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כאשר נתבשרנו שאיל"ן הינו זוכה פרס ישראל
לשנת תש"ע על מפעל חיים ותרומה מיוחדת
לחברה אחזה בכולנו התרגשות גדולה.
התרגשות זו מוצאת ביטוי גם היום חודשיים
אחרי הטקס כמעט בכל כינוס של איל"ן
לרבות באסיפה הכללית האחרונה בקצרין.
נפלה בחלקי הזכות לקבל את הפרס בשם
איל"ן בטקס ממלכתי שהתקיים במוצאי
יום העצמאות האחרון במרכז הקונגרסים
בירושלים .הפרס הינו האות האזרחי הגבוה
ביותר הניתן על ידי מדינת ישראל על מפעל
חיים ,אך הוא אינו מסכם עשייה עבור איל"ן
ובכך לא תמה פעילותו .ההיפך הוא הנכון.
הארגון ממשיך וימשיך בפעולתו למען החברה וזאת עבור אלפי בעלי מוגבלויות
באמצעות אלפי מתנדבים ברחבי הארץ .ידע כל אחד ואחת מהמתנדבים והעובדים
המסורים הפועלים לאורך השנים כי בזכותו קבלנו את פרס ישראל.
הפרס מגיע גם לאלפי הנכים עצמם ולמשפחותיהם אשר האמינו ובטחו בנו ונתנו
לכולנו את האפשרות לטפל ולטפח ,לפעול ולחזק אותם ובאמצעותם את החברה
הישראלית כולה.
לפני כחודש התקיימה האסיפה הכללית של איל"ן .השנה אירח את האסיפה סניף
איל"ן רמת הגולן .השנה הוענק אות יקיר איל"ן ל 6-מתנדבים ותיקים והעיתוי
של האסיפה מיד לאחר הענקת פרס ישראל הוסיף את הנופך הממלכתי לאירוע
וקישר בין הפרס להוקרת המתנדבים .הנוכחות היתה מדהימה .למרות המרחק
הרב ,הגיעו חברים מכל רחבי הארץ מקרית שמונה ועד באר שבע.

איל¢ן זוכה בפרס ישראל
לשנת תש¢ע°
מאת∫ אביבה מובשוביץ¨ מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים¨ איל¢ן
מספר שבועות לפני חג הפסח הגיעה לאיל"ן הודעה משמחת:
פרס ישראל על מפעל חיים ותרומה לחברה יוענק לאיל"ן
ביום העצמאות הקרוב.
בנימוקיה למתן הפרס ,ציינה הועדה כי "איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים -
הוקם בראשית שנות החמישים של המאה הקודמת ומטפל מאז במסירות בילדים
נכים ,כדי לשפר את איכות חייהם ולנסות לשקמם .פעילותו של האיגוד משתרעת
על פני מדינת ישראל כולה ,ממטולה ועד אילת .האיגוד הקים ומקיים מרכזי
ספורט לנכים ,מרכזי יום לנכים קשים וגם שוקד על מתן דיור מתאים לנפגעים.
פעילות האיגוד מתבססת במידה ניכרת על התנדבות רבתי והפעילות המרשימה
מסייעת במידה ניכרת לאיכות חייהם של הנכים בהם האיגוד מטפל".

הפרס הוענק ליו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי ,במוצאי יום העצמאות ,בטקס המסורתי,
במרכז הקונגרסים בירושלים ,במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,שרים ,חברי
כנסת ושופטי בית המשפט העליון .באיל"ן רואים בפרס זה תעודת כבוד לארגון
ומאמינים כי הזכיה בו באה בזכות אלפי המתנדבים המסורים שפעלו לאורך עשרות
שנים ועד היום ,באדיקות ובאהבה גדולה למען הילדים הנכים.
רבים היו בין מברכי איל"ן עם קבלת פרס ישראל .בין אלה:
נשיא המדינה שמעון פרס ,שר המשפטים ,יעקב נאמן ,שר הרווחה יצחק הרצוג ומנכ"ל
המשרד נחום איצקוביץ ,סמנכ"ל בכיר במשרד הרווחה ,ד"ר שלומי אלישר ,ראשי
רשויות ,ראשי ארגונים ורבים אחרים.

אגודת הידידים בראשותו של מר יוסי רוזן החלה בפעולות והגדרת מטרות
ומשימות .ברצוני לקדם בברכה את המצטרפים החדשים לאגודה .אנו סמוכים
ובטוחים כי פעילות האגודה תסייע ותחזק את איל"ן ושולחים את תודתנו לחבריה
על ההתגייסות והמחויבות שלקחו על עצמם.
אנו ממשיכים במאמצי גיוס המשאבים ובמסגרת זו נערך במהלך חודש מאי מבצע
התרמה ,מכירת סיכות איל"ן ברשת הניו פארם .אני מודה למר רמי שביט אשר
נענה לפנייתי ואף ירחיב את המבצע לרשת המשביר לצרכן שבבעלותו.
בימים אלה מתקיימות שוב קייטנות הקיץ של איל"ן .אחד המפעלים החשובים של
איל"ן המוכיח את חשיבותו במספר ההולך וגדל מידי שנה של הקייטנים .תודות
רבות שלוחות לילדי איל"ן ,למתנדבים הצעירים החונכים את הילדים,
ולכל התורמים והשותפים למפעל חשוב זה.
בימים אלה אנו שוקדים על בניית "חזון איל"ן" .תהליך ארוך בו נבדוק צרכים
ונתווה מטרות לעתיד לבא .על כך בגליון הבא.

רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל"ן

יו¢ר איל¢ן רו¢ח אהוד רצאבי מקבל את פרס ישראל מנשיא המדינה וראש הממשלה
בעקבות הזכייה בפרס היוקרתי ,ובהיענות לפנייתו של יו"ר הנהלת איל"ן ,אהוד רצאבי,
נאות משרד יחסי הציבור "שלום תל אביב" ,בהנהלתו של זמיר דחבש ,לקחת על עצמו
 בהתנדבות  -את הטיפול ביחסי הציבור לנושא ,תוך שהוא דאג לפריסה תקשורתיתרחבה בתקשורת הכתובה והאלקטרונית .אפרים רז ,בן  ,95שהיה בין מקימי איל"ן,
חבר הנהלה ומתנדב פעיל עד היום במפעל המוגן של איל"ן ,הוזמן לאולפן ערוץ  .10יחד
עימו הוזמן גם הנער נועם סלם .השניים סיפרו על איל"ן וחיוו דעתם מדוע איל"ן אכן
ראוי לפרס הנכבד והיוקרתי .בנוסף ,נערכו ראיונות רבים ברדיו
עם נציגי ומטופלי איל"ן ,עם יו"ר העמותה והמנכ"ל.
איל"ן שולחת תודה מעומק הלב למשרד "שלום תל אביב"
לזמיר דחבש ,לשרון בן יוסף ,לניצן פופולסקי ולצוות המשרד ,שעמדו לרשותם וביצעו
את הפעילות הענפה בהתנדבות ,במקצועיות ומתוך נכונות גדולה.
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עם צאתו של הגיליון האחרון של עלי
איל"ן לאור התבשרנו על זכית איל"ן
בפרס ישראל על מפעל חיים  -תרומה
מיוחדת לחברה ולמדינה.
במוצאי יום העצמאות התכבד יו"ר
הנהלת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,לשבת
על הבימה לצד המכובדים ומקבלי הפרס
ולקבל בשם איל"ן את הפרס המכובד.
גאווה גדולה מילאה את כולנו במעמד
זה ,הכרת המדינה בפעולה המבורכת של
העמותה קיבלה את הביטוי הנעלה ביותר
שהמדינה יכולה להעניק.
הפרס הוא תולדה של עשייה רצופה למעלה מיובל שנים ,מרביתה
בהתנדבות ,למען נכי איל"ן .המתנדבים הרבים שפעלו ופועלים בעמותה מאז
הקמתה בשנות ה –  50לא פעלו על מנת לקבל פרסים ,הם התנדבו לסייע
בשיפור חיי הילדים הנכים לשיקומם ולשילובם בחברה.
רבים מחניכנו הגיעו להישגים רבים בתחומי המוסיקה ,הרוח ,המחקר
והספורט חרף נכות פיסית קשה תוך התגברות על כל הקשיים .ביום הזה
אנו גאים בהם במאבקם הנחוש ובהישגיהם ומודים למתנדבים ,לתורמים,
לעובדים המסורים ולכל מי שנטל חלק בחיי העמותה לאורך השנים .לציון
קבלת הפרס נערוך בחודש לאוגוסט אירוע גדול במרכז הספורט של איל"ן
)ספיבק( ברמת גן .לאירוע יוזמנו חניכי איל"ן מתקופת הפוליו ועד ימינו,
מתנדבים ועובדים מכל רחבי הארץ ואנו מצפים למאות משתתפים.
מר עמוס אטינגר ,שינחה את האירוע ,מכין מצגת מיוחדת על תולדות איל"ן
והזמרת סי היימן התנדבה להופיע .האירוע יסתיים בפסטיבל ריקודים
ומחול על כסאות גלגלים .הכניסה לאירוע חופשית ונשמח להשתתפות
המונית .מפעל הקייטנות נמצא בעיצומו .שוב אנו נוכחים בחיוניות הארגון
וברוח ההתנדבות בקיבוצים/ובישובים שמארחים את הקייטנות.
נביא סקירה על חוויות הקייטנות בגיליון הבא ,כעת רק נאמר תודה לאלפי
הנערים והנערות שמתנדבים לשמש חונכים בקייטנות ומביאים אושר
ושמחה לילדינו.
תוכלו למצוא בגיליון זה כתבה על תערוכת "אמנות נגישה" .שוב הוכח
שהכישרון החבוי במשתקמי איל"ן הוא אדיר ,התערוכה הייתה מרהיבה,
הציורים נמכרו במהרה ועדיין ממשיכים להימכר ,כל זאת תודות לחברת
"נתון – ניהול ושיווק נכסים בע"מ" שיזמה ואירחה את התערוכה.
ועד לגיליון הבא שיצא לקראת רוה"ש אני מאחל שנעביר את הקיץ,
את הקייטנות ואת החופשות שלפנינו בהנאה ובבטחה ונתחיל את שנת
הלימודים תשע"א בכוחות מחודשים.

שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן
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הוקמה אגודת ידידי
איל¢ן ישראל
מאת∫ אביבה מובשוביץ¨ מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים¨ איל¢ן
ביום ה'  4.3.10התקיים במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן מפגש הקמת
אגודת ידידי איל"ן בישראל מר יוסי רוזן נענה לבקשת יו"ר איל"ן
לעמוד בראש אגודת הידידים החדשה ומונה כיו"ר .באירוע השתתפו:
יו"ר עמותת הידידים החדשה ,יוסי רוזן ,יו"ר הנהלת איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי ,מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי והחברים שהצטרפו לאגודה .מגוון
של אישים בכירים מהמגזר העסקי והציבורי הודיעו על הצטרפותם
לאגודה .בין אלה :פרופ' שלמה וינטרוב ,נגה יציב ,יונה אדיר ,רפי אלול,
אברהם )לולו( אסף ,חיים אריאל ,נטלי בארינבוים ,עמיר בירם ,יהודה
בן אסייג ,גדעון בריקמן ,משה דבי ,רונית דנציגר ,שמשון הראל ,אייל
זינגר ,יאן טויטש ,צביה ליאור ,עו"ד מורן מאירי ,שוקי מדנס ,עו"ד ישי
מור ,שלמה נחמה ,אייל סולגניק ,יעקב עמידרור ,דוד פתאל ,ד"ר שי פדה,
משה פטרבורג ,עו"ד צבי פירון ,יעקב פרי ,רו"ח חיים פרייליכמן ,חמי
פרס ,רו"ח ראובן שיף ,ארי שלף ,אורלי שני ודליה שקד .יו"ר האגודה יוסי
רוזן הציג את מטרות האגודה שעיקרן לשמש לאיל"ן עורף ציבורי ולחזק
את הקשר של הארגון הוותיק ,הפועל למען אוכלוסיית הנכים בישראל,
עם הציבור בכלל ועם גופים ציבוריים ועסקיים בפרט .המטרה :לסייע
במתן גב וגיוס משאבים להמשך פעילותה החשובה והמקצועית של איל"ן
למען  15,000הנכים שבטיפולה .רו"ח אהוד רצאבי סיפר על ההתרגשות
הגדולה והסיפוק הרב שיש לו מאז קיבל על עצמו לשמש כיו"ר הנהלת
איל"ן .רו"ח רצאבי הדגיש את חשיבות פעולת העמותה לשיקום הנכים
שבטיפולה .בישיבה הוצעו מספר הצעות להקמת וועדות בהן ישתלבו
החברים לפי מקצועם ונטייתם .בין השאר הודיע פרופ' שלמה וינטרוב על
הקמת מועצה מדעית שתהיה מורכבת ממומחים ,מדסציפלינות שונות.
מטרת הוועדה ,לדבריו ,תהיה לייעץ למוסדות איל"ן בתחומים שונים,
כולל קשר עם מוסדות מקבילים בחו"ל ,ובעיקר "לצעוק בשם הילדים".
הוועדה ,כך הסביר ,אמורה להוות גשר בין הילדים לבין הגופים
הממסדיים במטרה להשיג עבור הילדים את מלוא התמיכה לה הם
זכאים .כמו כן הוחלט לקיים אירוע השקה מכובד של אגודת הידידים.

כנס חילופי מידע
באיל¢ן
מאת∫ אביבה מובשוביץ¨ מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים¨ איל¢ן
ביום שני ,ה 22-בפברואר  , 2010התקיים במרכז הספורט של איל"ן בר"ג,
כנס חילופי מידע וקידום יוזמות באיל"ן .מטרת הכנס הייתה לחשוף
מנהלים ,מתנדבים ועובדים למספר נושאים ולפרויקטים חדשניים
שהנהלת איל"ן סברה כי הם ראויים להצגה ולחשיפה ,ושיכולים להיות
מקור עניין והשראה לעוסקים במלאכה בתוך איל"ן .בדברים שנשאה
בכנס מנהלת סניף תל אביב ,סילבינה פרוינד ,היא התייחסה לייזום
ולניהול אירועי התרמה מתוך שיקולי מבחן כדאיות ובדיקת עלות מול
תועלת .פרוינד סיפרה לנוכחים כי במהלך השנתיים האחרונות קיים סניף
תל אביב  3אירועי התרמה גדולים ,כל אחד בעל מהות שונה .במסגרת
ההרצאה העלתה נקודות למחשבה אילו סוגים של אירועי התרמה כדאי
לקיים ומה הם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהסוגים .מנהלת סניף
ירושלים ,לאה שטקל סיפרה על פרויקט "קהילה תומכת" המתקיים
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בירושלים" .קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים" הנה תכנית שפותחה
בשיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל ,משרד הרווחה ,ביטוח לאומי ,רשויות
מקומיות ,וקהילות יהודיות מחו"ל .התכנית מופעלת בסניף ירושלים
ומטרתה לספק סל שירותים המסייעים לאדם הנכה החי בקהילה
לתפקד באופן עצמאי ובכבוד .בנוסף ,מתקיימת במסגרת התכנית פעילות
חברתית לנכים הדרים בקהילה ,בחלקה משולבת בפעילות הקהילתית
הרגילה ובחלקה מותאמת לצרכים הספציפיים של הנכים .מנהלת מרכז
יום באר-שבע ,דנה ביטון ,הציגה בפני באי הכנס את פרויקט "לגעת
בחלום" – פרויקט העצמה למטופלי המרכז .ביטון סיפרה שהפרויקט
החל מן השאלות שהעלו המטופלים בקשר להיבטים הרגשיים של
המגבלה .שאלות אלו זכו להתייחסות במסגרת קבוצה טיפולית שנתנה
למטופלים במה להביע רגשות ולהתמודד עם החיים לצד המגבלה .על
מנת לסייע להם להכליל בתהליך תחומי חיים אחרים ,הוחלט להמשיך
את פרויקט ההעצמה לשלב נוסף ,שכונה "לגעת בחלום" .מנהלת המרכז
ציינה שפרויקט "לגעת בחלום" נועד לתת מענה ולהעצים  9מטופלים,
ע"י "נגיעה" במשאלה ,אך למעשה העצים את מרכז היום כולו .מנהל
מעון בית מר משה דולב מנהל מעון בית קסלר סיפר על "התאמת תהליך
ההקמה של מעון בית קסלר למציאות המשתנה" :הצגת תפיסת העולם
של "מצפן ארגוני" כבסיס להקמת המעון והתפתחות ערכי הליבה
מתפיסה משפחתית הכוללת  7דיירים עד לארגון מורכב ומובנה המונה
 80דיירים ,כ 120 -עובדים ועשרות רבות של מתנדבים .התובנה ,הלמידה
והעשייה לאורך השנים  2002עד  2009ואימוץ מדיניות ומחויבות לאיכות
ומצוינות כבסיס לאסטרטגיה לשנים  2010עד  .2014מנהלת סניף חיפה,
הילית פולגר ,האירה את עיני המשתתפים בנושא "מצעד הפרוטות",
היערכות וביצוע .פולגר סיפרה כי להקמת מערך "מצעד הפרוטות" יש
לוגיסטיקה פנים ארגונית רבה .לדבריה ,בשנתיים האחרונות הכניס סניף
חיפה שינויים רבים בכל ההיערכות ליום ההתרמה :בפעולה לגיוס בתי
ספר תוך שימוש בצורות "שיווק" רבות ומגוונות ,בהפעלת מערך הסברה
רחב ומקיף המשלב נכי איל"ן ,מתנדבים ,ועובדים ,בהקמת מערך של
רכזות/מתנדבות הפועלות בקריות ועוד .פולגר הציגה רעיונות חדשים
להתארגנות ליום ההתרמה.
במהלך הכנס זכו המשתתפים לקבל מידע רחב ומגוון של רעיונות
בתחומים שונים ובאיל"ן משוכנעים כי לפחות חלק מהרעיונות שספגו
המשתתפים ייושמו בסניפים נוספים.

