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

ב

תקופה האחרונה חל עיכוב
בהוצאת העלון מסיבות
שלא היו תלויות באיל"ן ,אולם
עתה אנו תקווה שהעלון ימשיך
לצאת ברציפות ולתת במה להצגת
הפעילות הענפה והחשובה הנעשית
בסניפים ובמוסדות של איל"ן.
בשל העיכוב ובשל מבצע עופרת יצוקה ,העלון הקודם עסק רק מעט
ב"מצעד הפרוטות" ,ובעלון זה תמצאו כמה כתבות נוספות .אני
מנצל במה זו להודות מקרב לב לכל אלה שטרחו וסייעו ,למתנדבים
הרבים ,לילדי בתי הספר ,לתורמים הנדיבים שלא הכזיבו את
הילדים והמשיכו לתמוך באיל"ן למרות התקופה הכלכלית הקשה.
תודה מיוחדת לאילנה ויורם וקשלק ,בעלי חברת פרופר ,שתרמו את
התרומה הראשונה ל"מצעד הפרוטות"  2009על ידי רכישת "העץ
של שפרה" .תרומה זו וההד התקשורתי שסבב אותה סייעו להעלאת
המודעות בעניין איל"ן בכלל ,ובעניין יום ההתרמה בפרט.
ספורט הנכים ,הספורט השיקומי והספורט התחרותי ,הוא אחד
מנושאי הדגל של איל"ן .לפני כמה חודשים נערך במרכז הספורט
ברמת גן טקס הענקת אותות הוקרה לספורטאי איל"ן .הצלחתי
לעניין בנושא את שגריר יפן ,שכיבד אותנו בנוכחותו באירוע עם סגנו
ורעיותיהם .השגריר התפעל מהישגי המרכז ומההישגים הנפלאים
של ספורטאי איל"ן ואנו מקווים לשיתוף פעולה בין מדינותינו.
ברצוני לברך את ספורטאי איל"ן ,איציק ממיסבלוב ,איאד שלבי,
אראל הלוי ,מור מוסרי ,ענבל שוורץ ושיר קלמנוביץ ,שחזרו עטורי
מדליות זהב ,כסף וארד מאליפות השחייה בגרמניה .כן אברך את
הספורטאים שרגא וינברג ובועז קרמר על הישגיהם באליפות הטניס
בצרפת :מקום ראשון בזוגות ,ומקום ראשון ביחידים לוינברג.
מצעד הפרוטות הבא יתקיים בנובמבר .זו ההזדמנות שלנו לשלב
כוחות ולהתגבר יחד על המכשולים של התקופה הכלכלית הקשה,
כדי להגיע לתוצאות הטובות שיעזרו לנו להמשיך בפעילותנו ולא
להחסיר דבר מהשירותים שלהם רגילים הנכים שבטיפולנו.
אנו עומדים בפתחו של פרויקט קייטנות הקיץ של איל"ן .בכל
שנה אני נפעם מהתגייסות הקיבוצים והיישובים ברחבי הארץ,
מהמתנדבים המסורים ומהתורמים למפעל .אני כבר מבקש להודות
להם על פעילותם החמה והאוהבת למען ילדי איל"ן .העבודה
הנעשית בקייטנות גורמת לילדי איל"ן אושר ושמחה עצומים ונותנת
למשפחות אפשרות למנוחה ונופש .נעשה הכול כדי להמשיך את
המפעל האדיר הזה למרות הקשיים ,כדי לפתחו וכדי לקלוט בכל
שנה יותר ויותר ילדי איל"ן לשבוע החוויה והכיף .בהצלחה לכולנו.
רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל"ן

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

ליד העץ הסרוג ,מימין :יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ,משתתפי "האח
הגדול" ,שפרה ,ונסה ואיתי ,ומר יורם וקשלק

"מ

צעד הפרוטות" ,יום ההתרמה השנתי של איל"ן ,התקיים השנה
ב– 12בינואר על רקע מבצע עופרת יצוקה ,המלחמה בדרום.
עם סיום המלחמה יצאו גם יישובי הדרום להתרמה והמבצע הסתיים בצורה
מוצלחת ביותר .למרות חששותינו המבצע הסתיים בסופו של דבר בתוצאות
משביעות רצון.
התרומה הראשונה למצעד הפרוטות השנה נועדה עבור רכישת "העץ של
שפרה" מתכנית הטלוויזיה "האח הגדול" .העץ נתרם לאיל"ן על ידי חברת
קשת בסיום התכנית .חברת פרופר ,יבואנית מותג האופנה פרוט אוף דה
לום ,קנתה מאיל"ן את העץ ב– 45אלף שקל .אילנה ויורם וקשלק ,הבעלים
של חברת פרופר ,אמרו כי רכשו את העץ כדי לשרת שתי מטרות" :האחת,
תרומה משמעותית לילדי איל"ן ,והשנייה ,המשך העברת המסר הירוק,
ששפרה הצליחה להוביל באמצעות הטלוויזיה ,להמוני בית ישראל".
העץ הועבר מאתר צילומי התכנית לרמת גן על ידי מנופי אבי כתרומה של
החברה .כך נחסכה מאיל"ן עלות גבוהה מאוד של הובלה ,וכל התרומה
שהתקבלה מרכישת העץ יועדה להמשך הטיפול בילדי איל"ן.
בערב  6בינואר התקיים במרכז הספורט ברמת גן טקס הענקת העץ לאילנה
ויורם וקשלק .את העץ העניקו יו"ר עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי,
ושפרה קורנפלד ,זוכת העונה הראשונה של "האח הגדול" .חבריה של שפרה
לתכנית ,איתי ,ונסה וצבר ,הגיעו לתמוך בילדי איל"ן הרבים שנהנו לצפות
בכוכבי התכנית ולשמח אותם .כמו כן התכבדנו בנוכחותה של יהודית יוחנן,
רעייתו של אבי יוחנן ,שבאה כנציגת חברת מנופי אבי.
האירוע היה מרשים וזכה לכיסוי תקשורתי רב .כתבות הופיעו בעיתון
"מעריב" ,בתכניות הטלוויזיה "ערב טוב עם גיא פינס" של חברת הוט ו–"Y
בעשר" של חברת יס ,וכן באתרי אינטרנט רבים.

כללי
משרד הפרסום רוני הרץ ,המלווה את איל"ן בהתנדבות מזה עשר שנים ,העלה
השנה קמפיין חדש ל"מצעד הפרוטות"  .2009רוני הרץ הפיק בהתנדבות
ובאהבה את הקמפיין וגייס אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ,שעבדו גם הם
בהתנדבות .כל אנשי המשרד וההפקה התגייסו לפרויקט.
השנה הופק תשדיר טלוויזיה חדש ומרגש שבו מופיעים ויויאן בניטה ובנה דויד,
הלוקה בשיתוק מוחין .ויויאן מעלה את דויד לדירתם בקומה השנייה ,בעודו
יושב בכיסא הגלגלים שלו ,ארבע פעמים ביום .הרץ גייס אישית אנשי מקצוע
מהשורה הראשונה להפקת התשדיר ולקמפיין וזו ההזדמנות להודות להם על
שנענו מיד ובלב אוהב והשקיעו ימים רבים של עבודה במקצועיות וברגישות
רבה .הם התחברו למשפחת בניטה ולצוות איל"ן ונקשרו אליהם רגשית ,והפיקו
קמפיין מרגש שתוצאותיו היו התגייסות של הציבור והיענות יפה לתרומות.
תודה למפיקה שרון שמיר משירוקו הפקות ,לבמאית דפנה לווין ,לקופירייטר
אילן לזרוביץ ,לארט דירקטור איריס גולדברג ,לסופרויזר קרן סרי מפרסום
בלקין ,לצלם דני שניאור ,למפיק בפועל אביתר דורון ,וכמובן למשפחת בניטה
היקרה ולדויד ,הילד שהקסים וריגש את כולנו.
משרד יחסי הציבור ניצה הולצמן ושות' מלווה גם הוא את איל"ן ואת יום
ההתרמה השנתי זו השנה הרביעית .לכולם תודות רבות ממשפחת איל"ן.

