גיליון מס'  30ידיעון איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)

"מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה השנתי של איל"ן ,בצל המלחמה בדרום

מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה השנתי של
איל"ן ,התקיים השנה ב– 12בינואר  2009בעת
שנערך מבצע "עופרת יצוקה" ,ולכן בהוראת פיקוד
העורף לא התקיימו התרמות בדרום הארץ .אנו
תקווה כי המלחמה תסתיים במהרה ,השקט ישוב
לשרור באזור ,ונחזור לשגרה ברוכה שתאפשר לקיים
את מבצע ההתרמה במועד אחר בתיאום עם משרד
החינוך .העובדים הסוציאליים של איל"ן פרוסים
ביישובים בדרום ונותנים מענה פרטני על צורכיהם
של נכי איל"ן על פי דרישתם ורצונם.
למרות המצב הצליח נשיא המדינה ,שמעון
פרס ,להקדיש זמן כדי לחלוק כבוד לנכי איל"ן,
למתנדביה ולעובדיה בטקס מכובד שהתקיים
במשכן נשיאי ישראל בירושלים יום לפני יום
ההתרמה ,ובכך שמר על המסורת רבת השנים.
בעיקר היווה האירוע הצדעה לספורטאים
נכי איל"ן שחזרו עטורי מדליות מהמשחקים
הפראלימפיים בבייג'ין וכן לספורטאים הצעירים,
עתודת הספורטאים של איל"ן לאולימפיאדת
לונדון .2012
מלבד הספורטאים השתתפו באירוע יושבי ראש
אגודת ידידי איל"ן בצרפת ובגרמניה ,גזבר אגודת

"

הידידים בגרמניה ורעייתו ,תומכים ותורמים
וכן רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת איל"ן ,מר
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,מתנדבי העמותה
ועובדיה.
הנשיא פרס התרגש למראה הספורטאים
הנכים והדגיש את התפעלותו מהעשייה של
איל"ן בתחום הספורט ומדאגתה של העמותה
לילדים הנכים ולשיקומם .נוסף על כך ,הוא ציין
שיום ההתרמה של איל"ן עלול להיפגע בשל
המצב בדרום הארץ ,ולכן פנה לציבור וביקש
שיגדיל את התרומות ויתרום אף יותר מבשנים
קודמות.
יו"ר איל"ן ,רו"ח רצאבי ,סיפר על השחיינית
ענבל פיזרו .לדבריו ,כשרק נכנס לתפקידו כיו"ר
איל"ן היא הגיעה למשרדו ,הציגה את עצמה,
סיפרה על הספורטאים העוסקים בספורט
הנכים התחרותי ועל מיעוט האמצעים העומדים
לרשותם ,וביקשה את תמיכת איל"ן בספורט
הייצוגי .בעקבות פגישה זו הוקמה ועדת
הספורט של איל"ן ,ותקציבים ומשאבים רבים
מופנים לפיתוח ולתמיכה בספורט התחרותי.
בסיום דבריו קרא יו"ר איל"ן לציבור הישראלי

להתגייס ולסייע לאיל"ן יותר מתמיד לאור
המצב הכלכלי הקשה ,העלול לפגוע בהכנסות
מתרומות לעמותה.
פיזרו ,שזכתה בבייג'ין בשלוש מדליות כסף
(מתוך ארבע המדליות שבהן זכו ספורטאי
איל"ן) ,סיפרה באירוע שהיא מטופלת באיל"ן
מגיל שלוש ולא הייתה משיגה את הישגיה ללא
התמיכה והסיוע של העמותה .כמו כן הודתה
פיזרו לאיל"ן על הצעד החשוב של תקצוב
פעילות הספורט התחרותי.
מר ברוך חגי ,אלוף אולימפי בעבר וחתן פרס ישראל,
נשא אף הוא דברים באירוע .הוא ציין בהתרגשות
גדולה כי אינו יכול לתאר את עצמו ללא איל"ן וכי
איל"ן עיצבה את חייו .לדבריו ,העמותה עומדת
לצדו שנים רבות ,ומרכז הספורט של איל"ן ברמת גן
קידם אותו בתחום הספורט והייתה לכך השפעה על
התפתחותו בכל תחומי החיים.
המשוררת שמרית אור ,מתנדבת וחברת הנהלת
סניף איל"ן חדרה ,הקריאה שיר שכתבה למצעד
הפרוטות לפני כמה שנים ,ומקהלת ילדי בית
הספר חנה סנש מאור עקיבא ריגשה את הקהל
עד דמעות כאשר שרה את השירים "כשהלב
בוכה" ו"לך ירושלים" .המקהלה מורכבת
מילדים בעלי שיתוק מוחין המשולבים בכיתה
מיוחדת בבית הספר הרגיל וכן מילדים בריאים
המשתתפים גם הם בחוג המוזיקה והמקהלה.
קוראים יקרים,

ברצוני להתנצל על העיכוב בהוצאה לאור
של עלון זה בשל כמה גורמים שחברו
יחדיו ובהם אירועי הלחימה בדרום .לפיכך
הוכנסה ברגע האחרון הכתבה הפותחת על
אירוע פתיחת מצעד הפרוטות  ,2009ואנו
תקווה כי העלון הבא יצא במועדו ויכיל
כתבות רבות על מצעד הפרוטות בכל סניפי
איל"ן ובהן כתבות על ההתרמה באזור
הדרום.
בברכה,
אביבה מובשוביץ ,עורכת העלון

דבר היו"ר

ב

ימים אלה ימלאו שנתיים לכהונתי בתפקיד יו"ר הנהלת איל"ן .אלו היו שנתיים מרתקות שבהן פגשתי אנשים אמיצים ומתנדבים
הרואים בטובת הזולת עניין הקודם לכול .שנתיים שהכניסו לחיי תחושה של עשייה משמעותית וחשובה .באסיפה הכללית
האחרונה אושר מינויי ליו"ר ההנהלה לשנה נוספת ועל כך ברצוני להודות לכל חברי ההנהלה ולציבור הנכים ,המתנדבים והעובדים,
שמהם אני שואב את כוחי להמשיך ולפעול למען מטרתנו המשותפת.
ברכות רבות לספורטאי איל"ן ולמאמנים ,חברי משלחת ישראל לאולימפיאדת הנכים שהתקיימה בבייג'ין בחודש ספטמבר האחרון.
המשלחת חזרה עטורת מדליות והביאה כבוד ויקר למדינת ישראל בכלל ולאיל"ן בפרט .אנו גאים בכם ונמשיך לתמוך בנושא הספורט
התחרותי ולטפח את עתודת הספורטאים לאולימפיאדת לונדון ב– 2012ולספורט הנכים בכלל.
כמדי שנה קיימה איל"ן ביולי-אוגוסט את קייטנות הקיץ ,והן נחלו הצלחה גדולה .יש להודות ליישובים שהצטרפו השנה למעגל מארחי הקייטנות :מעלה אדומים,
מרכז שפירא ואבני אית"ן .בהצטרפותכם אפשרתם לילדים נוספים ליהנות מחוויה מיוחדת זו והענקתם להורים רבים חופשה ומנוחה ועל כך תבורכו .אנו בטוחים
כי רבים ילכו בעקבותיכם .בביקורי בקייטנות התרגשתי לראות את הילדים נהנים מן הפעילות המגוונת שתוכננה עבורם ואת המארחים והמתנדבים הרבים  -מכל
המגזרים בחברה הישראלית  -שעושים מעל ומעבר כדי להנעים את זמנם .ליישובים ולקיבוצים שאירחו את הקייטנות ,לבסיסי צה"ל שאירחו את ילדי איל"ן,
לחברות ולאנשים שתרמו כסף ,מוצרים ושעות רבות של התנדבות ואהבה  -תודות מעומק לבי.
אנו עומדים בפתח "מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה של איל"ן ,שיחול ביום ב'  12בינואר  .2009יהיה זה "מצעד הפרוטות" ה– !51נמשיך את המסורת שהתוותה לנו
הגברת בטי דובינר ז"ל ,שנפטרה השנה ,ונשתף את כל עם ישראל בסיוע לאיל"ן ,כדי שנוכל להמשיך לקדם ולשפר את איכות חיי הנכים שבטיפולנו .אני קורא לכל
אחת ואחד מחברי איל"ן להירתם לכך כבר עכשיו .הזמן קצר והמלאכה מרובה .למתנדבים הרבים ,העושים כל השנה עבודת קודש ,אני מודה מראש על המאמצים
והעשייה למען הצלחת מבצע ההתרמה.
לאחר הקיץ החלו מוסדות איל"ן לפעול במרץ לקראת אירועי השנה החדשה .בין היתר ,הם מכרו עבודות רבות שיצרו החברים כמתנות לראש השנה .כמו כן הפקנו יחד
עם חברת הביטוח הראל לוח שנה מרהיב המעוטר ב– 12ציורים של נכי איל"ן ,ילדים ובוגרים .השנה יקשטו ציורי הנכים גם את משרדיהם של עובדי בית הנשיא בבניינם
החדש ,ולשם כך הושאלו  22יצירות של נכי מרכז היום של איל"ן בבאר שבע .אנו מודים לנשיא המדינה שמעון פרס ולעובדי לשכתו על האכסניה המכובדת ,לחברת
הראל על שיתוף הפעולה המרגש ועל הרצון הטוב ולכל החברות והאנשים שרכשו ציורים ועבודות אמנות אחרות ממוסדות איל"ן ברחבי הארץ.
לאחרונה זכינו גם לשיתופי פעולה עם שתי רשתות שיווק שערכו מבצעי התרמה גדולים לאיל"ן .ההכנסות ממבצעים אלו היו חסרות תקדים .גם בנקים וחברות
פיננסים תרמו השנה ביד רחבה .אנו מעריכים ומוקירים את תמיכתם המתמדת של מוסדות אלה ומקווים שנישאר בלבם ושהם ימשיכו בתמיכתם גם לנוכח
התחזיות הכלכליות.
השנה הקרובה תחול בסימן המשבר הכלכלי העולמי המתרחש לנגד עינינו .משבר זה צפוי לגרוע מיכולת התרומה של הגופים הכלכליים הגדולים שתרמו ביד רחבה
ושל כלל האוכלוסייה .המשבר הכלכלי העולמי הגיע לישראל ,ויש שאומרים כי עדיין לא חזינו במלוא חומרתו .לפי התחזיות ,הצמיחה בשנת  2009לא תהיה גבוהה
מ– ,1.5%האבטלה תגדל וחסכונות הציבור ייפגעו .צפויים לנו קשיים רבים באיסוף תרומות וכן קיצוצים בתקציבי הרווחה הממשלתיים לצד גידול בצרכים של
אוכלוסיית הנכים ,שמטבע הדברים היא הראשונה להיפגע .אני קורא לכל הנהלות הסניפים והפעילים להיערך לתקופה הקשה הצפויה .יש להכין את תקציב השנה
הקרובה בהתאם ולקצץ ולבטל כל פעילות או הוצאה מיותרות .כל זאת תוך שמירה מרבית על הפעילות המשקמת של איל"ן.
רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל"ן

חברת SBC
תורמת לאיל"ן את המגזין
עורכת ומפיקה :אביבה מובשוביץ,
מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
תרגום לאנגלית ולצרפתית :אלודי בן–עטר,
מזכירת 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:
סמנכ"ל מערכת ופרויקטים :איילת מעברי
עורכת ראשית עיתוני לקוחות :מיכל בלום
עורכת :נירית גורן
עיצוב גרפי :טניה אליזרוב
מנהלת ייצור והפקת דפוס :אביגיל יעיש
מנהלת מחלקת תיאום מודעות :דורית מימון
תיאום מודעות :בטי שהרבני
עיצוב מודעות :הדר שמואלוב
מועד הוצאה לאור :ינואר 2009
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



כללי

קייטנות קיץ 2008
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

כ

המסורת
מיטב
בקיץ
התקיימו
הקייטנות של איל"ן ,וכרגיל
הן התנהלו בצורה מופתית
ומעוררת כבוד והתרגשות.
כבשנים קודמות גם השנה
התרחב מעגל הקיבוצים
והיישובים המארחים את
הקייטנות ,וכך יכלו כ–900
ילדי איל"ן ליהנות ב–44
קייטנת איל"ן במרכז שפירא
קייטנות .מעלה אדומים,
מרכז שפירא ואבני אית"ן אירחו את קייטנות איל"ן בפעם הראשונה .לכל
חברי היישובים שאירחו לראשונה את הקייטנות ולמתנדבים היקרים שלוחה
תודה גדולה מהנהלת איל"ן ,מהילדים וממשפחותיהם על שהצטרפתם למפעל
הקייטנות .עשיתם זאת בגדול!
הקייטנות התקיימו גם בקיבוצים וביישובים שאירוח הקייטנות הוא מסורת
רבת שנים עבורם :גן שמואל ,כפר הרא"ה ,חספין ,רמת מגשימים ,כפר עציון ,כפר
בלום ,מגדל עוז ,בית רימון ,אלקנה ,יבנה ,עין צורים ,כוכב השחר ,עין הנצי"ב,
שדמות מחולה ,בארות יצחק ,טירת צבי ,מירב ,סעד ,מעלה גלבוע ,עלומים (שתי
קייטנות) ,לביא ,שפיים ,שלוחות ,ראש צורים ,גבע ,מבוא חמה ,נחלים ,אשדות
יעקב איחוד ,מעגן מיכאל ,קרני שומרון ,תובל ,נוף איילון ,אום אל–פאחם,
ערערה וטירה .תודה גדולה שלוחה לכולכם על עשייה מלאת נתינה ואהבה.
שתזכו להמשיך ולתת גם בשנים הבאות .יישר כוח!
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,וד"ר יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי של
איל"ן ,ביקרו בכל אחת ואחת מהקייטנות כדי להודות באופן אישי לבני הנוער
המתנדבים הנפלאים ,לחברי היישובים המארגנים ולכל השותפים בעשייה .ד"ר
שלי נורדהיים גולן ,מפקחת ארצית באגף השיקום של משרד הרווחה ,וגברת
מירי בן יהושע ,יו"ר ועדת הכספים של איל"ן ,הצטרפו אליהם ופגשו את ילדי
הקייטנות ואת המדריכים המתנדבים.