הישגי ספורט באיל¢ן
באליפות גרמניה הפתוחה בשחייה ,שהתקיימה בחודש יוני האחרון,
הביאו שחייני איל"ן כבוד רב וזכו ב 4-מדליות זהב ו 2-מדליות כסף:
ענבל פיזרו מאיל"ן חיפה זכתה ב 2-מדליות זהב
ענבל שוורץ מאיל"ן רמת גן זכתה במדליית זהב
יצחק ממיסטבלוב מאילן רמת גן זכה במדליית זהב
איאד שלבי מאיל"ן חיפה זכה ב 2 -מדליות כסף
כל הכבוד לספורטאי איל¢ן  אנו גאים בכם°

ענבל פיזרו Æצילום רזי לבנת

ÈÏÏÎ

האסיפה הכללית של איל¢ן
נערכה השנה בקצרין
בתאריך ∞≤≤Æ∂Æ≤∞±
מאת∫ אביבה מובשוביץ¨ מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים¨ איל¢ן
האסיפה הכללית של איל"ן התקיימה השנה בקצרין 2 .אוטובוסים ,תרומת
חברות "דן" ו"מחלב הסעות" מלאים במתנדבי ועובדי איל"ן עשו דרכם אל
רמת הגולן בנסיעה נעימה ובמצב רוח מרומם למרות החום הקיצוני ששרר
ביום זה והתקבלו כאורחי הסניף המקומי של איל"ן.
בחלק הראשון של האירוע לאחר שנבחרה עו"ד פנינה אלרואי לשמש גם
השנה כיו"ר האסיפה תאר יו"ר הנהלת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי את פעילות
איל"ן בשנה האחרונה והחל את סקירתו בחוויה המרגשת שעבר כשהוזמן
לקבל את פרס ישראל .היו"ר ציין בדבריו כי המעמד של קבלת הפרס מנשיא
המדינה ,ראש הממשלה ,שר החינוך ,יו"ר הכנסת ,נשיאת בית המשפט
העליון וראש עיריית ירושלים היוו בשבילו ובשביל הארגון רגע של התעלות,
תחושת הגשמה ובעיקר הכרת המדינה בעשייה של הארגון לאורך השנים
ובפעילות המסורה והמקצועית של המתנדבים והעובדים.
היו"ר הציג את נציגי משרד יחסי הציבור החדש אייזנברג-אליאש שנשכר
לפעילות עם איל"ן ,מר רן פדות והגב' דניאלה ריכטר וביקש ממנהלי
הסניפים והמוסדות לספק סיפורים על העשייה והפעילות וסיפורי הצלחה
כדי שיהיו להם "חומרי גלם" לעבודה כמובן איחל היו"ר הצלחה למשרד
החדש.
מר רצאבי גם ציין את הפעילויות המרכזיות הנוספות שהתקיימו מאז
האסיפה הקודמת וביניהן הקמת אגודת הידידים הישראלית בראשותו של
יוסי רוזן ,אליה הצטרפו דמויות מפתח בסקטור העסקי והכלכלי של המדינה,
תרומת בריטיש ישראל בראשות עמיר בירם להקמת מערכת פוטו וולטאית
ליצור חשמל שתניב הכנסות לארגון ,שיתוף הפעולה עם חברת נתון בתערוכת
"אמנות נגישה" שהתקיימה בבית שאפ ,פעילויות התרמה ברשתות ניו פארם
וג'יימס ריצ'רדסון שהתקיימו השנה וכד'.
המנכ"ל שמעון צוריאלי התייחס גם הוא לפרס ישראל וציין כי הוא רואה בכך
הצדעת המדינה לארגון על יכולת הביצוע ,על הידע המקצועי ועל המחויבות
והמסירות של מתנדביו ועובדיו .המנכ"ל ציין כי הפרס הוא אכן תוצאה של
עשרות שנים של עבודה מסורה של המתנדבים והאסיפה הכללית השנה הינה
הצדעה לכולם ובמעמדה יוענקו אותות יקיר איל"ן .עוד הודיע מר שמעון
צוריאלי בין היתר על הכוונה לקיים באוגוסט כנס חגיגי למתנדבים לנכים
ולבני משפחותיהם על מנת לחגוג את קבלת הפרס.
המנכ"ל דיווח על הענקת פרס המצוינות בתחום העבודה הסוציאלית בו זכה
צוות עובדי מרכז היום של איל"ן בבאר שבע ,ועל פרס האיכות והמצוינות
בו זכה מעון איל"ן "בית קסלר" בקרית חיים .כמו כן ,עדכן המנכ"ל בדבר
מערך ביקורת פנים אשר מפעילה ועדת הביקורת של איל"ן ועל הביקורות
החיצוניות שמתקיימות ע"י הרגולציה .בימים אלה עוברת העמותה בפעם
השנייה ביקורת עומק ע"י החשכ"ל.
כמו כן ציין המנכ"ל את מהירות ויעילות הכנת הדוחות השנתיים כך שהם
מובאים לאישור באסיפה בזמן והודה לסניפים ולכל הגורמים ששלחו את
הנתונים בזמן ובצורה כה מסודרת
לסיום הודה המנכ"ל ליו"ר ולחברי הנהלת העמותה ,למתנדבים ולעובדים
בסניפים ובמוסדות על עבודתם הנאמנה ותרומתם הרבה לקידום איל"ן.

∏

זוכה פרס ישראל לשנת תש¢ע

עוד ציין המנכ"ל כי השנה שודרג אתר האינטרנט של איל"ן על ידי אביבה
מובשוביץ ,האחראית על יחסי הציבור .כמו כן נמצא מו"ל חדש להוצאת עלון
איל"ן לאור בתרומה וכבר יצא עלון גדול אחד עם המו"ל החדש ואנו עומדים
עתה לפני הוצאה לאור של עלון נוסף הפעם במתכונת מצומצמת יותר.
גב' מירי בן יהושע ,יו"ר ועדת כספים ,הדגישה את חשיבות הדוחות הכספיים
ואת העובדה שהם משקפים את העשייה היומיומית אשר מתבצעת בעמותה,
עוד הוסיפה כי הועדה ,מבלי שנדרשה לכך ,אימצה את כללי העבודה הנהוגים
בחברות עסקיות ,הועדה עובדת בשקיפות מלאה ומקיימת בכל נושא דיון
מקצועי ומסודר.
רו"ח נורית הרשקוביץ-גזית ממשרד רו"ח העמותה עמדה על הנקודות
המרכזיות בדו"ח הכספי .עו"ד פנינה אלרואי הקריאה את מכתבו של יו"ר
ועדת הביקורת ,רו"ח גיל בר והביאה את המלצת ועדת הביקורת לאסיפה
הכללית לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של הנהלת העמותה לשנת
 2009והאסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.
לאחר מכן אישרה האסיפה את בחירת משרד הרשקוביץ ,פיביך ,אשכנזי ,כץ
ושות' להכנת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת .2010
החלק הטקסי של האסיפה נפתח במעמד ראשי המועצות המארחות :מר
סמי בר לב ,ראש המועצה המקומית קצרין ומר אלי מלכה ,ראש המועצה
האזורית גולן  -אשר הודו בחום למתנדבים על פועלם ,ברכו את הארגון
לרגל קבלת פרס ישראל ושיבחו את תרומתו למען החברה .ראשי המועצות
הבטיחו את שיתוף הפעולה של ישובי הגולן עם ארגון איל"ן במטרה לקדם
את רווחתם של הנכים באזור.
ראש מועצה אזורית גולן ,אלי מלכה אמר באירוע " :העובדה שארגון איל"ן
קיים את האסיפה הכללית השנתית כאן ברמת הגולן ,נותנת לנו תחושה
של שותפות לעשייה הגדולה והקדושה שלכם .כשאני רואה את המתנדבים
שתורמים לקהילה עצמה ,אני לגמרי בטוח שהקמנו כאן מדינה שבה יש
קהילה למופת".
ראש מועצת קצרין ,סמי בר -לב אמר באירוע " :ארגון איל"ן עושה עבודת
קודש משך שנים רבות ,ואני רואה זאת בעשייה של סניף איל"ן בקצרין,
המקפיד לעשות את הטוב ביותר עבור ילדי ובוגרי איל"ן .כולי תקווה שהאור
שמקרין הארגון ,יקרין גם על המדינה כולה ".
במהלך הטקס ,הוקרן סרטון מטקס הענקת פרס ישראל לאיל"ן ,לאחר
מכן הוענק "אות יקיר איל"ן למתנדבים הותיקים של העמותה :למר חיים
בוהדנה מאשקלון ,על פעילותו בתחום הארגוני והלוגיסטי וכמזכיר ויו"ר
הסניף באשקלון ,למר מנחם רוזן מנתניה ,על פעילותו להקמת מעון הנכים
הראשון של איל"ן בנתניה ופעילותו רבת השנים כיו"ר הסניף ,לגב' רחל וגה
מבאר -טוביה ,על פעילותה המסורה למען נכי איל"ן בבאר טוביה ועבודתה
ההתנדבותית כיו"ר הסניף ולמר משה רשקס מרמת-גן ,על פעילותו רבת
השנים למען נכי איל"ן בתחום הספורט לנכים וכמנהל וכיו"ר מרכז הספורט
של איל"ן ברמת גן שגם הודה בשם מקבלי האות.
בסיום הטקס יצאו באי האסיפה לארוחת צהריים ולסיור בפארק קצרין
וביקבי רמת הגולן.

האסיפה הכללית

אות יקיר איל¢ן ≠ מנחם רוזן

מר מנחם רוזן

אות יקיר איל¢ן ≠ משה רשקס

מר משה רשקס

משה רשקס נולד בביאליסטוק ,פולין ,בשנת  ,1928ועלה ארצה כתינוק עם
מנחם רוזן נולד בשנת  1930ברומניה .בהיותו בן  10גורש מביתו ויחד עם בני
משפחתו הוגלה למחנות הסגר באוקראינה ,שם איבד חלק מבני המשפחה
הוריו ,בשנת .1931
שנספו במחנות.
בגיל  14התנדב משה לשורות "הגנה" ובמלחמת העצמאות פעל בשורות הפלמ"ח
בשנת  1944שבה המשפחה לביתה אולם עד מהרה נכבשה רומניה ע"י הצבא
בליווי שיירות בדרך לירושלים ואף לחם בחטיבת "עציוני" בירושלים .בשנת
הרוסי והוטל בה משטר קומוניסטי .מנחם היה פעיל בתנועת הנוער הציוני
 1948נפצע משה בעת לחימה במבצע "מכבי" בשער הגיא .לאחר פציעתו התמנה
לעליה
"דרור הבונים" ,ועסק בחינוך עשרות צעירים להגשמה ציונית ובהכנתם
לשמש כיו"ר ארגון נכי מלחמת השחרור )לימים 'ארגון נכי צה"ל'(.
ארצה) .על פעילות זו הוכר אח"כ ,כעסקן ציוני ע"י ההסתדרות
עם סיום תפקידו כיו"ר ארגון נכי צה"ל ,התבקש משה לשמש בתפקידמנהל
הציונית העולמית(.
מרכז הספורט של איל"ן ברמת-גן שהיה אז בראשית דרכו.
והמשיך
הארץ
בבנין
השתלב
וחניכיו,
משפחתו
בני
עם
ארצה
בשנת  1950עלה
משה האמין כי פעילות ספורטיבית יכולה לשמש כמנוף לשיקום הגוף והנפש
ג'ויינט.
מלב"ן
מוסדות
במסגרת
לעבוד
החל
מהרה
עד
הציבורית.
את פעילותו
כאחד .נחוש וחדור אמונה ברעיון יצא למסעות בקרב הקהילות היהודיות בעולם
בתפקידו האחרון שימש כ  20שנה כמנהל המרכז הגריאטרי של מלב"ן בנתניה .ופעל לגיוס תומכים למפעל חייו .בזכות הקשרים הרבים שיצר במסעותיו קמו
אז התוודע בפעם הראשונה לאיל"ן .היה זה בעת שהארגון פנה למלב"ן בבקשה אגודות ידידים בארה"ב ובאנגליה והונח בסיס מוצק לפעילותו של המרכז
לקבל חלק משטח המרכז הגריאטרי על מנת להקים בו את מעון הנכים
ברמת גן.
הראשון של איל"ן.
במהלך השנים ,דאג משה לפתח חוגים חדשים ולהכניס למרכז מתקנים
מנחם סייע למעון איל"ן בתחילת דרכו ,ודאג ,עד שיוכל לתפקד באופן עצמאי,
משוכללים .אולם ,עיקר גאוותו הייתה ועדיין הינה על הקמת חוגי הילדים
לספק לו שירותי עזר .כך התוודע לנכים ולצרכיהם ולאחר פרישתו לגמלאות
והנוער אשר מהווים את חוד החנית של ספורט הנכים בישראל ,הן בצד
החליט להצטרף כמתנדב לסניף איל"ן בנתניה.
השיקומי והן בצד הספורטיבי -תחרותי.
פעילותו החלה לפני כ 25 -שנה ,מתוכם הוא מכהן כיו"ר הסניף בנתניה ב 15
השנים האחרונות .בתפקיד זה רתם את ניסיונו המקצועי העשיר בתחום הטיפול ברבות הימים ,הפך המקום לאחד ממרכזי הספורט לנכים מהמובילים והגדולים
בעולם ,שמו הולך לפניו בזכות הספורטאים המצטיינים שצמחו מבין שורותיו
באוכלוסיות חלשות לצורך ,פיתוח מערך פעילויות שיקום ורווחה למען הנכים.
מנחם משמש גם כנציג הסניף בהנהלת איל"ן הארצית וחבר בועדותיה .במסגרת והביאו כבוד ותהילה למדינת ישראל ולאיל"ן בתחרויות שונות בעולם.
משנת  2004ממלא משה רשקס בהתנדבות את תפקיד יו"ר הנהלת המרכז.
זו הוא נוטל חלק בקביעת המדיניות ודרכי הפעולה של העמותה כולה.
בראיה קדימה ומתוך דאגה לעתיד לבוא ,יזם משה את הקמת "קרן הנצח" של
מנחם נודע בפעילותו הציבורית ובין תפקידיו הרבים ניתן לציין את :מועדון
המרכז ובימים אלה הוא מקדיש את עיקר זמנו ומירב מאמציו כדי להפוך את
הליונס ,ההנהלה הארצית של ארגון גמלאי ועובדי המדינה ,הנהלת העמותה
הקרן לרשת ביטחון שתבטיח את עתידו של המרכז למען הדורות הבאים.
למען הקשיש והגמלאי בנתניה ,שופט במועצה לארץ ישראל יפה ועוד .על
על הנהגת מרכז הספורט של איל"ן בר"ג במשך קרוב לארבעים שנה ,תוך
פעילותו הענפה הוענק לו בשנת  2007אות יקיר העיר נתניה.
פיתוח ומינוף ספורט הנכים עד כדי הפיכתו לכלי שיקומי מרכזי באיל"ן ,על
על אישיותו המרשימה וכושר מנהיגותו שסייעו להנעת המתנדבים ולפיתוח
התמסרותו לגיוס המשאבים הנדרשים להבטחת עתידו של מרכז הספורט,
שירותי שיקום בנתניה ,ועל התנדבות למופת במסירות ובצניעות לאורך שנים,
מוענק לו אות "יקיר איל"ן" לשנת .2010
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אות יקיר איל¢ן ≠ רחל וגה