בת אל יצחק מרגשת את הנוכחים בקולה הערב

שגריר יפן בישראל באיל"ן
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

א

ירוע חלוקת מדליות על שם הלנה ומקס
סבה ז"ל התקיים במרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן ב– 29בדצמבר  .2008באירוע השתתף שר
הרווחה יצחק (בוז'י) הרצוג ,שהגיע לזמן קצר בלבד
בגלל אירועי מבצע עופרת יצוקה בדרום .הרצוג
בירך את הספורטאים והאורחים וציין את הערכתו
לפעילות מרכז הספורט ולפעילות איל"ן בכלל.
אורחים מיוחדים באירוע היו שגריר יפן בישראל
הרוהיסה טקיוצ'י ( )Haruhisa Takeuchiוסגנו קונינורי
מצודה ( ,)kuninori Matsudaשהגיעו בהזמנת יו"ר
איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ,המשמש גם כיו"ר כיו"ר
אגודת הידידות ולשכת המסחר ישראל–יפן.
לפני תחילת האירוע סיירו שגריר יפן ופמלייתו
במתקני הספורט של מרכז הספורט ,התרגשו
מהמפגש עם הספורטאים הנכים והמאמנים
ומהפעילות הענפה שהתרחשה במקום .טקיוצ'י
אף שיחק טניס שולחן מול רינה אשכנזי,
ספורטאית מצטיינת נכת איל"ן וכיום מדריכה
בענף טניס שולחן לנכים במרכז הספורט.
השגריר התכבד בהענקת מדליה לדוד קושניר,
ספורטאי עבר מפואר ומאמן ספורט נכים דגול,
שהקדיש שנים רבות מחייו לאימון ספורטאי
איל"ן שזכו במדליות אולימפיות.
טקיוצ'י אמר כי מרכז הספורט הוא דוגמה



על שמצא את הזמן להגיע לאירוע בימים
קשים אלה ,על דבריו המרגשים לספורטאים
ולאיל"ן ועל התמיכה המתמדת של השר
ומשרדו בפעילויות איל"ן.
הזמר דויד ברוזה ,אחיינה של פעילת איל"ן
אירנה ברוזה ז“ל (אחותה הגדולה של הלנה סבה
ז"ל) שר כמה משיריו הידועים והרקיד את הקהל
המכובד ואת הנכים .אחותו של הזמר הודתה
בשם משפחות ברוזה וסבה על האירוע המכובד.

ומופת לידע ולניסיון בשדה ספורט הנכים
השיקומי והתחרותי ,וראוי לבחון שיתוף
פעולה בין המדינות בתחום זה .עוד אמר
השגריר כי הוא מצדיע לספורטאים הנכים על
הישגיהם המרשימים בתחרויות הספורט בכלל
ובאולימפיאדה האחרונה בפרט .טקיוצ'י אמר
כי יפן מתמודדת על אירוח האולימפיאדה הבאה
בשנת  2016והוא מקווה כי היא תיבחר למארחת
והוא יוכל לפגוש את ספורטאי איל"ן שיגיעו
למשחקים האולימפיים בטוקיו.
השגריר ציין לטובה את הסיוע של
רצאבי ואת שיתוף הפעולה הפורה
שלו בקידום קשרי המסחר בין יפן
וישראל ,המועיל לשתי המדינות.
רצאבי הודה לטקיוצ'י על היענותו
להזמנה לאירוע ועל דברי הברכה
החמים .הוא אמר כי המודעות
לספורט הנכים ביפן היא גבוהה
מאוד ואיל"ן תשמח להעניק
מהידע הנצבר בתחום זה.
רצאבי ציין גם הוא את קשרי
המסחר המצוינים בין ישראל
ויפן .יו"ר איל"ן הודה גם לשר
יו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ומנהל מרכז הספורט קובי בן אריה מקבלים
הרווחה והשירותים החברתיים את פני השגריר הרוהיסה טקיוצ'י בפתח מרכז הספורט

כללי

טקס חנוכת המעון השיקומי ניצנים
במרכז להתפתחות הילד בבית החולים זיו בצפת
מאת :ד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי ,איל"ן

ט

קס חנוכת מעון ניצנים לילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל אפס
עד שלוש התקיים במרכז להתפתחות הילד בבית החולים זיו
בצפת ב– 23בדצמבר .2008
הקמת המעון התאפשרה הודות לשותפים רבים שהיו הרוח החיה
מאחורי היוזמה וההנעה של הפרויקט :אגף השיקום של משרד הרווחה
ומשרד הבריאות יזמו וקידמו את חקיקת חוקי מעונות יום שיקומיים
ואת הקמתם של המעונות השיקומיים ,לטובתם ולרווחתם של הילדים
בעלי הצרכים המיוחדים.
איל"ן והקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי סייעו
במימון הבנייה ובשיפוצים ובהצטיידות של המעון השיקומי בצפת.
הנהלת בית החולים סייעה בגיוס משאבים ובתכנון הפרויקט ,בנייתו
והפעלתו .מנהלת המרכז להתפתחות הילד ,ד"ר סליה קוזקוב ,ומנהלת
המעון השיקומי ,אסטרז'ה גולדנזון ,ליוו את פרויקט הבנייה ביום יום,
דחפו אותו וסייעו בהצטיידות ובהפעלה של המעון השיקומי.
איל"ן נרתמה לפרויקט עם הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח
לאומי וגורמים נוספים .חלקה של איל"ן הגיע מתרומת קרן הלורד
מישכון .הלורד מישכון ז"ל הרים תרומה נכבדה ביותר לאיל"ן לסיוע
למרכזים להתפתחות הילד בתשעה בתי חולים ברחבי הארץ ,רובם
בפריפריה .התרומה אפשרה להכניס ציוד מתקדם למרכזים .בחלקם

מנהלת המעון השיקומי אסטרז'ה גולדנזן ,מנהלת המרכז להתפתחות הילד ד"ר סליה
קוזקוב ,מנהל בית החולים ד"ר אוסקר אמבון ,רכזת בכירה בקרן לפיתוח שירותים לנכים
ביטוח לאומי ,ריבי דנקונה ,עו"ס ראשי איל"ן ,ד"ר יוסי מלר ,המנהל האדמיניסטרטיבי של
קרן המחקרים בבית החולים ,מאיר חמוז ,מנהלת סניף ביטוח לאומי טבריה ,אהובה שחור,
מנהלת סניף ביטוח לאומי צפת ,שושנה פלס

נעשה שיפוץ מקיף ,ויש מקומות שבהם אף יש חדרי טיפול או מעונות
שיקומיים עבור הילדים המטופלים ביחידות להתפתחות הילד.

משפחת מורחיים מטורקיה ממשיכה להעניק לילדי איל"ן ולתרום להם
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן

ס

מי מורחיים ממשיך לתרום
לאיל"ן ולחבר את משפחתו
לעמותה .במהלך  2008הרים
מורחיים ,בשיתוף עם בתו עדנה
ובעלה ויקטור פנסו ,תרומה נכבדה
לאיל"ן .התרומה יועדה להמשך
קידומם וחינוכם של ילדי איל"ן.
בינואר  2009ביקרו מורחיים ופנסו
בבית הספר לחינוך מיוחד הרצפלד
והסירו את הלוט מהשלט המציין את
תרומתם לזכר יוסי פנסו ז"ל.
צוות בית הספר קיבל את האורחים
צוות בית הספר והתורמים בגן המשחקים המחודש בחצר בית הספר
בחמימות וערך להם סיור מקיף בכל
מתחם בית הספר :בחדרי הלימוד המיוחדים ,בספרייה ,בחדרי האמנות ובמתקני חצר בית הספר
החדשים ,המותאמים לילדים בעלי נכויות.
מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,והעובד הסוציאלי הראשי של איל"ן ,ד"ר יוסי מלר ,השתתפו בביקור.
המנכ"ל צוריאלי הודה למשפחות מורחיים ופנסו בשם איל"ן על הידידות האמיתית ארוכת השנים ועל
תמיכתם המתמשכת באיל"ן .מורחיים הבטיח להמשיך לתרום לילדי איל"ן ולתמוך בהם.
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מרכז יום
מבצע מתנה לפסח
מאת :ירדנה חזקיהו ,משתקמת במרכז היום לנכים

א

דם זר ,אילו נקלע למרכז היום של איל"ן,
היה חושב לתומו שהוא נמצא בקומת
המסחר של קניון עזריאלי או לפחות באאוטלט
בהרצליה .ברחבי הלובי הענק שלנו היו ערוכים
דוכנים רבים ועליהם מוצרים יפים יפים והכול
כל כך צבעוני והומה  -לגעת באושר.
אבל בואו נתחיל כמו שצריך ,בהתחלה .מעשה
שהיה :מדי שנה דואגים לנו במרכז היום למתנת
חג בפסח ובראש השנה .השנה רונה ודנה ושאר
הצוות המופלא החליטו לפנק אותנו בדרך שונה.
הם התייחסו למבצע "מתנת פסח" כאילו מדובר
במפעל הייטק על  50עובדיו ובוועד חזק כמו של
חברת החשמל.
נעשו פניות לחברות שונות ,שהביאו את מרכולתן
למרכז היום ומכרו לנו את מוצריהן .עד פה זה לא
נראה משהו ,נכון? תמשיכו לקרוא .אנחנו קנינו
כאוות נפשנו ושילמנו בכסף "מונופול" שהוכן
מראש על ידי הצוות .אתם מבינים? קנינו דברים
אמיתיים ,בני קיימא ,ושילמנו בניירות צבעוניים
שלא ניתן להפקיד בבנק.
במכירה הוצעו שוקולדים ,דברי מתיקה ועוגיות
כשרות לפסח ,שניתן היה לארגן כסלסילה מהודרת
ולהביא למשפחה ,תמרוקים ,בשמים ,ארנקים,
תיקים ,ספרים ,פיג'מות ,סבונים ,תכשירי ספא,
דברי סדקית ,כלי כתיבה ועוד .כל אחד מאיתנו

