבראה ומלונות פונו לטובת העניין
וחלקם אף הוסבו לבתי חולים ,ובטי היא שניצחה
על המלאכה .נוסף על כך ,לאחר מות בעלה השלימה

בטי את מפעל ההוצאה לאור של כ– 13ספרים
בנושאים שונים הנוגעים לארץ ולמדינה בתחומי
רפואה ,דגים ,מים ,חקלאות ועוד ,והעסיקה
מומחים מהאוניברסיטאות השונות שסייעו לה
בכך .לסיום אמרה גברת דיסנצ'יק כי הייתה זו
זכות גדולה להיות שכנה של בטי ולהיות קרובה
לאישיות דגולה כמוה.
אחרון הדוברים בטקס היה מנכ"ל איל"ן ,מר
צוריאלי .הוא לא רצה לחזור על דברי הדוברים
הקודמים ,ולכן סיפר רק סיפור קצר הממצה
את אישיותה של בטי  -סיפור הנעליים של הכנר
יצחק פרלמן .הכנר פרלמן ,שנפגע בילדותו ממחלת
הפוליו ,הוזמן לפני כמה שנים לאירוע שהתקיים
בבית הנשיא ובו קיבלה איל"ן את אות הנשיא
למתנדב .באירוע הוא אמר כי הפעם לא הגיע
כדי לנגן אלא כדי לספר על איל"ן .הוא סיפר כי
משפחתו דלת האמצעים לא יכלה להרשות לעצמה
לרכוש את הנעליים האורתופדיות המיוחדות
שבעזרתן יכול היה לצעוד ,משום שהיו יקרות מאוד.
כשבטי שמעה על כך היא אמרה להוריו" :לאייזק
יהיו נעליים שיוכל ללכת בהן לבית הספר" .ואכן
כעבור כמה ימים הוא קיבל מבטי את הנעליים
הראשונות ובעזרתן התחיל לצעוד .מר צוריאלי
סיכם את הטקס המכובד במילים" :בטי לא דיברה
בשפה העברית ,אך היא דיברה בשפה של נתינה
ועזרה לזולת שאותה מבין כל יצור אנושי ,והיא
הנחילה לאיל"ן את השפה והמורשת הזו".

חברת מועצת העיר רעננה ,גברת בלה צור

ראש עיריית רמת גן ,מר צבי בר

גברת רחל דיסנצ'יק



כללי
יו"ר סניף איל"ן רמלה ,יהודה סלקמן ז"ל

יה

ודה סלקמן
נולד בתוניס
ב– 9בפברואר  1939ועלה
ארצה בשנת  .1951את
דרכו בתחום ההוראה
והחינוך החל בשנת ,1962
עת עבד כמורה למכניקה
יהודה סלקמן ז"ל
וכמחנך בבית ספר אורט בלוד .הוא היה ידוע
ביחסו האישי לתלמידיו ובעידודם לדבקות
בלימודים.

בשנת  1983החל יהודה לקבל טיפולי דיאליזה,
ובשנת  1991נאלץ לוותר על פעילותו בתחום
ההוראה עקב בעיותיו הרפואיות .באותה השנה
הוא עבר בהצלחה ניתוח להשתלת כליה .בשנים
 1996-1991הוא התנדב כמנהל חשבונות
בארגון יע"ל ב"אסף הרופא" ,ובמהלך פעילות
זו הוא הכיר מתנדבים רבים מאיל"ן .ב–,1996
כאשר יו"ר סניף איל"ן ברמלה החליט לפרוש
מתפקידו ,נבחר יהודה ליו"ר החדש בזכות
הרקע שלו בהתנדבות ואישיותו יוצאת הדופן.

יהודה הקדיש ימים ולילות על מנת לעזור לילדי
איל"ן ולהדריך את הוריהם כיצד לפעול לשם
קבלת סיוע מרשויות הרווחה .כמו כן הוא ניהל
בהצלחה רבה את ההתרמות השנתיות בעיר,
וגייס תלמידים רבים לסיוע בהתרמות .יהודה
כיהן כיו"ר סניף איל"ן ברמלה  12שנים רצופות,
ואף בימיו האחרונים הוא התעניין במצבם של
ילדים שביקשו את עזרתו.
יהודה נפטר במאי  2008בגיל  ,69והותיר אחריו
אישה ,ארבעה ילדים ונכדים.

דברים מתוך ההספד שכתבה לידור יעקב ,נכדתו של יהודה:

"סבא ,קשה בלעדיך ,בלי הקול הרך והאוהב שלך .מי עוד ייכנס בדלת בחיוך ובמילה טובה ,מי עוד יקשיב ,יעודד ויצחיק ,מי ישמור על כולנו
אופטימיים .קשה לראות את שולחן הכתיבה שלך מיותם ,המסמכים של איל"ן שמחכים לך ,הכרית שלך ,כאילו שיצאת לרגע וכבר תשוב.
"נדמה שהכול נותר כפי שעזבת אותו ,מלבדנו .אנו איננו עוד כפי שהיינו ,סבא .אנשים כמוך אינם נעלמים .חלק ממך ייוותר לעד בנשמת כל
אחד מאתנו".
גם לנו באיל"ן הייתה זכות גדולה להכיר את יהודה
ז"ל ולהתברך בנכונותו להתנדב ולפעול כיו"ר סניף
איל"ן ברמלה במשך יותר מעשור .פועלו רב השנים

למען הילדים הנכים בסניף איל"ן ברמלה ומסירותו
הרבה מעידים יותר מכול על אישיותו המרשימה
והרחומה .תרומתו לרווחתם ולשיקומם של ילדי

איל"ן לא תישכח ,ועל כך תהא נחמת כולנו.
ללא יהודה גם משפחת איל"ן אינה כפי שהייתה.
נדירים אנשים כמותו במחוזותינו.

חברת ההנהלה ג'ודי וידצקי הלכה לעולמה

ל

פני כחודשיים נפרדנו
במפתיע מחברת ההנהלה,
גברת ג'ודי וידצקי ,שהתנדבה
שנים רבות למען איל"ן .ג'ודי
ז"ל פעלה רבות בקרב הקהילה
בארץ ובעיקר הביאה את דבר
איל"ן לקהילות רבות בחו"ל.
ג'ודי וידצקי ז"ל
היא פעלה למען איל"ן בקרב
הקהילות היהודיות בארצות הברית ,וסייעה בגיוס
תרומות מקרנות ,מהפדרציות היהודיות ומחבריה הרבים
בחו"ל .ג'ודי הגיעה גם לאוסטרליה ולניו זילנד ,וסייעה
בהקמת מועצות נשים התורמות בקביעות לאיל"ן .היא
תמיד הביעה את דעתה וניווטה את הפעילות לדרכים
יעילות ועכשוויות.
באסיפה הכללית האחרונה היא כבר ישבה על כיסא
גלגלים והתקשתה לתפקד בגלל מחלתה ,אך רוחה עדיין
הייתה איתנה .היא השתתפה בדיונים ושמחה לראות את
הפעילות הנפלאה הנעשית במרכז היום של איל"ן בבאר
שבע ,שבו התקיימה האסיפה.
ג'ודי תחסר לכולנו עד מאוד.



דברים לזכר ג'ודי וידצקי ,שכתבה אחותה אלי

"ג'ודי נולדה במיניאפוליס שבארצות הברית ,ועלתה לארץ בגיל  .10בתקופת לימודיה
באוניברסיטה העברית בירושלים החלה ג'ודי להיות פעילה בחיים הציבוריים ,ובשיא
הקריירה שלה היא כיהנה כיו"ר תנועת העבודה הציונית .מי שהכירו אותה בחו"ל התייחסו
אליה כאל מעין גולדה מאיר .היא הייתה תומכת נלהבת בציונות ,במדינת ישראל ,בעלייה
ובהנהגה הצעירה.
"ג'ודי שימשה גם כיו"ר מועצת ארגוני הנשים בישראל ,ובתוקף תפקידה נפגשה עם נציגים
של ארגונים בין לאומיים רבים והייתה דוברת מוערכת בכנסים בין לאומיים .דברי תנחומים
הגיעו אל המשפחה מראשי ארגונים המייצגים נשים מאינדונזיה ,ממרוקו ,מניו זילנד וכמובן
מאירופה ,מדרום אמריקה ומצפון אמריקה.
"נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,כתב עליה' :היא הייתה מנהיגה אמיתית של התנועה ומילאה
את המשימה הציונית שלה בנאמנות ,בצנעה ,בחוכמה ובכישרון ,וזאת תוך תמיכה בערכי
היסוד של התנועה ,של הציונות ושל מדינת ישראל' .התכונות שיוחסו שוב ושוב לג'ודי
הן יכולת שכלית מרשימה ,חוכמה ,יכולת להבין תהליכים בין לאומיים ולמצוא פתרונות
לאתגרים באמצעות דו שיח ,התלהבות ,דבקות במטרה וחברות.
"בהלוויה של ג'ודי דיברו בשבחה שר העבודה והרווחה ,יצחק הרצוג; חבר הכנסת אופיר פינס;
יו"ר קק"ל לשעבר ,מר יחיאל לקט; השגרירה לשעבר ,גברת אסתר הרליץ; ועוד רבים אחרים.
"ג'ודי הייתה מעורבת גם בפעילות התנדבותית ,ובמסגרת זו הייתה חברה בהנהלת איל"ן.
חבריה באיל"ן ציינו את תרומתה הרבה לארגון .אני יכולה רק לקוות שהיא מודעת לכבוד
ולהערכה שהיא זכתה להם .תנוח בשלום על משכבה".

כללי

שיתוף פעולה בין רשת רבוע כחול לאיל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ה

קשר בין רשת רבוע כחול לאיל"ן החל לפני כעשר שנים ביוזמת הרשת .הנהלת איל"ן הוזמנה אז
למשרדי הרשת לקבלת המחאה תרומת מועדון "ביי אנד בונוס" ,שרשת רבוע כחול הובילה באותה
העת .מאז נמשך הקשר ,ומפעם לפעם נמכרו בקופות הרשת סיכות התרמה שההכנסות מהן הועברו לאיל"ן.
בחודש יוני האחרון קיימה הרשת מבצע " 2שקלים בקופה" למען איל"ן בעשרות חנויות "מגה" ו"מגה בעיר"
בכל רחבי הארץ.
מנכ"ל רבוע כחול ישראל ,זאב וורמברנד" :אנו מקיימים מסורת רבת שנים שבה חברת רבוע כחול ישראל
תומכת בילדים ובנערים נכים באמצעות עמותת איל"ן ,ולכן בתקופת הקיץ ,שבה נערכות הקייטנות לילדים,
מתגייסת החברה למבצע למען ילדי איל"ן.
"אני גם גאה על כך שזוכה אולימפיאדת הנכים בשחייה ,איציק ממיסטבלוב ,הוא בנה של עובדת החברה,
ולמעשה כולנו גאים בה ובבנה .הנחישות של שניהם והסיוע שהם זוכים לו מעמותת איל"ן מאפשרים לאיציק
להגיע לשיאים ולהישגים בין לאומיים נפלאים".
יו"ר עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,מביע את תודתו לרשת" :התגייסות רבוע כחול ישראל למען ציבור הנכים
בארץ מאפשרת את קיום מפעל הקייטנות השנתי של עמותת איל"ן ,שבמסגרתו מבלים השנה כ– 1,000ילדים
נכים בחופשת קיץ מפנקת ומהנה .כך יכולה משפחת הנכה לנוח ולהירגע בימים שבן המשפחה בקייטנה".
תודה לכל עובדי חנויות "מגה" ו"מגה בעיר" ,שנרתמו בהתלהבות וברצון לסייע לילדי איל"ן ,להנהלת רבוע
כחול ישראל ,לציבור הקונים שתרם בעין יפה ולרשת רבוע כחול על השותפות רבת השנים .התרומה שהתקבלה
תסייע לאיל"ן להמשיך בפעילותה לרווחתם ולקידומם של הנכים בישראל.