אות יקיר איל¢ן ≠ חיים בוהדנה

גברת רחל וגה

מר חיים בוהדנה

רחל וגה נולדה בהולנד בשנת  .1931בהיותה בת  8פרצה מלחמת העולם
השנייה והיא ובני משפחתה נלקחו למחנות ריכוז בהולנד ובפולין.
לאחר המלחמה שבה להולנד ,שם סיימה את לימודיה התיכוניים והצטרפה
לחברת נוער שעשתה הכשרה חקלאית לקראת עליה ארצה במסגרת עליית
הנוער .שם הכירה את מי שיהיה בעלה שמעון וגה ז"ל ,ששימש כמדריך
ומורה לעברית.
בשנת  1949נישאו בני הזוג והחלו בהכנות לעליה ,אז הכה בשמעון נגיף
הפוליו .נדרשה לו חצי שנה של שיקום ,שלאחריה עלה הזוג ארצה והצטרף
לקבוץ שדה-נחמיה.
במהלך השנים ,עברה רחל לגור בכפר הנוער בן שמן והתמסרה לגידול ילדיה
דפנה ,אקי ז"ל )שנהרג בתאונת מטוס בזמן שרותו הצבאי( יוטה ואסף ,יצאה
עם המשפחה לשליחות מטעם הסוכנות היהודית בהולנד ,ולאחר שובם החלה
לעבוד באגודה לסיוע הדדי ,לניצולי שואה יוצאי הולנד.
בשנת  ,1985עם פרישתה לפנסיה ,החליטה רחל להקדיש את עיתותיה
להתנדבות בקהילה והחלה את פעילותה בסניף איל"ן באר-טוביה .בזכות
אישיותה המרשימה והחום האנושי שהקרינה הפכה לדמות מרכזית בסניף
ונבחרה לשמש כיו"ר.
במקביל לפעילות באיל"ן ,הקדישה רחל מזמנה לפעילות ב"יד שרה" ,במכון
לחקר יהדות הולנד ואף שימשה חברה בהנהלת בית האבות "בית יוליאנה".
גם בעיתות של קשיים אישיים ואף בעת שסעדה את בעלה שמעון ז"ל שסבל
מתסמונת הפוסט פוליו ,המשיכה רחל בפעילות תוך שהיא שואבת כוח ונחמה
מן הסיוע לזולת .גם היום ,לאחר שעברה לגור בדיור מוגן בבת-ים ,בסמוך
לילדיה לנכדיה ולניניה ,היא ממשיכה לשמש חברה פעילה בהנהלת סניף
איל"ן בבאר טוביה.
דומה ,שציטוט מדבריה ייטיב יותר מכל לתאר את אישיותה " אני רואה
זכות בתפקידי כמתנדבת ,כי ניתן לי לתת כתף לאנשים שזקוקים לעזרה
ולתמיכה על מנת שיוכלו לקיים איכות חיים מתקבלת על הדעת"
במסירות ,בצנעה ומתוך תחושת שליחות עמוקה פעלה הגב' רחל וגה למען
איל"ן משך שנים רבות .על היותה דוגמא לנתינה ללא תנאי מוענק לה אות
"יקיר איל"ן" לשנת .2010

חיים בוהדנה נולד בשנת  .1925את שנות ילדותו העביר בעיר ספי אשר במרוקו,
שם למד בביה"ס היהודי "אליאנס".
את לימודיו התיכוניים עשה בביה"ס ממשלתי צרפתי עד לנחיתת הצבא
האמריקאי במרוקו .אולם בעת שלטון וישי ,אשר שיתף פעולה עם המשטר
הנאצי ,נאלץ לעזוב בטרם עת את לימודיו התיכוניים ויצא לעבוד בהנהלת
חשבונות במפעלי הבירה של מרוקו .
בשנת  ,1957מיד לאחר מבצע קדש ,עלה ארצה והשתכן בעיר אשקלון .למרבה
המזל חבלי הקליטה היו קצרים .חיים נמשך למקצוע הבנקאות ועד מהרה מצא
משרה בסניף בנק לאומי בעיר ,שם עבד בנאמנות עד לפרישתו לגמלאות.
במסגרת עבודתו בבנק ,התוודע חיים ,לפעילות הארגונים החברתיים בעיר,
לחשיבותם ולתרומתם והחל לסייע להם בפעילותם כמתנדב מן השורה .בין
הארגונים היו איל"ן ,הוועד למען החייל ,והמועצה הארצית למניעת תאונות.
לאיל"ן "גוייס" חיים ע"י שניים מהפעילים דאז בסניף איל"ן באשקלון ,אשר
מצאו בו את מכלול התכונות הנדרש מן ה "מתנדב האידיאלי" .בראשית הדרך,
פעל כחבר מן המניין ,אולם עד מהרה הכירו יתר החברים בכישוריו וביקשו
שיצטרף להנהלת הסניף ,שם התבלט ביכולותיו בתחום הארגוני והלוגיסטי
ובאופן טבעי מונה לשמש כמזכיר הסניף ,תפקיד אותו הוא ממלא עד עצם
היום הזה .כמו כן ,בנוסף על פעילותו ברמה המקומית ,שימש מספר שנים כחבר
בהנהלת איל"ן ארצית.
פעילותו הציבורית ותרומתו הרבה לא נעלמה גם מעיניהם של פרנסי העיר .חיים
זכה לקבל תעודת הוקרה על פעילות התנדבותית למופת מראש עירית אשקלון,
כמו כן ,הוענקה לו ע"י היחידה להתנדבות של משרד הרווחה ,תעודת הוקרה
והערכה על פעילותו ההתנדבותית למען שירותי הרווחה והקהילה באשקלון ,כל
זה במסגרת אירועי השנה הבינלאומית להתנדבות.
חיים בוהדנה ראה תמיד בפעולתו למען הזולת זכות גדולה שנפלה בחלקו ולא
מעשה של חסד .על פעילותו ארוכת השנים ועל התמסרותו למען אוכלוסיית
הנכים ,אשר נעשתה בענווה ,בצנעה ובהרבה חמלה אנושית ,מוענק לו אות
"יקיר איל"ן" לשנת .2010
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¢אמנות נגישה¢
מיזם אמנותי≠חברתי בשיתוף פעולה
עם חברת ¢נתון ¢ניהול ושיווק נכסים בע¢מ
מאת∫ אביבה מובשוביץ¨ מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים¨ איל¢ן
"אמנות נגישה" ,מיזם אמנותי-חברתי מיוחד ,התקיים בחודשים אפריל-מאי.
חברת "נתון" ,העוסקת בניהול בנייני משרדים גדולים ,החלה בסדרת תערוכות
ניידות בהן מציגים אמנים בעלי מוגבלויות שונות את יצירותיהם" .נתון"
אירחה את אמני איל"ן בבנין המשרדים "שאפ" ברמת גן במקום בו ממוקמים
גם משרדי חברת א.מ.ד שבראשה עומד אהוד רצאבי ,שהוא גם כידוע יו"ר
הנהלת איל"ן .בלובי הבניין היפה הוצגו  20יצירות מרהיבות.
אירוע הפתיחה התקיים במעמד השר לענייני מיעוטים ,הפרופ' אבישי
ברוורמן ,יו"ר "נתון" חזי נוראל ,מנכ"ל "נתון" מיקי ברדע ,יו"ר איל"ן
רו"ח אהוד רצאבי ,מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי וכמובן האמנים ממסגרות
איל"ן השונות ואורחים רבים .בתערוכה הוצגו יצירותיהם של אמני איל"ן,
ילדים ובוגרים ,מכל רחבי הארץ .יצירות של אמנים שהגיעו מהמגזר הלא
יהודי )מיפו ,קלנסווה ,מזרח ירושלים ,מג'דל כרום( הוצגו לצד אמני איל"ן
מחיפה ,באר שבע ,ירושלים ,תל אביב ועוד .השר התרגש לראות את העבודות
המיוחדות והמושקעות ועבר מאמן לאמן כדי להתעניין ולהתרשם מיצירתו.
כמו כן ,שיבח השר בדבריו את פעילות איל"ן המקיפה את כל אזורי הארץ,
בכל המגזרים ,ללא הבדל .השר העלה על נס את ההשקעה הרבה של איל"ן,
המותאמת לצרכים המיוחדים של הנכים בכל מגזר ומגזר ולכל נכה באופן
פרטני .במהלך אירוע הפתיחה הפליא הילד סאשה סוקולוב ,תלמיד בית הספר
אופקים בחיפה ,בנגינה על פסנתר וסחט מחיאות כפיים סוערות .הילד הארוט

חצ'טוריאן מבית הספר אילנות בירושלים ,ברך בשם האמנים והודה לאיל"ן
על פעילותה למען הילדים הנכים .מייד לאחר מכן החלה מכירת היצירות.
כבר בערב הפתיחה נמכרו יצירות רבות ובסך הכל נמכרו  19עבודות בסכום
נאה .היצירות שנמכרו נמסרו לרוכשים באופן מיידי ויצירות חדשות שהיו
מוכנות נתלו במקומן והוצעו למכירה .בחודש יולי תנדוד התערוכה לבנין חדש
אותו מנהלת חברת "נתון" .איל"ן מודה מקרב לב ליו"ר חברת "נתון" חזי
נוראל ,ולמנכ"ל "נתון" ,מיקי ברדע ,על המיזם המבורך .איל"ן שולח גם תודה
לעמיחי ברגשטיין על הרעיון והוצאתו מן הכח אל הפועל בצורה כה אדיבה
ורגישה .תודה מיוחדת מגיעה להנהלת "נתון" על העמדת האכסניה המכובדת
לרשות איל"ן ,על המשאבים שהושקעו בפרויקט ,על העמדתו של משרד יחסי
הציבור "מורל צור" לרשות איל"ן לפרויקט זה ,וכמובן על התמיכה והאהבה
הרבה שהרעיפו על האמנים ועלי כמארגנת התערוכה .תודה מקרב לב שלוחה
גם למנהל בנין "שאפ" ,חיים כהן ,על העזרה הלוגיסטית בהעמדת התערוכה,
על ארגון למופת של אירוע הפתיחה ועל היוזמות שנקט לעידוד בעלי העסקים
בבניין להגיע ולצפות בתערוכה ולרכוש את העבודות .תודות שלוחות למשרד
יחסי הציבור "מורל-צור" ובעיקר לזאב ינאי ,שפעל בתחום יחסי הציבור
והתקשורת סביב המיזם .זאב ינאי התחבר רגשית לאיל"ן ולאמנים הנכים
ופעל נמרצות להשגת חשיפה מרבית לאירוע זה בפרט ולאיל"ן בכלל.

האמנים וצוות מרכז היום לנכים באר שבע ליד עבודתו של נסים פראייב ¢היער הלוהט¢

ÔÂÏ˜˘‡ ÛÈÒ
עימאד מבי¢ס אילנות בירושלים בחברת ©מימין לשמאל®
השר אבישי ברוורמן¨ הציור שצייר עימאד¨ יו¢ר איל¢ן אהוד רצאבי¨ מנכ¢ל ¢נתון¢
מר מיקי ברדע¨ מנכ¢ל איל¢ן מר שמעון צוריאלי¨ יו¢ר ¢נתון ¢מר חזי נוראל