יושבים בקפה אילן/נה

קיבל מעטפה עם כסף מונופול וקנה כאוות נפשו
או כאוות כספו  -כי גם כסף מונופול נגמר.
הייתה אווירת אופוריה ,חלק מאיתנו היו נרגשים
כל כך שגם לאחר שעה לא ידעו מה לקנות מרוב
מבחר .אנוכי ,כהרגלי ,גמרתי את מכסת הכסף
שלי בעשר דקות .מזלי שלא קיבלו כרטיסי אשראי,
אחרת מי יודע מה היה אומר מנהל הבנק שלי.
בדרך כלל במקומות כאלה של נכים אנשים
טובים תורמים כספים או מתנות ואנחנו מקבלים
בשמחה ובענווה את השי לחג .הפעם התחושה
הייתה שונה .הרגשנו כאילו אנחנו עובדים במקום
מסודר וקיבלנו תלושים לחג ואנחנו עורכים קניות
ליקירנו .הייתה תחושה של כבוד והערכה עצמית.
כשהתעייפנו מהטיולים סביב הדוכנים ומהרכישות
יצאנו לחצר ,שם הקימה אילנה "בית קפה" בשם
איל"ן/נה .התפריט היה עשיר ומגוון .קפה מכל
הסוגים :אספרסו ,קפוצ'ינו ,לטה והפוך .עוגות
היער השחור ,סברינה ,שטרודל ועוד .זה היה
בתפריט .בפועל אילנה מזגה לכולם נס קפה בכוס

דוכן תיקים

חד פעמית והגישה עוגיות פסח שוברות שיניים.
הרבה זמן לא נשכח את היום הנפלא הזה .היום
התחיל בארוחת בוקר חגיגית על טהרת החמץ:
פריקסה טונסיאית מעשה ידי המדריכות ,ומי
שלא ראה את המדריכים ה"פרידמנים" שלנו
אוכלים פריקסה עם סחוג חריף חריף לא ראה
פרצוף אדום מימיו.
לסיום אנו רוצים להודות לדנה ,לרונה ולשאר
הצוות שעמלו לארגן לנו את היום הנפלא הזה,
וכמובן גם לארגון איל"ן ,שמימן את השוברים
ששילמנו עימם (כסף מונופול  -זוכרים?) .לי
באופן אישי זו הייתה חוויה מתקנת .מאחר שבשל
מחלתי נפלטתי משוק העבודה ,מזמן לא הרגשתי
שייכות עמוקה כל כך לארגון חם ומשפחתי כמו
מרכז היום של איל"ן .תבוא עליכם הברכה.

יום של כיף במיני ישראל
מאת :ירדנה חזקיהו ,משתקמת במרכז היום לנכים

"י

געת ומצאת תאמין" ,אומרים .אכן ,ראינו
כמה יגיעה והקפדה על מאות פרטים
נדרשו עד שיצא לפועל טיול מוצלח כל כך.
יצאנו לטיול ,אנחנו ,חברי מרכז היום לנכים ,עם
המדריכים והמטפלים ועוד מתנדבים מלווים,
כך שכל אחד מאיתנו קיבל תשומת לב אישית
ומפנקת .אנו מצידנו ערכנו שיחה אישית עם הגוף
הבוגדני שלנו וביקשנו ממנו אורך רוח וסבלנות.
העברנו את כל הכאבים והמחושים למצב של
"התעלם" והרגשנו כמו אנשים בריאים וחזקים
שיכולים הכול ושום דבר לא יכול לנו.
התחלנו את היום בארוחת בוקר במרכז היום



בשעה מוקדמת יחסית .לאחר איחור "אופנתי"
התחילו להעמיס את הציוד הרב שהיה אמור לבוא
איתנו לטיול וכמובן אותנו על עגלותינו ,הליכונינו
וקבינו ,כל אחד כפי שפסקה לו נכותו.
כמובן שלפי חוק מרפי ,האוטובוס המיוחד שהוזמן,
עם מעלון מיוחד עבור הכיסאות החשמליים
הכבדים ,כשל ,ונאלצנו להתאים את סידורי
הנסיעה מחדש .כשסוף סוף יצאנו לדרך נכנסנו
מיד לאווירה של נופש .פתחנו חטיפים ושרנו את
כל השירים ששרנו בילדותנו בזמן הטיולים.
כשהגענו למיני ישראל חולקנו לשלוש קבוצות כדי
להקל על המדריכים .עברנו בכל רחבי הארץ ,מהצפון

לדרום ,והתפעלנו מהעבודה המדהימה וממלאכת
המחשבת שנעשתה ביצירת הדגמים המוקטנים של
ערי הארץ .כמו ילדים לחצנו שוב ושוב על הכפתורים
והם השמיעו קולות מותאמים לאתרים כמו אצטדיון,
ספארי ושדה תעופה .התלהבנו עד בלי די.
בסוף המסלול חיכתה לנו ארוחת צהריים חמה.
כמובן שהמדריכים ישבו לאכול רק אחרי שכולנו
אכלנו ושתינו ואף הותרנו .כאלה המדריכים
שלנו ,למרות שמדובר ביום כיף הם קודם כול
באו בשביל הכיף שלנו .לאחר ארוחת הצהריים
עלינו לאוטובוסים ונסענו לפארק קנדה .בקרחת
יער חיכתה לנו להקת מתופפי המדבר ,זמרים
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ומתופפים עם סוגי תופים שונים .עברנו איתם
סדנה של תיפוף ולקחנו חלק פעיל בהופעה.
שרנו ,תופפנו וחלקנו אף חוללו .הכי מצחיקים
היו המדריכים האשכנזים" ,פרידמנים" טהורים
שענטזו וחוללו כאילו נולדו וגדלו במרקש .לאחר
כיבוד ושתייה עלינו שוב להסעה לחזרה הביתה.
חבריי להסעה סיכמו את היום במילים אלו:
"הלוואי שיהיו עוד ימים כאלה ,סופר כיף ,מאורגן
ומסודר ,כיף לא נורמלי" ,ועוד מחמאות רבות
בסגנון זה .לארגן יום כזה זה כמו להרכיב פאזל של
 1,000חלקים ,מורכב וקשה ,אבל ההנאה מובטחת
גם בתהליך וגם בסיום המוצלח.
אנו ,חברי מרכז היום של איל"ן ,מודים לעמותת

איל"ן ,לדנה מנהלת המרכז ולכל המדריכים
והמטופלים שנתנו יד ועשו כל שביכולתם להוציא
לפועל יום כזה .תודות למתנדבים המקדישים לנו
מזמנם ומכישוריהם ,שאפשרו לנו לזכות ליחס
אישי ומפנק בטיול זה :מירה אדר ,ניצה דהן ,מיכל
דוד ,דרור מדמון ,אליזבת מכניק ,נחמה ניר ורחל
שריקי .תודה להנהלת סניף איל"ן באר שבע,
מיקי ממרן והנרי בן חמו ,שהתלוו אלינו במשך כל
הטיול .תודה גדולה למנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי
ולעוזרת המנכ"ל ענת לוי ,שכיבדו אותנו וקפצו
לביקור במהלך הטיול .תודה לנשמות הטובות
שנתנו לנו טיפה של אושר בים הצרות והמכאובים
הרגילים .יישר כוח!

סניף חדרה

ראש עיריית חדרה פתח את "מצעד הפרוטות"
מאת :מיכל דינוביץ ,מזכירת סניף איל"ן חדרה

נ

ציגות של הנהלת איל"ן חדרה ,בראשות
אנקה גולדפינגר ,התארחו בלשכת ראש
העירייה חדרה חיים אביטן וקיבלו את ברכת
הדרך לקראת "מצעד הפרוטות" שהתקיים
ב– 12בינואר .נציגות ההנהלה סיפרו לאביטן
שהארגון ניזון מתרומות שנועדו לשפר את
איכות החיים של הנכים.
"אנו עושים את מרב המאמצים לשנות את
יחסה של החברה" ,סיפרה גולדפינגר" ,מתוך
אמונה שקבלת הנכה ושילובו בקהילה
תורמים לבעלי המוגבלויות לא פחות מאשר
לכלל החברה בישראל" .בפגישה השתתפו גם

מקהלת בית הספר חנה סנש מאור עקיבא בטקס
פתיחת מצעד הפרוטות בבית הנשיא

מתנדבות ופעילות
איל"ן מיכל דינוביץ
וחנה ויסבלך ,שסיפרו
שבנוסף ליציאת בני
הנוער מבתי הספר לבתי
האב ,תיערך התרמה
דרך מעטפות בכל בתי
הספר היסודיים בחדרה
ובאזור.
ראש העירייה העניק
לסניף איל"ן תעודת
הוקרה לפתיחת מבצע
ההתרמה שבה כתוב:
"להנהלת איל"ן חדרה
המתנדבים
ולכל
והמתנדבות ברחבי
הארץ ,יישר כוח בפעילותכם המבורכת
ובהצלחה במצעד הפרוטות שיתקיים ב–12
בינואר  ."2009ראש העירייה אביטן גם נתן
תרומה אישית ,שנתנה למעשה את האות
לפתיחת "מצעד הפרוטות".
יום לפני תחילת "מצעד הפרוטות" התקיים
אירוע פתיחה חגיגי בבית נשיא המדינה

מתנדבות אילן עם ראש עיריית חדרה חיים אביטן

שמעון פרס .באירוע השתתפו נציגים מהנהלת
סניף איל"ן חדרה וכן נציגי אוכלוסיית הנכים
בחדרה ובאזור .בטקס הופיעה מקהלת ילדי
בית הספר חנה סנש מאור עקיבא ,שמורכבת
מילדים בריאים ומילדים בעלי שיתוק מוחין
המשולבים בכיתה מיוחדת .הילדים ריגשו את
הנוכחים עד מאוד.