כללי

ר

ו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת איל"ן,
התפנה מעיסוקיו כדי להצטרף אל ילדי
קייטנת בארות יצחק בביקורם המרגש בבסיס
חיל האוויר שבחצור .זו ההזדמנות להודות
לדובר צה"ל על אישור הביקור וכן למפקד
הבסיס ,לטייסים ,לצוותי האוויר ולצוותים
הטכניים ,שקיבלו את פני הילדים בחום רב,
הלבישו אותם בסרבלי טיסה ,העלו אותם על
המטוסים והעניקו להם חוויה מרגשת שלא
תישכח לעולם.

ג

ופים רבים תומכים במפעל הקייטנות של
איל"ן  -אם באמצעות תרומת מוצרי מזון
לקייטנה הקרובה ,אירוח הילדים באתרי בילוי,
תרומת ציוד לפעילות ,מתן הנחות בכניסות לאתרים
וכדומה ואם באמצעות תרומה כספית המסייעת לאיל"ן
לחזק ולטפח את המפעל החשוב .רשת הרבוע הכחול,
התומכת באיל"ן זה שנים רבות ,ערכה השנה מבצע
התרמה למען איל"ן ,וחלק מן התרומות הופנו לקייטנות
הקיץ .לפיכך נשאו חולצות הקייטנה את הלוגו של הרשת.
תודה גדולה למר זאב וורמברנד ,מנכ"ל רשת הרבוע
הכחול ,לגברת יעל לבנטל–לב–רן ,דוברת הרשת ,ולגברת
אהובה לוי ממחלקת הדוברות על שיתוף הפעולה הזה.

כ

בכל שנה התקיימו גם
מחנות לבוגרים וקייטנות
יומיות במרכזי ספורט ובהם
מחנה הבוגרים של איל"ן בצפון
 המתקיים בכל שנה בתובלשליד כרמיאל  -וקייטנות בוגרים
בעלומים ובקרני שומרון .הבוגרים
נהנו משבוע של חוויות מרגשות,
שבו ,בין היתר ,נפגשו עם צעירים
בני גילם ,טיילו ויצאו לבילויים
ליליים.

בס"ד
לכבוד מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן
שלום רב,
בעקבות מכתב ההערכה שקיבלתי מכם היום על פעילותי בקייטנת איל"ן
החלטתי להעלות על הכתב את תחושותיי .בהיותי נערה התנדבתי בקייטנת
איל"ן בסניף המקורי שלי ,באורנית ,והיא הותירה בי חותם עמוק .לכן
החלטתי כי גם בסניף שבו אהיה קומונרית תתקיים קייטנת איל"ן.
ארגון הקייטנה לא היה פשוט כלל וכלל ,ולפעמים עלתה בי המחשבה
שאולי לא אצליח בכך ,לא יהיו מספיק מתנדבים ולא יהיה די כסף .אף על
פי כן היה משהו שלא אפשר לי להרים ידיים  -הרצון להגשים את החלום.
תחילה תהו החניכים אם נוכל לעמוד במשימה ומה יידרש מהם ,אך
לאט–לאט הם התייצבו לימיני והיו שותפים אמיתיים לחלום .כך נוצר
מצב שהיו יותר מתנדבים מן הנדרש ,ושרר מעין מתח מי "יזכו" ללוות



את החברים מאיל"ן.
המלאכה הייתה רבה :התרמנו במקומות מרכזיים ,שלחנו פקסים רבים
ובהם בקשות סיוע ופעלנו במרץ לטובת העניין .כך התגבש לו"ז חווייתי,
אנשים טובים נרתמו לעזור ,ופתאום הקייטנה  -החלום  -הפכה למציאות.
היום הראשון .הכנות .לחץ .מתח באוויר .מה יהיה? האם נצליח? האם הכול
יסתדר? ההסעות הגיעו וההתרגשות הייתה גדולה .בשמחה רבה קיבלו
חברי הסניף את פניהם של הילדים .זהו ,התחלנו .והפעם זה סופי...
בקייטנה שלנו לא היו חניכים ומדריכים ,אלא צמודים (המתנדבים)
וחברים (הילדים מאיל"ן) ,ויחד נהנינו משפע פעילויות :פעילות קריוקי,
הפנינג מתנפחים ,סיור בגן חיות ,אירוח במאהל בדואי ,ארוחת ערב

כללי

בבתים של הצמודים ,ביקור בעין יעל ,ארוחת צהריים ב– ,NDSביקור
מרגש בכותל ,בילוי בסופרלנד ,השתתפות בסדנה עם בעלי חיים,
שחייה בבריכה ו"הגשמת חלומות"  -פעילות שבה הגשמנו לכל חניך
את החלום בצורה יצירתית .לסיום התקיימה מסיבת סיום עליזה ,ובה
הוקרן סרט שסיכם את השבוע.
היה זה אחד השבועות המשמעותיים ביותר בסניף שלנו .נפעמתי
מפעילותם הנמרצת של חניכי הסניף ,מן הקשר המרגש בין הצמודים
לחברים ,מהושטת היד של חברי הצוות הטכני בכל עת שהתבקשו,
מהירתמות ההורים ומן הסיוע של המתנ"ס והעירייה .כולם היו שותפים
לדבר המדהים הזה .אני מאמינה שחניכי הסניף ינצרו את חוויות

השבוע הזה בלבם עוד זמן רב.
כפי שכבר הזכרתי ,ילדי איל"ן כונו בפינו "חברים" ,ואכן הדבר המשמעותי
ביותר עבורנו היה שקיבלנו חברים חדשים ,שהם בדיוק כמונו ,ויותר מאשר
נתנו להם הם נתנו לנו.
תודה על הזכות להיות שותפים במפעל האדיר והחשוב שלכם.
בסניף שלנו זה כבר ברור  -בשנה הבאה תתקיים שוב קייטנת איל"ן.
תודה,
הדס פירון,
רכזת הקייטנה במעלה אדומים

לכבוד מרכז איל"ן
זו השנה השנייה שאני משתתף בקייטנה בקיבוץ יבנה ,וגם הפעם
חוויתי חוויה מדהימה .בקייטנה נערכו שפע של פעילויות :בריכה,
באולינג ,לונה פארק ,ביקור במכבי אש ,קומזיץ ועוד .המתנדבים עשו
את עבודתם מכל הלב וגרמו לכל הילדים לחוש אושר ושמחה.
הם גרמו לי להרגיש תמיד במרכז העניינים ,כמו כוכב .קיבלתי כמעט
כל מה שביקשתי ,ולא היה לי רגע אחד משעמם.
תודה לרוחי ולכל המתנדבים.
שי דינוביץ,
חדרה

מכתב תודה של מנכ"ל איל"ן לכל השותפים בהפעלת הקייטנות
חברים יקרים שלום רב,
אנו עומדים בשלהי הקיץ וזה הזמן והמקום להודות לכם וליתר הקיבוצים והיישובים שאירחו השנה את קייטנות איל"ן ,ולסכם את המפעל האדיר
הזה ואת הפעילות הענפה בקייטנות ,שהתקיימו השנה בלמעלה מ– 40קיבוצים ויישובים בכל רחבי הארץ ,ולקחו בהן חלק כ– 750ילדים הסובלים
מנכויות פיזיות וכ– 2,000מתנדבים.
גם השנה תמך קיבוצכם/יישובכם בפעילות הנוער ונתן את הגיבוי והתמיכה להפעלת הקייטנה .בני הנוער הנפלאים שלכם גילו רוח התנדבותית ויכולת
נתינה ענקית .הם אספו תרומות ,בנו תכנית מגוונת והעניקו לכל ילד וילד טיפול מסור וזמן איכות בשבוע גדוש פעילות ,שכולו חוויה בלתי נשכחת.
לשמחתנו ,מהפרויקט הנפלא הזה כולם יוצאים נשכרים ,שכן נוצר חיבור מיוחד שמאפשר הזדמנות לבני הנוער שלכם להרחיב אופקים ולפתח
הבנה ,שותפות והיכרות קרובה עם ילדים בעלי מגבלות ,ובמקביל מאפשר לילדים הנכים לטייל ,לנפוש ולהשתתף בפעילויות חברתיות ,בחוגים
ובמסיבות כיתר בני גילם .חברים יקרים ,לבו של איל"ן הנו המתנדבים הרבים אשר עושים כל אחד בתחומו באהבה ובמסירות רבה למען רווחתם של
הילדים הנכים .פעילותנו לא הייתה שלמה ללא עזרתכם ותמיכתכם ,ואין לי אלא להודות לכם ולהשתבח על שיש לנו את הזכות ליהנות מפעילותכם
המבורכת.
בהערכה רבה ובברכת שנה טובה,
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן



כללי

השנה יוקמו  2מרכזי יום חדשים לנכים בוגרים
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ה

שנה עתידים להיבנות שני מרכזי יום
חדשים של איל"ן בתל אביב ובירושלים.
נוסף על כך ,ייבנה בניין חדש עבור מרכז היום בית
מרים ,המצוי שנים רבות במבנה קטן ,ישן ורעוע
בקריית חיים.
היום יותר מתמיד יש צורך בפתיחת מרכזי יום
לנכים בעלי נכויות פיזיות קשות .לאוכלוסייה זו יש
רק שני מרכזי יום המופעלים על ידי איל"ן  -בקריית
חיים ובבאר שבע .מרכז היום בקריית חיים מיועד
ל– 25נכים ומרכז היום בבאר שבע מיועד ל–50
נכים .מרכזים אלה נמצאים בתפוסה מלאה ,וישנה
רשימת המתנה של מאות נכים ,המחכים בביתם
בבדידות ובחוסר מעש עד שיימצא עבורם פתרון

תעסוקתי וחברתי.
בשל המצוקה הגדולה של נכים בוגרים רבים
שאינם נמצאים במסגרת החליטה הנהלת איל"ן
להקים שני מרכזים חדשים בתל אביב ובירושלים,
ולהרחיב את מרכז היום בית מרים שבקריית
חיים .משרד הרווחה כבר נתן את אישורו לשלושת
הפרויקטים הגדולים האלה.
ב– 6בנובמבר נפתח מרכז היום לנכים השייך לסניף
איל"ן תל אביב ,והוא יפעל באופן זמני במרכז
הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן .בניין הקבע,
שבנייתו החלה בימים אלה ,עתיד להיות מוכן
בעוד כשנתיים.
תחילה ייקלטו במרכז היום של סניף איל"ן תל