מר זאב וורמברנד ,מנכ"ל רבוע כחול ישראל ,בביקור בבריכה הטיפולית במרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן

מר זאב וורמברנד עם שימי סחייק ,ספורטאי מרכז הספורט

איל"ן ממשיכה לתמוך בפרויקט
הסל–גל
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ב

– 22ביוני התקיימו בראשון לציון משחקי סיום ליגת הסל–גל .סל–גל
הוא משחק כדורסל שבו משחקים בני נוער בעלי מוגבלות המשתייכים
למרכזי ספורט שונים של איל"ן ובני נוער ללא מוגבלות .כולם ישובים על
כיסאות גלגלים וקולעים לשני סלים בגבהים שונים ,לפי יכולתם .כל קבוצה
מורכבת משילוב של בעלי מוגבלויות קשות ,בעלי מוגבלויות בינוניות ונערים
ללא מוגבלות.
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בכיסאות כולם שווים

ÔË˜ ÛÒÎ
˙¯Æ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÂ
˙ÌÈÏ˜˘ ≤ ÌÈÓ¯Â
Ì‰Ï ÌÈ¯ÊÂÚÂ Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈÏ
Æ˘„ÁÓ ÌÂÈ ÏÎ ÁˆÏ

כללי

בסיום הליגה שיחקו שלוש קבוצות מראשון
לציון ,קבוצה מחדרה ,קבוצה מבאר שבע וקבוצת
מרכז הספורט של איל"ן ברמת גן .הזוכה בעונת
 2007/8היא קבוצת חוסן באר שבע .במקום השני
זכתה קבוצת נמרי ראשון לציון ובמקום השלישי

זכתה קבוצת מג'יק קידס מחדרה.
איל"ן והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח
הלאומי תומכות בפרויקט מבחינה כספית.
איל"ן מקצה לכך את מתקני הספורט שלה,
מדריכים ,צוות מקצועי והסעות לשחקנים

השחקנים לוחצים ידיים

הנכים לשם הגעה לאימונים ולמשחקים.
בקבוצת הסל–גל של מרכז הספורט רמת גן
משחקת שלישייה :הבנות עדי ואור ואחיהן צח.
עדי היא נכה ושני אחיה אינם נכים ,ושלושתם
מהווים דוגמה לחשיבות הפרויקט.

שלישיית האחים .מימין :אור ,עדי וצח

חברת האוטובוסים "דן"
בשיתוף פעולה עם איל"ן

ח

ברת "דן" ממשיכה את שיתוף הפעולה עם איל"ן .הפעם היא
תרמה לנו סיור באוטובוס התיירותי של החברה ,וב– 3ביולי
נהנו חברי החוג החברתי של איל"ן 15 ,חניכים ועשרה מתנדבים,
מסיור שהתקיים ברחבי תל אביב.
הסיור באוטובוס התיירותי התחיל בכיכר השעון ביפו ,ולאחר מכן
סיירו המשתתפים לאורך הטיילת ובמקומות היפים וההיסטוריים
של תל אביב .נהג "דן" ליווה את הילדים בחמימות רבה ,תמך בהם
בעלייה לאוטובוס ואף עצר בדוכן הפיתות של "אבולעפיה" כדי
לקנות משקאות ומאפים .במהלך הסיור האזינו חברי החוג להסברים
על אתרי העיר ונהנו מכיבוד מרענן שהעניקה להם חברת "דן".
שיתוף פעולה זה בין חברת "דן" לאיל"ן הוא חלק מכלל הפעילות
המבורכת שלה למען העמותה ,שמתבטאת בין השאר בתרומה
שוטפת ובפרסום כרזות על צי האוטובוסים של החברה לקראת ימי
ההתרמה.
יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי" :אני מודה לחברת 'דן' על שנרתמה
לעזור לחוג החברתי של העמותה והעניקה לחניכיו את הסיור
המרתק והחוויה המיוחדת .חברת 'דן' מלווה את עמותת איל"ן זה
שנים רבות וסיועה לעמותה הוא יקר ערך".
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כללי

איל"ן תומכת בספורטאים מצטיינים
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ה

שנה החליטה ועדת הספורט של איל"ן בראשות מר שאול סווירי לעודד את
הספורטאים הייצוגיים של איל"ן והעניקה מלגות לחברי הסגל האולימפי
היוצאים לאולימפיאדת הנכים בבייג'ין ,לחברי סגל העתודה לאולימפיאדת
לונדון  2012וכן לסגל הצעיר של הספורטאים הנכים בישראל .לדברי יו"ר איל"ן,
מר אהוד רצאבי ,ומר סווירי ,המלגות הן סמליות ואינן מהוות תשלום ,אלא הן
בבחינת מחוות עידוד והבעת תמיכה בספורטאים היוצאים לאולימפיאדה הקרובה
ובספורטאים המצטיינים הצעירים.
ב– 3ביולי התקיים בבריכת מועדון השיקום והספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים
טקס הענקת המלגות לספורטאי מרכז הספורט חיפה במעמד יו"ר איל"ן ,רו"ח
רצאבי; יו"ר ועדת הספורט של איל"ן ,מר סווירי; ומנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי.
כמו כן השתתפו בטקס יו"ר איל"ן חיפה ,גברת שרה לבנשטיין; חברת הנהלת
איל"ן חיפה ,גברת אורה גלבוע; חברי הנהלת מרכז הספורט ,מר איתן ברגבאום,
מר אורי פלד ,מר מרטין אקר ומר גיורא לב; מנהל מרכז הספורט ,מר עוזי פרלה;
ומנהל הכספים וסגן מנהל מרכז הספורט ,מר נחמן וולף .האורחים המכובדים כובדו
בהענקת המלגות.
הטקס נערך במסגרת אליפות השחייה הפנימית של מרכז הספורט חיפה ,שבה
נטלו חלק כל שחייני המועדון ,ובכלל זה נכים שאינם מסוגלים לשחות בכוחות
עצמם ונעזרים במדריך או בציוד עזר.
מקבלי המלגות ממועדון הספורט איל"ן חיפה הם :ענבל פיזרו  -שחיינית סגל הזהב
לאולימפיאדה; איאד שלבי ואראל הלוי  -שחייני סגל הכסף; לירן גבע  -שחקן
טניס שולחן בסגל הכסף; מור מסרי ,טל אגמון ,אוסאמה ביאטרה ,מתן חונה וטל
פרל  -שחייני העתודה; לאלא סאוסן  -שחיינית הסגל הצעיר; ואסף גופר  -שחקן
עתודה בטניס שולחן.

ב

– 10ביולי התקיים במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן טקס הענקת המלגות
לספורטאי איל"ן מאזור המרכז .הטקס התקיים במעמד יו"ר איל"ן ,רו"ח
אהוד רצאבי; יו"ר ועדת הספורט של איל"ן ,מר שאול סווירי; המאמן הראשי של
מרכז הספורט איל"ן ברמת גן ,ברוך חגי; ומנהלת יחסי הציבור של איל"ן ,גברת
אביבה מובשוביץ.
בטקס הדגיש יו"ר איל"ן ,רו"ח רצאבי ,שהמלגות מיועדות להביע מסר של תמיכה
ועידוד ,והוא איחל לחברי הסגל האולימפי הצלחה באולימפיאדה ולספורטאי

יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,מעניק את המלגה לענבל פיזרו ,שחיינית סגל הזהב
לאולימפיאדת בייג'ין

יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,ויו"ר ועדת הספורט ,מר שאול סווירי ,מעניקים
מלגה לאיאד שלבי

העתודה  -המשך אימונים מוצלח.
מקבלי המלגות ממועדון הספורט ברמת גן הם :איציק ממיסטבלוב  -שחיין סגל
הזהב; ענבל שוורץ  -שחיינית סגל הכסף; שרגא ויינברג  -שחקן טניס שדה בסגל
הכסף; יוגב קנזי  -אתלט סגל הכסף; שיר קלמנוביץ  -חותרת אקדמית בסגל
הכסף ושחיינית העתודה; בועז קרמר  -שחקן טניס שדה בסגל הארד; סרגיי
קורול  -שחיין העתודה; קרולין טביב  -שחקנית עתודה בטניס שולחן; דני בוברוב
 -שחקן עתודה בטניס שדה; ורומן צודין  -שחקן עתודה בטניס שדה.

יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; המאמן הראשי של מרכז
יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; המאמן הראשי של מרכז
הספורט ברמת גן ,מר ברוך חגי; ויו"ר ועדת הספורט של איל"ן ,הספורט ברמת גן ,מר ברוך חגי; ויו"ר ועדת הספורט של איל"ן,
שאול סווירי ,עם הסגל האולימפי
שאול סווירי ,עם איציק ממיסטבלוב ,שחיין סגל הזהב
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יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; המאמן הראשי של מרכז
הספורט ברמת גן ,מר ברוך חגי; ויו"ר ועדת הספורט של
איל"ן ,שאול סווירי ,עם הסגל האולימפי וסגל העתודה

סניף בני ברק

גן ש"י
ילדי גן ש"י נהנים מפעילות הידרותרפיה

ג

ן ש"י הוא גן שיקומי דתי הנותן מענה לילדים
בעלי צרכים מיוחדים מכל אזור גוש דן .הגן
נמצא בבני ברק וקולט ילדים מחולון ,מראשון
לציון ,מכפר חב"ד ,מאלעד ,מראש העין ועוד.
הוא פועל זו השנה השביעית ,ונמצא בקשר הדוק
עם מרכז איל"ן .שיתוף פעולה זה הועיל מאוד לגן
ובייחוד בשלוש השנים האחרונות ,שבהן התגייס
מרכז איל"ן במלוא המרץ כדי לאפשר לילדים
פעילות הידרותרפיה ,שהיא חשובה ביותר עבורם
ומשדרגת את כל הטיפולים הפארא–רפואיים .גם

השנה פעל מנכ"ל איל"ן בכל דרך כדי לאפשר את
קיומה של פעילות זו פעמיים בשבוע והצליח בכך.
בימים ראשון ושלישי יוצאים הילדים בהסעות
למרכז הספורט של איל"ן ברמת גן ומתקבלים
על ידי מדריכים אישיים .הפעילות מותאמת לכל
ילד לפי מטרות מוגדרות לקידומו האישי .הילדים
נהנים מאוד מפעילות זו ,וניתן לתרגל איתם
הלבשה והפשטה לפני הפעילות ואחריה .בתום
פעילות ההידרותרפיה אוכלים הילדים ארוחת
צהריים במועדון ונוסעים חזרה לביתם.

טיול לילדי גן ש"י

ב

בוקר לח בשנת תשס"ח
יצאנו לטיול נחמד
לראות פרות ,לחוש עלים
ולגעת באפרוחים.
רכבנו על חמור אפור
ודגדגנו ארנב שחור.
טיילנו בין שבילי הקיבוץ
ונשמנו עמוק את ריח המוץ.
יום עמוס חוויות וריגושים
על הטרקטור ועם הקופים.
היה כיף כך לצאת אל הטבע
וללמוד מקרוב את מה שלמדנו.
חזרנו עייפים אך מרוצים
לרכב ממוזג עם סרטים ושירים.

סניף הוד השרון

מתגלגלים בתנועה בהוד השרון
מאת :עמיהוד דביר ,חבר הנהלת איל"ן הוד השרון

ב

הוד השרון עשו זאת שוב .חוג הריקודים
"מתגלגלים בתנועה" של איל"ן ועיריית
הוד השרון בניהולם של דוד יהל ולימור דרי
תחת שרביטה של אסנת סטוצינר מאגף החינוך
ארגן ערב התרמה "רוקדים ותורמים למען ילדי
איל"ן" .להכנת האירוע היו שותפות גם נחמה
לב ורחל בילסקי–ביצקוב ,מנהלת סניף איל"ן
הוד השרון.

14

בערב ההתרמה השתתפו בין היתר ילדי החוג
"כוכבים בתנועה" ,הרוקדים בכיסאות גלגלים,
עם תלמידי תיכון "רמון" וצופי הוד השרון .הם
ריגשו את הקהל הרב ,והוא הצטרף בשירה
ובמחיאות כפיים .כמו כן הופיעו תזמורת כלי
הנשיפה של ילדי הוד השרון ,להקת הריקודים
"גלגלי ראשון" ,שהפגינה ביצועים נהדרים,
ולהקת הריקודים "אורה" מהאגודה למען

העיוור הרצליה ונתניה בהדרכת יוסי תפילין.
בהופעתה של להקת "אורה" רקדו עיוורים
לצד בני זוג רואים ,והיה קשה להבחין בכך
שחצי מחברי הלהקה עיוורים .הבדרן ירון גבאי
הנעים את האירוע בחיקויים ובבדיחות ,ולסיום
נערכה הרקדה לכל המשתתפים  -בעלי כיסאות
גלגלים והולכים .כל ההכנסות מהערב הועברו
לסניף איל"ן הוד השרון ,שמימן את החוגים.