יום חג יום מיוחד בגן ¢שיבולת¢
מאת∫ חיים בוהדנה¨ מזכיר הסניף¨ מתנדב

הארוט חצßטוריאן מביה¢ס אילנות ברך בשם האמנים המציגים בתערוכה Æ

ברבות השנים של פעילות בסניף איל"ן באשקלון ,התרחש אצלנו הנוהג
הנאה של כיבוד ילדי גן שיבולת – שהוא גן הילדים שבחסות סניפנו
בסופגניות חנוכה.
כבר משעות הבוקר אני דואג להזמין אצל טובי הקונדיטורים בעיר
אשקלון 2 ,או  3קרטונים של סופגניות מפתות עבור ילדינו שבגן וגם לכל
כח האדם המופקד על הפעלתו המבורכת ,גננות ,מסייעות ,מדריכות
מקצועיות ועוד.
אין דבר יותר מרחיב את הלב מלראות את הקטנים האלה מחכים
לסופגניות העגולות הקוצר רוח ,תוך מחיאות כפיים מעודדות.
בשבילי ,רגעים קסומים כאלה ,גם בחנוכה וגם בט"ו בשבט ,מפצים על כל
המאמץ הכרוך בניהול הסניף הוותיק ומתנדביו המסורים .להחזיר חיוך,
ולו לרגע ,לפניו של ילד מילדינו אלה ,מחזיר לנו את השמחה ,שכה דרושה
גם לנו ,בימים קשים אלה.
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מרכז יום
פעילויות מרכז היום ביבשה באוויר ובמים
במיםÆÆÆ
טיפולי הידרותרפיה שילוב מנצח של טיפול והנאה°
כתבו∫ אורי אלבר ©פיזיותרפיסט®¨ לואיס ריוס ©מרכז התחום הפיזי®
ודנה ביטון¨ מנהלת מרכז היוםÆ
המים ,כידוע" ,מקטינים מגבלות ומעצימים יכולות" .למים יתרונות,
כמו הפחתת נשיאת המשקל והעומס על הגוף )בשל כוח הציפה( ,מה
שמאפשר הרפיה ושחרור של הגב והאגן .הדבר חשוב ומשמעותי במיוחד
למטופלים אשר מרבית שעות היום ישובים על כיסאות גלגלים .בנוסף,
המים מאפשרים תרגול פונקציות מתקדמות שלא ניתן לבצע ביבשה )בשל
חולשת השרירים( ,כמו עמידה ,הליכה ועלייה במדרגות .תרגול במים
מאפשר גם שיפור יכולת לב ריאה  -כתוצאה מפעילות בתנועה -דבר שלא
מתאפשר במצב הקיים שבו המטופל יושב ללא תנועה .בנוסף ,יש לשהייה
במים השפעה מיוחדת ומשמעותית על מצבו הנפשי של האדם.
במרכז היום שוהים  56מטופלים .בבדיקה שערכנו נמצא שטיפול
הידרותרפי עשוי לתרום לשיפור איכות חייהם של  46מקרב המטופלים.
היה לנו ברור כי הפעילות לא תוכל לסייע לחלק מהמטופלים .הבדיקה
העלתה שחלק מהמטופלים זקוקים לטיפול הידרותרפי בדחיפות
המרבית 15 .מטופלים נבחרו לקחת חלק בפרויקט זה .לאור האמור ,בחרנו
לקיים שלושה סבבים של טיפולי הידרותרפיה ,במכון ההידרותרפי בשער
הנגב )מרחק נסיעה של כ 40 -דקות( ,המרוחק כ 50 -ק"מ מבאר שבע.
בכל קבוצה שולבו ארבעה עד חמישה מטופלים .מי שמתלווים לפעילות
הם אורי ,הפיזיותרפיסט ולואיס ,מרכז התחום הפיזי ואחראי חדר
הכושר .כמו כן מתלווים לקבוצה מדריך ומדריכה אשר אמונים על הטיפול
הסיעודי .כל קבוצה זכתה ל 12-מפגשים ,במהלכם כל אחד מהמטופלים
שהה במים וטופל במשך  45דקות .הפעילות התקיימה בשיתוף פעולה בין
צוות מרכז היום וצוות מהמרכז ההידרותרפי.
הטיפול במרכז ההידרותרפי הינו באמצעות התחייבות של קופות החולים.
מימון הסעות המטופלים אל ומהמכון ההידרותרפי )סכום לא מבוטל(,
נעשה בתרומתם האדיבה של ה"מאמצים שלנו" – עובדי תרכובות
"ברום" .התרומה נעשית באמצעות וועד העובדים ,בראשותו של יו"ר
הוועד ,אבנר בן סניור ,אשר ביקר במכון במהלך פעילות הקבוצה במים.
לביקור הצטרפו גם נציגי החברה :פנינה עינב ,מזכירת הוועד וחגית
רחמים ,מנהלת קשרי קהילה .את הביקור ליוותה מנהלת האגף הטיפולי
במרכז ההידרותרפי ,הפיזיותרפיסטית עירית צדק ,אשר תומכת ומסייעת
להצלחת הפרויקט .הטיפול במכון ההידרותרפי בקבוצה הראשונה
הסתיים ועתה נעשים ההכנות לקראת הפעילות עם הקבוצה השנייה.
להלן מעט תובנות ,רשמים והרגשות של משתתפי הסבב הראשון מקבוצת
ההידרותרפיה :רפאלה" :אני מרגישה יותר כוח בכל הגוף ,תנועת הידיים
שלי קלה יותר ,גם ההליכה קלה יותר ,אני יכולה להתכופף הרבה יותר
בקלות  -להגיע לרגל ,לנעול נעליים .אני מתקלחת כל יום לבד! הביטחון
העצמי שלי גבוה יותר .אני יכולה לעשות יותר ,להעיז .יש לי כוח לפתוח
פקקים .התחלתי לבשל כל יום! אני יכולה לעבוד לאורך זמן ,לא מתעייפת
מהר .אני מרגישה הפחתה בכאבים .אני שוכחת שיש לי בעיות .אני הולכת
טוב יותר .הייתי רוצה לעשות הידרותרפיה כל החיים ,רק להיות עצמאית
כבר שווה."...
מורן" :הבריכה עוזרת מאוד להפחית את הכאבים שלי בכתף ,הגב שלי
יותר משוחרר .אני מרגישה שהתחזקתי ,בעיקר בברכיים .יותר קל לי
לעמוד ,בסיוע עמידון .יותר קל לי לדרוך על כף הרגל ,אני מצליחה להחזיק
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את צינור המקלחת ביד ימין ,דבר שהצלחתי לפני כן רק ביד שמאל .אני
מצליחה להרים אגן ולנוע קצת יותר במיטה".
מוטי" :לא חלמתי שאוכל ללכת ,אפילו לא במים .לא ידעתי בכלל איך
מרגישים בהליכה .מאוד כיף ללכת .אני יכול לעבוד הרבה יותר במים
מאשר ביבשה .אני יכול למתוח יותר את הרגליים .הרבה יותר קל לי
לשנות תנוחות של הגוף והצוואר .נעלמו לי הכאבים".
אינה" :הטיפול במכון נתן לי אפשרות לעשות דברים נוספים ולפגוש
אנשים חדשים מחוץ למרכז זה תמיד טוב .במים יש לי הרגשה טובה.
סוף סוף אני לומדת שחיה .אני יכולה ללכת בלי פרוטזה ומרגישה כאילו
שאין נכות .במים אני יכולה לעשות תרגילים שאין באפשרותי לעשות על
הקרקע .הפעלת שרירי הבטן והרגליים עוזרת לי גם לחילוף החומרים
בגוף ,דבר חשוב ביותר לנכים כמוני בכסא גלגלים".
בשם כל משפחת מרכז היום ,אנו מודים לכל מי שמאפשר לנו להעניק
ליקרים לנו את הטיפול לו הם כל כך זקוקים!
צילום קבוצתי מתרכובות
ברום∫ אבנר¨ פנינה וחגיתÆ
מהמרכז ההידרותרפי∫
אנדראה¨ דורית¨ ממרכז
היום∫ מורן¨ רפאלה¨ מוטי
ואינה¨ אורי¨ לואיס ודנהÆ

טיפול מחוייך  מוטי ואורי

ביבשה ÆÆÆ
למידה והנאה משותפת°
שת¢פ עם סטודנטים לפיזיותרפיה
מבית הספר רקאנטי למקצועות הבריאות
כתבו∫ אורי אלבר ©פיזיותרפיסט®¨ לואיס ריוס ©מרכז התחום הפיזי®
ודנה ביטון¨ מנהלת מרכז היוםÆ
מזה מספר שנים מתקיים שיתוף פעולה פורה בין מרכז היום לבית הספר
למקצועות הבריאות על שם רקנאטי  -המגמה לפיזיותרפיה – באוניברסיטת
בן גוריון בנגב .שיתוף פעולה זה חשוב מאוד עבור מרכז היום והסיבות לכך
רבות .בין אלה :חשיפת הסטודנטים )אנשי המקצוע לעתיד (...לצרכים

הייחודיים של אוכלוסיית היעד של המרכז ,למסגרת המרכז וגם שלנו ,וגם
כאופציה להשתלבותם כמתנדבים פוטנציאליים במרכז היום.
כיוון שכך ,ראו במרכז היום חשיבות להידוק הקשר עם צוות המגמה.
סוכם על שיתוף פעולה בארבע דרכים:
ביקור במרכז היום של כתה שלמה :על מנת להבין את תפקיד הפיזיותרפיה
במרכז היום ,חשוב שהסטודנט יכיר את כלל המסגרת על מגוון תחומי
הפעילות שהמרכז מציע.
בוקר קליני ,מהתיאוריה לפרקטיקה :חשיפה ראשונית של סטודנטים ,שנה
א' ,לפיזיותרפיה בשטח בכלל ובמרכז טיפולי בפרט.
הדרכה בראיונות תקשורת :תרגול ראשוני ומעשי ,לסטודנטים שנה א' ,של
מיומנויות התקשורת עם מטופל .אין ספק כי בנוסף לסטודנטים ,צוות מרכז
היום הפיק רבות ממפגשים אלו ,שכן נחשפנו לרבדים נוספים ועמוקים יותר
של המטופלים שלקחו חלק בפרויקט זה.
התנסות קלינית :בהתנסות קלינית הסטודנט נחשף לעבודת הפיזיותרפיה
במרכז היום ומתנסה בעצמו במקסימום הטיפולים .הסטודנט מגיע למרכז
לאחר שלמד את כל הקורסים הרלוונטיים ,חווה התנסויות קליניות
בתחומים נרחבים ובהשגחת הפיזיותרפיסט ,לומד להכיר את המטופל ,לתכנן
תכנית טיפול ראויה ולתת לו את הטיפול המתאים.
למרכז היום רווח גדול מהכשרת סטודנטים לפיזיותרפיה :כוח אדם נוסף,
פרויקטים משותפים עם האוניברסיטה ועוד.
שיתוף הפעולה עם המרכז חשוב ומשמעותי גם לסטודנטים  ,כפי שהדבר בא
לידי ביטוי במכתב של גלית גרינברג ,עו"ס ופיזיותרפיסטית,
המתאמת את ההתנסויות הקליניות מטעם המגמה לפיזיותרפיה והמרצה
בקורס התקשורת:

¢דנה היקרה¨
קשה למצוא מילים להודות על שהכנסת אותנו היום אל ביתך וליבך¨
ולא קשה להבחין כי אחד הםÆ
את והצוות עמלתם וטרחתם ליצור בית כל כך חמים ופתוח¨ שמהר
מאוד מצאנו עצמנו חלק ממנו¨ נשבים בקסמו¨ בלי שום רצון להסתובב
לאחור ולצאת מהדלת Æרובנו¨ אגב¨ הינו עושים זאת¨ דקות ספורות לפני
כן¨ כי קיים הפחד ויותר מזה חוסר המודעות Æהצטרפנו למספר נכבד
של אנשים להם הוכחת כמה מוגבלות היא נגישה Æויותר מזה הוכחת
לנו כמה חלומות הם נגישים°°
המילים שלך החליפו¨ עבור כולנו¨ רחמים עצמיים בתקווה ובאהבהÆ
ולמרות ההצלחות בדרך והפירות שקטפתם¨ מוחך לא מפסיק לרחוש
ואינו מפנה מקום לנוח מעט על זרי הדפנהÆ
היה זה שיעור לחיים¨ מלא בתובנות ותוחלתß Æידע אינו הבנה ¨ßתודה על
שהראית לנו משהו אותו לא ניתן לתפוס גם בספרים הכי עביםÆ
דור אמר בסרט ßכנראה שבישלתי מהלב ÆßÆÆכולנו מקווים שהמשאב הזה
לא ייגמר לעולםÆÆ
תודה על הכנסת האורחים¨ מקווים לראותך גם בהמשך¢ ÆÆÆ

והרומן נמשךÆÆÆ
שי ,סטודנטית במגמה לפיזותרפיה ,יצרה קשר טלפוני עם המרכז וביקשה
להביא פרלינים משוקולד מעשה ידיה .הפרלינים היו יפיפיים וטעימים.
הכישרון זעק לשמיים מה עוד שמחווה זו נעשתה מכל הלב ומכל השוקולד!
סטודנטית אחרת ,תמר ,יצרה עימנו קשר וסיפרה כי השיגה עבור מטופלי
המרכז כרטיסים להופעה )בהיכל התרבות( של להקת המחול בה היא
רוקדת .ולא חסרות דוגמאות נוספות למעשים כל כך אנושיים המגלמים
בתוכם כל הרבה מחשבה ורצון טוב  .לא פלא שהחבר'ה במרכז היום נהנים
משיתוף הפעולה עם הסטודנטים ,מצפים לבואם ונהנים מהמפגש עימם.
" זה שיר אהבה פשוט ,פשוט שיר אהבה"...

אגדה של הגדה
מאת∫ רונה קפוסטיאנסקי¨ מרכזת תחום האומנות
ודנה ביטון מנהלת מרכז היום
האגדה שלנו מתחילה לפני מספר חודשים כשנענינו להצעה של חברים
וותיקים מבית הספר "מיתרים" ממיתר ,לקחת חלק פעיל ,בשנת הלימודים
תש"ע ,בפרויקט יזמים צעירים.
הרעיון היה ליצור מיזם חדש וחדשני ,שיש בו משום התרומה למרכז היום,
בשיתוף עם קבוצת היזמים הצעירים ממיתר – קבוצת "מטרה" .במפגש
הראשוני )במהלכו הכרנו ,למדנו ו צחקנו( ,הועלו מגוון רעיונות ולבסוף
התקבלה החלטה ללכתעל פרויקט בשם "אגדה של הגדה" .לאחר עבודה
מאומצת ,ולא לפני שהתגברו על לא מעט קשיים ,הפכה האגדה למציאות.
לקראת חג הפסח יצא לשוק מוצר חדש – הגדה ייחודית לפסח ,מעוטרת
בציורים פרי יצירתם של המטופלים והמבקרים במרכז היום .להגדה
הייחודית סגולותיה הנוספות :היא ניצבת על השולחן באמצעות תושבת
קשיחה ,היא דו לשונית ) עברית ואנגלית( וכן ,ניתן לצרף אליה את הלוגו של
החברה המזמינה .וכמו בכל אגדה טובה ,גם סופה של אגדה זו הוא סוף טוב.
ההגדה מבית היוצר של מרכז יום נמכרה ב 100,000-עותקים במחיר של ₪ 25
לעותק אחד .מעבר להזמנות הישירות שהתקבלו במרכז היום ואצל היזמים
הצעירים ,ניתן היה לרכוש את ההגדות בכל סניפי "אופיס דיפו" הפרושים
ברחבי הארץ .מעבר לתחושה מרוממת הלב שיש שכר לעמלם של "העושים
במלאכה" ,יש הרבה גאווה בידיעה שבכל כך הרבה בתים בישראל ,ניצבות
הגדות מרכז היום על שולחן החג!

¢אגדה של הגדה¢

תלמידי פיזיותרפיה שנה א'2010 ,
בי"ס רקנאטי למקצועות הבריאות
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כמוצר נלווה לפרויקט ההגדה ,הופקו גם כרטיסי ברכה ,אף הם מעוטרים
בציורים מעשה ידיהם של החבר'ה שלנו.
בימים אלו ממש עסוקים במרכז היום בשיווק מארזים ,הכוללים חמישה
כרטיסי ברכה וחמש מעטפות.
במרכז היום כבר רוקמים תוכניות לעתיד ומתכננים ייצור מוצר נוסף .אך
בשלב זה ,מעדיפים במרכז שלא לחשוף את את זהותו .יהיה המצר אשר יהיה,
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גם במרכז היום מצפים לא רק לרווחים כלכליים ממכירתו ,אלא גם לראות
ממנו "רווחים הסברתיים".
כאמור ,פרויקט "אגדה של הגדה" הופק במסגרת פרויקט "יזמים צעירים".
כיוון שכך ,נטל חלק פרויקט "אגדה של הגדה" )בתחילת חודש יוני( בתחרות
הגמר המחוזית של "היזמים הצעירים" שהתקיימה באוניברסיטת בן גוריון
בנגב .נקל להבין את התחושה המופלאה של כל אלה שהיה להם חלק
בפרויקט ,כאשר השופטים בתחרות בישרו כי פרויקט "אגדה של הגדה" של
מרכז היום זכה במקום הראשון!!!
בעוד מספר ימים אמורים אנשי מרכז היום לנדוד צפונה ,על מנת לייצג
)בכבוד (...את הנגב בתחרות הגמר הארצית .הקבוצה שתזכה במקום הראשון
בתחרות זו ,אמורה לייצג את ישראל בתחרות "היזמים הצעירים" העולמית
אשר תתקיים באיטליה.
כגימיק לתחרות ועל מנת להראות את חדוות היצירה ,ואת העבודה
המשותפת וה"עכשוויות" של הפרויקט ,יצרנו את "קליפ המקפלות" .בקליפ
הייחודי ניתן לצפות ב"יוטיוב" תחת הכותרת "יזמים צעירים בשיתוף מרכז
אילן ,שיר המקפלות"!!! בכתובת
http://www.youtube.com/watch?v=Lv0XSbY8cLc

המבוגרים יודעי הדבר( שבכוחותינו להכין מוצרים שיש להם ביקוש בשוק.
למדנו מילדים בכיתה י' ,שבכוחנו לחשוב שונה ,בגישה יצרנית ופרסומית
"משתלמת" יותר .בקיצור :למדנו שיעור לא קטן בשיווק.
זכינו להכיר ולעבוד עם קבוצת אנשים צעירים ,חדורי מוטיבציה ,מסורים,
אחראים ,מחויבים ,בעלי יכולת ארגון ותכנון .זכינו לשתף פעולה עם חבורה
של צעירים בעלי יכולת להפעיל אחרים ,יצירתיים ,אכפתיים ,בעלי יכולת
להכיל ,לקבל ,לתת אשר באו לתת ,על מנת לנצח את הדעות הקדומות,
הקושי ,המגבלות ,ובדרך  -גם את התחרות!
וכאשר היה צריך לארוז במהירות ,תוך כדי הקפדה על איכות ,עשרות אלפי
הגדות ,ישבו באולם אחד ילדים מפרויקט יזמים ,סטודנטים מאוניברסיטת
בן גוריון ,ומבוגרים ממרכז היום ,וארזו במרץ ובאווירה יצרנית ונעימה .זה
היה בלי ספק מחזה מרגש לכל משקיף מהצד.
מיותר לציין )או שדווקא לא (...שהחבר'ה במרכז היום נהנו מאד מתהליך
הפקת הפרויקט ,איש איש בתפקיד שלקח על עצמו – ציור ,ריקוד ,שיווק,
אריזה ,צילום ,גרירת ארגזים ,ועוד .החבר'ה ממרכז יום הוכיחו שאם נותנים
להם כנפיים ,אז הם יודעים לעוף!
להצלחת הפרוייקט שותפים רבים להם מגיעה תודה בשם כל משפחת מרכז
היום :קבוצת היזמים הצעירים מבית ספר "מיתרים" במיתר על כל תשעה
עשר החברים בה.
מוקי כהן  -ידיד וותיק של מרכז היום והמנחה העסקי של "קבוצת מטרה".
ליאור ממו וטל אלבס – סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב ,אשר ליוו
את הפרויקט כמנחי התלמידים.
מלי צור – מורה מבית הספר "מיתרים" ,אשר ליוותה ותמכה בתלמידים
לאורך הפרויקט.
ניסים ממו – מנכ"ל "אופיס דיפו" ,שרתם את סניפי הרשת ובכך אפשר
מכירה לציבור הרחב.
ניסים אדר – מנכ"ל כי"ל מוצרים תעשייתיים ,שחיבק וסייע לכל אורך הדרך.
הנהלת איל"ן .תודה מיוחדת למנכ"ל שמעון צוריאלי ,ליועצת המשפטית עו"ד
כרמית הראל ,לעוזרת המנכ"ל ענת לוי .תודה לכולם על הליווי ,התמיכה,
הייעוץ המקצועי והנכונות לסייע בכל רגע נתון להצלחת הפרויקט.