האסיפה הכללית של איל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ה

אסיפה הכללית של איל"ן נערכה השנה
במעון גילה שבירושלים .בחלקה הראשון
נבחרה נשיאות האסיפה וכן נבחר מחדש היו"ר
המכהן של הנהלת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי .רו"ח
רצאבי הביע את תודתו על הבעת האמון .הוא
סיפר על הקיצוץ בתקציבי הממסד לצד הגידול
בצרכים ועל הקושי ההולך וגובר בגיוס משאבים
מהציבור ,וכן סקר את פעילות איל"ן בשנה החולפת
וציין פרויקטים יזומים לגיוס משאבים ובהם שיתופי
פעולה עם רשתות שיווק המזון ועם חברת הביטוח
הראל ותערוכת הציורים בחברת החשמל ,אשר
זכו לכיסוי תקשורתי .נוסף על כך ,הוא סיפר על
האירוע המרגש של פתיחת מצעד הפרוטות בבית
הנשיא בהשתתפות חיילי איל"ן המתנדבים ,שיתף
את הנוכחים בחוויותיו מביקוריו בקייטנות הקיץ
של איל"ן ,וציין את החלטת איל"ן להגדיל את
התמיכה בספורט הייצוגי לרגל אולימפיאדת בייג'ין.
רו"ח רצאבי סיפר גם על תכניות איל"ן לשנה
הקרובה ובהן הקמת מרכזי היום החדשים בחיפה,
בירושלים ובתל אביב ,הרחבת פעילותה של איל"ן,
שיפור תדמית העמותה והגברת מודעות הציבור
לפועלה באמצעות תגבור יחסי הציבור והפרסום.
בסיום דבריו איחל יו"ר הנהלת איל"ן הצלחה רבה



לספורטאי איל"ן הנמצאים בבייג'ין ,והודה לעובדי
איל"ן ,למתנדבים המסורים ולמעון גילה וסניף
ירושלים שאירחו את האסיפה.
אחר כך נשא דברים מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
איל"ן .הוא פתח את דבריו בברכה לרוברט
ולג'ודית היקינבות'ם ,ידידי איל"ן מגרמניה ,אשר
כיבדו את האסיפה בנוכחותם ,וניצל הזדמנות זו
כדי להודות להם על פעילותם המסורה למען
איל"ן .כמו כן דיווח המנכ"ל על ההיערכות
להגשת הדוחות הכספיים והמילוליים במועדים
החדשים שנקבעו ,וסקר את פעילות איל"ן בשנה
החולפת :קייטנות הקיץ ,שמספר משתתפיהן
גדל מאוד השנה; הפרידה מבטי דובינר ז"ל,
מייסדת איל"ן; מג'ודי וידצקי ז"ל ,חברת
ההנהלה; ומיהודה סלקמן ז"ל ,יו"ר סניף רמלה.
לבסוף איחל המנכ"ל איחולי החלמה מהירה
לוולטר טויטש ,יו"ר ועדת הביקורת ,והציג את
תכנית העבודה המוצעת לשנת .2009
בהמשך אושר הדוח הכספי של העמותה לשנת
 2007לאחר סקירה של גברת מירי בן יהושע
והמלצתו של מר אליעזר ולטמן ,ממלא מקום
יו"ר ועדת הביקורת ,לעשות כן.
לאחר ההפסקה פתח מר צוריאלי את החלק השני

אביב שישה מטופלים ,והוא צפוי לקלוט עד כ–25
מטופלים .המרכז יפעל חמישה ימים בשבוע בשעות
 ,15:00-8:00ותוגש בו ארוחת צהריים .פעילויות
המרכז יהיו מגוונות :אמנות ,תיאטרון ,מחשבים,
השלמת השכלה ,הידרותרפיה ,חדר כושר ,ריפוי
בעיסוק ,פיזיותרפיה ועוד .מרכז היום הקבוע צפוי
לקלוט כ– 50נכים.
גם בירושלים כבר פועל מרכז היום במתכונת זמנית
במעון גילה ,שהורחב והותאם למטרה זו.
אנו מאחלים הצלחה רבה למרכזי היום הזמניים
שהחלו לפעול ,ונושאים עינינו קדימה אל האתגר
הגדול של בניית המבנים החדשים לשלושת
המרכזים.

כללי

של האסיפה .מר יוסי שלום ,יו"ר סניף ירושלים ,הסניף
המארח ,נשא דברי ברכה ,ולאחר מכן הציגה גברת
לאה שטקל ,מנהלת סניף ירושלים ,את פעילות הסניף
בליווי סרטון קצר ,ומר שמואל סורק ,מנהל מעון גילה,
הציג את פעילות המעון בליווי סרט שהמחיש את
דבריו.
יצחק הרצוג ,שר הרווחה והשירותים החברתיים,
כיבד את האסיפה בנוכחותו .הוא בירך את
מתנדבי העמותה על עבודתם המסורה למען ציבור
הנכים בישראל ושיבח את פעילות העמותה ואת

תרומתה לחברה הישראלית .השר ערך ביקור
במעון ,פגש את הדיירים ,והתפעל מעבודות הנכים
שהוצגו במרפסת המעון.
בין הנאומים הנעימו את האירוע בשירתן נהיל
שלודי וליאורה זוסמן ,דיירות המעון ,ודייר המעון
דורון כץ והמתנדב יהודה וקסמן הופיעו בקטע
הדרמה "מחפשים עבודה".
בתום ארוחת הצהריים ערכו המשתתפים סיור
במעון ,התרשמו מעבודות הנכים המוצגות ואף
רכשו כמה מהן.

סיכום הופעת משלחת ישראל במשחקים הפראלימפיים בבייג'ין 2008
מאת :אברהם תשובה ,מרכז ספורט איל"ן ,רמת גן

ב

– 19בספטמבר נחתו בשדה
מרבית
בלוד
התעופה
הספורטאים ,המאמנים והמלווים מן
המשלחת הישראלית שנטלה חלק
במשך עשרה ימים רצופים במשחקים
הפראלימפיים שנערכו בבייג'ין
שבסין .הייתה זו הפעם ה– 12שבה
השתתפו ספורטאי ישראל במשחקים
הפראלימפיים.
המשלחת הישראלית לבייג'ין כללה
הפעם  42ספורטאים  -חברי איל"ן,
נכי צה"ל וחברי עמותת אתגרים -
שהיו אמורים להתחרות ב– 11ענפי
ספורט .בפועל עקב התאונה שבה
נפגע רוכב האופניים נתי גרוברג
השתתפה ישראל בתחרויות של עשרה
ענפי ספורט בלבד.
במהלך התחרויות השיגה המשלחת
הישראלית חמש מדליות כסף ומדליית

ארד .ספורטאי איל"ן זכו בארבע
מדליות כסף מתוך החמש שהושגו .זהו
ללא ספק הישג נכבד לספורטאי איל"ן
ולמאמניהם.
בהתחשב באי השתתפותם של
ספורטאים בולטים בעלי פוטנציאל
גבוה למדליות ,כמו יצחק
ממיסטבלוב ,חבר איל"ן רמת גן
שהיה מועמד לשלוש מדליות זהב,
ורוכב האופניים נתי גרוברג ,עקב
מעורבותם בתאונות דרכים שאירעו
לפני תחילת המשחקים ,ובהשוואה
לתוצאות המשחקים באתונה ,נראה
שהמשלחת הישראלית בבייג'ין עמדה
בציפיות ,שעליהן הצהירה הנהלת
המשלחת טרם היציאה לתחרויות.
במשחקים הפראלימפיים בלטו
הישגיהם של הספורטאים הצעירים,
שקודמו בידי ההתאחדות בשנים

האחרונות ,ובהם השחיינים ענבל
פיזרו ,ענבל שוורץ ,איאד שלבי
וליעוז עמר ,החותרת שיר קלמנוביץ
(רק בת  - )17כולם חברי איל"ן -
והאתלט העיוור בזה נבבה.
למעשה ,בארבע השנים שחלפו
מאז משחקי אתונה  2004התבצעו
בהדרגה חילופי משמרות ,והם

עתידים להימשך לקראת משחקי
לונדון .2012
המאבקים בבייג'ין לא היו קלים
וההתרגשות הייתה רבה .אף על פי
כן הצליחו הספורטאים הצעירים
לעמוד בציפיות והביאו כבוד
למדינה .האם ראשי המדינה יעריכו
זאת? ימים יגידו.



כללי

לפניכם פירוט ההישגים הבולטים של ספורטאי איל"ן במשחקים הפראלימפיים בבייג'ין:

שחייה
ענבל פיזרו ,חברת איל"ן חיפה
 100מטר חופשי ,קלאס  :5זמן 1.21.57 -
דקות; מדליית כסף; שיא ישראלי
 200מטר חופשי ,קלאס  :5זמן 2.49.51 -
דקות; מדליית כסף; שיא ישראלי
 100מטר חזה ,קלאס  :4זמן 1.57.75 -
דקות; מדליית כסף; שיא ישראלי
 50מטר חופשי ,קלאס  :5זמן  38.69 -שניות;
מקום רביעי

ענבל שוורץ ,חברת מרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן
 50מטר פרפר ,קלאס  :6זמן 42.51 -
שניות; מקום חמישי (שיא ישראלי
במוקדמות)
 100מטר גב ,קלאס  :6זמן 1.48.14 -
דקות; מקום שמיני

איאד שלבי ,חבר איל"ן חיפה
 200מטר חופשי ,קלאס  :2זמן 5.34.57 -
דקות; מקום שישי
 100מטר חופשי ,קלאס  :2זמן 2.38.80 -
דקות; מקום שמיני
 50מטר גב ,קלאס  :2זמן  1.10.88 -דקות;
מקום רביעי; שיא ישראלי
 50מטר חופשי ,קלאס  :2זמן  1.10.51 -דקות;
מקום רביעי; שיא ישראלי

ענבל פיזרו במעמד הענקת המדליות.
צילום :רזי לבנת

איאד שלבי ומאמנו יעקב בנינסון.
צילום :בחסות ההתאחדות לספורט נכים

טניס
 QUADיחידים

 QUADזוגות

שרגא ויינברג ,חבר מרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן
הגיע לרבע הגמר ( .)8-1בשמינית הגמר ניצח
ויינברג את בוידקין הבריטי ,וברבע הגמר הוא
הפסיד לוגנר מארצות הברית .2:0
בועז קרמר חבר מרכז הספורט של איל"ן ברמת גן
הפסיד בשלב שמינית הגמר לטיילור מארצות
הברית .2:0

שרגא ויינברג ובועז קרמר
זכו במדליית כסף .ברבע הגמר ניצחו
את השוודים  ,0:2בחצי הגמר ניצחו את
הבריטים ,0:2
ובגמר הפסידו לאמריקאים .2:1

שרגא ויינברג ובועז קרמר בטקס הענקת המדליות.
צילום :רזי לבנת

טניס שולחן
לירן גבע
בית מוקדם ,קלאס  :3ניצחון על הניגרי
אגדינולה  ,1:3מקום ראשון בבית; ניצחון על
האוסטרי קרמונגר  ;1:3והפסד לצרפתי רובין
במשחק על העלייה לשלב הבא .3:0



כללי

חתירה למרחק  1,000מטר

כדורסל

אנדרי זוחבייה ,ראובן מגנג'י ,חברת מרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן שיר קלמנוביץ ,אנסטסיה דוברובולסקי
וההגאי גנדי שפושניקוב זכו במקום ה– 12לאחר שהשיגו
תוצאה של  4.13דקות בגמר.

נבחרת הכדורסל זכתה במקום השישי לאחר  16שנות היעדרות מן המשחקים הפראלימפיים.
עצם ההעפלה לגמר היוותה הישג לנבחרת המתחדשת ולמאמנה אריק פינטו ,חבר מרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן .שחקני הנבחרת שיחקו בבית הקשה ,שממנו העפילו לבית
הגמר נבחרות ארצות הברית ,אוסטרליה ובריטניה.

ברכת איל"ן לחברי המשלחת

עבר ,הווה ועתיד בספורט הפראלימפי

בדרך חזרה ארצה הקריא הטייס לחברי המשלחת את ברכת איל"ן
וזו לשונה:

מאת :אברהם תשובה ,מרכז ספורט איל"ן ,רמת גן

"הנהלות אל על ועמותת איל"ן מברכות את ספורטאי איל"ן
המצטיינים ששבו עטורי הישגים ומדליות מהמשחקים הפראלימפיים
שנערכו בבייג'ין ,ונמצאים כעת על המטוס שלנו בדרכם חזרה ארצה.
כולנו גאים בתוצאות המרשימות שהשגתם בזכות נחישות והתמדה.
עליכם נאמר המשפט 'ניצחון הרוח על הגוף'.
עמדתם אל מול האתגרים והנחלתם הרבה כבוד וגאווה לספורט
הנכים ,לעמותת איל"ן ולמדינת ישראל כולה".