סניף חדרה

מופע "שני שושנים"  -שמרית אור למען איל"ן
מאת :מיכל דינוביץ ,מזכירת סניף איל"ן חדרה

ס

ניף איל"ן חדרה והאזור קיים אירוע התרמה מרגש ויוצא דופן לגיוס תרומות
לשיקום הנכה ולסיוע לו ולבני משפחתו .האירוע התקיים באולם התרבות העירוני
תיכון חדרה ע"ש רנה שני ,והונחה בחן רב בידי חברת הנהלת איל"ן ,חנה ויסבלך.
במהלך האירוע הופיעו ילדי בית ספר חנה סנש מאור עקיבא בהנהלתה של ענת זפרן,
והם ריגשו את הקהל עד מאוד בשירתם ובנגינתם .בית ספר זה משלב את ילדי איל"ן
במסגרת רגילה ,ומשמש עוד הוכחה שעם השקעה רבה ונכונה הילדים הנכים יכולים
להגיע לתוצאות מרחיקות לכת.
המופע המרכזי היה "שני שושנים" ובו הופיעה שמרית אור עם שני זמרים ששירתם נגעה
ללב הקהל  -שרית אמיתי ורמי הראל .אור תרמה את המופע לשיקום ילדי איל"ן.
היה זה מופע מרגש ומיוחד של שיריה ושירי אביה יעקב אורלנד והסיפורים מאחוריהם.
הקהל לקח חלק פעיל בהופעה ונהנה מחוויית היחד .תודה לשמרית אור ולצוותה על
תרומתם לערב זה.
את האירוע כיבד בנוכחותו ראש עיריית חדרה ,מר חיים אביטן ,אשר ציין כי הוא מעריך
ומוקיר את עבודתה של הנהלת איל"ן בחדרה ובאזור וכי הוא תמיד מוכן לעזור ולתרום
לילדי איל"ן.
כמו כן השתתפו באירוע סגן ראש העיר ,מר רומן גישר; מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי;
עוזרת המנכ"ל; העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן ,ד"ר יוסי מלר; מנהלת יחסי ציבור
וקשרי תורמים של איל"ן ,אביבה מובשוביץ; מנהלת אגף הרווחה בעיריית חדרה ,שרה
מסורי; נציגי ארגונים ותורמים רבים.
יו"ר סניף איל"ן חדרה והאזור ,אנקה גולדפינגר ,הודתה לרכזת איל"ן ,מיכל דינוביץ,
ולמתנדבות זהבה בלן ,דבורה ברכני ,חני ודיסלבסקי ,רותי צימרמן ,רחל קידר ,עינב
כצמן ,בתיה קמפף ,חנה סדן ,אתי נווה ,נירה אוחובסקי ,חנה ויסבלך ,מאירה שטרנברג
ויהודית שריג  -על עבודתן המסורה והרבה למען ילדי איל"ן .כמו כן היא הודתה לרדיו
אמצע הדרך  ,90FMשהפיץ את האירוע ברבים ,ולעיריית חדרה שפרסמה פרסום חוצות
של האירוע.
התרומות שנאספו באירוע מיועדות לשיפור חיי הנכים ולשיקומם באמצעות המשך
חוגי השחייה לילדים נכים ,הכנת ילדי איל"ן לתחרויות ספורט ארציות ,פעילות ספורט,
רכיבה טיפולית ,פעילויות תרבות והעשרה ,פעילויות במועדוניות וקייטנות.

ילדי בית ספר חנה סנש

שמרית אור עם ראש עיריית חדרה ,חיים אביטן

איסוף תרומות  -גם בדרך אחרת
מאת :מיכל דינוביץ ,מזכירת סניף איל"ן חדרה

ב

מסגרת מצעד הפרוטות יזם סניף איל"ן
חדרה והאזור איסוף תרומות באמצעות
ערוצים חדשים 5,000 :מעטפות תרומה אישיות
ומיוחדות ,שנתרמו על ידי אלמוני ,חולקו לילדי בתי
הספר היסודיים בעיר ,ומתנדבות איל"ן הסבירו
על הארגון ופעילותו בבתי הספר .את הרעיון העלו
המתנדבת בתיה קמפף ומיכל דינוביץ .ההיענות
הייתה מרשימה ,וכל ילד תרם במעטפה לפי יכולתו
בשיתוף ההורים .היו ילדים שריגשו אותנו עד מאוד
במכתביהם ובציוריהם לילדי איל"ן.

נוסף על כך ,כמה גננות בחדרה ובפרדס חנה
הסבירו לילדי הגנים על איל"ן ,הילד השונה
וקבלתו וכיצד לעזור לו ,לאחר ששמעו בעצמן
הסבר על הארגון .כל גננת יצרה קופת התרמה
משלה ,וילדי הגן הכניסו את תרומתם לקופה.
ראוי לציין שהגננות ,ההורים והילדים שיתפו
פעולה בשמחה.
היות ופרויקטים ניסיוניים אלו הצליחו ,אנו
נרחיב אותם בשנה הבאה בתקווה להצלחה
גדולה עוד יותר.
מעטפות התרומה שחולקו לילדי בתי הספר
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סניף חולון

"מצעד הפרוטות"
מאת :שרי סביליה ,מזכירת סניף איל"ן חולון

ל

רגל פתיחת "מצעד הפרוטות  "2008ערך ראש
עיריית חולון ,מר מוטי ששון ,בלשכתו את
קבלת הפנים המסורתית לנציגי סניף איל"ן בעיר
ובהם מר עמוס שלפמן ,יו"ר סניף איל"ן חולון.
ראש העיר שיבח את פעילותו של סניף איל"ן למען
בעלי הצרכים המיוחדים בעיר ,והעניק למר שלפמן
את התרומה הראשונה לפתיחת יום ההתרמה
השנתי.
בסיום "מצעד הפרוטות  "2008הוזמנו התלמידים
המצטיינים ורכזות השכבה ללשכתו של מר ששון,
והוא שיבח אותם והעניק להם שי צנוע מסניף
איל"ן חולון  .

ראש עיריית חולון ,מר מוטי ששון ,מעניק את ההמחאה
הראשונה של "מצעד הפרוטות  "2008ליו"ר סניף איל"ן
חולון ,מר עמוס שלפמן

נציגי איל"ן והילדים המתרימים מתקבלים בברכה בלשכת
ראש העיר

סניף חיפה

מתחברים למחשב למרות המגבלה
מאת :יואב לין ,מנהל פרויקט "תקשוב כהשתלבות"

יו

תר מ– 70סטודנטים וחונכים
המתנדבים בתכנית המחשבים
"תקשוב כהשתלבות" ,המופעלת על ידי סניף
איל"ן חיפה ,השתתפו בכנס הדרכה בנושא
עזרי הנגשה לבעלי מוגבלויות .הכנס נערך
באוניברסיטת חיפה ,בשיתוף מכון קארטן,
המתמחה בהתאמת מחשבים לבעלי צרכים
מיוחדים ,והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה.
מטרת הכנס הייתה להציג לסטודנטים מגוון
עזרי מחשב המשמשים את התלמידים שהם
מלווים .משתתפי הכנס האזינו להדרכה בנושא
והתנסו בעצמם בהפעלת העזרים .בין היתר הם
הכירו מקרוב תחליפי עכבר ,כגון מתגי לחיצה
וג'ויסטיקים ,מקלדות בעלות מקשים גדולים,
מסכי מגע ותוכנות תקשורת ייחודיות לתלמידים
המתקשים בכתיבה או בדיבור .ההתנסות סייעה
למשתתפים להבין את עצם ההתמודדות עם
המגבלה שילדי איל"ן חווים יומיום.
במסגרת הפרויקט חולקו בשנתיים האחרונות
באזור חיפה והצפון כ– 250מחשבים מותאמים
 -מחשבים שולחניים לתלמידים שלא היה
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בביתם מחשב ,מחשבים ניידים לתלמידים
המשולבים בבתי ספר רגילים וזקוקים לכלי עזר
ללמידה ומחשבי תקשורת לתלמידים הסובלים
מלקויות דיבור .לצד המחשבים חולקו מאות
עזרים שהותאמו לצרכיו של כל תלמיד.
בפרויקט משתתפים יותר מ– 200חונכים ,רובם
סטודנטים באוניברסיטאות ומכללות ברחבי
הצפון הפועלים במסגרת פר"ח ובמסגרות
אחרות .הם מגיעים לבתי התלמידים מדי שבוע
לחונכות אישית בעבודה במחשב.
לצד עמותת איל"ן שותפים בפרויקט החדשני:
משרד החינוך  -האגף לחינוך מיוחד ומינהל
מדע וטכנולוגיה ,ביטוח לאומי  -הקרן לפיתוח
שירותים לנכים ,פרויקט "מחשב לכל ילד",
עמותת "אשלים" של הג'וינט ,אוניברסיטת
חיפה  -החוג לריפוי בעיסוק ופר"ח  -פרויקט
חונכות .זו הזדמנות נהדרת להודות מקרב לב
לכל השותפים על העזרה והעבודה המשותפת
הנפלאה.
צרור תודות גם לכל המכללות ולכל הגורמים
השותפים עמנו בתכנית חשובה זו ומסייעים לנו

משתתפי כנס ההדרכה

לנה וסטודנטית חונכת

בשילובם של המתנדבים החונכים .רק בזכות
עזרתכם הצלחנו להגשים את החלום!
חלוקת הציוד בצפון הארץ עדיין נמשכת ,ולאור
הצלחת הפיילוט מתוכננת הרחבת הפעילות
לאזורים נוספים.

סניף חיפה

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

ב

– 16במאי השתתפו  18אבות לילדי איל"ן ביום כיף שערך להם סניף
איל"ן חיפה ב"חוות הרוכבים" שבקיבוץ בית אורן .יום הכיף אורגן במטרה
לאפשר לאבות רגיעה ופסק זמן מנטל הטיפול היומיומי בילדם הנכה.
האבות התקבלו בקפה ובמאפה ,שמעו הסבר קצר על אירועי היום מפי
המדריכים רואי ועידו והתחלקו לשתי קבוצות :קבוצה אחת החלה בטיול ג'יפים
באזור ,והקבוצה האחרת יצאה לטיול רגלי קצר בנחל בית אורן ושמעה מפי
המדריכה אבישג הסברים מרתקים על ההיסטוריה של המקום ,על הצמחייה
ועל בעלי החיים האופייניים לאזור .לאחר כשעה התחלפו הקבוצות .במהלך יום
הכיף קיבלו האבות שי  -כובעים צבעוניים תרומת חברת ריקושט.
מזג האוויר הנוח והאווירה הפסטורלית אפשרו שיח נעים בין האבות .יש
שמצאו "חבר לצרה" ויש שיכלו לחלוק ולשתף בעצה .המפגש הסתיים
בארוחה קלה של לבנה ופיתות חמות מהסאג'.

האבות סיכמו את המפגש במשוב מפרגן למארגנים ,ואמרו שקיבלו
כוח מהמפגש המשותף ומהידיעה שניתן ללמוד מניסיון ההתמודדות
של הורה אחר לילד בוגר .כולם הביעו תקווה שיום כיף מעין זה יהפוך
למסורת בסניף איל"ן חיפה.

אסיפה כללית בסניף חיפה

ס

ניף חיפה קיים את האסיפה הכללית במעון בית קסלר שבקריית חיים.
בראשית הערב נשא דברים יו"ר איל"ן וחבר הכנסת לשעבר ,רו"ח אהוד
רצאבי .הוא בירך את מתנדבי סניף חיפה ועובדיו ובראשם יו"ר הסניף ,גברת
שרה לבנשטיין ,על פועלם והביע את התרשמותו מעבודת המתנדבים הברוכה.
מנהלת הסניף ,גברת סיגל לזרוביץ ,דיווחה באמצעות מצגת מרשימה על מגוון
הפעילויות במסגרות השונות :בבית ספר אופקים ,בבית מרים ,במרכז השיקום
והספורט ובבית קסלר ,וכן סקרה את מחנות הקיץ ,הקייטנות ,פרויקט "תקשוב
כשילוב" ,קבוצת התמיכה ,ימי הכיף ועוד .במהלך האסיפה דווח למשתתפים
על היערכות הסניף לקראת "מצעד הפרוטות" ,ומנהלת הסניף פנתה למתנדבים
העושים עבודת קודש למען הנכים בכלל ולקראת מבצע ההתרמה בפרט
וביקשה כי יהיו שותפים למפעל חשוב זה.
גולת הכותרת של הערב הייתה הופעתו המקסימה והמעניינת של טל קרביץ,

משתתפי האסיפה נהנים באירוע

אשר ניגן בכלי מוזיקה ייחודיים וסיפר סיפורים מרתקים שליקט במהלך
מסעותיו ברחבי העולם ובייחוד בארצות העולם השלישי.