סניף חיפה

"מצעד הפרוטות" מפתיע בתוצאותיו
מאת :הילית פולגר ,מנהלת סניף חיפה

ר

בות שמעתי מהצוות על העבודה הקשה
הכרוכה בארגון מצעד הפרוטות ובביצועו,
לפני שיצא לדרך המצעד הראשון שבו לקחתי
חלק פעיל כמנהלת הסניף .המצעד נערך על רקע
שתי בעיות שלא נתנו מנוח :המצב הכלכלי ההולך
ומתדרדר והשפעתו על גיוס הכספים ,והמצב
הביטחוני שבגללו לא היה ברור עד יום המצעד
אם ניתן יהיה לקיימו.
אך למרות הקשיים צעדו בהחלטיות ובנמרצות
צוות המשרד הנהדר ,המתנדבים המסורים ,רכזות
המצעד ,שמתנדבות מדי שנה ומפעילות את
המצעד כל אחת באזורה ,וכן חברי ההנהלה .כולם
יחד פעלו ללא הרף לגיוס הסכום הרב ביותר.
עבודת איתור בתי הספר וגיוסם הייתה קשה,
אך נשאה פירות .רוב בתי הספר הקבועים נעתרו
להמון בקשות ופניות ,ותרמו רבות להצלחת
המצעד .גם ההסברות השנה היו נלהבות ,והוקרן
לא רק הסרטון הקבוע שכולל את פעילויות
איל"ן חיפה ,אלא גם סרטון המתאר את חייו
של נער באיל"ן ואת התמודדותו היום יומית.

נחלצו לעזרתנו כל המתנדבים שבשבחם נפליג.
המתח היה רב עד שנספרו כל הפרוטות ,ובסוף
היו תוצאות מלהיבות .הסכום עלה על הסכום
שנאסף ב– ,2008ועל אף המצב הסתבר שקהל
חיפה והצפון פתח את דלתו ,לבו וארנקו לילדים
המתנדבים .המצעד הסתיים בחיוך ובתחושת
סיפוק שעל אף הקשיים יש בידינו סכום ניכר
לעזרה לתפעול הסניף ולסיוע לקהל הנכים.

סרטון זה ,שפנה לילדי בתי הספר בשפתם וחיבר
אותם לסיפורו של ילד אחד ועולמו האישי ,שבה
את הילדים ,קירב אותם למטרה ושלהב את רצונם
להתגייס ולהשיג כספים רבים ככל הניתן.
נהניתי לקחת חלק בהסברה הכה חשובה ולתרום
מעט לסובלנות ילדנו כלפי השונה ולקבלתו .רבים
עמלו עימי בהסברות :נכי איל"ן שסיפרו את סיפור
חייהם; העובדים הסוציאליים של סניף חיפה;
חברי ההנהלה ובראשם יו"ר הסניף
שרה לבנשטיין; מנהלת בית מרים דפנה
הולנברג ,באישיותה הכובשת ,וצוותה
היצירתי ,שיצא למכירת כלניות; וכמובן
מנהל בית קסלר משה דולב ,שידוע
ביכולת ההסברה המופלאה שלו לקהל
הילדים ,וצוותו הנהדר.
ביום ההתרמה יצאו הילדים לדרכם
בהתרגשות רבה ובלבם תפילה .נהגי
הסניף התרוצצו ללא הרף וברוח חיובית
פתיחת מצעד הפרוטות
מילאו משימות ללא הפסקות .אורך זמן
בלשכת ראש העירייה יונה יהב
לאסוף ולספור את הכספים הרבים ,ושוב

גם להן מגיע
מאת :הילית פולגר ,מנהלת סניף חיפה

א

ימהות הילדים הנכים נשכחות לפעמים
בעשייה היום יומית למען הילדים .הן
המלוות את הילדים בכל צעד ושעל ומתמודדות
כל יום מחדש עם הקושי מול הרשויות והחברה
ומוסדות ההשכלה ,וגם מחזקות ללא הרף את
ילדיהן כדי להכינם ככל הניתן לשילוב בחברה.
אימהות אלו ,שמגיעות לעתים לתשישות פיזית
ונפשית ,אך המטרה הנעלה של טובת ילדיהן
מניעה אותן ללא הרף  -גם להן מגיע.
סניף איל"ן חיפה קיים בנובמבר  2008יום
כיף לאימהות כחלק ממערך הליווי והתמיכה
למשפחות 32 .אימהות נהנו מיום בילוי מפנק
ב– ,Qספא חדש ומרהיב בעיצובו ובמתקניו
במרכז קסטרא .הספא פינק את האורחות
בכיבוד :יינות ,שמפניה ,מיצים ,חליטות תה
פירות ונשנושים .כל אם קיבלה טיפול גוף או
פילינג ממבחר יוצא דופן ,למשל ,פילינג קפה
ועיטוף קצפת.



בנוסף לטיפולים ,שרעננו את הגוף והנפש
ונתרמו באופן חלקי על ידי הספא ,נערכה
הרצאה מרתקת באולם הספא ,המאובזר בספות
לבנות רחבות ידיים ובתאורה תכלכלה ומרגיעה.
ההרצאה ,בנושא "אסרטיביות :איך להגיד לא
ולהרגיש טוב" ,נתרמה על ידי מרצה ידועה

ומרשימה באישיותה ,שרה צימרינג.
האימהות זכו לארוחת צהריים מפנקת
של קישים ,סלטים ועוגות בתרומת
קונדיטוריית אייל .לאירוע הגיעו
מאפרות בתרומה של סיגל תדמור,
שאיפרו את האימהות ,וכן הוענק להן
שי מפנק מתנת סניף סופר פארם
גרנד קניון.
את האימהות ליוו כהרגלן ביום יום
צוות העובדות הסוציאליות של הסניף:
העובדת הסוציאלית של הסניף ,עדילי
פרי ,והעובדת הסוציאלית של בית
הספר אופקים ,דבי בלוק–טמין ,וכן מנהלת סניף
חיפה הילית פולגר ומנהלת בית הספר אופקים
גלית אמסלם .הפעילות אפשרה לאימהות לקחת
פסק זמן מהשגרה באווירה מחבקת ונעימה
שתלווה אותן בהמשך התמודדותן היום יומית
בטיפול בילדיהם הנכים.

סניף חיפה

"כיד המלך" במסעדת ג'ירף חיפה
מאת :הילית פולגר ,מנהלת סניף חיפה

א

חד ממשרדי יחסי הציבור התל אביביים יזם
פרויקט של מסעדות ברחבי הארץ שתרמו
כל אחת ארוחה למתנדבי העמותה שבה בחרו.
רשת מסעדות ג'ירף בחרה בעמותת איל"ן ,וכשפנו
אליי ממרכז איל"ן בשאלה אם אני מעוניינת לקיים
ארוחה עבור מתנדבי הסניף לא המתנתי אפילו
שבריר שנייה ,ואחרי כמה דקות הנושא היה סגור.
הארוחה התקיימה בג'ירף חיפה ,בשדרות הנשיא,
והשתתפו בה  15איש מהמתנדבים הקבועים
במשרד ,חברי ההנהלה (שכן גם הם מתנדבים)
וקומץ מהעובדים .בהגיענו למסעדה חיכה לנו

מתחם אינטימי ומוגדר שהוכן ונערך עבורנו
בהשקעה ובתשומת לב.
ללא מילים נמזגו לנו כוסות שמפניה ומיצים טבעיים,
והתחילה זרימת מנות שלעתים נדמתה לאינסופית.
הצוות המדהים ,ובראשו מנהלת המסעדה סיון
גבאי ,הגיש לשולחננו מבחר רב של מנות ראשונות
ועיקריות ,ולסיום קינוחים מטריפים ,וכן קפה
ושתייה ללא הגבלה.
ארוחת הצהריים במסעדת ג'ירף השלימה מעגל
נתינה עבור המתנדבים שנוכחים בסניף יום יום
ונותנים מעצמם ללא לאות .הארוחה גיבשה את

המתנדבים ,חברי ההנהלה והצוות .סיימנו בהשקת
כוסית לעוד אירועים מרגשים כאלו ,המעידים על
הרוח והנדיבות הארצישראליות שאנו נוטים לעתים
לשכוח ביום יום.