נוסף על כך ,פרסמה איל"ן מודעת ברכה לרגל שובם של הספורטאים
ארצה:
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ובבי הספורט בישראל בכלל
וחובבי הספורט הפראלימפי בפרט
רוו בעבר נחת מהישגיהם של ספורטאי
ישראל במשחקים הפראלימפיים ,שכן הם
חזרו עטורי מדליות ובהן מדליות זהב .שלל
ההישגים בעבר נבעו ,לצערנו ,בין היתר,
ממספרם הרב של נכי צה"ל בעקבות
מלחמות ישראל ושל הילדים הנכים שנפגעו
במגפת הפוליו שהכתה במדינה בשנותיה
הראשונות.
רבים מפצועי צה"ל ומנפגעי הפוליו עסקו
בפעילות ספורטיבית לאחר שלבי השיקום
בבתי החולים ,תחילה כהשלמה לשיקום
ולאחר מכן כפעילות הישגית .מדינת
ישראל ,שהייתה מן החלוצות בתחום
השיקום באמצעות הספורט (הראשונה
הייתה בריטניה) ,נהנתה מהשאפתנות
הרבה של הספורטאים הנכים ,שמאסו
בשהות בבתי החולים והשקיעו את מרצם
באימונים .ואכן התוצאות לא איחרו לבוא
וכבר ב– ,1960במשחקים הפראלימפיים
הראשונים ברומא ,זכתה משלחת ישראל
במדליות הפראלימפיות הראשונות.
הישג זה העניק דחיפה עצומה לספורט
הנכים ההישגי בישראל ,שבאה לידי ביטוי
בהקמת שלוש ליגות של כדורסל בכיסאות
גלגלים ,ליגה של טניס שולחן וליגה של
טניס בכיסאות גלגלים ובקיומן של תחרויות
ארציות במגוון ענפי ספורט .נוסף על כך,
החלו ספורטאי ישראל לייצג את המדינה
באליפויות אירופה ,באליפויות עולם
בתחרויות הגביע העולמי ועוד ,ובהן פיארו
את המדינה בזירה הבין לאומית.

רבים מן הספורטאים הללו בגרו ונשרו
מפעילות הישגית ,ובהם יזהר כהן וחברו
זיו בטר ,מבכירי שחייני ישראל ,שהודיעו
על פרישתם בסיום התחרויות בבייג'ין.
מחליפיהם הם בעיקר מי שנכותם נגרמה
מתאונות דרכים ,מתאונת עבודה וכדומה
וכן נפגעי שיתוק מוחין .מטבע הדברים,
רבים מהמצטרפים החדשים לספורט הנכים
הם מבוגרים ותהליך הכשרתם לספורט
הישגי דורש זמן .מכאן נובע הקושי של
מאמני הסגלים בענפים השונים להרכיב
את הסגל שייצג אותנו בבייג'ין ולהכשירו
למשחקים.
יו"ר הוועד הפראלימפי ,דני בן אבו ,מציין
כי הוועד הפראלימפי נאלץ לממן את רוב
הכנותיו בסיוע ספונסרים" .הדבר אולי
טוב לכיס ברגע נתון ,אבל אינו פותר את
הבעיות בתחום :אין תכנית מסודרת לארבע
שנים ,הכוללת השתתפות בתחרויות בין
לאומיות בחו"ל ,וכן הספורטאים הנכים
מתוגמלים פחות מספורטאים אולימפיים.
לפיכך קשה לצפות מן הספורטאים להשיג
הישגים" ,הוא אומר .בן אבו ממחיש את
דבריו ומספר כי שחקני נבחרת הכדורסל
נאלצו לממן מכיסם הפסד שעות עבודה
וימי עבודה כדי להגיע לאימונים.
כדי להבין את אכזבתו של בן אבו די אם
נזכיר את העתירה שהגישה ההתאחדות
לספורט נכים לבג"ץ בגין האפליה בתחום,
שכן המדינה הקצתה להכנות למשחקים
הפראלימפיים בבייג'ין כ– 900,000שקלים,
ואילו לזכות הוועד האולימפי הועמד תקציב
של כ– 10מיליון שקלים.



כללי

סיום ליגת הסל–גל
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ב

– 14באוגוסט התקיים במרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן טקס סיום ליגת הסל–גל
וחלוקת תעודות ומדליות לקבוצות הזוכות.
סל–גל הוא משחק כדורסל שבו משחקים
בני נוער בעלי מוגבלות המשתייכים למרכזי
הספורט של איל"ן לצד בני נוער ללא מוגבלות.
כולם ישובים על כיסאות גלגלים וקולעים לשני
סלים בגבהים שונים ,לפי יכולתם.
את האירוע כיבדה בנוכחותה הגברת אסתר
דומיניסיני ,מנכ"לית הביטוח הלאומי ,וכן
השתתפו בו מר דני בן אבו ומר רדו רוזנטל
מההתאחדות לספורט נכים; גברת כרמלה
אבלגון כורש ,סגנית מנהלת הקרן למפעלים
מיוחדים; גברת שרית בייץ מוראי ,מנהלת הקרן
למפעלים מיוחדים ,רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר
הנהלת איל"ן; מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן,
ומכובדים רבים נוספים.
באירוע התקיים משחק ראווה ,והאורחים
המכובדים צפו בו בהתרגשות והתקשו להבחין
מי מן השחקנים נכה .לאחר המשחק נישאו דברי

ברכה .גברת דומיניסיני ,מנכ"לית הביטוח הלאומי,
שסיירה במרכז הספורט לפני כניסתה לאולם
הכדורסל ,הביעה את התרגשותה מהפעילות
הנעשית למען הנכים באיל"ן בכלל ומהמשחק
בפרט ,וציינה כי הביטוח הלאומי ימשיך לתמוך
באיל"ן באמצעות הקרן למפעלים מיוחדים ולקיים
פרויקטים משותפים כמו הסל–גל.
הזוכה בעונת  2007/8היא קבוצת חוסן
באר שבע ,במקום השני זכתה קבוצת נמרי ראשון
לציון ,ובמקום השלישי זכתה קבוצת מג'יק קידס
מחדרה .לקבוצה הזוכה חולקו תעודות ומדליות,
וכן חולקו מדליות ותעודות הוקרה למתנדבים
ולארגונים התומכים בפרויקט .הטקס המכובד
הסתיים בשירת התקווה.
למחרת שודרה בערוץ המקומי של חדשות הוט
כתבה על הסל–גל ,ובה רואיינו אור ,עדי וצח,
השלישייה המשחקת בקבוצת הסל–גל של מרכז
הספורט רמת גן .עדי היא נכה ,שני אחיה
אינם נכים ,ושלושתם מהווים דוגמה לחשיבות
הפרויקט.

שיתוף פעולה מתמשך עם חברת הביטוח הראל
"הראל ביטוח ופיננסים" הפיקה לוח שנה ובו  12ציורים של נכי איל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ק

בוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים
פיננסיים בע"מ תומכת באיל"ן זה שנים
רבות .בשנת  2006רכשה החברה כמה ציורים
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מתערוכת "אמנות האפשר" של איל"ן שהוצגה
בנתב"ג ,ובשנת  2007היא תרמה לאיל"ן סכום
גבוה ביותר עבורם .השנה החליטה החברה לרכוש

בסכום נכבד  12ציורים של נכי איל"ן שיאיירו את
לוח השנה שהיא מפיקה .שלושה מן הציורים הללו
הם ציורי ילדים  -שני ציורים של ילדים מבית

כללי

ספר און וציור של תלמידת בית הספר אילנות בירושלים,
ותשעה מהם הם ציורים של נכים בוגרים  -חמישה ציורים
של ציירות מבית מרים וארבעה ציורים של ציירי מרכז
היום של איל"ן בבאר שבע.
לוח השנה הופץ בכ– 250אלף עותקים בכל רחבי הארץ,
וכ– 3,000לוחות שנה הוענקו לאיל"ן .לוחות אלו נשלחו
למוסדות איל"ן השונים ,למטופלים ,למתנדבים ולידידי
איל"ן בארץ ובחו"ל.
מר יאיר המבורגר ,יו"ר ומנכ"ל קבוצת הראל" :נושא

האחריות החברתית וקשרי הקהילה בכלל והתמיכה
בארגונים העוסקים בתחום העזרה הרפואית בפרט מהווים
חלק מהותי ובלתי נפרד מערכי החברה .אנו רואים באיל"ן
ארגון חשוב התורם לנכי ישראל ושמחים על ההזדמנות
הנוספת לקחת חלק בפועלו העשיר" .מר המבורגר הוסיף
כי לוחות השנה ,ובהם ציורים מעשה ידיהם של נכי איל"ן,
הופצו לאלפי סוכני ביטוח ולקוחות של הראל מתוך רצון
להגביר את המודעות לנושא ובתקווה כי ייהנו מהציורים
היפים במשך השנה.

שופרסל ממשיכה לחבק את איל"ן
"מתנת חג" בהיקף חסר תקדים נמסרה לאיל"ן לפני ראש השנה
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ב

אוגוסט נערך ברשת שופרסל מבצע התרמה למען איל"ן .בזכות התגייסותם של הנהלת
השופרסל ועובדי הרשת ובזכות ציבור הקונים הנדיב גויסו יותר מ– 700אלף ש"ח
 הסכום הגבוה ביותר שנתרם לאיל"ן עד כה במסגרת מבצעי ההתרמה ברשתות .התרומההנכבדה התקבלה בפתחה של השנה החדשה ,והיא תופנה למימון הפרויקטים החדשים
המתוכננים השנה ,ובהם הקמת שני מרכזי יום חדשים בירושלים ובתל אביב למאות נכים
המחכים בבתיהם לפתרון תעסוקתי.
מר אפי רוזנהויז ,מנכ"ל שופרסל ,הזמין את חברי הנהלת איל"ן ללשכתו ,והעניק להם את הצ'ק מר אפי רוזנהויז ,מנכ"ל שופרסל ,מעניק לרו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת
איל"ן ,את הצ'ק
ה"גדול" ,תרתי משמע.
מר אפי רוזנהויז ,מנכ"ל שופרסל" :זוהי זכות גדולה לסייע לאוכלוסיית הנכים בישראל ,ושיתוף הפעולה עם איל"ן הוא רב שנים .מדיניות החברה היא
לשתף את עובדיה בתרומה לקהילה ,והעובדים מכל המחלקות ,ובעיקר הקופאיות ,היו הנדבך החשוב ביותר בכל המבצע".
רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת איל"ן" :התגייסות חברת שופרסל למען ציבור הנכים בארץ תאפשר לאיל"ן להמשיך בשיקום הנכים שבטיפולה".
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,מבקש להודות להנהלת שופרסל ,לעובדי החברה המסורים ולציבור הלקוחות שגילה רוחב לב והעניק לנכי איל"ן מתנה כה
מרשימה לשנה החדשה.
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כללי

ציורי נכי איל"ן יקשטו את משרדיהם של עובדי בית הנשיא
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

מ

שרדיהם של כמה מעובדי לשכת הנשיא
הועברו לבניין עופר שבגבעת שאול
בירושלים .בעקבות זאת פנתה לאיל"ן גברת
ציונה רוזנטל ,האחראית לפרויקטים מיוחדים
במשכן הנשיא ,וביקשה לשאול ציורים שציירו
אמנים מאיל"ן לקישוט חדרי העובדים ,חדרי
הישיבות והמסדרונות של אגף המשרדים החדש.
נענינו לאתגר בהתראה קצרה ,ושלחנו  22יצירות
של נכי איל"ן ,כולן פרי יצירתם של משתקמי
מרכז היום של איל"ן בבאר שבע .אוצרת מוזיאון
ישראל היא שבחרה את היצירות ,הציבה אותן
ברחבי הבניין ,והעמידה במקום מעין תערוכה
קבועה של יצירות אמני איל"ן.
בספטמבר נערך טקס פנימי של בית הנשיא
לקביעת מזוזה ולחנוכת המשרדים ,ונשיא המדינה

הנשיא שמעון פרס בטקס קביעת המזוזה של המשרדים החדשים .ברקע :הציורים של משתקמי מרכז היום של איל"ן
בבאר שבע

התפעל מהציורים ומסר את תודתו לאמנים
היוצרים ולאיל"ן המבצעת פעילות מבורכת
לשיקום הנכים.
נכי איל"ן מרגישים שנפל בחלקם כבוד גדול
להציג את יצירותיהם באכסניה המכובדת הזו,

ומודים לנשיא ולעובדי בית הנשיא על היוזמה
המחמיאה והמבורכת.
עובדי בית הנשיא ,שהציורים מקשטים את
חדריהם ואת סביבת עבודתם ,מספרים כי בכל
יום הם נהנים מן ה"תפאורה" המרהיבה סביבם.

סניף בת ים

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה

ב

– 16בספטמבר ערך סניף איל"ן בבת ים ערב הרמת כוסית לקראת השנה החדשה ,שנת
התשס"ט ,במעמד מר שלומי לחיאני ,ראש העיר בת ים ,וסגנו מר יצחק דריקס.
הערב היה מהנה ביותר .תודה לאקורדיוניסט שייקה ולזמר דניאל שהנעימו את הערב ולכל האורחים
הקבועים באירועי איל"ן.