פורום נשים נכות במועדון איל"ן חיפה
מאת :ד"ר רויטל שורץ–סבירסקי

פ

ורום נשים נכות מתכנס בימי ראשון אחת
לשבועיים במועדון איל"ן שבקריית חיים.
העובדת הסוציאלית של מרכז הספורט ,הגברת עדילי
פרי ,יזמה את הפורום וליקטה את המשתתפות במאמץ
בלתי נלאה .כמשתתפת בפורום עליי להודות כי מידה
לא מעטה של ספקנות ליוותה אותי בימים הראשונים:
"לשם מה?" "בזבוז זמן!" "מי צריך את זה כעת ,בגילנו
ה'מתקדם'?" וכדומה ,אך גישתי השתנתה במהרה.
כבר בתחילת המפגשים הבנו כי ממש לנגד עינינו

מתהווה דבר מה ייחודי; אווירה נעימה ,שיחות שכל
אחת יכולה ללמוד מהן ולהפיק תועלת ואנשי מקצוע
מעניינים .עד כה הגיעו לפגישות הפורום שתי תזונאיות:
ציפי בר הביאה לידיעתנו את נושא הפרוביוטיקה,
וכרמית חיים הציגה לנו את חשיבות התזונה הנכונה
 מה מותר ומה אסור לאכול בגילנו ה"מתקדם" -ובדרך ניפצה כמה מיתוסים .לפגישה האחרונה הגיעה
דליה בסל ,מרפאה בעיסוק מבית קסלר .בסל ופרי
הציגו כמה חפיצים (גאדג'טים) המיועדים להקל על

בעלי צרכים מיוחדים את התפקוד היומיומי במטבח
ובבית .חשוב לציין כי כל המרצות עשו זאת בהתנדבות,
וכל אחת ממשתתפות הפורום תרמה מניסיונה האישי
לפתרון בעיות המתעוררות בתפקוד היומיומי.
הפורום הולך וצובר תאוצה .אנו מגיעות בשמחה
למפגשים ,לא מעט בזכות אישיותה המלבבת של פרי,
המשכילה לשלב מידע ,אוזן קשבת ורגישות ,שפורקת
מן הציניות ביותר את נשקן ...זו הבמה להביע את רצון
הקבוצה כי המסגרת תמשיך ותתפתח לטווח ארוך.
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ערב הבישול הבריא בפורום נשות איל"ן חיפה
מאת :ד"ר רויטל שורץ–סבירסקי

פ

ורום נשות איל"ן חיפה התכנס לערב בישול בריא .לערב זה הזמינה
העובדת הסוציאלית של מרכז הספורט ,עדילי פרי ,את ציפי בר ודפנה
נפתלי כדי שיישמו הלכה למעשה את עקרונות ההרצאות בנושא תזונה נכונה
שניתנו לנשות הפורום כמה שבועות קודם לכן .לשם כך הצטיידו שתי הנשים
המופלאות במיטב המצרכים ,כלי עבודה ,פלטות בישול וכלי אוכל .יחד הכנו
כדורי תחליפי בשר ,אורז מלא ,סלט קטניות ותבשיל קינואה ,תוך שימת
דגש על הפחתת תוספי מזון זרים ושימוש בתבלינים טבעיים ובקמח מלא,
חברות פורום הנשים נהנות מהמאכלים שהכינו
הטובים ומומלצים במיוחד לנשים בגילנו ה"מופלג" .הקינוחים היו נפלאים
 גרנולה טבעית ,פאי על טהרת הבריאות וממרח מתוק המהווה תחליף השולחן הערוך והריחות המגרים משכו את תשומת הלב של כל מנויילשוקולד "השחר" .בר ונפתלי ליוו את תהליך הבישול בהסברים מאלפים המועדון .האוכל הטעים והשיח המלבב שנלווה לו סיימו עוד ערב מושקע
ובהמלצות על מוצרים נטולי תוספים מלאכותיים.
בניצוחה של פרי.

בית מרים
פורים תשס"ח בבית מרים
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים

"א

יזה יום שמח לי היום"...
איך נוכל לתאר במילים את שמחת פורים בבית מרים?
האירוע המיוחד התחיל בנהירתם של משתקמי בית מרים ,המתנדבים
הנאמנים והצוות המסור ,לבושים בתחפושות ססגוניות ועליזות ,אל
הפרגולה המקושטת בחצר הבית.
המסיבה העליזה החלה בשירה של מחרוזת שירי החג ,ולאחריה קראו
המשתקמים את מגילת אסתר בהנחייתם של המורה להשלמת השכלה
והתרפיסט במוזיקה .גולת הכותרת של האירוע הייתה הצגת מצגת של מדריכת המחשבים.
היתולית בלתי נשכחת שבה כל משתתפי האירוע היו נתונים ב"תחפושות האווירה במקום הייתה משעשעת ומרוממת והותירה טעם של עוד" .לא כל
פוטושופ" .את המצגת הפיקו במאמץ רב משתקמי בית מרים בהנחייתה יום פורים"  -חבל...

עובדים ונהנים לקראת חג הפסח
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים

ב

ית מרים כמרקחה וזוהי כבר מסורת .לקראת חג הפסח אנו שוקדים
בקדחתנות על הכנת מתנות חג ללקוחות הנאמנים שלנו :אוניברסיטת
חיפה ,בני ברית ,מכללת יזרעאל והמצטרפים החדשים.
השנה כללה אריזת השי החגיגית שלנו מפיות משי עטורות בחבקי מתכת
המונחים על צלחת קרמיקה ייחודית.
תהליך הכנת המוצר הורכב מכמה שלבים :גזירת המפיות ותפירתן ,חיתוך
החבקים וצביעתם ,השחלת חרוזים לחבקים ואריזתם במארז חגיגי
מקרמיקה המעוטר בברכת "חג שמח" .במהלך כל שלבי ההכנה דאגנו
לשמור על איכות מוצר גבוהה.
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בית מרים
תערוכת נשים יוצרות בחברת החשמל חיפה
מאת :אנה יורוביצקי

ב

יום האישה הבין לאומי ,שחל ב– 9במרס ,התקיימה תערוכה של עובדות חברת החשמל בבניין
המרכזי בחיפה ,והוצגו בה יצירות של נשים מתחומי אמנות שונים .בין היצירות הוצגו ציורים
שלי ושל חברתי אלינה ריבק ,שתינו חניכות בבית מרים .בציורה של אלינה מופיעים כלי מטבח ופירות
ובציורים שלי מופיעים אגרטל ופרחים וילדה עם עפיפון .הציור של הילדה עם העפיפון זכה בעבר במקום
השלישי בתחרות ציורים ארצית.
בבית מרים ,מרכז יום לנכים של איל"ן בקריית חיים ,התחלתי לצייר לראשונה בחיי בהנחייתו
ובתמיכתו של המורה לציור ,מר אפרים גוניקמן .כיום אני לומדת בקורס לעיצוב גרפי במכללת
תלתן ,ואלינה לומדת ציור בבית נגלר.
אנה יורוביצקי (משמאל) ואלינה ריבק בתערוכה

ביקור בבית הנשיא
מאת :אנה יורוביצקי

ב

– 1באפריל הוזמנו להתארח בבית נשיא
מדינת ישראל ,מר שמעון פרס ,לקראת
"מצעד הפרוטות" של איל"ן .את בית מרים
ייצגו בטקס לירן לוגשי ,משתקם בית מרים
המתנדב זה כחמש שנים בבסיס צבאי ב.מ.ב.
בחיפה ,חלק מצוות העובדים והמתנדבים ואני.
בטקס המרגש נכחו יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי; מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; וראש
אגף משאבי אנוש בצה"ל ,האלוף אלעזר שטרן,
אשר הודה למאות החיילים בעלי המוגבלויות
שהתגייסו לצה"ל ומהווים ,לדבריו ,דוגמה חיה
לניצחון ,להתגייסות ולתרומה למען המדינה.
לפני נאומו המיוחל של הנשיא פרס הוזמנתי אל
הבמה יחד עם אפרים גוניקמן ,המורה לאמנות

בבית מרים ,כדי להגיש לנשיא תשורה  -הדיוקן
האישי שהכנתי לכבודו .הנשיא לחץ את ידי
בחום ,והודה לי בהתרגשות על המתנה .הוא שאל
לשלומי ,ואני סיפרתי לו על התקדמותי האישית
בתחום האמנות והמחשבים ,וציינתי שאני לומדת
במכללת תלתן לעיצוב גרפי .בסיום שיחתנו איחל
לי הנשיא הצלחה בהמשך דרכי.
בהמשך נאם הנשיא פרס וריגש את כולנו בסיפורו
על בנו שחלה במחלת הפוליו .לעולם אנצור רגעים
אלה ,שבהם חשתי כבוד גדול להיות שגרירה של
משתקמי בית מרים ונמלאתי סיפוק.
אני מקווה שאזרחי ישראל יתרמו השנה ביד
רחבה לאיל"ן ויסייעו לשיקומם ולקידומם של
הנכים.

אנה יורוביצקי מבית מרים מעניקה לנשיא ציור פרי עבודתה

בית קסלר
חופשה באילת
מאת :עופר שפיצר ,דייר בית קסלר

ה

שנה ארגן בית קסלר טיול של ארבעה ימים באילת .יחד יצאנו 16
דיירים ,מטפלים ,רכזת הטיפול פנינה ,ראשי האגפים אשוט ואלינור
ומשה ,שהצטרף ביום השלישי.
החופשה הייתה מוצלחת ביותר .התאכסנו בבית הדירות פירסט קלאב,
ומדי יום נערכו לנו שלל פעילויות וסיורים :יצאנו לשיט בים הפתוח; ביקרנו
במצפה התת ימי ונהנינו מסיור מעניין במקום; הסתובבנו בטיילת היפה
והמושכת; סיירנו בריף הדולפינים ושמענו הסברים במקום; סיירנו בעיר
המלכים ועוד ועוד.
דיירי בית קסלר בכניסה למלון שבו השתכנו
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בית קסלר
תעסוקה ממוחשבת
מאת :רועי דינר ,בית קסלר

ע

וד בהיותי צעיר התעניינתי בקופסה בעלת החוטים היוצאים לכל עבר
הנקראת מחשב ,ולאבי יש חלק גדול מאוד באהבתי לתחום .כאשר
הוא היה סטודנט ושקד על עבודת הדוקטורט נסענו בשבתות באופל קדט
הכחולה שלנו לפקולטה לחקלאות ,ושם היה לי מחשב משלי אשר הייתי יכול
לעשות בו מה שאני רוצה" .רק לא להרוס ,אנחנו לא מיליונרים" ,אמר אז
אבי .בתקופה זו המחשבים לא היו משוכללים ,ואנשים עוד לא תיארו לעצמם
שיבוא יום והם יוכלו לבדוק באמצעותם את חשבון הבנק שלהם ,להזמין
סרטים מחברות הכבלים ,לקנות ,להזמין כרטיסי טיסה ולעשות עוד דברים
חשובים רבים.
עם השנים התפתח מאוד תחום המחשבים ,ובתים ,עסקים ,בתי ספר
ואוניברסיטאות התחילו להשקיע במחשבים ובלימודי המחשב .בארצות
הברית התפתח תחום המחשבים מהר יותר מבכל מדינה אחרת בעולם.
בשנת  1988הציעו לאבי עבודה באוניברסיטת קליפורניה ,וכל המשפחה נסעה
לארצות הברית .בהפסקות בבית הספר נהגתי לעבור בין הכיתות שנלמדה בהן
גרפיקה ממוחשבת ,ונהניתי לראות את עבודות הסטודנטים ואת דרך העיצוב
שלהם באמצעות המחשב.
לאחר שסיימתי את לימודי התואר הראשון במדעי המחשב עם התמקדות
בגרפיקה ממוחשבת ,הגעתי לוועדת קבלה בבית קסלר וראיתי את עבודותיהם
היפות של הדיירים בתחום הגרפיקה .בעקבות זאת החלטתי לבוא לחדר
המחשבים ולתרום את חלקי בנושא זה .בחדר המחשבים מטילה עלינו
המדריכה ,חגית בנאי ,פרויקטים רבים וטוב שכך ,כי אני מרגיש שאני משתמש
בידע שצברתי בלימודיי .אחד הפרויקטים העיקריים שעמלנו עליהם היה הכנת

הגדה באנגלית ,ובגלל הידע הרב שלי באנגלית עזרתי והדפסתי את הטקסט.
פרויקט נוסף ,שאני מקווה מאוד שיצא לאור ,הוא לוח שנה עם ציורים של
הדיירים .בפרויקט זה הכנתי מסגרות בצבעי התמונות השונות של הדיירים.
לפני כשלושה חודשים נפתח בבית קסלר חוג חדש בשם גינון טיפולי ,והדיירים
המשתתפים בו שותלים צמחים ולומדים עליהם .לאחר שהמדריכה ראתה את
העבודות שאני יוצר במחשב ,היא החליטה להיעזר בי לצרכיה ,וכעת אני מכין
כרטיסים שונים של צמחים ומשלב בהם טקסט וגרפיקה.
אני אוהב מאוד לעזור לאנשים ולנצל את הידע מלימודי התואר הראשון ,ואני
מקווה שעם השנים בית קסלר יתפתח ,ויותר אנשים וחברות יכירו בקיומו ויפנו
לדייריו לשם ביצוע עבודות בכלל ועבודות בתחום המחשבים והגרפיקה בפרט.