בית מרים
סדנת מתנדבים בבית מרים
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים

א

נו מציגים בגאווה את היוזמה
הברוכה לקיים סדנת מתנדבים
בבית מרים .מדי יום פוקדים אותנו
מתנדבים רבים ,שנרתמים למען
פעילות משותפת לרווחת המשתקמים.
פעילותם כוללת הוראה ,תעסוקה ,הווי
חברתי וסיוע לצוות הטיפולי .כדי לגבש
את המתנדבים וליצור חיבור המשכי
בינם לבין העשייה בבית מרים חשוב
לנו להעניק להם ידע שיסייע בידם
בהתנדבותם ותחושת הערכה לעשייתם.
זו השנה השנייה שמתקיימת הסדנה.
במסגרת הסדנה זוכים המתנדבים למפגש
חודשי ובו הרצאות מגוונות בנושאים

הקשורים לעבודתם עם אוכלוסיית הנכים
בבית מרים .השנה זכו המתנדבים לשמוע
הרצאות של צוות פרה–רפואי מגוון
המומחה בתחומו :מרפא בעיסוק ,קלינאי
תקשורת ורופא המתמחה בנכויות איל"ן.
התקיימו דיונים בעקבות סרטים ומפגש
חברתי מהנה.
באחד המפגשים ניתנה הרצאה מרתקת
על ידי סופי בנימין ,בנושא תקשורת בין
אישית .המפגש נערך בפרנג'ליקו סושי
בר בחיפה .המקום תרם בנדיבותו את
חדר ה– ,VIPכולל כיבוד מדהים ואווירה
נפלאה.
תגובות המתנדבים למפגשים מעידות
על חיזוק הקשר וכך
גם נוכחותם היום
יומית בבית מרים .אנו
בהשקעה
מאמינים
במתנדבים ,ואין לנו ספק
שהיא כדאית ומשתלמת,
שכן היא תורמת להגברת
המודעות של המתנדבים
ולתקשורת שלהם עם
במגעם
המשתקמים
השוטף איתם.

מכירת זרי כלניות
ב"מצעד הפרוטות"
מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים

לקראת "מצעד הפרוטות" החליטו צוות בית מרים,
המתנדבים והמשתקמים להירתם בדרכם המיוחדת למבצע
איסוף התרומות השנתי למען נכי איל"ן .המשתקמים יצאו
בליווי אנשי הצוות והמתנדבים אל צומת הצריף הסמוך
לבית מרים ,כדי למכור אלפי כלניות שקיבלנו כתרומתו
הנכבדת של אלי ראובן ממושב ציפורי.
הכלניות בגוניהן המופלאים והפנייה המרגשת
מהמשתקמים בהחלט גרמו לנהגים לעצור לרגע
את יומם הלחוץ כדי לתת ולתרום .זו הייתה הצלחה
היסטרית .ובעלות של עשרה שקלים לכל זר נמכרו בהרף
עין כל הזרים ובמבצע זה נאספו  1,680שקל .יוזמה
קטנה  -רעיון גדול.



סניף חיפה

בית מרים
טיול אביבי בנחל השופט וביקור במוזיאון ראשית ההתיישבות
מאת :משתקמי בית מרים

ה

משתקמים והעובדים של בית מרים זכו
לבקר במוזיאון ראשית ההתיישבות
בקיבוץ יפעת ב– 16במרס .התרשמנו מאוד
מהשחזור המדויק של תקופת ראשית
ההתיישבות של העולים מאירופה בעמק יזרעאל,
בתחילת המאה ה–.20
הסיור במוזיאון הצליח להעביר בצורה מעניינת
את רוח התקופה ,באמצעות הסיפורים והתצוגה
המפוארת במקום .המשתקמים והצוות למדו פרק
מאלף על תקופה משמעותית ביותר בהיסטוריה
של העם היהודי בארץ ישראל ,ולא נשארו אדישים

לקשיים שחוו חלוצי היישוב .המדריכות במקום
הפגינו מקצועיות וידע רב והציגו את הנושא בצורה
עניינית ומקצועית .חשוב שקיים מוזיאון שמצליח
להעביר את מסר הנחישות והאידיאלים של מקימי
היישוב העברי בישראל לדורות הבאים.
לאחר הביקור במוזיאון יצאנו לטייל בנחל
השופט ,נהנו ממזג אוויר אביבי ומנוף של מרבדים
ירוקים בצד נחלי מים שוצפים .את היום קינחנו
בפיקניק באזור נחל השופט ,שבו הפגין הצוות
כישרון גסטרונומי לא מבוטל .אנו כבר חולמים
על הטיול הבא.

פיקניק בנחל השופט

בית קסלר
בטיחות בדרכים

ה

שאלה אם כיסא גלגלים ממונע הוא כלי
רכב או הולך רגל עלתה בבית קסלר מאחר
שהדיירים מעדיפים לצאת לקהילה בנסיעה על
הכביש ולא על המדרכה .המעון מבצע פעולות
הסברה ופעולות מעשיות להגנה על בטיחותם
של הדיירים.
לאחר התכתבות עם עיריית חיפה המדרכות
באזור המעון תוקנו והונגשו ,והנושא מטופל
ומבוקר על ידי נציבת הנגישות בעירייה ,ד"ר
אסתר בנטור ,ועל ידי חברי עמותת נגישות
ישראל ונציגתם ד"ר רויטל סבירסקי .עדיין יש
הרבה מה לעשות ,והקשר עם העירייה נמשך כדי
להגיע למצב נגישות מושלם .במעון התקיימה
סדנה מתמשכת שבה קיבלו הדיירים ידע רב
ומקיף על חוקי התנועה ועל הדרך הבטוחה ביותר
לנוע בכיסא גלגלים ברחובות ובכבישים .שיא
הפעילות בנושא היה במפגש משותף בין תלמידי
חטיבת הביניים בקריית חיים ומורתם ציפי פריד
לבין דיירי בית קסלר ,שבו הוקרנו סרטי הסברה
ונערכו דיונים ופעילויות יצירה בנושא השמירה
על החיים ועל חוקי התנועה בכביש ובמדרכה.
תודה מיוחדת שלוחה לעו"ד אלון בוקעי ולעו"ד
שלומי בוקעי ,שהעבירו את הסדנאות ואת
המפגש המוצלח.



מיחזור פסולת אלקטרונית,
"אקולוגיה לקהילה המוגנת"
מנהל בית קסלר משה דולב

ב

ית קסלר הפך למנוע המרכזי בקידום
"אקולוגיה לקהילה המוגנת" והפיכתו
מרעיון וחזון לפרויקט בר קיימא .הסיפור החל
באוקטובר  ,2008אז פנה יוזם הרעיון דני קוגן
למנהל בית קסלר משה דולב ,והציג את הרעיון
של "אקולוגיה לקהילה המוגנת".
בסיס הרעיון הוא מציאת פיתרונות לשני נושאים
בעלי חשיבות מעשית ואנושית עליונה :מיחזור
פסולת אלקטרונית המזהמת את האוויר ומי
התהום ,ותעסוקה לאוכלוסייה בעלת צרכים
מיוחדים שאינה משולבת במשק העבודה .החל
שיתוף פעולה פעיל מאוד עם בית קסלר לקידום
הרעיון והפיכתו לממשי.
בשלב ראשון נעשתה פנייה למפעלים וארגונים:
רפא"ל ,חברת החשמל ,אינטל ,אלביט ,מת"מ,
קוקה קולה ואחרים ,וכן למשרד הרווחה ולרשויות
המקומיות .כל המפעלים והארגונים נרתמו
בהתלהבות רבה לרעיון והחל השלב הביצועי
של איסוף מחשבים וציוד היקפי אחר לצורכי
פירוק והפרדה בין הפלסטיק ,המתכת והלוחות
האלקטרוניים והעברתם למיחזור.
במסגרת הפרויקט ,חמישה דיירים מבית קסלר
ומדריכת תעסוקה הוכשרו לעבודה בחדר

תעסוקה בתוך מפעל רפא"ל ,שהוכן במיוחד לצורך
זה .מנהל בית קסלר יצר קשר בין "אקולוגיה
לקהילה המוגנת" ,חברת המחשבים קומברס
והמפעל המוגן בית מליכסון .תלמידי בתי הספר
בקריית ים מובילים פרויקט איסוף עירוני בשם
"ג'אנקולוגי" ,לאחר שקיבלו הרצאות בנושא
מצוות בית קסלר .פרויקט האיסוף הוא יעד
אסטרטגי בעיר ,ויתרונותיו הם חיסכון כספים,
טיפוח איכות הסביבה ,תעסוקה לדיירי בית קסלר
ולבעלי צרכים מיוחדים מעמותות אחרות.
"לאקולוגיה לקהילה המוגנת" יש כל המרכיבים
להפוך לפרויקט לאומי שייתן מענה אמיתי
לתעסוקה ולהשתכרות של בעלי צרכים מיוחדים.