סניף חיפה

ערב הסיום של פורום נשות איל"ן
מאת :ד"ר רויטל שורץ–סבירסקי

א

ז זהו ,ביעף חלפה לה הסדרה הראשונה של
מפגשי פורום נשות איל"ן ,שנאמר" :הזמן
טס כשנהנים "...כמשתתפת בפורום עליי להודות:
מידה לא מעטה של ספקנות ליוותה אותי בימים

12

הראשונים" :לשם מה?" "בזבוז זמן!" "מי צריך את
זה כעת ,בגילנו ה'מתקדם'?" אך גישתי השתנתה
במהרה .כבר מתחילת המפגשים קלטנו כי ממש
לנגד עינינו מתהווה דבר מה ייחודי; אווירה נעימה,

שיחות שכל אחת יכולה ללמוד מהן ולהפיק
תועלת ואנשי מקצוע מעניינים .הפורום הלך וצבר
תאוצה ,והבנות הגיעו בשמחה למפגשים הללו,
לא מעט בזכות אישיותה המלבבת של עדילי פרי,

סניף חיפה

העובדת הסוציאלית של מרכז הספורט ,המשכילה
לשלב אוזן קשבת ורגישות ,הפורקת מן הציניות
ביותר את נשקן...
לפיכך החלטנו כי למפגש האחרון בשנה זו יהיה
צביון חגיגי יותר .קנינו כיבוד במאפיית בית קסלר
הזכורה לטוב ,והזמנו את כלל מתנדבות איל"ן
המסורות ,את בנות הזוג הרוקדות בחוג הריקודים
ואת אימהות ילדי איל"ן .ההיענות עלתה על
כל ציפיותינו .כל אורחת קיבלה "פרח מתוק",
והאווירה הייתה נעימה .לאחר הברכות והתודות
לעובדת הסוציאלית פרי והפרידה העצובה מסיגל

לזרוביץ' ,מנכ"ל איל"ן חיפה הפורשת ,הופיעה
שלישיית "טריו–כף" .מיהי שלישיית חמד זו?
סמדר פז  -בפסנתר; רותי יעלי  -בחליליות;
ורוחל'ה פלדמן  -בחליליות .בתחילת ההופעה
היטיבו השלוש לתאר את עצמן" :שלוש חברות
טובות ,מורות לשעבר לחינוך גופני ,ללשון
ולמוזיקה .במשך שנים נהגנו להיפגש בכל יום
שלישי ,לרכל ולקשקש ,ואחר כך פצחנו בנגינה
להנאתנו .עם הזמן החלטנו שדרושה לנו מטרה.
אספנו את כל חברינו ,וערכנו קונצרט להדגמה.
ההצלחה והעידוד היו כה גדולים ,וחיפשנו היכן

לחברה אנו לתרום יכולים .התחלנו לברך את
ילדינו בשמחות משפחתיות ,ולשמח בנגינה
קשישים בבתי אבות .פתחנו תערוכות ציור
ופיסול אחדות ,והופענו בערבים מיוחדים של
אגודות וולונטריות שונות".
השלישייה הופיעה בהתנדבות והיא ראויה לכל
שבח .היא ניגנה בהרמוניה מופלאה שירי עם,
שירי ארץ ישראל וקטעי מוזיקה קלאסית קלה,
והקהל הצטרף בשירה קולחת .נפרדנו עם שמחה
בלב וציפייה למפגש הראשון בעונת הפורום
המתחדשת הבאה עלינו לטובה.

פסטיבל המחולות בכרמיאל  -כבכל שנה ,גם אנחנו שם
להקת הריקודים של איל"ן חיפה בת 20

ל

הקת הריקודים ייצגה את מועדון איל"ן חיפה בפסטיבל המחולות
בכרמיאל .היא הופיעה בצמד ריקודים " -חורשת האקליפטוס"
(כוריאוגרפיה  -מרגריטה פוליאקוב) ו"מילים" (כוריאוגרפיה  -אוהד עטייה).
מרגשת במיוחד הייתה זכייתה של ותיקת המתנדבות ,פנינה גרי ,בגביע מטעם
התאחדות המרקידים הארצית על פועלה ב– 20השנים האחרונות למען

הקבוצה ,על התמדתה ועל שובה לפעילות בקבוצה לאחר שאיבדה בתקופה
קצרה הן את בעלה יעקב והן את בן זוגה לריקודים במשך  20שנה ,דוב נון.
גם הקבוצה כולה זכתה בטקס להכרה ולהוקרה על היותה הוותיקה ביותר
בענף ומי שהביאה את המושג "ריקודים בכיסאות גלגלים" מגרמניה לארץ .אין
מתנה יפה מזו ליום ההולדת ה– 20של הקבוצה ,שחל ב– 11באוגוסט .2008

רקדני גאנה באיל"ן חיפה
מאת :איילה דרעי ,מתנדבת

ב

יום חמישי בחודש אוגוסט התקבלה שיחת
טלפון מרגשת ומפתיעה במשרדי ההנהלה של
עמותת איל"ן בחיפה .בחורה צעירה ששמה דקלה
סיפרה לצוות בקול נעים ומלא רגש כי "להקת
עץ הדקל" ,להקה אפריקאית אותנטית שהביאה
ארצה ,מעוניינת להופיע בהתנדבות .בלהקה זו,
שהגיעה מגאנה ,חברים שישה אמנים ,והם מבצעים
ריקודים שבטיים בקצב התופים ,ומציגים סיפורים
מחיי היומיום בפנטומימה.
הפנייה הספונטנית והמחווה המרשימה עוררה
התרגשות רבה במשרד .הילית פולגר ,מנהלת
סניף איל"ן חיפה ,הציעה מיד לארגן שני מופעים
למחרת  -בקייטנת איל"ן במרכז הספורט ובמעון
בית קסלר .דקלה הביעה את נכונותה ,וההפקה
המדהימה יצאה לדרך.
כמתנדבת בעמותה וכחובבת מוזיקה קצבית
לא עמדתי בפיתוי ונסעתי לראות את ההופעה.
כשהגעתי כבר ישבו דיירי בית קסלר בחצי מעגל

באולם האירועים והמתינו לאמנים .על הבמה ניצבו
דוממים תופים בגדלים שונים .שניים מעובדי הבית
לא התאפקו והפליאו בתיפוף הרמוני שלא היה
מבייש מקצוענים בתחום .במהרה נוצרה אווירה של
קרנבל ,ואלינור ,הרוח החיה באולם ,הלהיבה את
הקהל והכינה אותו לבאות.
אנשי הלהקה סחפו את כולנו לתוך עולם היבשת
השחורה .הם רקדו את ריקוד הציד ,יצאו מגדרם
בחיזורים אחרי בחורה ויצרו סיפור על החיים בכפר,
וכל זאת בשירה ובריקוד מלאי הבעה .הוקסמנו.
מסאלו ,עובדת בית קסלר ילידת אתיופיה ,התנועעה
אף היא בקצב המוכר לה .על הכול ניצחה דקלה,
הבמאית והאמרגנית של הלהקה.
בתום התכנית הרשמית חילקו חברי הלהקה לצופים
תופים קטנים ,והדריכו אותם במלאכת התיפוף.
מסאלו ,שאט–אט התגברה על הביישנות ,הצטרפה
בעידוד הקהל לרקדנית הלהקה והפתיעה אותנו
בריקוד נהדר.

הופעה זו הייתה חוויה מדהימה בזכות רוח
ההתנדבות של הלהקה ובזכות המקצב ,שהעיר כל
נים בגוף הצופים .התמונות מדברות בעד עצמן.
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סניף חיפה

יום בחיי ילדת איל"ן
מאת :הילית פולגר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה

ב

– 17באוגוסט צולמה לחדשות הוט כתבה
על סניף איל"ן חיפה בהשתתפות ריבי
טל וליחי ,ילדת איל"ן מקסימה .הילית פולגר,
מנהלת הסניף ,ליוותה את צוות הערוץ והדריכה
אותו במשך כל הצילומים לשם הדגשת המטרה
 להגביר את המודעות לצורך היומיומי של ילדהנכה ברכב הסעה מותאם ,ובתוך כך לפרסם את
אירוע ההתרמה שנערך ב– 4בספטמבר לשם
גיוס תרומות לרכישת רכב זה.
והנה הסיפור המרגש כפי שהופיע בכתבה:
הכול החל בלידה רגילה ,שבה הגיחה ליחי
לאוויר העולם בקול תרועה .ליחי הייתה תינוקת
שמנמנה ,חייכנית וחיונית ,והוריה היו מאושרים
ונטולי דאגות מיוחדות (מלבד אלו המלוות את
כולנו כהורים) .בהיותה בת חצי שנה חוסנה
ליחי בחיסון משושה ,ובטיפת חלב נאמר לאמה
כוכי שעלולות להופיע תופעות לוואי של חום.
ואכן ,ליחי סבלה מחום גבוה ,אך הוא לא ירד

כפי שהובטח ואף התפתחה דלקת ריאות.
ליחי טופלה בבית החולים רמב"ם ושבה בריאה
לביתה ,אך היא לא הגיבה כבעבר :היא לא
הרימה עוד את הראש כדי לחפש את הוריה ולא
התהפכה .אמה כוכי הבינה שמשהו קרה.
ליחי עברה סדרת בדיקות ,ובעקבותיהן התבהרה
התמונה :ליחי נושאת מחלה גנטית הנקראת
 .S.M.A.ומוגדרת כרפיון שרירים .התברר כי
הוריה נשאים של המחלה ומהם היא עברה
לבתם הקטנה.
כיום רגליה הקטנות של ליחי אינן יכולות לשאת
את משקל גופה ,ולכן היא נעה בכיסא גלגלים
ממונע; ידיה אינן יכולות להתרומם אל על כדי
לחבק את אביה; והיא יכולה להרים דברים
קלים בלבד כמו עיפרון וחצי כוס מים .ליחי גם
אינה יכולה להרים את אחיה הקטן בן השלוש,
שלשמחת כולנו אינו נושא את המחלה הקשה.
היום ליחי בת השמונה היא ילדה חכמה מאוד,

בעלת כושר ביטוי מילולי מצוין ,משתלבת יפה
בחברת בני גילה ,ולומדת בבית ספר רגיל .ליחי
זקוקה לרכב איל"ן כדי להגיע למרכז הספורט של
איל"ן בקריית חיים ולשחות כמו דג במים .כמו
כן הרכב נחוץ לה לשם נסיעה לחברים ,לקניות
ולחוגים.

מחנה קיץ לבוגרים
מאת :עדילי פרי ,עובדת סוציאלית ,סניף איל"ן חיפה

מ

חנה הקיץ של איל"ן ,שנערך השנה בפעם
ה– ,12התקיים בבית ההארחה בתובל
והשתתפו בו  25נכים מכל רחבי הארץ .כמדי
שנה ליוו את הנכים  20מתנדבים ,שהיו עבורם
מטפלים וחברים.
גם השנה קיבל המחנה את תמיכתו ההדוקה
של רוטרי ישראל בראשותה של הנגידה ,גברת
יעל לזרוס ,ומר עקיבא הררי מסניף רוטרי
כרמל פעל למענו במסירות .רבים מחברי
סניפי רוטרי ברחבי הארץ כיבדו בנוכחותם
את הטקס החגיגי שנערך במחנה הקיץ .חברי
רוטרי מאשכול גליל בראשותו של השופט
שכיב סרחאן הביעו הערכה מיוחדת למפעל
החשוב ,ואף העניקו לכל משתתפי המחנה שי
מן הגליל  -שמן זית וסבון מקומי  -שהרחיב
את לבבות כולם.
גם השנה נהנו משתתפי המחנה ממגוון פעילויות
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ייחודיות ומפתיעות :איל"נפיאדה בסימן
אולימפיאדת בייג'ין ,שבה התחרו המשתתפים
ברגל ובגלגלים במירוץ לקבלת מדליה; א"ש
לילה ובו פעילות שדאות שהסתיימה בהדלקת

כתובת אש מרגשת; סדנאות מודעות ,יצירה
בחול ,תקשורת וטבעתרפיה; שיט ביאכטה
במעגן הדיג בקישון ,שהתאפשר הודות
להתנדבותו הברוכה של מדריך השיט המנוסה
גיל ברזילי; וסדנת בישול של מטעמי העולם
בהנחיית הילית פולגר ,המנהלת החדשה של
סניף איל"ן חיפה .נוסף על כל אלה ,נהנו
משתתפי המחנה ממופע של שלמה ארצי.
לא יכולנו לקיים את המחנה ללא תרומתם
הנפלאה של רבים ,ובהם גברת דליה צם,
אחראית המרכולית בקיבוץ מעוז חיים,
שגייסה תרומות של מזון ומשקאות; קייטרינג
שיאונה; חברת בישולי שדה מגבעת נילי,
שהעניקה למשתתפים כיבוד עשיר של פיצות
ושאר מאפים; הסושייה בכרמל בחיפה; חברת
אורן צובה פלמ"ח; מפעל הקורנס בע"מ; גברת
איינהורן מחברת הבנייה בירנבוים בע"מ;

סניף חיפה

וגברת אורנה יעקב מעיריית כרמיאל ,שגייסה
תרומת הסעות.
מעל הכול תודה רבה לרכז המחנה גיא שרי ולבת
זוגו חן רבאון ,הפועלים בהתנדבות וממשיכים
לגייס את המתנדבים המסורים והנאמנים,
שעוזבים את כל עיסוקיהם  -הלימודים,
העבודה ,הילדים  -ומתפנים לשבוע של עשייה
ונתינה עד אין קץ.