הגדה של פסח  -הפרויקט של כיתת המחשבים
מאת :חגית בנאי ,מדריכת מחשבים ,בית קסלר

ב

חודש פברואר השנה הסתיים פרויקט
ההגדה שלנו ,שלמעשה קרם עור וגידים כבר
בשנה שעברה .במסגרת פרויקט זה יצרנו הגדה
משלנו ,כולה פרי עבודתנו המשותפת .ההגדה
נמכרה ב– 17,000עותקים למוסדות שונים כגון
רפא"ל ,בית הספר הריאלי ועיריית חיפה .כמו
כן הפקנו השנה הגדה בשפה האנגלית בכ–200
עותקים ,אשר הועברו לנציגי איל"ן בארצות
הברית למכירה.
ההגדה כללה עבודות יצירה ותמונות של
הדיירים בסדנת האמנות והקרמיקה ,שעובדו
בתוכנת הפוטושופ .לעריכה ולעיצוב הגרפי
אחראים הדיירים בקבוצת הגרפיקה של הכיתה.
הגדה זו חושפת את יצירות הדיירים בפני
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אנשים רבים ,הזוכים ליהנות מיפי הציורים
והצילומים .זהו מוצר שמאפשר לנו לפנות
ללקוחות ולשווקים נוספים מדי שנה בשנה
לקראת חג הפסח .ההגדה היא למעשה מעין
חלון ראווה ,המאפשר למתבונן בו לראות את
העשייה החשובה של עמותת איל"ן בארץ
ובעולם באמצעות דיירי בית קסלר וצוותו.
תודה מיוחדת לדיירת נסיה שוורץ ,אשר
הקלידה את כל הטקסט בעברית וניקדה אותו
באמצעות תוכנת מעבד התמלילים וורד ,תודה
לרועי דינר ,אשר תרם רבות בהקלדת הטקסט
באנגלית ,ותודה לכל הדיירים והעובדים אשר
תרמו להצלחת הפרויקט.
יישר כוח!

סניף חיפה

בית קסלר
צעד לעצמאות ,בית לחיים!
מאת :ד"ר רויטל שורץ–סבירסקי

צ

לליתו היפה והמטופחת של בית קסלר
מלווה את פעילותי באיל"ן זה חמש שנים.
הבית ,המשמש מעון לנכים ,ממוקם ליד מרכז
הספורט של איל"ן שבקריית חיים .המבנה בן
שתי הקומות בנוי סביב חצר פנימית ומותאם
לצורכיהם של אנשים בעלי נכויות פיזיות .דייריו
משתתפים בפעילויות מרכז הספורט ,וחלקם אף
נוטלים חלק בפעילויות עמותת "אתגרים".
ערב אחד נקרתה בדרכי הזדמנות להכיר באמת
את בית קסלר .הדבר אירע במסגרת פורום נשות
איל"ן ,אשר אני חברה בו .נפגשנו בחדר הריפוי
בעיסוק שבמתחם בית קסלר .המרפאה בעיסוק,
גברת דליה בסל ,קיבלה את פנינו בחיוך חם,
התואם כל כך את מקצועה ...היא פתחה את
המפגש בסקירת הרקע של המקום :בית קסלר
פועל זה חמש שנים בתפוסה מלאה .במקום

מתגוררים  80דיירים בני  45-18הסובלים מנכויות
קשות לכל משך חייהם .לאחר פנייה וקבלה על
ידי ועדה מקצועית מקבל כל דייר חדר (לבדו או
עם שותף/ה) ומותאמת לו שגרה באחד התחומים
הבאים :קרמיקה ,פדיקור ומניקור ,תכשיטנות,
אפייה ,מחשבים ,תעשייה זעירה וגינון טיפולי.
הדבר מתאפשר הודות להתאמת אביזרים
שונים בידיהם האוהבות של מתנדבים מסורים
ממילב"ת ומרפא"ל .חלק מהדיירים עובדים מחוץ
למעון ,למשל במרכזי שיקום ,לומדים במוסדות
להשכלה גבוהה או משרתים בצבא (חיל הים קלט
באהבה רבה את החיילים מבית קסלר!) .במשך
 24שעות ביממה עובדים במקום מטפלים (ובכך
נחסך הצורך במטפל צמוד) ,המסייעים מבחינה
פיזית ,רפואית ,קוגניטיבית ורגשית .בית קסלר
מארגן הסעות למקומות העבודה והלימודים ואף

למקומות בילוי וקניות .אתר אהוב במיוחד על
הדיירים הוא הקריון  -הקניון הגדול בקריית
ביאליק  -ולא מעט מהשינויים וההתאמות שנעשו
בו בעניין הנגישות יש לזקוף לזכות נוכחותם
ונראותם של דיירי בית קסלר במקום.
גברת בסל הציגה בפנינו כלים ומכשירים
שהותאמו לדיירים ,והראתה לנו את הגינה
הטיפולית ,את חדרי המגורים המטופחים
שהותאמו לדיירים ואת הקיוסק המופעל
במקום .מובן שלא עמדנו בפיתוי ורכשנו את
יצירותיהם המקסימות של דיירי בית קסלר ,כגון
הגדות פסח וכרטיסי ברכה.
סיימנו את הסיור בתחושת הערכה עמוקה
למפעל כל כך מופלא ולצוות של אנשים מיוחדים,
ובמוחנו ניקרה שאלה מציקה :מדוע אין לכך
חשיפה בתקשורת הסובבת אותנו?

מרכז הספורט
פורים תשס"ח באיל"ן חיפה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ב

מסיבת פורים עליזה ,שנערכה במרכז
השיקום והספורט איל"ן חיפה שבקריית
חיים ,הופיע בהתנדבות הקוסם רם נדלר,
שהפליא בקסמיו במשך שעה ארוכה והצליח
לרתק את הילדים הנכים ובני המשפחה הרבים
שהתאספו במועדון.
את אוזני ההמן הטעימות תרמה קונדיטוריית
"קמע" מקריית מוצקין ,והעוגות נאפו באהבה
רבה על ידי האימהות של ילדינו הנכים .ביוזמתו
הברוכה של הסטודנט נמרוד וולף שלחה קבוצת

"הלל חיפה"  -קבוצת בית מדרש במעגל השנה
שבאוניברסיטת חיפה  -עשרות משלוחי מנות
לילדים .תרומה נדיבה זו של הסטודנטים גרמה
לילדים שמחה רבה.
בסיום הערב הגיש רופא המרכז ,ד"ר ארקין ,את
אות מרכז הספורט לרם הקוסם ,ולמחרת כתב לו
מנהל מרכז הספורט ,מר עוזי פרלה ,דברי תודה:
"קבל נא תודה מקרב לב על הופעתך המרגשת.
אתמול ראינו הרבה פנים מחייכות הודות לך .ניכר
היה שפעלת בלב שלם ועם הרבה נשמה יתרה

מתוך רצון כן לשמח את הילדים ...בכישרון רב
הצלחת להביא להם אווירה של חג פורים שמח".

הופעתה של קבוצת רקדני איל"ן חיפה בפני דיירי בית אילדן

ה

כול החל כאשר מירה ,ותיקת המתנדבות
של הלהקה ,פנתה ללהקה בבקשה לשמח
את אביה הקשיש ,המתגורר בדיור המוגן בית
אילדן שבקריית מוצקין ,ולהופיע בפניו ובפני
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שכניו .חברי הלהקה שמחו על הזדמנות פז זו
לחזק את הקשרים שבין איל"ן לקהילה.
ביום סערה גדולה הגיעו לבית אילדן רקדנים
"יושבים" (על כיסאות גלגלים) ו"עומדים".

בהתחלה היו דיירי המקום המומים קמעה ,שכן
חלקם הגדול לא נחשף מעודו למונח "ריקודים
בכיסאות גלגלים" ,וההקשר למושג כיסא גלגלים
במחוזותיהם שונה בתכלית...

סניף חיפה

מרכז הספורט
רכזת החוג לובה פתחה את האירוע בכמה
מילות הסבר על אודות הקבוצה החוגגת
עשרים שנים לקיומה והרעיון לשלב רקדנים
"עומדים" ו"יושבים" .תחילה רקדו חברי
הלהקה שני ריקודים סלוניים ואחר כך המשיכו
בריקודי עם .הרקדנים התקבלו במחיאות
כפיים סוערות ,ומבטי הפליאה הראשוניים
התחלפו בהתרגשות אמיתית .כל ריקוד נוסף
העלה את מפלס השמחה באולם   .
ההפתעה הגדולה התרחשה לאחר מכן :באופן

בלתי מתוכנן הצטרפו אלינו כמה דיירים
"אמיצים" בריקודי מעגל משולבים .האווירה
התחממה מרגע לרגע ,ויותר ויותר "קשישים
חסרי מנוח" הצטרפו למעגל .מאושר מכולם
היה זליג ,חתן השמחה ,אשר ראה לראשונה מה
פשר ההתנדבות ארוכת השנים של בתו מירה.
הערב יוצא הדופן הסתיים בצילום תמונת מחזור
של הרקדנים ומארחיהם ובתחושה מיוחדת -
תמהיל של הנאה וסיפוק מן הידיעה שנכי איל"ן
ומתנדביה שימחו קבוצה ייחודית כל כך.

מסיבת פורים בחוג הריקודים של איל"ן חיפה
מאת :ד"ר רויטל שורץ–סבירסקי

ח

וג הריקודים של איל"ן חיפה חגג את חג הפורים .החבר'ה הגיעו מחופשים בתחפושות
ססגוניות ,והגדיל לעשות אוהד המרקיד ,שהתחפש לנזיר טיבטי .האולם המקושט ,האווירה
העליזה ,המוזיקה והכיבוד הטעים עשו את שלהם ,והאירוע נמשך עד שעה מאוחרת.
אין כמו התמונה המצורפת לתיאור החגיגה...