סניף חיפה

מרכז הספורט
תלמידי ליאו בק בביקור במוסדות איל"ן
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ק

בוצה של תלמידי כיתות י"א מבית הספר
ליאו בק בחיפה ביקרו בבית קסלר
ובמרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה בקריית
חיים ב– 15בפברואר.
במסגרת שיעורי האזרחות משתתפים
התלמידים בסדנת נגישות בהנחיית ד"ר רויטל
שורץ–סבירסקי ,שהיא חברה ותיקה באיל"ן,
חברת מועצת העיר קריית ביאליק ומנהלת
עמותת נגישות ישראל בצפון .בסדנה זכו
התלמידים להכיר מקרוב את עולם הנכויות
והנגישות .הקבוצה שמעה במשך השנה סדרה

מגרש משחקים
תרומת איל"ן
נהריה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

מרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה הוקם
בקריית חיים ב– .1985ב– 1987תרם סניף
איל"ן נהריה מגרש משחקים ,וכך הפך שותף
לפעולותינו לרווחת הילדים הנכים .לאחר
 20שנה הוחלט לחדש את המתקנים ,שכבר
התיישנו ובלו.
בעזרת תרומה מכובדת ביותר של סניף
איל"ן נהריה חודשו המתקנים הקיימים ואף
נוספו שלושה מתקנים חדשים ,לשמחתם
של הילדים הנכים הפעילים במרכזנו .ב–26
במרס השנה הסירו נציגי סניף איל"ן נהריה
את הלוט מעל השלט המציין את תרומתם
ונדיבות לבם.

של הרצאות מעניינות מפי בעלי מקצוע
העוסקים בתחום הנגישות לנכים וכמו כן נערכו
מפגשים עם בעלי לקויות שונות.
בבואם לבית קסלר שמעו התלמידים סקירה
על תולדות בית קסלר מפי המרפאה בעיסוק
דליה בסל .קבוצת התלמידים צפתה בהדגמה
של אביזרים ועזרים שונים שהותאמו לצורכי
הנכים על ידי מתנדבים מסורים (בין השאר
מרפא"ל וממילב"ת) .דיירי הבית שמחו להראות
לתלמידים כיצד נראה ומתפקד חדר נגיש.
בחלקו השני של הסיור ביקרו התלמידים במרכז

הספורט ,המנהל עוזי פרלה העביר להם סקירה
על המקום ,על ייעודו ועל ענפי הספורט
הייחודיים שבהם עוסקים הנכים .התלמידים
התרשמו מאוד מהמתקנים המגוונים לנכים
ולבעלי צרכים מיוחדים ומפעילויות הספורט
והשיקום המתקיימות במרכז הספורט.
לסיכום אמרה ד"ר שורץ–סבירסקי" :הייתי
גאה מאוד בקבוצה האיכותית שלי .אני
מקווה שהביקור עורר אצלם חשיבה ,שאלות
ותהיות ,כחלק מהתהליך המיוחד שהם חווים
בשנה זו".

ספורטאי מרכז הספורט בחיפה
קיבלו מענקים מקרן דנציגר
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

ה

קרן לעידוד ספורטאים צעירים ובהתלהבות במגוון של פעילויות ספורט.
מצטיינים מעניקה מדי שנה בשנה אהרוניס עוסקת בהתעמלות ,בטניס
שדה ,בשחייה וברכיבה על
מענקים לספורטאים כאות
אופניים ,והיא מצטיינת בכל
הערכה על הישגיהם
הפעילויות האלה.
הספורטיביים .ב–12
ירון אהרוניס ,אביה של
בדצמבר  2008נערך
ליאור ,כתב מכתב תודה
טקס מרשים שבו הקרן
לשופט ד"ר יורם דנציגר:
ספורטאים
לעידוד
"כאבא שהוא בעצמו נכה
צעירים העניקה את
מלידה ,ואף היה בצעירותו
המלגות לשנת .2008
ספורטאי פעיל במועדון
מרכז הספורט איל"ן חיפה
הספורט של איל"ן חיפה ,אני
המליץ על שני ספורטאים
חושב שעידוד ספורטאים
צעירים ,נכי איל"ן ,ברוך
נכים הוא דבר ראוי וחשוב
אומרוב וליאור אהרוניס,
ביותר ,ובמיוחד כשעידוד
לקבלת מלגות ,והם אכן
זה נעשה בטקס בשיתוף עם
זכו לקבל מענק של 1,000
ליאור אהרוניס עם תעודת ההוקרה ספורטאים 'רגילים'".
שקל כל אחד.
אהרוניס כתב עוד "בהענקת
ברוך אומרוב ,בן  ,13הוא נכה
שיתוק מוחין המתגורר בעפולה .אומרוב המלגות מושגות למעשה שתי מטרות
מקדיש שעות ארוכות מזמנו לאימוני חשובות ביותר :עידוד הספורט בישראל
בכלל וספורט הנכים בפרט ,ושילוב חברתי
ספורט ,בעיקר לאימוני כדורסל.
ליאור אהרוניס ,בת  ,12נכת שיתוק מוחין של הנכים ובעלי הצרכים המיוחדים
המתגורר בכרמיאל ,עוסקת בהתמדה בישראל ב'חברה הרגילה'".



סניף ירושלים

פתיחת "מצעד הפרוטות" בירושלים
מאת מנהלת סניף ירושלים לאה שטקל

ל

רגל "מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה
הארצי של איל"ן ,קיבל ראש עיריית
ירושלים החדש ניר ברקת בברכה את נציגי
סניף איל"ן ירושלים והעניק להם את התרומה
הראשונה למצעד.
בטקס השתתפו שניים מילדי בית הספר לחינוך
מיוחד אילנות ,חגית חושן ויואל ויטרבו .הם
התקבלו בחמימות רבה על ידי ראש העירייה,
שהתעניין בהם ושוחח עמם .עוד השתתפו יו"ר
סניף איל"ן ירושלים יוסי שלום ,מנהלת סניף
איל"ן ירושלים לאה שטקל ומרכזת יום ההתרמה
רחל אלקוצר.
במהלך הטקס התקבל צ'ק של  3,000שקל
מראש העירייה ברקת ,ונציגי הסניף העניקו
לו ציור מעבודות נכי איל"ן ,היוצרים במסגרת
סדנת אמנות של מרכז היום לנכים בשכונת
גילה בירושלים.

פתיחת מצעד הפרוטות
בלשכת ראש עיריית ירושלים

פיקניק יום העצמאות במועדון החברתי
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי

ה

מועדון החברתי בירושלים ,הפועל
מזה שלושה עשורים ,מאפשר לנכים
המתגוררים בקהילה להיפגש במסגרת
חברתית קבועה לפעילויות העשרה ,ציון
חגים ומועדים ומפגשים חברתיים.
כבכל שנה חוגגים החברים יחד את יום
העצמאות בפיקניק בגן הפעמון .במאמץ
משותף נערכים החברים לקראת הפיקניק.
חלקם עורכים קניות ,חלקם דואגים לתיבול
הבשר ,אחרים מכינים סלטים ,ובאווירה של
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שיתוף החברים והרכזת מתארגנים להפקת
הפיקניק .עיקר הפעילות מתרחשת סביב
המנגלים .אלי בירן ,המתנדב במועדון ,ואחד
החברים מנפנפים נמרצות ודואגים להשביע
את רעב כולם.
הפיקניק השנה נערך באווירה טובה ,מזג
האוויר היה נוח ,האוכל היה טעים ,והאווירה
מצוינת .תודה לעושים במלאכה ,עובדת
המועדון קרינה גרוסמן והמתנדב בירן.
להתראות בשנה הבאה.

האליפות בטניס
לכיסאות גלגלים
פיני לוי ,רכז הספורט בסניף אילן ירושלים

ק

בוצת הטניס של איל"ן ירושלים,
בראשותו של רכז הספורט
ומאמן הקבוצה פיני לוי ,השתתפה
השנה באליפות ישראל הפתוחה בטניס
לכיסאות גלגלים .הטורניר התקיים
במרכז הטניס ברמת השרון.
השנה הגיעו לטורניר שחקנים בכירים
מהצמרת העולמית .קבוצת הטניס של
איל"ן ירושלים ,המתאמנת במהלך השנה
באופן קבוע במרכז הטניס בירושלים,
הגיעה לתחרות בהתלהבות והשתתפה
בה בכל הדרגים.
ההישג הגדול ביותר היה של שלומי
מרציאנו ,שהגיע למקום הראשון
ביחידים ,לאחר שגבר על רמי פרוזי
ממועדון ספיבק בתוצאה .7:5 ,6:4
תודות לכל השחקנים על המאמץ
וההישגים שהראו ,כמו בכל שנה.

סניף ירושלים

אלי בירן  -מסירות ללא לאות
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי

א

לי בירן מתנדב מזה כמה שנים במועדון
החברתי של איל"ן ירושלים ,מועדון
הנפגש פעם בשבוע לפעילויות .אלי מתמיד
להגיע לכל פעילות ולכל מפגש .מהרגע שאלי
נכנס למועדון הוא לא נח לשנייה ,הוא מכין את
החדר לפעילות ,מפעיל את המיחם ,דואג להביא
כלים ,להגיש ,להשקות ולהאכיל את החברים.
אלי משתמש בהומור רב ,בבדיחות ובחיוכים
ומשרה אווירה מדהימה במועדון .אלי מתלווה
לטיולים ברחבי הארץ שאליהם יוצא המועדון

החברתי ומסייע לכל אחד .בכל מסיבה ואירוע
אלי נמצא במקום הנכון כדי לסייע ,לעודד
ולהשרות אווירה נעימה.
מי שלא מכיר את סיפור חייו של אלי היה נדהם
לגלות שהוא עבר ניתוח לפני כמה שנים וכתוצאה
הפך להיות מוגבל בראייתו ובתנועות מסוימות
בידיו .אלי אינו נותן למגבלותיו להוות מכשול
בפעילותו ,הוא מסור ונאמן ,מתנדב למופת.
תודה לאלי על פעילותו הברוכה ,על התמדתו ועל
נכונותו לסייע בכל עת ולכל אחד.