לכולנו היה זה שבוע שלא יישכח :המשתתפים
נהנו מחוויות ראשוניות וייחודיות שלא מזדמן
להם לחוות בדרך כלל; המתנדבים יצרו קשרים
הדוקים ומשמעותיים עם המשתתפים; בני
המשפחה לקחו פסק זמן קצר מהטיפול היומיומי
הקשה; והצוות המארגן נחשף לפרויקט ייחודי
שמפגיש אנשים טובים באמצע הדרך ומאפשר
הצצה לנתינה שאין כמותה.

מחנה קיץ  2008הסתיים ,ואנו מתחילים את
הספירה לאחור לקראת הקיץ הבא...

אסנת קנובלר מכפר יונה ,אבי באן מתל אביב וגילי גולן
מצפת עם שלמה ארצי

תודה אישית
בבוקרו של  21באוגוסט הפלגנו ביאכטת מפרשים מאובזרת ומפנקת מסוג ' BAVARIA 42עם משתתפי מחנה הקיץ תובל של איל"ן בליווי
צוות הדרכה מצומצם אך יקר מפז ,מתנדבים בעלי נשמה ענקית ובעיקר כוח רצון עצום .בעזרת הרוח הרמנו מפרש ,הפלגנו אל הים הפתוח
ונהנינו מרגעים של קסם.
יש לציין במיוחד את עדילי פרי ,שארגנה את הפרויקט בצורה מקצועית ,וגילתה מעורבות רבה ועניין משלב התכנון ועד שלב הביצוע .על פי
הגדרת תפקידה ,פרי היא העובדת הסוציאלית של איל"ן ,אולם ניכר כי היא הרבה יותר מכך.
תודה מיוחדת לעודד מייקי ,הבעלים של היאכטה ,שסייע רבות למשתתפי המחנה וחיכה לנו בסבלנות על הרציף כדי לסייע בהבאת משתתפי
המחנה מן הרציף לספינה.
היו אלו שעות של הנאה צרופה .נשמח לעזור בפרויקטים מבורכים מעין אלו בעתיד.
באהבה,
גיל ברזילי

ערב גאלה שנתי
מאת :ויויאן לב ,חברת הנהלת סניף חיפה ויו"ר ועדת אירועים

התרגשתי עד דמעות"" ,מתי יהיה האירוע
הבא?" "אני קהל שבוי"  -אלו מקצת
התגובות שנשמעו בערב הגאלה השנתי
שהתקיים ב– 4בספטמבר בחיפה.
לאחר כמה שנים שבהן התקשינו לגייס תרומה
של אולם פנה אלינו מנהל בית הספר הריאלי
העברי בחיפה בהצעה נדיבה" :שיפצנו את אולם
האירועים של בית הספר והוא עומד לרשותכם".
וכך יצאנו לדרך והתחלנו להפיק את האירוע.
הערב נפתח בקבלת פנים נפלאה ברחבת
האולם ,שבה נהנו כ– 500מנבחרי העיר חיפה
מצלילי פס–קול הסרט מאמא–מיה .הרחבה
עוטרה בבדים לבנים שהתנופפו ברוח ,וניצבו
בה שולחנות ערוכים בגוני לבן-סגול מעוטרים

"

שרה לבנשטיין ,יו"ר סניף איל"ן חיפה; דן שפר ,עו"ד סניף
איל"ן חיפה; הילית פולגר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה; יונה יהב,
ראש עיריית חיפה; ושמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן

שרה לבנשטיין ,יו"ר סניף איל"ן חיפה ,ויונה יהב,
ראש עיריית חיפה

בפרחים שעליהם הונח כיבוד משובח שתרמו
יצרניות מזון נדיבות :ארומה ,מקס ברנר ,האגן
דאז ,יקב ברקן ,סוידאן ויפאורה תבורי.
דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים ,הקימה עם

חלק מצוותה דוכני מכירה של עבודות משתקמי
המעון ,ורבים רכשו אותן עוד טרם כניסתם
לאולם .לבאי האולם חולקו דוגמיות בשמים
שתרמה חברת לוריאל.
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הערב החל בברכתו של מר יונה יהב ,ראש
עיריית חיפה ,שציין כי "חיפה היא בעלת מספר
המתנדבים הגדול ביותר בארץ" .אחריו עלה לברך
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,והוא הסביר את
חשיבות התרומה למטרת הערב  -רכישת רכב
הסעה מותאם לנכים.
בתום הברכות הציגו זהבה פדנס ואורן בראייר
בהתנדבות קטע ממופע הריקוד החדש שלהם

"קצוות" .בסיום הופעתם הם זכו לתשואות רמות
מן הקהל ,והיה צריך לחוות את הרגע כדי להבין
עד כמה הם נגעו ללבו.
המופע המרכזי בערב היה "כמו שאני" בביצועם
של אסנת וישינסקי ולהקתה ,ששרו שירים
מוכרים ואהובים בלבוש רענן והביאו מניחוח
ארץ ישראל היפה .כמו כן הציגה וישינסקי
מגוון דמויות וחיקויים של מיטב הזמרות בארץ

ובעולם ,והקהל הריע לשחקנית המוכשרת.
הצלחת הערב התאפשרה בזכות עבודתם המסורה
של הילית פולגר ,מנהלת הסניף החדשה (אחרי
פרויקט זה ניטל ממנה התואר "חדשה") ,ושל
כל עובדי הסניף .ראוי לציין גם את חברי הנהלת
סניף איל"ן חיפה ,שפעלו במסירות ושיווקו את
הכרטיסים בהצלחה.
יישר כוח!

הילית פולגר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה ,ויוסי פישר ,שדרן
רדיו חיפה

הופעתה של אסנת וישינסקי

רקדני "רק לגעת" ,זהבה פדנס ואורן בראייר

בית מרים
פסגת החלומות באילת
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים

ה

ודות לנדיבותו של מר נועם לניר ,שתרם פעם נוספת לבית מרים,
נהנו משתקמי בית מרים מחופשה חלומית באילת בחודש יוני.
יחד יצאנו לדרך שמחים ומצפים לבאות .בדרך עצרנו במרכז היום של
איל"ן בבאר שבע ,שם זכינו לקבלת פנים חמה ומרגשת לצלילי דרבוקות
שהפיקו חברי המרכז ולקול שירתם .אחרי כן נהנינו מסדנאות יצירה
ומפעילות משותפת של מרכז היום בבאר שבע ובית מרים .לסיום
המפגש הוזמנו לארוחת צהריים ולאירוח כיד המלך.
לאחר הפרידה מחברי מרכז היום בבאר שבע שמנו פעמינו לעבר מלון
רויאל גרדן באילת ,וגם כאן קיבלו אותנו בסבר פנים יפות .התמקמנו
בחדרים הנוחים ,הנקיים והממוזגים שבמלון.
במהלך הנופש ביקרנו בריף הדולפינים ,צפינו בהאכלה שלהם והאזנו
להסברים; הפלגנו בספינה בים האדום; צפינו במופע המרהיב WOW
בבימויו של חנוך רוזן; בילינו בקניון "מול הים"; השתמשנו במתקני
המלון ללא הגבלה; יצאנו לחוף הים הסמוך למלון; והמשתקמים אפילו
בילו בפאבים ובבתי קפה .בקיצור ,כולנו זכינו לנופש ולמנוחה לאחר
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שנה מאומצת של פעילויות ועבודה בבית מרים.
אנו מודים בחום לכל מי שאפשר את הגשמת החלום ,וכבר מפליגים
בדמיוננו לעבר הגשמת החלום הבא.
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בית מרים
ביקור במוזיאון "הכט" באוניברסיטת חיפה
לכבוד אוניברסיטת חיפה
אנו ,משתקמי בית מרים ,רוצים להודות על קבלת הפנים החמה ,על האירוח
הנפלא ועל ארוחת הצהריים שלהם זכינו במוזיאון "הכט" .המקום נגיש
עבורנו ,ולכן יכולנו לסייר בו בנוחות.
התרשמנו מאוד מהפריטים הארכיאולוגיים העתיקים המוצגים במוזיאון:
כדים ,כלים לחביצה ,פסלונים של בעלי חיים ,ספינה עתיקה ,חותמות,
תכשיטים ועוד ,ובאמצעותם למדנו כיצד חיו אנשים בתקופות שונות .כמו
כן נהנינו לצפות בהמחזות של סיפורי התנ"ך :תיבת נח ,בת פרעה ואברהם
אבינו .השחקניות שהמחיזו את הסיפורים גרמו לנו להרגיש חלק מן העלילה.
מלבד כל אלה ,היינו שותפים לפעילות ציור ,כתיבה ויצירות חמר.
אנו מודים למנהל המוזיאון ורוצים להביע תודה מיוחדת לגברת דפנה צור,
מנהלת יחסי הציבור של האוניברסיטה ,על היוזמה ,על הארגון ועל הפעילות
המעניינת.
לא נשכח חוויה זו לעולם!
משתקמי בית מרים ,איל"ן חיפה

"ארומה ישראל" בשיתוף פעולה עם בית מרים בפרויקט
ייחודי  -ציור על חבקי קרטון של כוסות קפה

ב

מסגרת פרויקט גדול וייחודי למען
הקהילה חברה "ארומה ישראל" לבית
מרים לשם הפקת ציורים על חבקי הקרטון
של כוסות ה– take awayשל הרשת ביותר מ–90
סניפיה ברחבי הארץ .משתקמי בית מרים ציירו
שמונה תמונות מרהיבות ,התמונות הודפסו על
מדבקות ,ואת המדבקות הדביקו המשתקמים
על עשרות אלפי החבקים במסירות ובהתמדה.
נועם גדליהו ,אחראי קשרי קהילה" ,ארומה
ישראל"" :שיתוף הפעולה בין 'ארומה ישראל'
לבית מרים משקף את רצונה של ארומה לתרום
לקהילה שבה היא פועלת באמצעות אספקת
עבודה יצרנית לאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים" .לדבריו" ,ארומה ישראל" רואה
את עצמה חלק מהקהילה ,ונושא האחריות

החברתית והתרומה לקהילה הוא חלק אינטגרלי
מפעילותה" .אנו מקווים שרבים יושיטו יד
ויבואו בעקבותינו" ,הוא מסכם.

בראש השנה קיבלו המשתקמים מענק כספי
עבור עבודתם וכן נרכשו ציוד ואביזרי עזר
לרווחתם.
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ביקורה של נשיאת אגודת ידידי איל"ן קנדה במרכז הספורט
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

א

ת השנה החדשה  -שנת התשס"ט -
פתחנו ברגל ימין .גברת שבע הוניג,
נשיאת אגודת ידידי איל"ן קנדה ,הפתיעה
אותנו בביקור בין כסה לעשור.
זה כ– 23שנים רצופות מאמצת אגודת הידידים את
מרכז השיקום והספורט איל"ן חיפה ,והקשרים
שנוצרו בין חבריה ובין חברי הנהלת איל"ן חיפה
ועובדי מרכז הספורט הם אמיצים וחמים.
גברת הוניג התארחה בביתה של גברת ויויאן לב,
חברת הנהלת איל"ן חיפה ,שם השתתפה בארוחת
ערב חגיגית .בארוחה נכחו גם חברי הנהלת איל"ן
חיפה ובני זוגם .אין ספק שהאווירה הטובה
והנינוחה והאוכל הטעים סייעו לחזק את הקשר
בין חברי ההנהלה לנשיאה ובינם לבין עצמם.