אליפות החורף הארצית בשחייה במרכז שיקום
וספורט איל"ן חיפה
מאת :אביטל לוי ,רכזת השחייה ,איל"ן חיפה

א

ליפות החורף הארצית בשחייה לנכים
התקיימה ב– 23במרס בבריכת השחייה של
מרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים.
בתחרות השתתפו ילדים ,נוער ובוגרים ממרבית
מועדוני ספורט הנכים בארץ :בתי הלוחם בתל
אביב ובחיפה ,ספיבק רמת גן ,בית איזי שפירא,
מתנ"ס נווה אליהו ,איל"ן חיפה ומתנ"ס כפר
מנדא .השופטים בתחרות היו שופטי אגודת
מכבי קריית ביאליק הוותיקים  -יוסי שכנר ,חיים
קויפמן ,אינה גודסביץ ואוגניה כהן ,המתנדבים זה
שנים ארוכות לשפוט באליפות החורף.
לשחייני איל"ן חיפה הייתה נציגות מכובדת
ביותר ,ושלושת השחיינים המועמדים ליטול
חלק באולימפיאדת בייג'ין  2008השיגו הישגים
נאים :ענבל פיזרו זכתה במקום הראשון במשחה
ל– 200מטר חופשי נשים ,איאד שלבי זכה במקום

הראשון במשחה ל– 200מטר חופשי גברים,
ואראל הלוי זכתה במקום הראשון במשחה
ל– 100מטר חופשי נערות.
כמה שחיינים הוכיחו כי הם ראויים להימנות
עם סגל האולימפיאדה בשנת  :2012טל פרל,
אוסאמה ביאטרה ,מור מסרי וטל אגמון .דבורה
לוגסי ,שהשתתפה לראשונה בחייה בתחרות,
זכתה במקום השני במשחה ל– 50מטר חזה
ילדות .יישר כוח! יש לציין גם את מתן חונה,
שזכה במקום הראשון במשחה ל– 100מטר
חזה; יוגב מסינגר ,שזכה במקום השני במשחה
ל– 50מטר חזה גברים; וסאוסן לאלא ,שזכתה
במקום הראשון במשחה ל– 50מטר חתירה
ילדות .ניקולאי מורגונוב ויחיאל וקנין שיפרו
תוצאות.
 2008היא שנה אולימפית ,ואליפות החורף

מהווה קריטריון להשתתפות באליפות שפילד.
בקריטריון זה עמדו בהצלחה :מור מסרי ,טל
אגמון ,אראל הלוי ,איאד שלבי וענבל פיזרו.
בתום התחרות קיבלו כל המשתתפים מדליות
ותעודות .אנו גאים מאוד בהישגיהם של שחייני
איל"ן חיפה .כל הכבוד!
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סניף חיפה

מרכז הספורט
אליפויות שחייה

ש

חייני איל"ן חיפה ממשיכים לעשות חיל באליפויות
השחייה הן בארץ והן בחו"ל .באליפות השחייה
לילדים ולנוער ,שנערכה בספיבק רמת גן ב– 1ביוני ,ייצגו בכבוד
את מועדון איל"ן חיפה שמונה שחיינים ,בהם שלושה שחיינים
צעירים שזו הייתה להם התחרות הראשונה :עדו מדלסי ()10
והאחים התאומים בני ה– 8אריאל ומרק מליאר .ספורטאינו
זכו במספר מרשים של מדליות :עדו מדלסי זכה במדליית ארד;
דבורה לוגסי זכתה במדליית כסף; טל פרל זכתה בשתי מדליות
זהב; ביאטרה אוסאמה זכתה בשתי מדליות זהב ובמדליית
כסף; והדיל חוג'יראת זכתה במדליית כסף.
באליפות גרמניה הפתוחה ,שנערכה במאי בברלין ונחשבת

לאליפות גביע עולמי ,השתתפו  30שחיינים מ–30
מדינות ומ– 17מועדונים ברחבי גרמניה .ענבל פיזרו
מאיל"ן חיפה זכתה במקום הראשון מתוך 581
שחיינים שעמדו בקריטריון האולימפי ,והגיעה
למקום השלישי לפי הניקוד שקיבלה .איאד שלבי,
שגם הוא מועמד של איל"ן חיפה לאולימפיאדת
בייג'ין ,התחרה בגמר והגיע למקומות  5-4בקלאס
שלו .אראל הלוי הצעירה אמנם נשארה בסגל ,2008
אך היא כנראה תיטול חלק רק באולימפיאדת לונדון
ב– .2012זו הייתה התחרות האחרונה שהעניקה
למועמדים את הכרטיס האולימפי.

ענבל פיזרו

תחרות שחייה פנימית  -איל"ן חיפה

ב

– 3ביולי התקיימה בבריכת מועדון השיקום
והספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים
אליפות שחייה מיוחדת במינה ,שבה נטלו חלק
כל שחייני המועדון ,ובהם נכים שאינם מסוגלים
לשחות בכוחות עצמם ונעזרים במדריך או בציוד
עזר .אנו מקיימים תחרות זו כבר יותר מעשר שנים,
והיא הפכה למסורת מבורכת ,שהנכים ,ילדים
כבוגרים ,מצפים לה בכיליון עיניים מדי שנה.
השנה הוענקו במסגרת האירוע החגיגי מלגות
לספורטאים הייצוגיים של איל"ן חיפה .חלוקת
המלגות היא פרי יוזמתה של ועדת הספורט
של איל"ן בראשות מר שאול סווירי ,שהחליטה,
זו הפעם הראשונה ,לעודד את הספורטאים
המשתייכים לסגל האולימפי של הספורטאים
הנכים בישראל ,לסגל העתודה לאולימפיאדת
לונדון  2012ולסגל הצעיר.
את הטקס הנחה מנהל מרכז הספורט ,מר עוזי
פרלה ,ונכחו בו יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי;
ראש ועדת הספורט ,מר שאול סווירי; מנכ"ל
איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; יו"ר איל"ן חיפה ,גברת
שרה לבנשטיין; חברי הנהלת מרכז הספורט ,גברת
אורה גלבוע ,מר איתן ברגבאום ,מר אורי פלד ,מר
מרטין אקר ומר גיורא לב; ומנהל הכספים וסגן
מנהל מרכז הספורט ,מר נחמן וולף .האורחים
המכובדים כובדו בהענקת המלגות.
מקבלי המלגות הם :ענבל פיזרו  -שחיינית סגל
הזהב לאולימפיאדה; איאד שלבי ואראל הלוי -
שחייני סגל הכסף; לירן גבע  -שחקן טניס שולחן
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בסגל הכסף; מור מסרי ,טל אגמון ,אוסאמה
ביאטרה ,מתן חונה וטל פרל  -שחייני העתודה;
לאלא סאוסן  -שחיינית הסגל הצעיר; ואסף גופר
 שחקן עתודה בטניס שולחן.במהלך האליפות חולקו גביעים לשלושה
ספורטאים צעירים מאיל"ן חיפה :דבורה לוגסי
זכתה במגן כשחיינית מצטיינת לשנת  ;2008נדב
חזן בן ה– 10זכה בגביע כשחיין המצטיין ,ותגלית
השנה ,מתן וקנין  -רק בן  - 6קיבל גביע מידיה של
מנהלת סניף איל"ן חיפה ,גברת סיגל לזרוביץ.
הטקס הסתיים בפרידה ממנהלת סניף איל"ן
חיפה ,גברת לזרוביץ ,שהחליטה ,לצערנו ,לסיים את
תפקידה .גברת לבנשטיין ומר פרלה העתירו שבחים
על תפקודה של גברת לזרוביץ במשך  11שנות
עבודתה .בין השאר אמר מר פרלה" :סיגל ,תענוג
היה לעבוד איתך במשך כל השנים הללו .נכון שהיו
לנו מדי פעם חילוקי דעות או גישות שונות ,אך
ייאמר לזכותך שתמיד ידעת לשים את טובת איל"ן
והילדים הנכים במקום הראשון .אני בטוח שהשארת
חותם עמוק באיל"ן חיפה" .מר פרלה העניק לגברת
לזרוביץ את מדליית המועדון למזכרת ולאות הערכה
והוקרה על פועלה ,ואיחל למחליפתה ,הילית פולגר,
הצלחה בתפקידה החדש.
את האליפות ניהלה ביד רמה רכזת השחייה,
גברת אביטל לוי .לא היה אפשר שלא להתפעם
מההתרגשות שניכרה על פניהם של כל השחיינים
ומהחיבה והעידוד שהרעיפו עליהם המדריכים.
כולם כבר מצפים לתחרות בשנה הבאה!

נפרדים ממנהלת הסניף המסורה ,גברת סיגל לזרוביץ

יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,נושא דברים

סניף ירושלים

הישגים לקבוצת הטניס בתחרות הבין לאומית
מאת :פיני לוי ,רכז ספורט הנכים ,איל"ן ירושלים

ק

בוצת הטניס בכיסאות גלגלים של איל"ן ירושלים השתתפה
בתחרות בין לאומית שהתקיימה במאי במרכז הטניס ברמת
השרון .הקבוצה הציגה יכולת טובה ביותר וחבריה השיגו הישגים

מרשימים :שמוליק דניאל ופיני לוי זכו במקום הראשון בטורניר זוגות,
ושלומי מרציאנו זכה במקום השני במשחק יחידים.
הקבוצה פעילה ומתאמנת שלוש פעמים בשבוע במרכז הטניס בירושלים.

בית תמר
חוגגים בת מצווה לבת אל
מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר

ב

אווירה נעימה ומיוחדת חגגו דיירי בית תמר ,בשיתוף עם תלמידי בית ספר אילנות ,את
חגיגת בת המצווה של בת אל ירושלמי .האירוע התקיים בטיילת ארמון הנציב בירושלים
המשקיפה על העיר העתיקה .המסיבה הייתה שיאה של שנה שלמה שבה ליוותה התנועה
הקונסרבטיבית את ילדי בר המצווה בבית הספר .באירוע קראה בת אל מן התורה ,ומקהלת
בית הספר הנעימה בשיריה.
בת אל בחגיגת בת המצווה

המחלקה התעסוקתית
נפרדים מדוד דרעי ז"ל
מאת :הצוות והחברים במחלקה התעסוקתית

ע

ם סיום חופשת הפסח התקבלה הבשורה המרה
על אודות פטירתו של דוד דרעי .דוד נפטר לאחר
שחלה בדלקת ריאות והוא בן .38
מדי יום הגיע דוד לעבודה במחלקה התעסוקתית מביתו
אשר במושב צלפון .הוא עבד איתנו משנת  ,1989והתבלט
בזכות טוב לבו ,רצונו התמידי לעזור ולסייע לחבריו
ומחויבותו הרבה לעבודה ,שבה השקיע את כל מרצו.
דוד אהב ליצור כלי קרמיקה ופיתח מיומנויות גבוהות
במרוצת השנים.
הצוות וחבריו לעבודה הכינו אלבום לזכרו והגישו אותו לבני

משפחתו .באלבום כתב כל אחד מחבריו על עבודתו ועל
אישיותו המיוחדת של דוד.
אינגה" :הבן שלכם היה נשמה טובה .תמיד כשהייתי עצובה
הוא בא ועודד אותי ,תמיד היה עם חיוך על הפנים".
ורד" :דוד היה בשבילי כמו אח .היינו יחד עוד בגן ובבית
הספר .דוד היקר תמיד יהיה חקוק בלבי".
ארז" :היית לי חבר וידיד מאוד סימפטי .אהבת לעזור
לכולם ועכשיו אתה בגן עדן".
דוד יחסר לנו מאוד.
יהי זכרו ברוך.

דוד בפעילות במחלקה

סניף פתח תקווה

טקס חלוקת מלגות ומגן "יקיר איל"ן פתח תקווה"
(פורסם במקומון פתח תקווה)

ט

קס חלוקת מלגות ומגן "יקיר איל"ן פתח תקווה" נערך לאחרונה במרכז
קהילתי עולמות בנוכחות ראש העיר ,איציק אוחיון ,ורעייתו דליה; סגנו
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וראש מינהל החינוך ,יעקב בן שמחון; יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; והעובד
הסוציאלי הראשי של איל"ן ,ד"ר יוסי מלר .לאחר התכנסות וכיבוד החל הערב

סניף פתח תקווה

בשירה בציבור בהנחייתו של מויש'לה גרשטיין
ובהופעת הזמר איציק רוזנברג .מנחת הערב ,גברת
מלכה מכנס ,יו"ר איל"ן פתח תקווה ,פתחה בדברי
ברכה לנשיאות ,לתורמים ולכל ידידי איל"ן .אחריה
נשא דברים ראש העיר והוא שיבח את איל"ן ואת
העומדת בראש הסניף על עשייה פורייה וחשובה.
ראש העיר ציין את מלחמתה העיקשת של יו"ר
איל"ן פתח תקווה למען הילדים הנכים.
יו"ר איל"ן ,רו"ח רצאבי ,אמר שסניף פתח
תקווה הוא מהסניפים הפעילים ביותר בארץ:
מטופלים בו יותר מ– 260ילדים והוא מהווה
מופת לעשייה ולתמיכה בנכים .בדבריו ציין
את גברת מכנס ,אשר נוסף על פעילותה הרבה
בסניף פתח תקווה ,מכהנת גם כחברת הנהלה
של מרכז איל"ן וכחברה בוועדת עזרה מרכזית.
מר בן שמחון בירך אף הוא את הסניף הפעיל .הוא
עמד על חשיבות התמיכה שמקנה הסניף וציין את
גן הילדים "מרכז הפנינה" לילדי איל"ן ,שקיבל
בעבר פרס הצטיינות ארצי .גם ד"ר מלר נאם
באירוע ושפע דברי שבח והלל על העשייה הברוכה
בסניף פתח תקווה ובעיקר על פועלן של היו"ר
מכנס והעובדת הסוציאלית מלי ברקוביץ'.
המלגות שניתנו לילדים מאפשרות רכישת ציוד
הנדרש לתחילת שנת הלימודים ובכלל זה ילקוטים.
ערב חלוקת המלגות נערך בתרומתם הנדיבה של
דבורה ונתן ברקוביץ' ,רות הרפז ,ריקה ומשה זהבי,
לאה לוין ,חביבה מרדכי ,מרים פיכמן ,מנחמה
גרף ,דליה שוורץ ,דיצה ואריה שכטר ,יפה ומרדכי