מרכז יום
מרכז יום חדש בירושלים
מאת :עינת הלחמי–יאורי ,מנהלת מרכז היום

מ

רכז היום בירושלים החל לפעול לפני כמה
חודשים ונמצא בשלבים מתקדמים של
קליטת משתקמים .המרכז פועל חמישה ימים
בשבוע ומאפשר למשתקמים המגיעים מהקהילה
סל שירותים מגוון :טיפולים פרה–רפואיים,
העשרה ,השכלה ועוד .כבר עכשיו פועלים במקום
חוג מחשבים ,חוג צילום ,חוג תכשיטנות ,פעילויות
יצירה ואמנות ,חוג תנ"ך והעשרה ,בנוסף לטיפולים
הפיזיים שמקבלים המשתקמים.

עבודות האמנות והיצירה של המשתקמים מוצעות
למכירה למוסדות וליחידים ,בין השאר בירידים
שונים .לאחרונה השתתפנו בכמה ירידים ,וברצוננו
להודות לחברת מוטורולה ,שאפשרה לנו להציג את
המוצרים למכירה לעובדיה; לאגודת הסטודנטים,
המאפשרת לנו מעת לעת להציב דוכן מכירה
באוניברסיטה העברית בהר הצופים; ולעיריית
ירושלים ,המארגנת לקראת חגים ומועדים יריד
מכירה שבו אנו משתתפים באופן קבוע.

סניף עפולה

בית ספר יובלים
פעילות זה"ב בבית הספר יובלים
מאת :הספרנית אלה הרמתי ומנהל בית הספר יהודה גלברג

ת

כנית זה"ב פועלת בבית הספר יובלים
בעפולה כבר שלוש שנים .בהתחלה פעלו
התלמידים לפי התכנית ללימוד תנועה ,שמטרה
הראשונית הייתה ניידות זהירה בתוך בית הספר
 כניסה ויציאה מהכיתה ,ניידות במסדרונות ,מתןזכות קדימה וכיבוד הזולת .בשלב השני נלמדו כמה
חוקי תנועה בסיסיים ,שהתלמידים יצטרכו כדי
להסתובב בסביבת בית הספר או בסביבת הבית.
ההמשך הטבעי של הפעילות היה ניידות ליד בית

הספר ,תוך התנסות אמיתית בחציית כביש ,בעלייה
על מדרכה ,בקריאת תמרורים שכיחים ועוד.
במהלך ההתנסות זיהו התלמידים קשיים בנגישות
ליד בית הספר .הם פנו לראש עיריית עפולה אבי
אלקבץ במכתב ,הוא דאג שהליקויים יתוקנו ,וכיום
קל יותר לצאת מבית הספר כדי לטייל בסביבה.
כיתת הבוגרים למדה השנה זהירות בדרכים דרך
תכנון פעילות עבור התלמידים .לצורך הכנת הפעילות
נאספו דברים שקשורים לנושא (תמרורים ,רמזורים

ועוד) והוכן מסלול שכלל מרכיבים שונים של הרחוב.
תלמידי בית הספר הצעירים התנסו בהליכה במסלול
והבוגרים הפעילו את שאר התלמידים דרך תפקידים
שונים  -שוטרים ,אנשי משמרות זה"ב ,נהגים,
מחזיקי תמרורים ועוד.
התלמידים הצעירים נהנו מההתנסות ב"רחוב" וב"כביש"
והבוגרים למדו לארגן ולקחת אחריות .הבוגרים ארגנו
גם את תכני הטקס שנערך לכבוד יום זה ולכבוד הקהל
שהגיע להשתתף ולראות את הפעילות.
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סניף עפולה

בית ספר יובלים
"מצעד הספרים" בבית הספר יובלים
מאת :הספרנית אלה הרמתי ומנהל בית הספר יהודה גלברג

ב

שנת הלימודים הזו הצטרף בית הספר יובלים
לראשונה לפרויקט הארצי של משרד החינוך
שנקרא "מצעד הספרים" .הפרויקט נועד לקדם
תלמידים בקריאה ולעודד אותם להשאיל ספרים
מספריית בית הספר.
לפני ההצטרפות העלינו חששות לגבי התאמת
הפעילות לתלמידים עם שיתוק מוחין .היו לנו
כמה שאלות :האם תלמידים שחלקם עדיין אינו
יודע לקרוא יוכלו לשתף פעולה ולהשאיל ספר
אחר בכל שבוע? האם ההורים יצליחו לפנות
זמן ולקרוא לילדם את הספר בכל שבוע? האם
התלמידים יצליחו לעבד כל שבוע ספר חדש
ושונה?
בחרנו בשתי כיתות (שתלמידהן מקבילים בגילם
לתלמידי כיתות ד'–ו') להשתתף בפרויקט .מיד
עם התחלת הפעילות התבדו כל חששותינו.

התלמידים גילו התלהבות מכל הפעילויות
הקשורות בספרים .הם הצליחו לשמור בקפידה
על הספרים למרות המוגבלות הפיזית שלהם,
בתיקים שיצרו בתחילת הפרויקט.
מדי שבוע ,בתום הקריאה בספר ,כל ילד מילא
דף קריאה עם הוריו ,שבו כתב פרטים על הספר
כמו שם הסופר ושם המאייר ומה אהב בו.
באמצעות דפי הקריאה והשיחה עליהם לאחר
מכן בכיתה כל התלמידים למדו על הספרים
שנקראו ,על הגיבורים בסיפור ,על העלילה ועל
המיוחד שבכל ספר.
התלמידים למדו על מושגים חדשים כמו מאייר,
סופר ומשורר ,על סוגי ז'אנרים וההבדלים
ביניהם .התקיימו פעילויות כמו משחק
באמצעות קלפים עם תמונות של כריכת הספר
והמחזות של סיפורים .התלמידים כתבו סיפור

אישי לפי איורים וערכו ריאיונות לצוות המורים
בנושא קריאת ספרים .התקיים מפגש עם
מאיירת הספר "אוגי" ,זהר טל–ענבר ,שהסבירה
על תהליכי האיור והקשר בינם לעלילה .כמו
כן התקיים סיור בספרייה העירונית בעפולה,
ובסיום המצעד התקיימו בחירות לבחירת
הספר האהוב על ידי התלמידים.
פעילות מצעד הספרים ,שצעדנו בו לראשונה
השנה ,הצליחה מעל המשוער .במשוב שהתקבל
מהתלמידים ומההורים התברר שהם רוצים
להמשיך בהשאלת הספרים הקבועה גם לאחר
הסיום הרשמי של מצעד הספרים .אנחנו רואים
חשיבות גדולה במתן אפשרות לתלמידים נכים,
שבדרך כלל אינם מצליחים להגיע לספריות
ביישובם ,להשאיל ספרים בבית הספר וליהנות
מחוויית הקריאה והסיפור המשותף.

סניף פתח תקווה

מסיבת סיום
מועדונית חוויות חונכים במועדונית איל"ן:
איל"ן פתח תקווה
מאת :ארז לוינשטיין ,רכז המועדונית

ב

סוף השנה שעברה נערכה במועדונית
איל"ן בפתח תקווה מסיבת סיום לילדים
הנפלאים שלנו .כדי לגוון ולהפתיע את הילדים
לקחנו אותם לגן החי של העיר ,שבו ערכו סיור
כשהם מלווים בחונכים שהם אוהבים כל כך.
הילדים התלהבו מאוד מהקופים ,מהציפורים
ומשאר החיות המקסימות שהיו בגן החי.
לאחר הסיור בגן החי נערך טקס חלוקת
שי ותעודות הוקרה למתנדבי איל"ן,
חולקו מתנות פרידה לילדים והועברו דברי
סיכום לשנת הפעילות .הייתה לנו פעילות
מדהימה ,כיאה לסיומה של שנה טובה
ומדהימה.
תודות לכל המתנדבים ,לצוות איל"ן פתח
תקווה ,לגן הפנינה ,למוניות עצמון ,להורי
הילדים ,וכמובן לילדים עצמם ,על שנה נפלאה
נוספת שתיזכר לשנים רבות.
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החוויה שלי במועדונית איל"ן פתח תקווה הייתה בלתי נשכחת .כל יום שני כשבאתי למועדונית
למדתי דברים חדשים והתאהבתי יותר ויותר בילדים .אני מוכרחה להודות שהיו לי חששות
מסוימים לפני שהתחלתי להתנדב ,אבל מהמפגש הראשון עם הילדים הבנתי שזו הולכת להיות
שנה מרתקת ,כיפית ומלאת חוויות ,וכך היה! אין לי ספק שמקורה של רוב הלמידה שלי באיל"ן הוא
באחראי שלנו במועדונית ארז ,הוא בן אדם מסור ורואים שהוא אוהב מאוד את הילדים .תודה לכם
באיל"ן פתח תקווה ,על שנתתם לי את ההזדמנות לקחת בזה חלק ,זו הייתה שנה מדהימה!
אריאל שושן
כשהגעתי להתנדב במועדונית איל"ן פתח תקווה
במסגרת מחויבות אישית חשבתי בהתחלה שזה
יהיה מעצבן (כמו כל ההתנדבויות במסגרת
מחויבות אישית) ,אבל האמת היא שהיה
לי כיף .הפעילות גרמה לי לראות את החיים
בצורה אחרת וכשהייתי עצובה והגעתי לפעילות
במועדונית הילדים שם גרמו לי לשכוח מהצרות
שלי ,וזה משהו שאין בכל התנדבות .פה מקבלים
אהבה מהילדים ומרגישים שמחזירים לך משהו
ספיר לוי