כמו בכל ביקוריה הקודמים ,הקדישה גברת הוניג
כמה שעות לביקור במרכז הספורט .היא צפתה
בעניין רב בכל הפעילויות הברוכות המתבצעות
למען רווחתם ושיקומם של הנכים ,פגשה ילדים
ובוגרים נכים ואת בני משפחותיהם ,וכמו תמיד
היא הצליחה מיד ליצור עמם קשר אישי .יחסה
האוהד ,נדיבות לבה ,רגישותה לזולת וגישתה
האצילית הצליחו להרשים את כל מי שפגש בה.
יחד עם צוות עובדי המשרד של מרכז הספורט
וחברי הנהלת איל"ן חיפה טיילה גברת הוניג
בנקרות ראש הנקרה ובגליל המערבי וקינחו
בארוחת צהריים .בארוחה שוב הורעפו על גברת
הוניג שבחים על מאמציה הבלתי נלאים למען
רווחתם של ילדי איל"ן חיפה ,על התרומות

הנדיבות ועל הצלחתה לשמר את אגודת
הידידים במונטריאול למרות גילם המתקדם
של מרבית חבריה.

ביקור יהורם גאון במרכז הספורט איל"ן חיפה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ב

– 19באוגוסט זכו הנכים במרכז השיקום
והספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים להפתעה
מופלאה  -יהורם גאון ,בכבודו ובעצמו ,הגיע למקום
כדי לשפוט בתחרות כישרונות של צעירי איל"ן
שנערכה עבור תכנית טלוויזיה מיוחדת בהפקתו.
בעלי מוגבלויות מכל צפון הארץ  -להקות ויחידים
 הופיעו לפניו ולפני צוות ההפקה שלו בשירהובריקודים.
יהורם גאון לחץ עשרות ידיים ,והפגין יחס חם ואוהד
לנכים .מיותר לציין שהנכים התרגשו עד דמעות.

רשמים מבייג'ין 2008
מאת :עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט איל"ן חיפה

נ

פלו בחלקי הכבוד והזכות להיות חלק
ממשלחת ישראל למשחקים הפראלימפיים
שנערכו בבייג'ין בספטמבר  .2008המשלחת
כללה  42ספורטאים ,מאמנים ,מלווים ,צוות
רפואי וחברי הנהלה ,ואת מרכז הספורט איל"ן
חיפה ייצגו שלושה ספורטאים ושני מאמנים.
בסיכומם של המשחקים ניתן לומר שכל ספורטאינו
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התעלו על עצמם והנחילו לנו כבוד רב.
לירן גבע ,שהתחרה בענף טניס שולחן ,ומאמנו,
מר בוריס יעקובובסקי ,הוכיחו שגם נציג של
מדינה קטנה כשלנו מסוגל להשיג הישג מכובד
בענף כה פופולרי ורב מתחרים .גבע עלה לרבע
הגמר לאחר שניצח את האוסטרי המדורג
במקום השישי בעולם ,אולם בהמשך הוא שיחק

מול מתחרה סיני שגבר עליו.
איאד שלבי ,שהתחרה בשחייה ,סובל מנכות
קשה .הוא חירש אילם ומרותק לכיסא גלגלים.
את צעדיו הראשונים בספורט עשה במועדוננו
ולפני חמש שנים החל להתאמן תחת שרביטו
של מאמן השחייה יעקב בנינסון .שלבי התחרה
בשלושה מקצים ,כולם בדרגת נכות :S2

סניף חיפה

 100מטר חופשי 50 ,מטר חזה ו– 50מטר גב.
בכל המקצים עלה איאד לגמר .במקצה 50
מטר גב הוא הגיע למקום הרביעי המכובד,
ובשני המקצים האחרים הוא הגיע למקום
השישי (מתוך שמונה) .שלבי ,שהישגיו
במשחקים היו מרשימים ביותר ,שיפר
במידה ניכרת את תוצאותיו האישיות .אנו
מלאי תקווה כי ישיג הישגים טובים עוד
יותר באולימפיאדת לונדון .2012
ואחרונה חביבה  -ענבל פיזרו .פיזרו
הגיעה למועדון הספורט איל"ן חיפה
בגיל חמש ,ובזכות נחישות רבה ואימונים
מפרכים תחת שרביטו של מאמן השחייה
בנינסון היא הייתה לאלופת השחייה של
ספורט הנכים בישראל .בבייג'ין הייתה
פיזרו הספורטאית המצטיינת ואהובת
הקהל בזכות הישגיה המרשימים ובזכות
צניעותה ,אופייה ויופייה המלבב .פיזרו
השתתפה בארבעה מקצים 200 :מטר
בסגנון חופשי בדרגת נכות  100 ;S5מטר
חזה בדרגת נכות  100 ;SB4מטר בסגנון
חופשי בדרגת נכות  50 ;S5מטר חזה
בדרגת נכות  .SB4בכל המקצים עלתה
פיזרו לגמר .בשלושת המקצים הראשונים
היא זכתה במדליות כסף ,ובמקצה הרביעי
היא הגיעה למקום הרביעי המכובד.
שלוש פעמים זכינו לראות את דגל ישראל
מתנוסס לראווה ב"קובייה"  -בריכת
השחייה המשוכללת שסביבה מקומות

ל– 18אלף צופים.
בסך הכול זכתה ישראל בשש מדליות:
חמש מדליות כסף  3 -מדליות בענף
השחייה (כולן של פיזרו) ,מדליה אחת
בענף טניס השדה (שרגא ויינברג ובן זוגו
ד"ר בועז קרמר ממועדון ספיבק רמת
גן) ומדליה אחת בענף הקליעה (דורון
שזירי מארגון נכי צה"ל)  -ומדליית ארד
בחתירה (אלי נאווי מ"אתגרים").
אין ספק אפוא שמועדון איל"ן חיפה
היה המועדון המצטיין במשחקים
הפראלימפיים בבייג'ין  ,2008ואנו
מבטיחים להמשיך להצטיין גם במשחקי
לונדון .2012
כאן המקום להודות בשמי ,בשם
הספורטאים ובשם שאר חברי המשלחת
לכל מי שטרח לקראת המשחקים
הפראלימפיים :להתאחדות הישראלית
לספורט נכים והעומדים בראשה  -מר דני
בן אבו ,היו"ר ,ומר רדו רוזנטל ,המנכ"ל
 לצוות המקצועי והרפואי ,למכון וינגייטולמאמנים האישיים ,שבלעדיהם לא
היו הספורטאים משיגים את הישגיהם
המכובדים .כמו כן תודה מיוחדת לעם
הסיני ,שהנעים את שהותנו בבייג'ין
בעזרת המתנדבים הרבים שהועמדו
לרשותנו בכל עת ,והגיע בהמוניו כדי
לעודד את הספורטאים הנכים .יבואו על
הברכה כל העושים במלאכה.

סניף ירושלים

המועדון החברתי
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי

ב

תחילת יוני נכנסתי לתפקידי כרכזת
המועדון החברתי איל"ן ירושלים ,הפועל
שנים רבות .במועדון  31חברים ,ואחת לשבוע הם
נפגשים לארוחת ערב קלה ,להרצאה או למפגש
חברתי .אחת המטלות הראשונות שהוטלו עליי
הייתה לארגן טיול בן ארבעה ימים באזור טבריה.
תחילה ניסיתי להיעזר באתרים המיועדים לנכים

כמו "נגישות ישראל" ,אולם אחר כך החלטתי
לברר אילו אירועים מתקיימים בטבריה לכלל
התיירים .מצאתי שבשבתות מציעה מחלקת
התיירות לאורחים סיור בהדרכת מדריכת
תיירים .ואכן ,בסופו של דבר סיירנו עם המדריכה
לאורך הטיילת ,צפינו על המלון הסקוטי ,חלפנו
ליד בתי כנסת עתיקים ושמענו על תולדות

המקום .נוסף על כך ,במהלך הטיול ביקרנו
בח'אן בחדרה ובמוזיאון דונה גרציה.
בכל ימי הטיול לנו במלון קיסר בטבריה שבו
שישה חדרי נכים .המלון מונגש לנכים ואף יש
מעלון בבריכה .צוות ההווי והבידור של המקום
הנעים את שהותנו.
חזרנו לירושלים עייפים ,מלאי חוויות ומרוצים.
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סניף ירושלים

"קהילה תומכת חיים עצמאיים" בדרום ירושלים
מאת :דבורה רבינוביץ ,רכזת קהילה תומכת

ב

שנת התשס"ח התקיימו שלל פעילויות
חברתיות ואירועים תרבותיים לחברי
הקהילה ,ובהם טיולים ברחבי הארץ ,ביקורים
במוזיאונים ,צפייה בתיאטרון ופיקניקים.
לקראת ראש השנה נערך מפגש לחברי הקהילה
ובו הרימו כולם כוסית וסעדו ארוחת ערב.
התכנית "קהילה תומכת חיים עצמאיים" נועדה

לשרת את הנכים הגרים באופן עצמאי בקהילה.
התכנית נותנת להם מענה על צרכים רפואיים
ועל צרכים הנוגעים לניהול בית ,לתיקונים
ולפעילות חברתית ומתווכת ביניהם ובין נותני
שירותים בעיר.
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם דבורה:
.052-4758880

המחלקה התעסוקתית
תרומת המחלקה התעסוקתית להצלחת
האסיפה הכללית
מאת :שרון בן יוסף ,מנהלת המחלקה התעסוקתית

א

נשי המחלקה התעסוקתית עמלו רבות לקראת האסיפה הכללית של איל"ן,
שנערכה השנה במעון גילה שבירושלים .מחוץ לאולם שבו התקיימה האסיפה
הוצב דוכן מרהיב ובו הוצעו למכירה עבודות הנכים .במהלך האסיפה העניקה איילת
חזות לשר הרווחה והשירותים החברתיים שי מעבודות הנכים במחלקה .משתתפי
האסיפה רכשו בהתלהבות מוצרים רבים ועל כך נתונה להם תודתנו.
איילת חזות מגישה לשר הרווחה השירותים החברתיים שי מעבודות
הנכים במחלקה

סניף עפולה

בית ספר יובלים
אבירים ביובלים

ב

בית ספר יובלים בעפולה עילית לומדים תלמידים בני 21-6
ממחוז הצפון הסובלים משיתוק מוחין ומנכויות פיזיות .בשנת
הלימודים התשס"ח למדו כיתות כלנית וסביון (גילאי  )13-10את נושא
"האבירים" בעזרת צוות רב מקצועי שבכללו מורה ,פיזיותרפיסטית,
קלינאית תקשורת ,מרפאה בעיסוק ומורה לאמנות .המטרות הכלליות של
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הלמידה המשותפת היו:
= הקניית ידע על עולם האבירים והרחבה של מושגים הקשורים אליו.
= פעילות גופנית תוך משחק ,עניין והנאה.
= חיזוק הכוחות האישיים והדימוי העצמי.
= הבנת ערכי השיתוף והלכידות הקבוצתית.

סניף עפולה

בית ספר יובלים
הפעילות בנושא התקיימה בשיעורים שונים ,וכל שיעור השלים וחיזק
את השיעורים שקדמו לו .התלמידים התמקדו בתחומים רגשיים -
מציאת כוחות שיעזרו להם להתמודד עם המשימות הפיזיות שבהן הם
נתקלים ביומיום; חיזקו יכולות פיזיות-מוטוריות; התנסו במסלולי
מכשולים שונים; והתארגנו בקבוצה כדי לפתור יחד בעיות.

שיא הפעילות היה בסוף השנה ,עת נערך הטיול השנתי לאולמות
האבירים בעכו .שם נקשרו כל קצוות הלמידה להיסטוריה של עם
ישראל (תקופת הצלבנים) .לסיכום הפעילות ביצעו כל התלמידים
משימות משחק של אבירים ,כמו מלחמת חרבות ,וקיבלו את "אות
האביר".

מסיבת סיום שנת הלימודים התשס"ח

ב

ית ספר יובלים חגג בסוף השנה מסיבת סיום לכלל התלמידים ,ההורים
ואנשי הצוות .המסיבה נערכה בסימן " 60שנה בזמר העברי" לרגל חגיגות
ה– 60למדינת ישראל .התלמידים הציגו קטע נגינה בהדרכת המורה למוזיקה ,רקדו
את הריקוד "תנועה עם חברים" בליווי אנשי הצוות ושידרו משדר רדיו בשידור חי.
מיותר לציין שהקהל התרגש עד מאוד .במהלך המסיבה נפרדו התלמידים מאחת
הבוגרות ,שסיימה את לימודיה בבית הספר ,ובין ההופעות של התלמידים שרו
משתתפי המסיבה משירי ארץ ישראל היפה והטובה.
מר יהודה גלברג ,מנהל בית הספר ,אמר בטקס ש"בית הספר רואה לנגד עיניו את
טובת התלמידים ושואף לאפשר להם איכות חיים אופטימלית בהתאם לצורכיהם,
לכישרונותיהם ולמגבלותיהם .לכן החינוך במקום הזה מתבטא בעבודה קשה של
אנשי הצוות ,המוקדשת למתן מענה לצרכים השונים והמגוונים של כולם ,תוך מתן
דוגמה אישית ומתוך אמונה בדרך".
מר ג'קי ונונו ,נציג מנהל אגף החינוך בעיריית עפולה ,וגברת צילה אדלשטיין,
מפקחת בית הספר ,ציינו לשבח את העשייה החינוכית של אנשי הצוות וההנהלה,
ותיארו את הצמיחה וההתקדמות שניכרו בבית הספר במהלך השנה .לברכות אלו
הצטרפה נציגת ההורים ,שכינתה את העובדים "מלאכים".
בתכנון הערב ובהוצאתו אל הפועל היו שותפים רינה ומנחם הרמתי ,מנהלי סניף
איל"ן בעפולה ,המלווים את בית הספר שנים רבות בדרכם הצנועה והשקטה ,ובכלל
זה דואגים לשלום התלמידים ועוזרים בגיוס תרומות ופעילויות לבית הספר.
היה זה ערב מרגש מאוד ,ועיניים דומעות רבות נצפו בו.