הגברת מלכה מכנס ובעלה אורי מופתעים  -גם להם
מוענק "מגן יקיר איל"ן פתח תקווה"

שמעונוביץ ,סימה ויוסקה שפירא וחיה שפריר.
האולם נתרם באדיבות מרכז קהילתי עולמות
בהנהלת שגיא שמרת .מגן "יקיר איל"ן פתח
תקווה" הוענק למתנדבות הוותיקות והמסורות
יונה עמירן ועליזה פאר ,המכהנת גם כחברת
הנהלה .צוות הסניף ויו"ר איל"ן ,רו"ח רצאבי,
הפתיעו את המתנדבים המסורים ,אורי מכנס
ורעייתו מלכה ,והעניקו את מגן "יקיר איל"ן פתח
תקווה" גם לכל אחד מהם.
במהלך הערב הופיעו רקדנים צעירים בריקודים
סלוניים בהנהלת אנה ודני כספי .יש לציין כי כל
האמנים הופיעו בהתנדבות.
יו"ר איל"ן פתח תקווה ,גברת מכנס ,ריגשה
את הקהל בקריאת הקטע "ילד של שבת" .היא
חתמה את הערב בפנייה לכל הנוכחים ואמרה
שאיל"ן הוא הבית וכולנו מצווים לשמור עליו
ולדאוג לקיומו ,ככתוב בשירו של יהושע צפריר
"הבית"" :יש דברים מרובים וחשובים בעולם/
החשוב מכולם הוא ביתו של אדם /וכמו שאדם

יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,נושא דברי ברכה .בשולחן
הנשיאות  -מימין :העובדת הסוציאלית של איל"ן פתח תקווה,
גברת מלי ברקוביץ'; העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן,
ד"ר יוסי מלר; נשיאת ארגוני המתנדבים ורעיית ראש העיר,
גברת דליה אוחיון; סגן ראש העיר וראש מינהל החינוך,
מר יעקב בן שמחון; ראש העיר ,מר יצחק אוחיון; ויו"ר איל"ן
פתח תקווה ,הגברת מלכה מכנס

מאדם הוא שונה /כך שונים הבתים שאותם
הוא בונה ...ועל כן חשוב להזכיר ולזכור /כי על
בית צריך להגן ולשמור /כי רבים דברים יקרים
בעולם /אך אין כה יקר כביתו של אדם".
ולסיום כמה מילים על סניף איל"ן פתח תקווה:
את הסניף הקימה בתחילת שנות החמישים מינה
בן עזר ז"ל ,והוא מהסניפים הוותיקים והפעילים
של איל"ן .באיל"ן פתח תקווה רשומים כ– 260נכים
בהם נפגעי שיתוק מוחין ( ,)55%נפגעי פוליו ()25%
ומי שסובלים מניוון שרירים ( )10%ומפגיעות
אחרות ( .)10%זה שנים רבות עומדת בראש הסניף
מלכה מכנס ,ובסניף פועלים כמה עשרות מתנדבים
מבוגרים וצעירים .מדי חודש מממן הסניף הסעות,
שיעורי עזר ,טיפולים פארא–רפואיים ,הפעלת
מועדונית ,החזקה במוסדות ורכישת עזרים
ומכשירים ששוויים עשרות אלפי שקלים.

סניף ראשון לציון

ריקודים של חברי איל"ן בכיסאות
גלגלים בספר השיאים של גינס
מאת :שמעון קינן ,יו"ר סניף איל"ן ראשון לציון

ב

מסגרת חגיגות ה– 60למדינה נערכה הרקדה המונית בספורטק בתל אביב
בהשתתפות אלפי רוקדים רגילים ורוקדים בכיסאות גלגלים .ההרקדה ההמונית
החלה בשעה  11בבוקר ונמשכה שש שעות (שעה לכל עשור למדינה) .במקום נכחו גם
נציגים מספר השיאים של גינס כדי להכניס הרקדה זו לספר.
יחד עם אלפי רוקדים מרחבי הארץ רקדו בהרקדה חברי חוג הריקודים בכיסאות
שיא גינס בהרקדה
גלגלים של איל"ן ראשון לציון בהדרכתה של גלית כהן–חיים.

צילום :דוד ארואטי
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סניף ראשון לציון

מבצע צבאי ביום ההתרמה של איל"ן ראשון לציון
מאת :שמעון קינן ,יו"ר סניף איל"ן ראשון לציון

ג

ם השנה קיים סניף ראשון לציון את
ההתרמה השנתית .השנה הביעה יחידה
צבאית את רצונה לסייע בארגון ההתרמה של
בתי הספר .הסיוע כלל ניקיון של סניף איל"ן,
הכנתו לקראת ההתרמה וארגון הציוד ושקיות
ההתרמה לכל בתי הספר.
כיו"ר הסניף אני מבקש להודות בשם הנהלת

הסניף לחיילי צה"ל ,לתושבי העיר ,למנהלי חטיבות
הביניים ,לרכזי ההתרמות הנפלאים שעשו עבודת
קודש ,לסגנית מרחב צפון הגברת יהודית קציר,
לסגנית מרחב דרום הגברת איריס חיון ולמאות
התלמידים שיצאו להתרים למרות הקושי שבדבר.
תודה לאדריכלית אהובה רוזנבאום ,המרכזת את
ההתרמה באיל"ן זו השנה השביעית ברציפות,

ולמונה קסלר על הניהול האדמיניסטרטיבי.
אני מבקש להדגיש כי למרות הקשיים ימשיך
סניף איל"ן בראשון לציון לסייע ברכישת
מכשירים אורתופדיים ,בטיפולים פארא–
רפואיים ,בחינוך ,בתרבות ,בייעוץ ובהכוונה.
נוסף על כך ,מקיים הסניף חוג ריקודים בכיסאות
גלגלים מן המפוארים בארץ.

סניף רחובות

הפעילות בסניף רחובות
מאת :שמוליק שובלי

= בחג הפורים אירח חוג גלגלי ר.נ.י קרנבל ארצי לכל חוגי הרוקדים
בארץ ,ובו התארחו כ– 250רוקדים שהתחפשו בתחפושות מושקעות.
חברי חוג גלגלי ר.נ.י התחפשו כולם לקבוצת כדורגל ולבשו תלבושות
שתרמה קבוצת הכדורגל הפועל "כתר" תל אביב ובהן תלבושות
שוערים ושופטים .הנהלת החוג מודה לכל האנשים שעזרו לארגן ערב
זה ובמיוחד ללילך אהרון ,לויקי יוחנן ,לחדוה פישר ,לציפי אתירם,
לסילבי טביב ולמרקידים לאה הדדי ועדי אתירם.
= "מצעד הפרוטות" בסניף איל"ן רחובות ,נס ציונה ,יבנה והסביבה
התקיים בהצלחה יתרה .על המלאכה ניצחו כתמיד חברי ההנהלה
עדינה בן דב ודניאל טרי ,ועל כך מודים להם כל חברי ההנהלה.
= בחודש יוני הופיעה להקת גלגלי ר.נ.י במופע "גלגל הזהב" בהרצליה

חברי להקת גלגלי ר.נ.י בהרכב מלא

ורקדה ריקוד חסידי קצבי .אף שהלהקה החלה להופיע רק לפני כשנה,
היא הפגינה ביצוע מלהיב וזכתה לתשואות ולמחיאות כפיים סוערות.

חוג גלגלי ר.נ.י  -שת"פ
בחגיגות ה– 60למדינה

ב

– 29במרס אירח חוג גלגלי ר.נ.י את השרה
הממונה על חגיגות שנות ה– 60למדינה ,רוחמה
אברהם–בלילא ,והלהקה רקדה בפני השרה ריקוד
חסידי .השרה התרשמה מן השמחה השוררת בקרב
הרוקדים היושבים והעומדים .חברי הנהלת החוג סיכמו
עם השרה על שיתוף פעולה שיתבטא בטיול "בעקבות
לוחמים" ,שבו יצטרפו חברי החוג ל– 200,000בני נוער
המשתתפים בפעילות זו ביוזמת הממשלה.
ואכן ב– 15באפריל יצאו חברי החוג ,כ– 80איש
ואישה ,לטיול .הטיול התחיל בלטרון במפגש עם ראש
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חברי הלהקה והשרה רוחמה אברהם–בלילא

סניף רחובות

הממשלה ,מר אהוד אולמרט ,השרה רוחמה אברהם–בלילא
ויו"ר הוועד למען החייל ,מר אביגדור קהלני .לאחר דברי
המכובדים יצאו חברי החוג לטיילת ארמון הנציב הצופה על
העיר העתיקה .משם הם נסעו לכותל המערבי ,שגרם להם
התרגשות רבה ,שכן כמה מחברי החוג לא הגיעו מעולם לכותל
המערבי או לא הגיעו אליו שנים רבות .אחר כך נסעו החברים
לכיכר ציון .עם הגיעם לכיכר הוציאה מדריכת החוג ,לאה הדדי,
טייפ ,והחברים הפליאו בריקודיהם לעיני העוברים ושבים וזכו
למחיאות כפיים סוערות.
למחרת היום הודתה הנהלת החוג בכתב לשרה רוחמה אברהם–
בלילא ,והוסכם על המשך שיתוף פעולה בעתיד הקרוב.
חברי חוג גלגלי ר.נ.י בטיילת ארמון הנציב הצופה על העיר העתיקה

סניף רמת גן

מרכז הספורט
ספורטאי איל"ן רמת גן ממשיכים להביא כבוד
מאת :אברהם תשובה

ישראל חמישית באליפות העולם בטניס לנכים
נבחרת הנכים של ישראל בטניס בכיסאות גלגלים דורגה
במקום החמישי באליפות העולם בטניס בכיסאות גלגלים
שנערכה באיטליה.
במשחק האחרון על המקומות  6-5גברה ישראל על נבחרת
קנדה .1-2 :במהלך התחרות גבר בועז קרמר על אנדריאן
מקנדה ;0-6 ,0-6 :שרגא ויינברג נוצח על ידי שרה האנלר:
 ;6-7 ,6-3 ,4-6ובמשחקי הזוגות ניצח הצמד הישראלי,1-6 :
 .5-7קרמר וויינברג חברים באיל"ן רמת גן ,הזוכה לתמיכה
ממרכז הטניס ברמת השרון ומנשיא מכבי חיפה יעקב שחר.
ניצחון זה הקנה לחניכיו של יעקב וינר את המקום החמישי
בעולם בדרגת נכות גבוהה והיווה הכנה חשובה לקראת
המשחקים הפראולימפיים שייערכו בספטמבר בבייג'ין.

ויינברג ובוגסטרום אלופי הטורניר
הבין לאומי בטניס בכיסאות גלגלים
הטניסאי שרגא ויינברג ,חבר איל"ן רמת
גן ,ופטר בוגסטרום משבדיה זכו במקומות
הראשונים בטורניר הבין לאומי בטניס
בכיסאות גלגלים ,שנערך במאי ברמת השרון.
במשחק הגמר בבית בדרגת נכות גבוהה
גבר ויינברג על בועז קרמר ,אף הוא מאיל"ן
רמת גן.2-6 ,3-6 :
כ– 80טניסאים נכים מ– 12מדינות השתתפו
בטורניר ,שהתקיים במשך ארבעה ימים
במרכז הטניס ברמת השרון.