באווירÆÆÆ
קורס תעופה לומדים ומיישמים

קורס נמשך כ 15 -מפגשים ומשתתפים בו כתשעה מטופלים.
הקורס כולל :הדרכות לימוד תיאוריה :ב 12 -המפגשים נלמדים הנושאים
הבאים :אווירודינמיקה ,מונחים בסיסיים בפיסיקה ,מעט מטאורולוגיה
ותעבורה אווירית .מגוון הנושאים נלמדים תוך התייחסות למבנה המטוס,
הכוחות הפועלים עליו במהלך הטיסה ,אופן היווצרות כוח עילוי ,מצבי
טיסה ,צירים והגאים ,מכשירי תא טייס ,מכשירי ניווט תעבורה אווירית
ועוד .במסגרת הקורס מתקיימים שלושה סיורים :סיור במוזיאון ח"א
)מטוסי העבר ומורשת קרב חייל האוויר( ,ביקור בטייסת קרב או הרצאת
טייס קרב וצפייה במסלולי טיסה כולל המראות ונחיתות והטסת טיסן
מונחה רדיו .במסגרת הקורס נכללת טיסה לימודית ,שמטרתה הצגה מעשית
של מרבית האלמנטים הנלמדים בשיעורי התיאוריה  -המראה ,נחיתה,
ניהוג ותמרון המטוס ,אופן שימוש במדי מהירות ,כיוון וגובה ,ביצוע פניות,
נסיקה ,הנמכה וגלישה ,שימוש באמצעים להגברת עילוי ,ושימוש במכשירי
ניווט להתמצאות .הטיסה הלימודית היא הכרחית להפיכת הקורס לחוויה
משמעותית ולהפנמת העקרונות הנלמדים בחלק התיאורטי ,זאת על ידי
יישום האלמנטים שנלמדים בקורס .מהלך הפעילות ביום הטיסה :הגעה
למנחת תימן ,ביצוע הדרכה מעשית על חלקי המטוס )גוף ,כנפיים ,מייצבים,
הגאים ,מקזז ,מערכת פיטו ,כני נסע ,אנטנות רדיו( ,ביצוע ביקורת חיצונית
לפני טיסה ,חזרה על מכשירי תא הטייס )שעונים תפעול הגאים ונתוני מנוע(,
ביצוע ביקורת פנימית לפני טיסה ,הנעה וביצוע הטיסה.
במהלך הטיסה מתבצעת הדגמה מעשית על מרבית האלמנטים שנלמדו
בקורס – בשילוב של תיאוריה ומעש .בין אלה :תהליכים של מצבי טיסה,

יצירת קליפ המקפלות

אומרים ש"סוף הוא תמיד התחלה חדשה" .אומרים גם ש"מכל מלמדיי
השכלתי ומתלמידיי יותר מכולם" .ואנחנו למדנו! למדנו )כן ,אנחנו,

מאת∫ ירדנה חיזקיהו¨ בוגרת הקורס ומטופלת במרכז היום
ודנה ביטון¨ מנהלת המרכז
במסגרת פרויקט "לגעת בחלום" ,נגענו בחלומו של עומרי החולם להיות טייס.
כמו ב'נגיעות' רבות אחרות ,כך גם לאחר הנגיעה בחלום של עומרי מרכז היום
כולו יצא נשכר.
"הרווח" הוא איציק פייר ,טייס אזרחי ,שעזר לנו להוציא את "הנגיעה
בחלום" אל הפועל .איציק פייר ,מתנדב מאז במרכז היום  -מתנדב עם
ומכל הלב! במסגרת התנדבותו ,איציק ,בשיתוף עם זוהר קדם )מרכז תחום
ההוראה ,העיסוק ותרבות הפנאי במרכז היום( ,מעביר במרכז )זו השנה
השנייה ברציפות( קורס הכרת תעופה.
קצת על הקורס :קורס להכרת התעופה הכללית הינו קורס יוקרתי ,העוסק
בתחום שאינו שיגרתי והמאפשר הצצה רחבה לעולם התעופה המרתק.
הקורס מסביר הלכה למעשה את הגורמים המאפשרים לגוש מתכת כבד
"לנצח" את כוחות הטבע ולהמריא לשמים למרות היותו כבד מהאוויר.
בקורס לומדים כיצד נוצר כוח העילוי המאפשר לכלי טיס להמריא ,כיצד
מטיסים )נוהגים( אותו ,מה הם המכשירים המסייעים לטייס לדעת מהירות
כיוון וגובה ,כיצד מנווטים את המטוס ליעד מוגדר על הגלובוס בתנאי ראיה
ובתנאי אל ראות ,ומה הם ההפרעות האפשריות בביצוע טיסה בסיסית .כל
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זוכה פרס ישראל לשנת תש¢ע

המראות ונחיתות ותמרון המטוס תוך הדגמה של הפעלות מערכות ההיגוי,
שימוש במכשירי עזר והתמצאות ,שימוש בסיסי בעזרי ניווט ,הדגמת מערכות
רדיו וטלפון לתקשורת ותרגול יציאה וכניסה למנחת /שדה תעופה .בסיום
מתקיים סיכום הטיסה ..במהלך חודש יוני  ,2010התקיימו  4מפגשי טיסות
לימודיות .בכל מפגש השתתפו  4מבוגרי הקורס וכל אחד מהם עלה לטיסה
בנפרד .עד כה התקיימו שני קורסים ובקרוב אמור להיפתח הקורס השלישי.

כל שבי רציתי לעוף
ירדנה ,ממחישה באופן הטוב ביותר את חוויות הקורס'" :כי השמיים לה'
והארץ נתן לבני אדם' .האמנם? אולי פעם .כי האדם לא מסתפק באדמה
והרצון לעוף טמון בו עוד מימי קדם .אני נזכרת באגדה על אב ובנו שכל כך רצו
לעוף עד שהדביקו לעצמם כנפיים וקפצו מראש ההר .אומרים שהם הצליחו
לעוף ,אך בגלל שהתקרבו לשמש ,הדבק נמס והם התרסקו .בתור ילדה אהבתי
והאמנתי לאגדה הזו .היום אני יודעת מה נדרש כדי להחזיק מטוס באוויר ואני
מחייכת כשאני נזכרת בתמימות שהייתה מנת חלקי בילדות.
דרך ארוכה עבר עולם התעופה מאז הדאון של האחים רייט ,הכדורים הפורחים
)שעד היום משמשים אותנו (...והמטוסים הרגילים ,עד שהגענו למטוסי הענק
שחוצים את כל כדור הארץ במהירות האור ,הקול והכול.
אין דבר מדהים יותר מלעוף! זוכרים את הנדנדה בגן שהיינו מבקשים בצרחות
של פחד עוד יותר ,מהר יותר ,גבוה יותר? ביקשנו שכמעט ונתנתק מן הקרקע,
שכמעט וניגע בענן .כמה שהגוף כבד יותר ומוגבל וקשה תנועה ,ככה הנפש רוצה
להשתחרר ולהסיר את הכבלים .היא רוצה לא להרגיש את המשקל והיא רוצה
ללעוג לכוח הכבידה .הלוואי ונוכל לרחף באמת ולא רק בגלל שלקחנו קצת
יותר מידי מהכדורים הקטנים האלה שמרחיקים את הכאבים הקשים ויוצרים
לפעמים את התחושה המענגת הזו של 'היי אני פה ,אבל לא פה ,כי אני בדיוק
עף '...אז אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה שמחתי שנבחרתי להיות בקבוצה
הראשונה שתקבל שיעורי טיסה )אמיתיים!!!( תיאורטיים ,תרגול מעשיים
)על יבש( והסוכרייה בסוף :לטוס במטוס קל ול ה ט י ס את המטוס בעזרת
ובהנחיית המדריך .בואו לא נגזים ,אני לא הטסתי בעצמי אבל לקחתי חלק
פעיל בהטסת המטוס .בעצם ,אני ושאר חברי הקבוצה המתלמדים ,היינו מעין
עוזרי טייס .כל ההנאה הצרופה הזו נועדה לגעת ולו במעט בחלומם של רבים
מאיתנו  -לפרוש כנפיים ולעוף ,תרתי משמע.
אל תחשבו חלילה שמדובר בשיעורי טיסה למראית עין .מדובר בדבר האמיתי.
זכינו ללמוד את מקצוע התעופה .ליתר דיוק :לטעום על קצה המזלג ,אבל עדיין
מדובר בשיעורי טיסה לכל דבר .איציק ,טייס ומורה לתעופה בבית ספר לטיסה
בשדה תימן ,הגיע למרכז היום מידי שבוע במשך חודשים ארוכים והנחיל לנו
ידיעות רבות בתחום .למדנו למשל על הכוחות הפועלים על המטוס ומה בעצם
מחזיק אותו באוויר .למדנו את 'השפה המדוברת' בתחום התעופה ,כלומר ,את
המונחים בהם משתמשים העוסקים בתחום .למדנו שמדידת מרחק מבוצעת
עפ"י 'מייל' ,מדידת משקל ב'ליברות' ,נפח ב'גלונים'  -וזו רק ההתחלה.
מאחר ומדובר בקורס רציני ,מצאנו את עצמנו לומדים את חוקי הפיזיקה.
שיעורי הפיזיקה ,מהם חמקתי בתיכון ,קיבלו פה משמעות אחרת ואמיתית.
ניוטון לא כזה משעמם וברנולי זה לא שם של פסטה .עד היום ,למיטב ידיעתי,
הרוח הייתה דבר נעים שנשב על הפנים וקירר אותנו .היום אני גאה לדעת
שהרוח היא תנועה של אויר יחסית לקרקע או למטוס .באיזה שהוא מקום
ידיעת הכוחות הפועלים על המטוס )מעבר לאמונה בבורא עולם( גורמת לי
לשלווה .עצם ההבנה כיצד פועל הכלי האדיר הזה מרגיעה במקצת .בינינו,
אם הייתם יודעים שמשקל ,עילוי ,סחב וגרר ,הם הכוחות הפועלים על המטוס
ומאזנים אותו לא הייתם רגועים יותר? במסגרת השיעורים ,איציק )המורה
החתיך ,המקסים והחכם( ,ערך לנו סימולציה  -דימויי טיסה במצבים שונים

על ידי המחשב .הוא הביא למרכז היום דגם מוקטן של מטוס קל והסביר
לנו באופן כמעט מעשי כיצד פועל כל חלק  -כנפיים ,זנב ,מדחף ,מנועים וכו'.
כמו כן ,ביקרנו בבסיס חיל האוויר בחצרים ,שם התקבלנו בזרועות פתוחות.
במסגרת הסיור צפינו בהמראות ונחיתות של מטוסים ושוחחנו עם טייס
מן המניין של חיל האוויר .כן בנות .טייס חתיך עם סרבל אפור ומשקפי ריי
בן ובייבי פייס .יותר שווה מטום קרוז!! בסיור אחר שנעשה אחר הצהריים,
הגענו למנחת המשמש חובבי טיסנים וצפינו במדריך שלנו ,איציק ,שבמסגרת
התחביבים שלו מטיס טיסנים .איציק הדגים לנו על ה'צעצוע' שלו הטסה
והנחתה ואפשר לנו להחזיק את הג'ויסטיק של הטיסן ולהטיס אותו .מדובר
במשחק שמיועד ל'ילדים' בני ארבעים ומעלה ,גם ללא תסביכים מיוחדים .בכל
אופן ,זה היה אחר צהריים קסום .צפינו בשקיעה ולמרות שהיינו על הקרקע
הרגשנו בעננים .לפני זמן מה ביקרנו במוזיאון חיל האוויר וראינו את המטוסים
הענקיים ומסוקי הקרב המקורקעים .התחושה של כולנו הייתה כמו ביום
העצמאות .כאשר רעשה המדינה בבשורה הקשה שאסף רמון התרסק עם
מטוסו ונהרג ,הצטמררתי ויחד עם חבריי לקבוצה שוחחנו על האסון .המונחים
של 'מאבד גובה'' ,ורטיגו' ו'בלקאאוט'' ,שנשמעו שוב ושוב בחדשות ,קיבלו
עתה משמעת אחרת .הבנו באופן שכלתני מה שאולי עבר על המטוס והטייס.
כאבנו יחד עם כל עם ישראל את מותו של הנער המופלא הזה .קצרה היריעה
מלסכם את כל שלמדנו בשיעורי הטיסה .גולת הכותרת הייתה הטיסה עצמה
שהתרחשה במועד מאוחר יותר .הלוגיסטיקה של לאפשר לקבוצה לא קטנה של
אנשים מוגבלים )מרביתם בכיסאות גלגלים( לעלות על מטוס ולהטיס אותו,
מצריכה שיתוף פעולה של המון גורמים שהתגייסו לסייע לנגיעה בחלום הזה.
המתנו בסבלנות עד שנגענו בשמיים.והתעטפנו בענן"...
מוסיפה אליס טרה  בוגרת הקורס ומטופלת במרכז היום∫
¢חוויה מדהימה Æהדובדבן שבקצפת הייתה הטיסה עצמה Æנהניתי מכל רגע
למרות שקצת פחדתי והרגשתי כאילו זו רכבת הרים Æהיה כיף של חלום
וחלום של חוויה Æאני רוצה להודות לדנה ולזוהר שפעלו רבות להגשים את
החלום הזה ועוד יותר לאיציק הטייס החתיך והחמוד שליווה והטיס אותנוÆ¢
חשוב לציין שאיציק¨ שהפך זה מכבר לבן בית במשפחת מרכז היום¨ מוכן
להעביר את הקורס בהתנדבות במסגרות איל¢ן גם במרכז הארץ°°°
איציק≠ אין כמוך °°°תודה על הכל°°°