סניף ראשון לציון

להקת גלגלי ראשון  -הלהקה היחידה
בתולדות איל"ן המופיעה זו השנה
החמישית בטקס הנעילה של פסטיבל
כרמיאל לעיני  40אלף איש
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סניף רמת גן

מרכז הספורט
טור דה תרום 2008
מאת :אברהם תשובה ,מרכז ספורט איל"ן רמת גן

יו

תר מ– 200רוכבי אופניים ,ובכללם רוכבים
עיוורים ונכים הרוכבים באופני יד ,נטלו
חלק במסע האופניים הבין לאומי טור דה תרום
 ,2008שהתקיים במשך ארבעה ימים בנובמבר
בכבישי הנגב .המסע נועד לגיוס תרומות למען
יותר מ– 2,000ילדים ,בני נוער ומבוגרים הפעילים
במרכז הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן.
ביום הראשון רכבו הרוכבים מיער להב לערד;
ביום השני הם רכבו מערד למשאבי שדה; ביום
השלישי הם רכבו ממשאבי שדה לשדה יואב;
וביום הרביעי רכבו כולם משדה יואב למרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן.
במרכז הספורט התקיים טקס קבלת פנים
לרוכבים שסיימו את המסלול בהשתתפות מר
ראלב מג'אדלה ,שר המדע והספורט; מר ברוס
רוזנצוויג ,תורם ותומך גדול של מרכז הספורט; מר
אליעזר יונס ,מנכ"ל בנק המזרחי התומך באיל"ן
בכלל ובמרכז הספורט של איל"ן ברמת גן ואף
בפרויקט הטור דה תרום בפרט; רו"ח אהוד רצאבי,
יו"ר הנהלת איל"ן; מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
איל"ן ,ומכובדים רבים.
האירוע נפתח בהענקת עיטורים לספורטאי
המועדון שהביאו הכרה וכבוד למדינת ישראל:
הטניסאים שרגא ויינברג ובועז קרמר ,שזכו
במדליית כסף במשחקים הפראלימפיים .נוסף
על כך הוענקו עיטורים לקובי וינר ,מאמן הטניס,
ולאריק פינטו ,חניך מועדון הספורט ומאמן
נבחרת הכדורסל של ישראל ,שקיבל את העיטור

עבור נבחרת הכדורסל שזכתה במקום השישי
המכובד במשחקים הפראלימפיים.
בתום הענקת העיטורים נישאו דברי ברכה.
תחילה בירך מר משה רשקס ,יו"ר הנהלת
המועדון ,ואחריו עלה לברך רו"ח אהוד רצאבי,
יו"ר הנהלת איל"ן ,שציין את תמיכת איל"ן
בספורט בכלל ובספורטאי האולימפיאדה בפרט.
גם השר ראלב מג'אדלה נשא דברים והדגיש
את תמיכת משרדו בספורט הנכים .מר ברוס
רוזנצוויג בירך אף הוא והעניק אותות כבוד
לספורטאים הצעירים שגילו שקדנות ,מסירות
ונחישות :שפרה כודרי ,יובל טנא ,רועי שיפמן,
סשה מרקנטוב ,אלאן דיז'ון ,לינור שלם ,ליעד
לוי ,דניאל דז'סרוב ,נועם סלם וליאור קרמזין.
בהמשך האירוע נערכה תצוגת ספורט מדהימה .אל
הרחבה הוכנס שולחן טניס ,והספורטאית קרולין
טביב והמאמנת רינה אשכנזי קיימו משחק ראווה
לעיני הקהל ,שהתרגש מאוד מהמחזה .בתום
משחק הראווה הודגמה לקהל רכיבה באופניים
המותאמים להפעלה בידיים.
אחרי האתנחתא הנעימה נשאו דברים מר שמעון
צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,ומר אליעזר יונס ,מנכ"ל בנק
המזרחי ,התומך במסע כבר כמה שנים .יש לציין כי
השנה ,כמו בשנה שעברה ,רכבו כ– 100עובדי הבנק
לצד הנכים במהלך המסע .מר יונס העניק מדליית
כבוד למר רוזנצוויג ,שהיה נציג כלל הרוכבים .מר
רוזנצוויג הוא הוגה רעיון הטור דה תרום ,והוא
תורם בנדיבות למטרה זו.

האירוע הסתיים בהענקת העיטור על שם רוזנצוויג
לידידי המועדון בארץ ובחו"ל ולפעיליו :גברת נטע נעמן
לוינהוף ,מר שמואל הירשפלד ,מר אליעזר יונס ,מר
ברוס רוזנצוויג ,מר בריאן הריס ,גברת ג'יין ג'וקס ,רו"ח
אהוד רצאבי ,מר שמעון צוריאלי ,מר מיירון שולמן מניו
ג'רסי ,גברת סו הריס ומר מייקל וורמן.
הטקס ננעל בשירת התקווה ובתחושת התרגשות
גדולה.

סניף תל אביב

בית ספר און
"חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב)
מאת :חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב
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ילדי בית ספר און שהגיעו למצוות נערכו עם הוריהם ועם צוות בית
הספר לעלייה לתורה .הטקס המרגש התקיים בבית הכנסת "הוד
והדר" שבכפר סבא ,והילדים הסתייעו ב"סידור" מיוחד שבו תקשורת חליפית
תומכת של תמונות במקום מילים .אחת האימהות סיפרה שהייתה זו הפעם
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הראשונה שמישהו בירך את הילד שלה בברכת "שהחיינו" וב"מזל טוב" .הטקס
לווה בשירה ובנגינה ובסיומו הוגש כיבוד לאורחים .יש לציין כי קהילת בית
הכנסת מעניקה לילדי איל"ן במשך כל השנה העשרה יהודית והפעלה יצירתית
ומגוונת וכן מכינה אותם לעלייה לתורה.

סניף תל אביב

חופשה בשפיים
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב

ח

ופשת סוף שבוע לילדים נכים ולבני
משפחותיהם במלון בקיבוץ שפיים
הפכה כבר למסורת בסניפנו ,והשנה הייתה זו
הפעם העשירית לקיומה .הפעם השתתפו בה כ–70
משפחות ,וכולם נהנו מן המפגש החברתי התומך
והחם עם ילדים והורים אחרים.
מלבד האירוח המפנק שהציע המלון והבילוי בפארק
המים אורגנו פעילויות מיוחדות לילדים ולהוריהם.
הילדים נהנו מפעילות בנושא שודדי ים ,שבמהלכה ויזואליות מסקרנות בסדנה מדעית מרתקת והפריחו בועות סבון בגדלים יוצאי דופן ובצורות
הם התחפשו וחוו את עולמם המסעיר של שודדי מרהיבות עין .בני הנוער והוריהם נהנו מהופעה של זוג זמרים ,מקריוקי ומריקודים ,וכולם חוו חוויה
הים .נוסף על כך ,הילדים נחשפו למגוון תופעות משחררת ומהנה.

נפתח מרכז יום חדש לנכים בוגרים
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב

ב

תחילת נובמבר נפתח מרכז יום זמני
עבור נכים בוגרים במבנה קטן ששופץ.
באיל"ן מאמינים במסגרות תומכות במהלך
היום ,המאפשרות לבוגרים להמשיך לחיות
בקרב משפחתם וסביבתם הטבעית .אחרי
שנות בית הספר מתחילה תקופה קשה ביותר
עבור הנכים :התמודדות עם יציאתם לחברה
ועם התבגרות ההורים ,קשיים במציאת מקור
פרנסה וכו' ,ומרכז היום מהווה פתרון למצוקות
אלה .במרכז היום יינתנו שירותי תעסוקה,
יתקיימו פעילויות העשרה ,פעילויות תרבות
ופעילות גופנית ,ויפותחו מיומנויות לשם
עצמאות בחיי היומיום.
ב– 27בנובמבר ערך סניף איל"ן תל אביב אירוע
התרמה בהיכל התרבות ,וכל הכנסותיו הוקדשו
לבניין מרכז היום החדש .באירוע העלו הזמרים
גידי גוב ודני סנדרסון את המופע המשותף
שלהם "דני ,גידי וחברים" בהשתתפות אלון
אולארצ'יק ,אפרים שמיר ומזי כהן .הערב נחל
הצלחה ,ואנו מביטים קדימה לבניית הבניין
החדש.
מרכז היום לנכים בוגרים (גילאי  )55-21היה
חזון הסניף זה כמה שנים ,ואנו שמחים שהחזון

מתחיל לקרום עור וגידים .המבנה הקבוע יוקם
בצפון תל אביב ,ואנו תקווה כי הוא ייפתח
לפעילות בתוך שנתיים.
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דבר המנכ"ל

ב

גיליון זה תמצאו דיווח על קייטנות הקיץ של איל"ן .לשמחתנו ,מפעל הקייטנות ממשיך להתרחב בכל
שנה חרף הקיצוצים בתמיכת המדינה בנושא זה .תודתנו לקיבוצים וליישובים הקהילתיים המארחים את
הקייטנות ולאלפי בני הנוער המדריכים בהתנדבות ,במסירות ובאהבה רבה ולא חוסכים שום מאמץ כדי להנעים
לילדי איל"ן את השהות בקייטנה.עוד תמצאו בגיליון כתבה על ספורטאי איל"ן שחזרו עטורי מדליות מהמשחקים
הפראלימפיים בבייג'ין והנחילו לנו כבוד רב.
פרויקט מרכזי שאנו ניצבים בפתחו הוא בנייתם של שני מרכזי יום חדשים בירושלים ובתל אביב ובניית בניין
חדש למרכז היום בחיפה .בעקבות הצלחת מרכזי היום של איל"ן בחיפה ובבאר שבע החליט משרד הרווחה לפתוח
מרכזים נוספים בירושלים ובתל אביב .המרכזים מיועדים לנכים בוגרים הסובלים מנכות קשה ביותר ואינם יכולים
להשתלב במסגרות של תעסוקה מוגנת .במרכזים אלה מותאמת לנכים תעסוקה יצירתית ,והם מקבלים טיפול
פארא–רפואי ,העשרה השכלתית וכמובן מסגרת חברתית תומכת וחמה .בניית שלושת מרכזי היום בעת ובעונה אחת
היא פרויקט גדול הדורש משאבים רבים ,ואנו תקווה שהמצב הכלכלי שנקלענו אליו לא ישבש את תכניות איל"ן להתחיל בביצוע הפרויקטים
כבר בשנת  2009ולסיימם בהקדם.
אנו עוקבים בדאגה אחר השפעת המצב הכלכלי על התרומות לאיל"ן בארץ ובחו"ל ,ומקווים שהפגיעה תהיה מינימלית ושנוכל להמשיך בכל
פעולותינו לרווחת מטופלי איל"ן .עם זאת אנו נערכים להתאים את עצמנו להתפתחויות שתהיינה תוך ניסיון להימנע ככל האפשר מפגיעה
בשירותים לנכים.
גם הפעם הקצינו מקום נרחב בעלון לנעשה בסניפים השונים .אנו גאים בעבודה הנעשית בכל סניפי איל"ן ובמוסדות השונים ברחבי הארץ.
זה המקום לשוב ולבקש מכל הסניפים והמוסדות לשלוח אלינו כתבות וצילומים מהפעילויות הנעשות במהלך השנה .יש חשיבות רבה לדיווח
ולהעברת האינפורמציה בין הסניפים  -בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה".
לידידי איל"ן במוסדות השונים המלווים את פעולותינו כל השנה ,לתורמים ,למתנדבים ולעובדים שלוחה ברכה חמה .המשיכו בדרככם לעזור
לאיל"ן לצמוח ,לשגשג ולהניב פירות שמהם ייהנו כל מטופלינו.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

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

איגוד ישראלי
לילדים נפגעים (ע"ר)

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

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