שרגא ויינברג

עשהאל שבו וסרגיי קורול בלטו באליפות השחייה לנכים
כ– 100ילדים ובני נוער נכים משמונה מועדוני ספורט לנכים בארץ נטלו חלק באליפות הארצית בשחייה ,שנערכה ב– 31במאי בבריכת מרכז הספורט
לנכים של איל"ן ברמת גן.
בין המשתתפים בתחרות היו הנער עשהאל שבו ,שנפגע לפני כמה שנים בפיגוע טרור ביישוב איתמר ,והצעיר סרגיי קורול .שני השחיינים הפגינו יכולת
טובה וזכו לתשואות הקהל .באירוע השתתפו גם שחיינים צעירים מהמגזר הערבי ,שהגיעו מכפר מנדא ומאום אל–פחם .עקב גילם הצעיר של מרבית
המשתתפים הושם דגש על עצם ההשתתפות בתחרות ולא על התוצאות.
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סניף רמת גן

מרכז הספורט
קרמר זכה ביחידים ובזוגות

שלוש מדליות זהב
לממיסטבלוב באליפות גרמניה

הטניסאי בועז קרמר ,חבר איל"ן רמת גן ,רשם
לזכותו הישג מכובד והעניק לישראל מתנה נאה
לחג הפסח ,כשזכה במקום הראשון בטורניר
הבין לאומי הפתוח בטניס בכיסאות גלגלים,
שנערך באפריל בפנסהקולה שבפלורידה,
ארצות הברית.
במשחק הגמר ,שנערך במשך  90דקות לעיני קהל
רב ,גבר קרמר על טזו הנג מטייוואן .0-2 :קודם
לכן זכה קרמר עם בן זוגו שרגא ויינברג במקום
הראשון באליפות הזוגות לאחר ניצחון על הצמד
השבדי ,הארד ואנדרסון.0-2 :
הישגים אלה יקדמו את דירוגו של קרמר למקום
ה– 16בעולם ואת דירוגו של ויינברג למקום
השמיני בעולם.

השחיין איציק ממיסטבלוב ,חבר
איל"ן רמת גן ,זכה בשלוש מדליות
זהב באליפות הפתוחה של גרמניה
בשחייה לנכים שנערכה באפריל.
חניכו של נח רם זכה במדליות זהב
לאחר שניצח במשחה ל– 50מטר
חופשי בזמן 1.06,30 :דקות ובמשחה
2.24,27
ל– 100מטר חופשי בזמן:
איציק ממיסטבלוב
דקות .קודם לכן זכה ממיסטבלוב
במדליית זהב במשחה ל– 200מטר חופשי.
חברתו למועדון איל"ן רמת גן ,ענבל שוורץ ,זכתה בשתי מדליות כסף ובמדליית זהב.
מאזן המדליות של נבחרת ישראל ,שחברים בה גם ספורטאים ממועדונים נוספים ,הוא :חמש
מדליות זהב ,שש מדליות כסף ושש מדליות ארד.

אליפות ישראל בטניס שולחן
לנכים מסווגים

השחקנים האולימפיים של איל"ן
רמת גן

עשרות ספורטאים השתתפו באליפות ישראל
בטניס שולחן בכיסאות גלגלים ,שנערכה
ב– 12ביוני בבית הלוחם בתל אביב .בין הנשים
הצטיינה גאולה סירי מאיל"ן רמת גן ,והיא
קטפה את כל התארים.

שמונה ספורטאים ושני מאמנים המשתייכים
למרכז הספורט של איל"ן ברמת גן ייצגו
את ישראל באולימפיאדת הנכים ,שתתקיים
בספטמבר בבייג'ין.
הספורטאים המשתייכים לנבחרת הם האתלט
יוגב קנזי ,החותרים שיר קלמנוביץ' ומרי ואיגור
כוגן ,הטניסאים שרגא ויינברג ובועז קרמר
והשחיינים איציק ממיסטבלוב וענבל שוורץ.
אליהם יצטרפו מאמן טניס השדה ,יעקב וינר,
ומאמן נבחרת הכדורסל ,אריק פינטו.

הטניסאים בועז קרמר (מימין) ושרגא ויינברג ,שייצגו
אותנו בבייג'ין

סניף תל אביב

ביקור ידידינו מאוסטרליה
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת איל"ן תל אביב

ב

חודש מאי הגיעו לביקור נציגת ה– NCJWAמאוסטרליה ,גברת ג'יין שדלצקי ,ובעלה.
יו"ר הסניף ,הגברת חנה לאור ,ואנוכי קיבלנו אותם וביקרנו איתם בבית ספר
ונצואלה ובמפעל המוגן בית מליכסון .גברת שדלצקי היא תומכת נלהבת בעשייה של איל"ן
ובייחוד בבית ונצואלה ,והיא שמחה מאוד להיפגש עם כמה מהילדים בבית הספר .בבית
מליכסון קיבלה גברת שדלצקי מתנה צנועה מעובדי המחלקה הגרפית  -תמונה מעוצבת
על פי בקשתה שיצרו העובדים.
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גברת ג'יין שדלצקי בביקורה בבית ונצואלה

סניף תל אביב
אירוע חגיגי לפתיחת קמפיין
למען מרכז יום שיקומי לנכים קשים בתל אביב

אנו שמחים להזמין אתכם למופע של

דני סנדרסון וגידי גוב מארחים את:
אלון אולארצ'יק ,אפרים שמיר ומזי כהן

האירוע יתקיים ב– 27בנובמבר  2008בשעה 20:00
בהיכל התרבות בתל אביב
מחירי כרטיסים 500 ,350 ,250 ,150 :ו– 1000ש"ח
כל ההכנסות יוקדשו להקמה ולהפעלה של מרכז היום
רוכשי הכרטיסים יקבלו קבלה על תרומה מוכרת לצורכי מס
באדיבות עיריית תל אביב-יפו
כרטיסים ניתן לרכוש ממשרדי איל"ן תל אביב ,טלפון03-5281217/8/9 :
איל"ן סניף תל אביב  -רח' בוקי בן יוגלי  ,2תל אביב  63296טל'  03-5281217/8/9פקס 03-5281219

בית ספר און
המשלחת לפולין
מאת :מיכל גרוס ,סגנית מנהלת בית ספר און

ב

אפריל יצאה משלחת תלמידי כיתות י"א-י"ב
מבית ספר און למסע של שמונה ימים בפולין.
במהלך שנתיים למדו התלמידים את הנושא "שואה
וזיכרון" כאשכול מקצועות :היסטוריה ,גיאוגרפיה,
ספרות שואה ,דילמות ואמנות ,והמסע לפולין היווה
את שיאו של התהליך.
השנה היה המסע בסימן  65שנה למרד גטו ורשה.
המשלחת מנתה תשעה תלמידים ועשרה אנשי
צוות מלווים ,והדריכה אותה סגנית מנהלת בית
הספר ,מיכל גרוס ,שהיא מדריכה מוסמכת לפולין

מטעם יד ושם.
במהלך המסע ביקרנו בוורשה ,בלודז' ,בקרקוב,
בטיקוצ'ין ,בבנדין ,באושוויץ-בירקנאו ,במיידנק,
בטרבלינקה ובמקומות נוספים .השתתפנו בטקסים
מרגשים במעמד נשיא מדינת ישראל ונשיא פולין
וחווינו חוויות שילוו אותנו במשך שנים.
הקבוצה שלנו הייתה חלק ממשלחת בני נוער ילדי בית ספר און בכיכר השליחים בלודז' שבפולין
מתיכונים שונים בארץ המשתייכים למערכת החינוך
הרגילה ,והחוויות המשותפות והקשרים שנוצרו היו את הקשרים בתוך הקבוצה ,הגבירה את הזיקה לארץ
משמעותיים מאוד עבורנו .חוויית המסע חיזקה ולשורשים והעשירה אותנו מאוד.

33

סניף תל אביב

בית ספר ונצואלה
תיאטרון כפר שמריהו למען איל"ן
מאת :אסנת ברגר ,מנהלת בית ספר בית ונצואלה

ת

יאטרון כפר שמריהו הוא תיאטרון קהילתי
הפועל כמה שנים במסגרת עצמאית ומופיע
באולם וייל שבכפר שמריהו .מדי שנה מעלה התיאטרון
הצגה חדשה ותורם ערב אחד לטובת הקהילה .בשנת
תשס"ב זכינו ליהנות מתרומה זו ,וגם בשנה זו ,שנת
תשס"ח ,פנה אלינו התיאטרון והציע כי יקדיש לנו
את ההכנסות מהערב .שמחנו על הצעה זו ,שכן עברנו
לבניין חדש והתאחדנו עם בית ספר נוסף ,ולכן נוצרו
צרכים רבים.
ואכן ב– 15ביוני נערכה ההצגה "עשרים שיחות שלא

התקיימו" באודיטוריום בית וייל שבכפר שמריהו,
והכנסותיה הוקדשו לבית הספר שלנו .לפני ההצגה
הוקרן סרט קצר על פעילויות בית הספר ,ואחר כך
עליתי לבמה כדי להודות לתיאטרון כמנהלת בית הספר.
הערב כולו היה מהנה ותרבותי.
בין הבאים היו הוריהם של תלמידי בית הספר וצוות
בית הספר ,אשר קנו ומכרו כרטיסים ולהם תודתנו.
כל הכרטיסים באולם נמכרו ,וההכנסות ישמשו
לטובת פעילויות כמו שחייה טיפולית וטיול בן
יומיים לכיתות הבוגרות.

מתוך "עשרים שיחות שלא התקיימו" ,הצגתו של
תיאטרון כפר שמריהו

בית מליכסון
טיול חניכים לצפון
מאת :דוד נוי ,מנהל בית מליכסון

א

נו ,החניכים והצוות ,יצאנו לטיול חווייתי בן שלושה ימים בצפון
הארץ .תחילה סיירנו בין עתיקות הגן הלאומי בית שאן ,ובו קיבלנו
קלנועית שהקלה על המתקשים בהליכה .בתום ארוחת צהריים הגענו
לפארק נהריים " -אי השלום" .שמענו הסברים על מפעל החשמל ההיסטורי,
פרי חזונו של פנחס רוטנברג ,וביקרנו באתר ההנצחה לשבע הבנות מבית
שמש שנרצחו במקום .לאחר התארגנות בחדרים בקיבוץ דגניה ב' יצאנו
לארוחת ערב באתר ירדנית שבקיבוץ כנרת.
ביום השני לטיול נסענו לביקור בשמורת החולה .תחילה ביקרנו במרכז

המבקרים וצפינו במיצג אור–קולי ,ולאחר מכן יצאנו לסיור בשמורה .משם
המשכנו לצוק מנרה ועלינו ברכבל .אחר הצהריים בילינו בסדנת שוקולד
ב"גליתא" ,חוות השוקולד בקיבוץ דגניה ,וייצרנו מיני שוקולדים מחומרי
גלם צבעוניים .את ארוחת הערב אכלנו בבית גבריאל שעל שפת הכנרת.
יומנו השלישי החל בחמת גדר .צפינו בתנינים מסוגים שונים ובחיות נוספות
וקינחנו ברחצה במרחצאות.
היו אלה ימי אושר וחוויות מרגשות .תודה לאנשי הצוות שהצטרפו ועזרו
לחניכים.

גן און
בנק מזרחי למען מועדונית גן און
מאת :ליאת דולב ,מנהלת מועדונית גן און

כ

בר כמעט שנה זוכים ילדי מועדונית גן און של
איל"ן לביקורם של החברים מבנק מזרחי מדי יום
שני .בכל שבוע מגיעים למועדונית כתשעה מתנדבים
מתוך  20המתנדבים מבנק מזרחי ,ומשתתפים לצד ילדי
המועדונית בשעת פעילות ויצירה עשירה ומגוונת.
הפעילות המשותפת כללה בין היתר סדנת אוכל טעימה
ומשמחת ,שהתבססה על מתכונים ורכיבים שהביאו
עמם המתנדבים ,וסדנה של יציקה ממוחזרת ,שלקראתה
אספו המתנדבים קופסאות גבינה וקרטוני חלב.
עתה אנו בעיצומה של סדנת יצירה על פי לוח השנה.
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יצרנו את משה בתיבה ,את הכותל המערבי וטנא מלא
ממתקים טעימים שהביאו איתם המתנדבים כדי לשמח
את לב הילדים.
בבואם ניגשים המתנדבים להכין את חומרי היצירה ויחד
עם צוות המועדונית הם חושבים ,מתכננים ,מציירים,
גוזרים וניגשים לעבודה עם הילדים .הם מסייעים להם
לבחור ,לגזור ,להדביק ,ולצבוע וכן משוחחים עמם,
מחבקים ומבלים איתם בנעימים .במהלך הפעילויות
המשותפות נוצרו קשרים אישיים ,והילדים ממתינים
לחבריהם המתנדבים.

מימין :בשארה ,עובד בנק מזרחי ושלום בפעילות מהנה
בגן און

בתום שעת פעילות נעימה נהנים הילדים מתוצר
נאה ומהודר וחשים תחושה של קרבה ושותפות,
אכפתיות והרבה אהבה .אנו מאמינים שתחושה
זו הדדית.
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