סניף ראשון לציון

ערב הילולים לגלגלי ראשון לציון
מאת :שמעון קינן ,יו"ר סניף איל"ן ראשון לציון

ל

הקת המחול גלגלי ראשון לציון ,בשיתוף
להקת המחול הילולים ,העלתה את המופע
"יד ביד" בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון
לציון ,בערב מרגש ומיוחד שהתקיים ב–26
באפריל .להקת גלגלי ראשון לציון ,המשותפת
לאיל"ן ראשון לציון ולחברה העירונית ,הופיעה
באולם מלא בקהל ,שקיבל את המופע בתשואות,
בהתרגשות ובאהבה במהלך כל הערב .בערב
נכחו שמונה מחברי מועצת העיר ראשון לציון,
ממלא מקום ראש העיר ואדים קירפוצ'וב ,יו"ר
הנהלת איל"ן רו"ח אהוד רצבי ומנכ"ל החברה
העירונית אלי פולק.
בהופעה מרשימה ,עם תלבושות ססגוניות
ומסורתיות של ריקודי עם ,בשילוב מוזיקה,

תנועה והרבה חיוכים ,הוכיחו שוב רקדני להקת
גלגלי ראשון לציון כי מגבלת הגוף אינה עוצרת
בעדם .במופע השתלבו רקדני להקת המחול
הילולים ,שהתחברו לנכים כרקדנים רגילים
וראו בכיסאות הגלגלים חלק מהכוריאוגרפיה.
השילוב בין הלהקות עשה את הערב כה מיוחד.
יו"ר איל"ן ראשון לציון מרחבי ,שמעון קינן,
שהקים את הלהקה וקידם את ענף המחול
על כיסאות גלגלים ,אמר" :הלהקה הייצוגית
של ראשון לציון מוזמנת להופיע ברחבי הארץ
ואף הייתה בהופעה בחו"ל .אחת לשנה מוזמנת
הלהקה להופיע בטקס הנעילה בפסטיבל
כרמיאל לעיני כ– 30אלף איש .רפרטואר הלהקה
רחב מאוד ,אך המופע בהיכל התרבות הדגיש

מאוד את השילוב בין קהילת הנכים לקהילת
הבריאים ,חזונה של כל חברה נאורה .זה המסר
הנכון והעיקרי בכל הופעה של הלהקה .אני
תקווה שהנהגת העיר החדשה תסייע ללהקה
להמשיך בקידום המודעות".

סניף תל אביב

ערב קסום של נשים למען נשות איל"ן תל אביב
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף תל אביב

ח

ברת מראות היא קבוצה של ארבע
נשים העוסקות בתחום היופי :מעצבת
השיער אריאלה יפת ,המאפרת המקצועית
נעמה מרוז ,מנהלת החברה ומנחת הסדנה
אתי פלג והסטייליסטית אורית .ארבע הנשים
הגיעו בהתנדבות להציג בפני האימהות
של מטופלי איל"ן תל אביב הצעות לשיפור
המראה החיצוני.
ארבעתן ארגנו ערב מהנה במרכז היום לנכים
בוגרים של איל"ן תל אביב ,שבו העבירו טיפים
רבים לשיפור חיי היום יום .האימהות של

ילדי איל"ן תל אביב זכו לזמן איכות ופינוק
לעצמן ולאתנחתה מסוימת מקשיי היום
וההתמודדויות היום יומיות ,שמשאירים להן
כל כך מעט זמן לעצמן.
האימהות יצאו עם רעיונות חדשים לשיפור
ההופעה ,באיפור ובתסרוקות מקוריות וקלות
לביצוע ובעיקר עם חיוך על הפנים .בגדי
התצוגה הגיעו ממיכל ניר וקרן אור ,מתלתן
ומהגלריה למעצבים ישראל אריה .התיקים
הגיעו מאלגרסין.
אירוע כזה הוא רק תחילת הדרך ברצון הסניף

להיטיב במקצת עם הורי מטופלים באמצעות
פעילויות ייעודיות ייחודיות להם .הסניף מקיים
זה שנים רבות סוף שבוע הורים וילדים בקיבוץ
שפיים ,שהפך מזמן למסורת.

מרכז היום
טקס יום הזיכרון בתיכון חדש
מאת :נטע אדלר ,מנהלת מרכז יום איל"ן תל אביב

ב

מסגרת שיתוף פעולה בין מרכז היום של
איל"ן תל אביב לבית הספר תיכון חדש
בעיר הוזמנו חברי המרכז להשתתף באירועי
יום הזיכרון בתיכון.
במסגרת הביקור נכנסנו לכיתה י' והצטרפנו

לשיעור מרתק שהעביר המורה לאזרחות,
שמוליק שני ,בנושא מגילת העצמאות .חברי
המרכז השתתפו בשיעור ,שאלו שאלות
והדהימו את המורה בידע הרב שלהם בנושא.
בסוף השיעור חתמו כל התלמידים על מגילת

העצמאות .בהמשך היום צפינו בטקס מרגש
לזכר חללי מערכות ישראל שהכינו תלמידי
בית הספר.
אנו מודים למנהלת בית הספר ולצוות המורים
על היחס החם ומברכים על שיתוף הפעולה.
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דבר המנכ"ל

ש

וב מונח לפנינו גיליון חדש של "עלי איל"ן" ,המשקף ולו במעט את הנעשה בסניפי איל"ן בחודשים האחרונים .תקצר
היריעה מלפרט את מכלול העשייה ,ואולם די בכתבות ובצילומים שהמערכת הצליחה לכלול בעלון זה כדי
להצביע על המשך צמיחתו של האיל"ן ,על התרומה הנהדרת של המתנדבים ,שבלעדיהם לא הייתה זכות קיום לעמותה,
והעובדים באיל"ן ,שממשיכים במסירות לפעול לרווחתם של ילדינו ולשיקומם.
אני מבקש להפנות את תשומת לבכם לשתי כתבות בעיתון שמשלימות זו את זו .הכתבה הראשונה היא על תרומת משפחת מורחיים
לאיל"ן .משפחת מורחיים מטורקיה מלווה אותנו יותר מעשור ,וטביעות אצבעותיה ניכרות במוסדות שונים של איל"ן שלהם הרימה
תרומה .על כך אנו מודים להם ומברכים את ראש המשפחה ,סמי מורחיים ,ואת יתר בני המשפחה.
הכתבה השנייה היא על חנוכת המעון השיקומי ניצנים במרכז להתפתחות הילד בבית החולים זיו בצפת .כמה שנים חיכינו להשלמת
הפרויקט על ידי בית החולים זיו ,שלו סייענו מתרומת הלורד מישכון ,תרומה שייעדנו לסיוע למכונים להתפתחות הילד ברחבי הארץ.
גאוותנו על שיכולנו לסייע למכונים ולגנים השיקומיים הפועלים בתוכם ,ותודתנו לקרן הלורד מישכון באנגליה.
בימים אלו יצא לדרך פרויקט קייטנות הקיץ של איל"ן .לאחר שנים של קיצוצים בתמיכת משרד הרווחה בפרויקט ,שהעמידו בסימן שאלה את יכולתנו להרחיב
את המפעל החשוב והחיוני הזה ,החליט השנה המשרד להגדיל את תמיכתו בצורה משמעותית .בזכות זאת נוכל ,חרף הקיצוצים בתרומות השנה ,להגדיל את
מספר הילדים המשתתפים בקייטנות .תודתנו למשרד הרווחה.
וכמובן שאנו שולחים מכאן תודה לקיבוצים וליישובים הקהילתיים העושים עבודת קודש באירוח ובהפעלת קייטנות איל"ן ,ומאחלים להם הצלחה ולילדים
הרבה הנאה .בעלון הבא תמצאו כתבות מסכמות על הנושא .אני מקווה שמפעלי הקיץ שלפנינו יעלו יפה ומאחל לכל העושים במלאכה יישר כוח!
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,
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עורכת ומפיקה :אביבה מובשוביץ,
מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
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