רפאלה¨ בוגרת קורס תעופה ומטופלת
במרכז היום ואיציק מטיסים טיסן

חיים¨ בוגר קורס תעופה ומטופל
במרכז היום ואיציק מטיסים מטוס

סיור בבסיס חצרים

זוכה פרס ישראל לשנת תש¢ע
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אירוע התרמה למטרת הקמת
מועדונית שיקומית לילדי איל¢ן
מאת∫ אנקה גולדפינגר¨ יו¢ר סניף איל¢ן חדרה ומיכל דינוביץ¨ רכזת הסניף
ביום שישי ,ה 11/6/10-התקיים אירוע התרמה לאיל"ן חדרה בגינה הקסומה
של יעקב וחנה סדן שהינה חברת נהלת איל"ן .המטרה :לגייס משאבים כספיים
לפרויקט ייחודי – הקמת "מועדונית שיקומית לילדי איל"ן" במרכז תלמים
בקיבוץ מגל.
המועדונית הוקמה בחסות משרד הרווחה ,בפיקוחה ועזרתה של מפקחת שיקום
אזורית איריס קופר ,עמותת "עזרה"  ,מרכז "תלמים" וכמובן עמותת איל"ן.
המועדונית מאפשרת לילדים בעלי מוגבלויות לקבל טיפול מותאם אישית,
במסגרת חווייתית ,באמצעות רכיבה טיפולית על סוסים ,טיפול בעזרת כלבים,
טיפול בבעלי חיים ,חוגים שונים ,פעילות חברתית ארוחה חמה ועוד .הילדים
מגיעים למועדונית פעמיים בשבוע )בהסעות מבתיה"ס( בסיום הלימודים
וחוזרים בהסעות ,בתום הפעילות ,לבתיהם  -אור עקיבא ,חדרה ,פרדס חנה,
גבעת עדה ,הכפרים הערביים באזור והקיבוצים באזור.
הגישה הטיפולית נשענת על ראייה מערכתית כוללנית ,המתייחסת למכלול
הצרכים של האדם ,תוך מתן הזדמנות לחוות חוויות חיוביות בלבד ומקסימום
חוויות של הצלחה ,כחלק מתהליך הטיפול והשיקום.
צוות המדריכים והמטפלים הם בעלי השכלה וניסיון בתחומם ולכל ילד מוצמד
מתנדב .המתנדבים הם מקיבוץ מגל ,מדרשת כפר הרואה ומתנדבים נוספים.
באירוע ההתרמה בית משפחת סדן ,שהתנהל באווירה חמה ונעימה ,התקבלו
האורחים בסבר פנים יפות על ידי חברות ההנהלה והם התכבדו במאפים
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מלאכת ידם של חברות ההנהלה ,וגם כאלה שהתקבלו בתרומה.
אורח הכבוד באירוע החגיגי היה יו"ר איל"ן ארצי ,רו"ח אהוד רצאבי.
בדברים שנשא הוא שיבח את סניף איל"ן חדרה והאזור ,על פעילותו
המוצלחת למען ילדי איל"ן ומשפחותיהם .רו"ח רצאבי ציין בדבריו כי
התרגש מאוד ביום העצמאות תש"ע ) ( 2010עת קיבל  -בשם משפחת איל"ן,
איגוד ישראלי לילדים נפגעים  -את "פרס ישראל על מפעל חיים ,תרומה
מיוחדת לחברה ולמדינה" ,מידי נשיא המדינה וראש הממשלה.
מי שעוד כיבדו בנוכחותם את האירוע היו יו"ר עמותת "עזרה" ,נינה צוק
)השותפים לפרויקט המועדונית( ,רכזת המועדונית ,רותי קמון ,נציגי הקהילה
הנגישה ,יו"ר ארגוני מתנדבים ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים של איל"ן
ארצי ,אביבה מובשוביץ ,חברת ההנהלה הראשית של איל"ן ,ויויאן לב ועוד
אורחים רבים אחרים המלווים את איל"ן לאורך כל הדרך.
האורחים באירוע צפו במופע קומי-מוסיקאלי של השחקנית מיכל גולדברג
"שש נפשות – שבע ברכות" .למרות החום והלחות ,האווירה באירוע הייתה
נעימה לאורך כל הערב ,הרבה בזכות המארחת הנפלאה ,חנה סדן.
יו"ר איל"ן חדרה והאזור ,אנקה גולדפינגר ,ציינה בדבריה את מתנדבות
הנהלת איל"ן המסורות נירה אוחובסקי ,דבורה ברכני ,זהבה בלן ,חנה
ויסבלך ,רחל קידר ,רותי צימרמן ,אתי נווה ,בתיה קמפף ,יהודית מיכאלוביץ,
עליזה בלומשטיין ,יהודית שריג ,מאירה שטרנברג ,חנה סדן )המארחת(
ורכזת הסניף ,מיכל דינוביץ.
אנקה גולדפינגר ציינה במיוחד את חנה ויסבלך שמייצגת את איל"ן חדרה
בפרויקט המועדונית השיקומית במגל ו"עושה עבודה מצוינת לקידום
הפרויקט" .לידיעת הקהל הרחב :נדרשים מתנדבים נוספים לפרויקט
המועדונית .לפרטים נא לפנות למשרד איל"ן. 04-6332160 :

¢בזאר יד שניה ¢בקניון לב חדרה
מאת∫ מיכל דינוביץ¨רכזת סניף איל¢ן חדרה והאזור
בתאריכים  8.3.2010 , 7.3.2010התקיים בקומת הכניסה בקניון לב חדרה "בזאר יד שנייה" שכל הכנסותיו הועברו לאיל"ן ,איגוד ישראלי לילדים נפגעים -סניף
חדרה .אנשים רבים תרמו חפצים שונים כמו כלי בית ,קרמיקה ,זכוכית ,עץ ,ברזל ,צעצועים ,תמונות ושאר אביזרים .החפצים תומחרו ונמכרו במהלך הבזאר
על-ידי מתנדבות איל"ן.
יו"ר הסניף ,אנקה גולדפינגר מוסרת שהבזאר עבר בהצלחה רבה והיא מודה לתושבי חדרה והסביבה  -לתורמים ולרוכשים כאחד .תודה מיוחדת היא שולחת
גם למתנדבות  -בניהולה של נירה אוחובסקי ,חברת הנהלת סניף חדרה והאזור  -שעמלו קשה להצלחת הבזאר .תודה מקרב לב שלוחה גם להנהלת קניון לב
חדרה ולהנהלת קניוני ישראל על שיתוף הפעולה.
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תרומה כפולה

בית ספר אופקים

מאת∫ הילית פולגר¨ מנהלת סניף איל¢ן חיפה

אÆב Æיהושע מתארח בבי¢ס אופקים

בני אוהד לומד בביה"ס הריאלי בחיפה .לאחרונה החל ביה"ס במסע
אירועי התרמה להצלת חייה של ילדה בשם איב לוגסי  -ילדה שמחה
חייכנית ואוהבת חיים .איב חלתה במחלה נדירה ועד כה עברה 7
ניתוחים בארץ ובעולם ועליה לעבור ניתוח דחוף שעלותו למעלה ממיליון
דולר .כחלק ממסע ההתרמה ,נמכרו כרטיסים בחודש מאי להצגה של
יובל המבולבל ובעלי החליט – כתרומה לאיב  -לרכוש עשרה כרטיסים.
לאחר רכישת הכרטיסים הציע בעלי לתרום את הכרטיסים לילדי איל"ן
)שיצאו למופע המשעשע בלוויית מלווים ונהנו מאוד( וכך בעצם התבצעה
תרומה כפולה .אין ספק שמאז שהחל הקשר שלי לאיל"ן ,עברנו אני
ומשפחתי הליך ארוך של הבנה ופתיחות לתרומה לקהילה ולאוכלוסיות
נזקקות .בשמי ובשם משפחתי אני מודה על ההזדמנות שניתנה לנו.

מאת∫ גלית אמסלם¨ מנהלת ביה¢ס אופקים

אירועי ט¢ו בשבט
מאת∫ ענבר בן משה¨ מזכירת סניף איל¢ן חיפה
במרץ  2010נערכו  2ימי כיף לילדי מרכז הספורט של איל"ן חיפה ולילדי
ביה"ס אופקים לחינוך מיוחד .ימי הכיף התקיימו באוטופיה פארק
הסחלבים ,בקיבוץ בחן ,לב ליבו של השרון ונערכו בתמיכתה הכספית של
עמותת "לתת תקווה" ,מרכז עזרה וסיוע לילד .כ 60-ילדי איל"ן ,כולל
מלווים ,נהנו לשהות בחיק הטבע ,ביער הטרופי .הילדים התרשמו מאלפי
הסחלבים הנדירים מרחבי העולם והצמחים טורפים וצפו בחיות השונות
בפינות החי שבפארק.
לאחר הסיור המרגש עברו הילדים סדנת שתילה של לאקי במבוק ,אשר
בסיומה כל משתתף קיבל את פרי יצירתו .יום הכיף הסתיים בארוחת
צהריים במסעדת הפארק .ימי הכיף תרמו לילדי איל"ן במישור הנפשי-
ריגשי ועוררו התרגשות רבה בקרב הילדים שלדבריהם עברו חוויה
נעימה ומהנה .אין ספק שאת הרגעים המרגשים ,המהנים והקסומים ,ילוו
את הילדים בהתמודדותם היומיומית עם הנכות.

ביום ב' ה ,15.2.10 -נערך מפגש ספרותי בהשתתפותו של הסופר החיפאי א.
ב .יהושע בבי"ס אופקים ,בי"ס לתלמידים בעלי אינטליגנציה תקינה ונכויות
פיזיות מורכבות ,וכן קבוצת תלמידים בוגרים אשר לומדים ספרות מזה
מספר שנים .התלמידים לומדים שירה ,פרוזה ומחזאות ,בהתאם לסטנדרטים
הנלמדים כהכנה למבחני בגרות בספרות.
התלמידים הביעו את משאלתם לפגוש את הסופר המוערך א .ב .יהושע.
כהכנה למפגש למדו התלמידים את הנובלה המוקדמת "חתונתה של גליה".
התלמידים נחשפו לנובלה על כל רבדיה ומשמעויותיה ותוך כדי תהליך
הלמידה הכינו מאגר שאלות מאתגרות לסופר.
המפגש נערך בספריית ביה"ס ,בהשתתפות המנהלת ,גלית אמסלם ,המורה
לספרות ,סיגל ידיד ,צוות ביה"ס ונציגי הורים .התלמידים גילו יכולת בלתי
רגילה למצוא חיבור רגשי עמוק לנובלה וממנה להשליך על ההתמודדות
היומיומית .המפגש היה פורה ומעמיק והסופר היה קשוב ונענה בחפץ לב
לשאלות התלמידים .שני הצדדים הביעו את רצונם להמשכיות הקשר .בי"ס
אופקים הגיש תלמידים ל 2 -יחידות לימוד לבגרות בספרות והתלמידים עברו
את הבחינה בהצלחה רבה .אנו מצפים כי מתוך קבוצת הבוגרים תצמח קבוצה
נוספת שתיגש לבחינת הבגרות בספרות בשנה"ל הקרובה.

המשורר אÆב Æיהושע וילדי ביה¢ס
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יום כיף בחברת חשמל
חוות חפציבה
אנו תלמידי כיתת "יסודי ב'" וחט"ב א' מביה"ס "אופקים" בחיפה,
בי"ס לתלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות ,הוזמנו ע"י חברת חשמל
ליום חוויתי מסכם בחוות חפציבה .כל השנה למדנו בשיעור מדע
וטכנולוגיה על נושא החשמל במסגרת פרויקט "נתיב האור" של חברת
החשמל ושמחנו מאוד כשהוזמנו להפנינג המסכם בחוות חפציבה.
כשהגענו למקום אכלנו ארוחת בוקר קלה ומיד עם תחילת הסיור חברו
אלינו מהנדסים נחמדים ,שליוו אותנו לכל אורך היום .סיירנו בשבילי
חוות חפציבה ומכל עבר יכולנו ליהנות ממופעי רחוב ,שכללו הצגות,
מוסיקה ,ריקודים ושירים .היה הפנינג שמח וססגוני והגיעו תלמידים
רבים מכל רחבי הארץ .את ההפנינג חתמנו בארוחת צהריים טעימה
ומשביעה.
מאוד נהנינו ואנו מקווים שנוזמן גם בשנה הבאה.
תלמידי כתת "יסודי ב'" וחט"ב א'
בי"ס אופקים ,חיפה.

בית ספר ירוק
כתבה∫ גלית אמסלם ¨ מנהלת בית הספר אופקים
אחת המטרות של בית הספר היא לטפח ערכים של אחריות ,אכפתיות ומעורבות
חברתית ,הן בבית הספר והן בקהילה .אנו רואים חובה אזרחית ,חינוכית
ומוסרית לגלות אחריות ולפעול לשינוי המצב .על כן ,החלטנו להעלות את הנושא
על סדר היום הבית ספרי ,באמצעות פיתוחה של תכנית ייחודית בשם "הכדור
בידיים שלנו" ,העוסקת בנושא איכות הסביבה.
בשנה"ל הנוכחית קיבל בית הספר שלנו הכרה כבי"ס ירוק ואנו גאים על כך
מאוד ומברכים את התלמידים ,ההורים והצוות על המאמץ המשותף .יישר כח !

גלית¨ ותלמידת אופקים¨ נועם פרו≠שולץ¨ עם אביה¨ עופר פרו¨ שהוא גם יוßר ועד הורים
באופקים Æבטקס של הכרת בי¢ס אופקים כ¢ביס ירוק ¢במחוז חיפה של משרד החינוך

המנגן מבי¢ס אופקים
מאת∫ דבי בלוק טמין¨ עו¢סית¨ ביה¢ס אופקים
סאשה סוקולוב בן  ,13תלמיד בבי"ס אופקים הוא נער מוכשר במיוחד בנגינה
בפסנתר .סאשה עלה ארצה מרוסיה בשנת  2006וגר בחיפה עם סבו וסבתו ,אמו
ואחיו הקטן .סאשה לומד נגינה אצל מורה לפסנתר שמבינה היטב את קשייו.
סאשה לא קורא תווים ,אבל מצליח לזכור יצירה אחר יצירה רק בזכות כישרון
נדיר וזיכרון יוצא דופן ,שבאמצעותם הוא מנגן רפרטואר של עשרות יצירות
מעולם המוסיקה הקלאסית וגם המודרנית .סאשה ניגן בטקס הפתיחה של
תערוכת ציורים של נכי איל"ן "אמנות נגישה" שהתקיימה ב– 25.4.10ברמת
גן ,אירוע שכיבד בנוכחות השר אבישי ברוורמן .סאשה סוקולוב נבחר גם לנגן
באסיפה הכללית של איל"ן.

אנו גאים בסאשה המנגן°°°
∏±
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השר ברוורמן מתפעל מנגינתו של סאשהÆ
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בית מרים
מנהיגות לאיכות ומצוינות

להמשיך ולפעול לשם קידום יעדים אלו ולהיבחן בשנה הבאה בנוגע לקריטריונים
נוספים .אנה ,אחת המשתקמות בבית מרים ,התבקשה לנסח את חזון בית מרים
והיא עשתה זאת באמצעות דרך הביטוי היחידה שלה -ציור שציירה.

מאת∫ דפנה הולנברג¨ עדי ואלצר
לפני כשנה הוצע ל"בית מרים" ,מרכז יום לנכים השייך לסניף איל"ן חיפה,
להשתתף בפרויקט "איכות ומצוינות בגליל" .מטרת הפרויקט :להפעיל תוכנית
אסטרטגיה רב שנתית לשיפור וייעול מערך העבודה והשירותים הניתנים במקום.
שש עמותת מאזור הגליל לקחו חלק בתחרות ובית מרים הגיש את מועמדתו
בהתייחס לקריטריון הראשון " -מנהיגות לאיכות ולמצוינות".
את ישום התוכנית לאיכות ומצוינות הוביל הצוות הניהולי ,בליווי מסור של מבקר
איכות מ"כרמל אולפינים" ,אסף נתיב ,שהתנדב במסגרת הפרויקט לחנוך את בית
מרים ,בשיתוף פעולה עם המשתקמים ,הצוות הסיעודי ,המקצועי והמתנדבים.
בית מרים נרתם במלוא המרץ לתהליך .בישיבות הצוות הועברו לצוות הפרא
רפואי והמקצועי הבהרות והנחיות לגבי שותפותם ומעורבותם האישית בקידום
התוכנית .בנוסף ,התקיימו פגישות עם הצוות והמתנדבים שבהן נדונו ,בין היתר,
החזון והמדיניות של הבית וכן שיטות ואמצעים לקידום והתייעלות מרכז
היום .במסגרת הפעילות פותחו כלים למדידה ובקרה לבחינת תפקודו הפיזי,
הקוגניטיבי ,והרגשי של כל משתקם .כמו כן ,גובשה חוברת נהלים והופקה חוברת
המסכמת את יישום הפרויקט.
כולם היו שותפים מלאים בקידום התהליך והתרגשות רבה ניכרה לקראת הגעת
השופטים למרכז היום .מנהלת סניף איל"ן חיפה ,הילית פולגר ,שהייתה מעורבת
לאורך כל שלבי הפרויקט ,כיבדה בנוכחותה את ביקור השופטים וזכתה לשמוע
מהם דיווחי שבח והערכה על הפעילות של בית מרים במסגרת הפרויקט.
בית מרים זכה במלוא הניקוד עבור הקריטריון עליו נבחן ,אך הזכייה האמיתית
הינה התהליך שהמרכז עבר בהנחלת יעדי איכות ומצוינות .בבית מרים מתכוונים

מטיילים בשבילי רמת הנדיב
ובמוזיאון ראלי
מאת∫ אילנה נקוריאקוב¨ משתקמת ¢בית≠ מרים¢
במהלך חודש מאי יצאנו ,חברי מרכז היום ,אנשי הצוות ומתנדבי "בית -מרים" ,לטיול
ברמת הנדיב שבזיכרון יעקב ובמוזיאון ראלי בקיסריה .רמת הנדיב הינו פארק רחב
ידיים שהוקם לזכרם של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד ואשתו הברונית עדה.
הברון ,נצר לענף הצרפתי של משפחת רוטשילד ,היה נדבן ותומך עיקרי ביישוב היהודי
בארץ ישראל בראשית המאה העשרים .מכאן גם נגזר כינויו "הנדיב הידוע" ו"אבי
היישוב" .הברון ורעייתו נקברו ,לפי רצונם ,באחוזת הקבר שבמרכז הגן .בתחילת
הטיול צפינו בסרט על הברון ועל הפארק .לאחר מכן המשכנו לטייל בגן הריחות ,בו
ניתן למצוא צמחי תבלין ,אותם אפשר להריח אך גם להרגיש – באמצעות האותיות
הכתובות בכתב ברייל והמיועדות לאנשים כבדי ראייה .ביקרנו בגן הורדים השופע
פריחה צבעונית וריחנית של ורדים ,וצפינו במזרקות המים ושעון שמש הממוקמים
בו .בגן ניתן למצוא מפלי מים ,ברכות דגים ,דקלים מסוגים שונים וכמובן את אחוזת
הקבר ,אותה ראינו רק מבחוץ מכיוון שלא יכולנו להגיע אליה כיוון שהדרך אל אחוזת
הקבר אינה נגישה) .אחד המקומות הבודדים בגן שאינו נגיש( .את הסיור ברמת הנדיב
חתמנו בפיקניק בחיק הטבע .מרמת הנדיב המשכנו לקיסריה ,שם ביקרנו במוזיאון
ראלי ,מייסודו של הארי רקאנטי .המוזיאון מורכב משני בנינים ,בהם מוצגות יצירות
אמנות בנושאים שונים .אני אישית נהניתי מאוד מתערוכת הציורים בנושא סיפורי
התנ''ך .ברחבת הכניסה ,בחצר המוזיאון מזרקות מים ופסלים.
הטיול ריגש אותי מאוד ונתן לי הרגשה טובה ורעיונות לכתיבה.
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אנה יורוביצקי¨ מיכאל פרנקל ואלדד לבן על רקע הגנים
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בית קסלר
פרס האיכות והמצוינות ∞≤∞±
מאת∫ משה דולב¨ מנהל בית קסלר
בחודש יוני  2010הסתיים תהליך מובנה ומתוכנן של חידוש ליבת הערכים החזון
והאסטרטגיה של בית קסלר לשנים  .2010-2014במסגרת התהליך נבנתה תוכנית
עבודה רב שנתית ,הכוללת יעדים מערכתיים לכלל המעון ויעדים מקצועיים לכל
תחום פעילות בנפרד.
היעדים כוללים הגדרת מדדי איכות לכל תחום ,במטרה להעלות את שביעות
הרצון של הדיירים ,העובדים והמתנדבים .בנוסף ,הוקמו מערכות בקרה
מקצועיות וניהוליות וחיזוק השותפויות האסטרטגיות עם חברות ,ארגונים
ועמותות באזור בפרט ובארץ ובחו"ל בכלל .דגש מיוחד ניתן לחיזוק המקצועיות
וימי עיון מחד והעצמת הדיירים וחיזוקם מאידך.
בבית קסלר אומץ הביטוי "האויב של הטוב הוא הטוב מאוד" והתוצאות לא
אחרו לבוא ..בזכות השיפור באיכות העבודה זכה בית קסלר להכרה והערכה:
בטקס חלוקת פרסי "איכות ומצוינות" של האיגוד הישראלי לאיכות ,קיבל בית
קסלר  4כוכבי איכות.
הטמעת תפיסת העולם של איכות ומצוינות מאפשרת שיפור מתמיד של
תהליכים מקצועיים ,ארגוניים וניהוליים שמזרים אדרנלין ,הנאה וחדוות עשייה
בשגרת החיים בעבודת המעון.
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מרכז ספורט
טיול אופניים רוכבי איל¢ן חיפה
מאת∫ עטרה שלומוביץ¨ מזכירת מרכז הספורט
בחול המועד פסח ,ה 2-באפריל  ,2010יצאה חבורה של  10ילדים ובני נוער ,חברי
מרכז שיקום וספורט אילן חיפה ,לטיול בשבילי העפר של קיבוץ עין המפרץ.
בדרך כלל מתאמנת החבורה ברחבת האספלט של מרכז הספורט ,או ,בימים
גשומים ,בתוך אולם הספורט .הפעם ניתנה לרוכבים ההזדמנות לרכב במשך שעה
וחצי ,באוויר הפתוח והצלול וליהנות מיפי הנוף שמסביב ולהרגיש כשאר הילדים.
את הטיול המיוחד יזמה מדריכת החוג הנמרצת ,נועה ויניק .אל חבורת הרוכבים
התלוו מלווים ובני משפחה .בסיום המסלול התכבדו כולם בעוגיות של פסח
ובשתיה .במרכז ספורט איל"ן חיפה מבטיחים שזהו הטיול הראשון בשרשרת של
טיולי רכיבה על אופניים בחיק הטבע.

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ

המועדון החברתי
ניצחון המוסיקה על הגוף
מאת∫ נאוה לבון¨ רכזת המועדון החברתי ואחותו של אבי
מעת לעת מארח המועדון החברתי של איל"ן ירושלים מרצים ואנשים מעניינים
המוכנים לתרום מניסיונם ומהידע שלהם .בנוסף לכך וכחלק משיתוף הפעולה בין
המסגרות ,הוזמן אבי ישי ,חבר בקהילה תומכת לנכים בדרום ירושלים ,לספר
על המוסיקה אותה הוא יוצר ולהציג את סיפור חייו ואת דרכו להתגבר על
המכשולים באמצעותה .אצל אבי ,מתופף במקצועו ,אשר הופיע בהרכבים שונים
עם טובי המוסיקאים ,התגלה לפני  13שנה גידול שפיר בתחתית גזע המוח .מדובר
במקרה נדיר שיש רק לכ 200 -איש בעולם .לאחר שנתיים של ניסיונות לאתר
מנתח מתאים ,נסע אבי עד לפניקס בארה"ב כדי לעבור הניתוח .התוצאות היו
מאכזבות וכתוצאה מכך עולמו של אבי השתנה ,והוא הפך להיות מוגבל ונאלץ
להשתמש בכסא גלגלים .אבי סיפר על תהליך שיקום ארוך וכואב ,ועל הצלחתו
למצוא דרך להתגבר ולחזור לעסוק במוסיקה .כיום אבי מלחין ומנגן מוסיקה
באמצעות מכשור ממוחשב מיוחד ,ובנוסף לכך שהוא מקליט דיסקים הוא גם
מלמד תופים .סיפור חייו של אבי ,ריגש את חברי המועדון החברתי וכולם הביעו
הערכה והערצה להתמודדות המדהימה שלו ולרצונו העז להשתקם .בנימה
אישית :ליוויתי את אבי לכל אורך הדרך  -הניתוח ,השיקום ,הקשיים בחיי היום
יום ,והרצון להשתקם בכל מחיר .ראיתי את ההתקדמות והעקשנות שלו לא לוותר
להיות אופטימי ולראות את חצי הכוס המלאה.

קהילה תומכת חיים עצמאיים יום כיף
הידעתם? ד"ר ורה ויצמן ,אשת נשיא המדינה הראשון ,הייתה בין מקימי איל"ן.
מידע זה ועוד סיפורים רבים ומעניינים ,נחשפו באזני חברי הקהילה התומכת
בעת ביקורם בבית חיים ויצמן.
יום הכיף החל בביקור ברחובות ,בביתו הפרטי של ד"ר וייצמן ,אשר שימש גם
כמשכן רשמי בעת היותו נשיא המדינה .חברי הקהילה התומכת ערכו סיור
מודרך בבית ולאחר מכן )על פי בקשתם( הם ביקרו בחנות איקאה בראשל"צ,
שם אכלו ארוחת צהריים ,סיירו בחנות ורכשו מוצרים שונים.

הצלחה בטורניר הטניס בנתניה
שחקני קבוצת הטניס ,המייצגים בכבוד את סניף ירושלים ,מתמידים
בהצלחותיהם .במהלך טורניר טניס בינלאומי שהתקיים בנתניה בחודש מאי
 ,2010התקיימו מספר משחקי טניס על כסאות גלגלים ,בהם השתתפו חברי
הקבוצה .היטיב לשחק שלומי מרציאנו ,אשר הגיע למשחק הגמר ליחידים וזכה
במקום השני .כל הכבוד!!
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בית תמר ≠ ¢הפחד שלי מהכלב¢
טיול לאילת מרץ ∞≤∞±
מאת∫ תמר אליהו¨ מנהלת בית תמר
במרץ  2010יצאו דיירי בית תמר לטיול שנתי לאילת .המסלול כלל מפגש יוצא דופן
עם מפעל המחזור של מכרות תמנע ,ביקור אשר התאפשר בזכות מנהל המפעל,
אודי ,שנאות לארח אותנו .אודי הסביר והדגים לדיירי בית תמר כיצד המפעל
ממחזר מתכות ואת אופן השימוש במשאבי הטבע של הסביבה המדברית .דיירי
בית תמר היו מרותקים להסברים ונהנו מהנוף המדברי.
באחד הערבים ,במהלך טיול בין דוכני הטיילת בעיר אילת ,הייתי עדה לתגובתם
הנסערת של מספר דיירים לכלב שעבר בסמוך .הכלב ,שהיה קשור ,הלך בנועם לצד
בעליו .בו במקום החלטתי לעשות מעשה .יזמתי פגישה עם מגדל ומאלף כלבים
באילת וקבעתי עימו מועד למפגש חוויתי עם כלבים .המפגש ,שהתקיים בכרי
הדשא של מלון ספורט באילת ,התאפשר בזכות הגמישות שגילה מנהל המלון.
המפגש היה מאתגר בתחילתו ומהנה מאוד בסופו .בתחילה ליוו דיירי בית תמר את
המתרחש בקריאות פחד וחששות ונשאלו שאלות של מדוע ולמה? היו גם כאלה
אשר הביעו פחד ונשמעו קריאות של "אני מפחדת" ו"לא רוצה" .סוף המפגש לא
העיד דבר על תחילתו .הכלבים הקטנים ,שהיו חמודים וממושמעים ,כבשו את לב
הדיירים ורובם נהנו מאוד מהמפגש .יתרה מזאת :היו בין הדיירים שטיילו לבד עם
כלב וחלקם טיילו עם מלווה ברחבי כרי הדשא .החיוך ניצח את הפחד.

מעון הנכים גילה ¢הקמצן¢
מאת∫ תמר אליהו¨ מנהלת בית תמר
"הקמצן" הינה ההצגה הרביעית שחברי החוג לדרמה ממעון הנכים גילה מעלים על
בימת התיאטרון .ראש החוג והבמאי יהודה וקסמן ,ואנוכי )המשמשת כיד ימינו של
הבמאי וכמפיקה בפועל( ,עובדים בשיתוף פעולה מזה שש שנים ,יחד עם דיירי המעון.
ההצגות הראשונות של החוג לדרמה " -מחפשים עבודה" ו"למרות הכל"  -היו פרי
עטם של חברי החוג .היו אלה הצגות שהביאו לקהל הצופים "טעימה" מחיי היומיום
של האדם הנכה ,מנקודת ראות אישית  -לאו דווקא מצד הקושי ,אלא דרך ראיה
חיובית של המצב ,התמודדות יוצרת ,הומור והרבה אופטימיות .בשנתיים האחרונות
עבר החוג למימד קלסי בעבודתו ומולייר נבחר כ"מחזאי הבית" .במסגרת זו הועלתה
בשנה שעברה ההצגה המוכרת "החולה המדומה" .ההצגה הועלתה בלשון נקבה
וזאת מכיוון שאת הדמות הראשית בהצגה שיחקה ליאורה זוסמן ,שלצערנו הרב
נפטרה חודשים ספורים לאחר מכן .השנה ,המשכנו עם מולייר ,והעלנו את "הקמצן"
ההצגה הועלתה בתיאטרון "המעבדה" ,במסגרת פסטיבל צמי"ד שהתקיים בבירה.
האולם היה מלא באוהדים ,חברים ,בני משפחה  ,חברי הנהלה ומארגני הפסטיבל.
דורון כץ ,ששיחק את הדמות הראשית )הרפגון הקמצן( ,רואה את עצמו כמי שקיבל
לידיו את השרביט מידיה של ליאורה ז"ל .כץ ,לכל הדעות והביקורות ,בהחלט ראוי
לכינוי שחקן ראשי! חבריו של כץ להצגה ,נכנסו אף הם היטב לדמויות השונות
 -אינגה רובין ,כמריאן ,ירון רובין ,כמר ז'ק ,רפי אנגלהרד כלפלש המשרת ורותי

אייזיק ,כפרוזין השדכנית .השחקנים ,חברי החוג ,למדו עם השנים "להיכנס" ממש
לתפקידים ובכך הם ממלאים את הכלל הראשון שמחויב כל שחקן תיאטרון טוב
 ליצור דמות ולהציגה מול קהל באולם תיאטרון אמיתי וחי ,עם כל האמצעיםהטכניים הדרושים .מיותר לציין שההצגה זכתה להצלחה גדולה והקהל קיבל את
השחקנים בתשואות רמות .כמו בכל ההצגות הקודמות ,גם הפעם השתתפו בהצגה
מתנדבים מן הקהילה ,שתרומתם לתהליך בכלל ולהופעה בפרט ,הינה בעלת
חשיבות עצומה לשני הצדדים .השתתפות מתנדבים בכל החוגים ,ובדרמה בפרט,
גורמת לדיירי מעון הנכים גילה ,שמחה גדולה ותחושה של שותפות בחיי היומיום,
וזאת באמצעות עבודה יצירתית משותפת שהנפש מוצאת בה ביטוי .אני מסיימת
בברכת יישר כוח גדול לשחקנים ,ומאחלת להם הצלחה בהמשך הדרך.
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בי¢ס אילנות
משתתפים בתערוכת אומנות נגישה
התרגשות רבה אחזה בהארוט ועימאד )נציגי בי"ס אילנות( ,חגית ונדיה )נציגי מרכז
היום( כאשר התבשרו כי הם נוסעים להשתתף בטקס פתיחת תערוכת ציורים
ברמת גן .טקס הפתיחה היה שיאו של תהליך בו עסקו המסגרות בהכנת הציורים,
בבחירת הציורים שיישלחו לתערוכה ובקביעת הנציגים שייצגו את הציירים
וישתתפו בטקס הפתיחה המרשים .הארוט ,אשר בירך בשם המשתתפים היה מלווה
באחיו .הוא היטיב להתראיין ולספר אודות אהבתו הרבה לציור .עימאד וחגית הציגו
בגאווה את יצירותיהם ,ונדיה ,שהייתה מלווה באביה המאמץ ,התרגשה מהמעמד.
לאחר האירוע המרגש ,חזרו כולם לירושלים ושיתפו את חבריהם בחוויות מהאירוע.

מרכז יום
מפגש מרגש עם חיילים
התרגשות רבה אחזה בחבר'ה כאשר קבוצת חיילים המשרתים בחיל הרפואה
התארחה במרכז היום.
השמחה הרבה לראות את קבוצת החיילים הציפה אותם והאינטראקציה הייתה
נהדרת.
החיילים הגיעו חדורי מוטיבציה ורצון לספר מחוויותיהם ולהכיר את האנשים
במרכז היום .והחבר'ה התעניינו בתפקידיהם בצבא  ,אופי השירות והמשימות
אליהם החיילים נשלחים.
הביקור כלל סימולציה והדגמה של פיגוע וטיפול בפצועים שעורר עניין רב והתפעלות
בקרב החבר'ה והבנה טובה יותר למורכבות תפקידם של החיילים.
בהמשך היום ,החבר'ה הציגו לפני החיילים את העשייה הרבה במקום ,והחיילים
סייעו להם ויצרו איתם מוצרים.
בעקבות הצלחת יום זה ,התארחו במרכז היום גם קבוצת חיילים ממג"ב.
מפגשים מרגשים לכולם .תודות לחיילי חיל הרפואה ולחיילי מג"ב.
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נתינה מכל הלב
חוג המחשבים במרכז היום מהווה מוקד משיכה לכולם ,ומדרבן את התלמידים
ללמוד ולהתקדם .שמחה גדולה אחזה בחברי חוג המחשבים כאשר יום אחד
התקבל משלוח של  5מסכים שטוחים ,מה שמסייע לחבר'ה לראות בחדות רבה
ולהתמיד בלימוד המחשבים .תרומה חשובה זו למרכז היום היא פרי יוזמה של יו"ר
חברת ליונס ,אלי ימין .האחרון הגיע למרכז היום יחד עם חבריו המתנדבים לראות
המרכז ולהציג בפני החבר'ה את המסכים השטוחים .מרכז היום בירושלים שולח
תודה מקרב לב על היוזמה הברוכה.

‰È˙ ÛÈÒ

מעון נכים נתניה
יוצרים במעון נתניה
מעון נכים נתניה הינו מעון פנימייה ממשלתי המונה  66דיירים בוגרים וברי שיפוט
הסובלים מ 100% -נכות .המעון מהווה אכסניה ובית לדייריו ,שמרביתם גרים
בו כבר עשרות שנים .המעון מעניק לדיירים לא רק את כל צרכיהם הפיזיים אלא
מקיים פעילויות שיקום ורווחה כדי לקדם ולשפר את איכות חיי הדיירים .המעון
מעודד יצירה כדרך לביטוי עצמי של הדיירים והצוות נרתם לסייע כדי לגשר על
המגבלות הפיזיות של הנכים על מנת להוציא אל הפועל ואל האור את יצירתם
האמנותית או הרוחנית .לא בכדי התקבלו  3מדיירי המעון כחברים לאגודת ציירי
הפה והרגל הבינלאומית .בנוסף ,התקבלה הדיירת אורית מרטון ,משוררת וסופרת,
כחברה לאגודת הסופרים הישראלית.

¢להיות כלואה בגופי¨¢
ספר שירים חדש מאת אורית מרטון
אורית מרטון נולדה בשנת  .1966במהלך הלידה היא נפגעה במוחה ומאז היא סובלת
משיתוק מוחין קשה .את עשרים ושמונה השנים הראשונות לחייה עשתה אורית
מרטון עם הוריה בקיבוץ גת ,בו גם השתלבה בכיתת בני גילה .היא סיימה י"ב
כיתות ואף זכתה בתעודת בגרות .מגיל עשרים ושמונה מתגוררת אורית במעון נכים
נתניה .כל חייה של אורית מרטון הם מאבק מתמיד בין השכל ,שלא נפגע ,לבין הגוף
המרותק לכיסא גלגלים .ידיה אורית מרטון אינן מסוגלות לשרת אותהּ ודיבורהּ
קשה להבנה וכיוון שכך ,כבר מגיל חמש היא מכתיבה סיפורים קצרים ,מאמרים
ובעיקר שירים .ספרהּ הראשון "הגידו בגת" סיכם מחקר היסטורי על ראשית קיבוץ
גת וראה אור בשנת  .1999ספרה החדש של אורית מרטון  ,הנושא את השם "להיות
כלואה בגופי" ,מכיל אוסף שירים שכתבה לאורך עשרות שנים .השירים מבטאים
את הקונפליקט בו נתונה המשוררת מיום היוולדה .סיפורה הקצרצר "חמישים
חמישים" ,פותח את קובץ השירים ובו תיאור חוויית הלידה מנקודת מבטה של
היוצרת .השירים נוגעים בגעגועיה לחוויות שאין האדם הבריא נותן את דעתו עליהן:
לקול אדם ,לאהבה ולחוויות יומיומיות .אורית פותחת צוהר לעולמה הפנימי החצוי
בשפה הנוגעת בנימי נפשו של הקורא ומעוררת אותו לנסות להבין את האחר.
)מתוך הכתוב בכריכה האחורית של ספר השירים " -להיות כלואה בגופי"(
הרגע ההוא
יתי
ָבּ ֶרגַע ַההוּא ָר ִא ִ
ְתּמוּנוֹת ֶה ָע ָבר ֶשׁ ָבּ ַרח
יתי
ִז ְכרוֹן ַה ְדּ ָמעוֹת ֶשׁ ָבּ ִכ ִ
שׁוֹשׁן ִל ִבּי ֶשׁ ָפּ ַרח.
ַ
ָד ְע ִתּי
ָבּ ֶרגַע ַההוּא י ַ
ָציקוּ ִלי עוֹד
ַה ְתּמוּנוֹת א י ִ
בּוֹר־ה ַחיִּ ים בּוֹ ָמ ַע ְד ִתּי
ַ
ִכּי
וְר ָחב ַעד ְמאֹד.
ָעמֹק ָ

מים
ָמ ָסֶ שׁל ַמיִ ם ַמ ְפ ִריד ֵבּינִי
עוֹלם
ְל ֵבין ָה ָ
חוֹצ ִצים ֵבּינִי ְל ֵבינִי
ַה ַמּיִ ם ְ
בּוֹר ַחת ַבּ ַמּיִ ם ֵמ ַע ְצ ִמי
ֲאנִי ַ
ְל ַע ְצ ִמי
ַה ֵרי ֲאנִי ַרק ַמיִ ם
וֲ

יתי ִל ְשׁכּ ַֹח
ֲאזַי ָר ִצ ִ
יבי א ָראוּ
וְ ֵהם ִמ ְסּ ִב ִ
יתי ִל ְבר ַֹח
ַעד ַכּ ָמּה ָר ִצ ִ
ִמ ְכּ ֵאב ָה ֶרגַע ַההוּא.
„ˆ±π∏± ¯·Ó
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רוח היצירה כנראה שורה במעון הנכים נתניה ולאחרונה יצא לאור גם ספרו של
בנימין לביא העובד הסוציאלי של המעון ,הנקרא "בחלוף התמימות" .מדובר באיש
צוות ותיק העובד במעון שנים רבות ,הסובל בעצמו מנכות פיזית ומוגבלות.
בנימין לביא נולד ב  1960ואת ילדותו וימי נעוריו עבר במושב נהלל .אל הכתיבה הוא
הגיע לאחר שהצליח לנווט את מסלול חייו לחיים נורמטיביים והצליח לסיים תואר
שני בעבודה סוציאלית .הוא נישא ואף הקים משפחה .בנימין לביא משמש כעובד
הסוציאלי במעון הנכים ומתגורר עם משפחתו בקריה הסמוכה .הכתיבה היא נקודת
הישג נוספת בחייו הבוגרים ,המתכוון לפרסם גם ספר ילדים וספר שירה.
"כבר משחר ילדותי הייתי צריך להסתגל
לעובדה שחיי יתנהלו בדרך שונה מחייהם
של רוב האנשים הנמצאים סביבי .במקום
שבו אנשים מהלכים על שתי רגליים יציבות,
אני אצטרך להיתמך בקביים או הליכון ,או
להיעזר בכיסא גלגלים .במקום בו אנשים
ירקדו אני אאלץ להסתפק בהאזנה למוזיקה
)למרות שניסיתי את מזלי גם בריקוד פה
ושם( .נולדתי עם נכות פיזית קשה ,כתוצאה משיתוק מוחין .שיתוק המונע
משרירי גופי לתפקד באופן תקין.
שמתי לי למטרה להגשים את רצונותיי ,שאיפותיי וחלומותיי ,מבלי לתת
למוגבלותי הפיזית לעמוד בדרכי .לא ,אינני מתעלם ממוגבלותי ,פשוט
אינני יכול ,היא שם בכל אשר אפנה ,בכל תנועה שאעשה .24/7 ,יש מצבים
בהם אני יודע ,שאצטרך לעזרתם של אחרים ,על מנת לגבור על מכשול
כזה או אחר ויש מצבים בהם אני יודע שעדיף לוותר או למצוא נתיב אחר
בו אוכל להגשים את עצמי.
ובכל זאת ישנם מספר מרכיבים הנחוצים )כמו במתכון לעוגה( ,על מנת
להצליח ,כנגד כל הסיכויים והם :רצון עז ,אמונה ביכולת ,נכונות לקבל
עזרה מאחרים )בזמן ובמקום הנכונים( ואולי החשוב מכל ,תחושה פנימית
מתמדת ,שלמרות הכול אני לא כל כך שונה מאחרים
ומעל לכל אלה  -אהבה".

‰ÏÂÙÚ ÛÈÒ

בית ספר יובלים
האווירביה¢סב¢יובלים¢
חייל
מאת∫ יהודה גלברג¨ מנהל
בית ספר "יובלים" ,לתלמידים עם שיתוק מוחין בגילאי  ,6-21ממוקם
בעפולה עילית .בית הספר פותח את שעריו לאוכלוסיה הרחבה ,ויוצר קשרים
עם קבוצות שונות המגיעות לביה"ס ותורמות מזמנן וממרצן ושותפות לנו
בתהליכים ובפעילויות בית ספריים.
במסגרת מדיניות זו ,מארח בית הספר ,זו השנה השלישית ,מספר חיילים
מבסיס רמת-דוד ,מיחידת המסוק המוצנח .הקשר נוצר בתיווכו של יו"ר איל"ן
בעפולה ,מנחם הרמתי.
הקשר עם החיילים והפעילות המשותפת מגיעים לשיא ביום העצמאות .בחגיגות
יום העצמאות בביה"ס ,מגיעה אלינו קבוצה של חיילים עם המפקד שלהם.
השנה ,בעזרת החיילים הדלקנו משואות שהוקדשו לכבוד ערכיה של מדינת
ישראל כמדינה דמוקרטית ,השואפת לשוויון זכויות לאזרחיה וליחס של כבוד
לכל אדם באשר הוא אדם .תלמידי בית הספר הכינו שקיות "שי לחייל" )דברי
מתיקה ומצרכים שונים( אותם הם חילקו לחיילים.
התלמידים נהנו מאוד מביקור החיילים ומהקשר שנוצר ואשר העלה חיוך על
פניהם .ניכר גם שהחיילים שתרמו נהנו מהביקור.

Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ

מרכז הספורט
אגף שיקומי חדש נחנך ברמת גן
מאת∫ אברהם תשובה
אגף ספורט שיקומי חדש נחנך במרכז הספורט איל"ן ברמת-גן והוא מתווסף
לכל שאר המתקנים במרכז בו מתאמנים למעלה מאלפיים נכים ,מרביתם ילדים
ובני נוער.
באגף החדש  11חדרי טיפול והתאוששות מיוחדים ,שישרתו את הספורטאים
בסיום סידרת אימוניהם הקשים .האגף החדש הזה הוא מתנת דוד וקטי לוסקי,
להוריהם אברהם ורוז לוסקי  ,זוג נדבנים ופעילי ציבור יהודיים משרלוט צפון
קרוליינה.
טקס הפתיחה של האגף החדש נערך ב 11.3.2010 -בשעה  16:30בנוכחות שר

התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאו ,המשנה לראש הממשלה ,השר לנושאים
אסטרטגיים משה )בוגי( יעלון וח"כ משה )מוץ( מטלון .כמו כן ,נטלו חלק באירוע
משלחת תורמים יהודיים משרלוט ,בראשות התורמים אברהם ורוז לוסקי.
אברהם לוסקי כיום בן  ,84הוא המייסד והבעלים של חברת הפיתוח ונכסי הלא
ניידי "שמרוק מנגנט" והוא נחשב לאחת הדמויות הבולטות בציבוריות היהודית
של העיר שרלוט בצפון קרוליינה .אברהם לוסקי משמש ,בין היתר ,משך שנים
רבות ,כנשיא כבוד של ידידי מרכז הספורט לנכים בישראל ,בשרלוט .לוסקי,
נולד בהוואנה קובה למשפחה ציונית ,הוא מוסמך אוניברסיטת הוואנה במדעי
המדינה והיה בעברו חבר פעיל בשומר הצעיר.
משפחת התורמים התרגשה מאוד מהעובדה שהשרים עוזי לנדאו )המכיר את
מרכז הספורט עוד מנעוריו( ,ומשה יעלון )כמו גם ח"כ משה מטלון ,המקורבים
לספורט הנכים( ,כיבדו בנוכחותם את האירוע.
בדברי ברכתם ציינו השרים לשבח את הפעילות המתקיימת במרכז והודו
בחמימות למשפחת לוסקי על תרומתם.
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ביה¢ס און
יום עיון ל≠ ∞≥ מורים אקדמאים
מארצות אמריקה הלטינית

שאלות וסיירו בביה"ס .האורחים קנו גם תמונות פרי יצירתם של התלמידים.
לסיכום :יום העיון היה מרתק והתחושה היא שבעקבות האירוע יהפכו המורים-
אורחים לשליחים טובים של מדינת ישראל .ולא פחות חשוב :ביום העיון נישא
השם איל"ן בכבוד ובברכה.

מאת∫ חנה לאור¨ יו¢ר איל¢ן ת¢א
בתאריך ה  17/5/2010אירח ביה"ס און ,יום עיון למורים שהגיעו ארצה מארצות
אמריקה הלטינית לימי לימוד במוסדות שונים .בואם של המורים ארצה
הסתייע בזכות עזרת האו"ם ו"מכון גולדה  -הר הכרמל" ,שהינו מכון בינלאומי
לאימון והדרכה בחינוך לארצות מתפתחות.
קבוצת המורים הגדולה התקבלה בחום ובבית הספר דאגו לדוברי ספרדית
מצוות ביה"ס ,שהציגו באמצעות מצגות את עבודת ביה"ס ,כולל מצגת מרגשת
על המסע של התלמידים לפולין.
צוות ביה"ס הכין תוכנית מובנת על דרכי הלמידה והטיפולים הפרא רפואיים
הקיימים בביה"ס .בפני האורחים הוצגו גם הדרכים בהם פועל איל"ן ת"א למען
בית הספר )כולל המכשור החדיש וכלי העבודה המתקדמים( והתלמידים באופן
פרטני .המורים-אורחים היו מלאי התפעלות מהציוד העומד לרשות הצוות
והנכים – שרובו הגדול נרכש ע"י איל"ן ת"א.
מנהלת בית הספר ,מיכל גרוס ,יחד עם צוות בית הספר ,עשו עבודה נפלאה .כל
החומרים תורגמו לספרדית והאורחים נהנו מאווירה לימודית טובה ,שאלו

גב ßחנה לאור¨ יו¢ר איל¢ן ת¢א וגב ßברוריה לוי ¢מכון גולדה≠ הר הכרמל®¢

לזכר שרקßה קופלר
חברתי וידידתי במשך ∞∂ שנהÆ

יציאת משלחת ל¢מצעד החיים¢
לפולין  #אפריל ∞≤∞±

מאת∫ חנה לאור¨ יו¢ר איל¢ן ת¢א

בי"ס "און" הנו מסגרת חינוכית-שיקומית-חברתית על-אזורית לתלמידים הלוקים
בשיתוק-מוחין ) (C.Pונכויות נוספות ,בעלי יכולת למידה .בביה"ס תלמידים בגילאי
 6-21שנים .מעבר למטרות הלימודיות והשיקומיות ,שם לו ביה"ס למטרה ,לאפשר
לתלמידיו התנסויות וחוויות חברתיות-ערכיות ,אותן חווים תלמידים בני גילם
במסגרות החינוך הרגיל .באפריל  2010יצאה המשלחת השביעית מטעם ביה"ס
למסע בן  8ימים לפולין .המשלחת מנתה  8תלמידים מכיתה יב' מביה"ס ותלמיד
נוסף פגוע שיתוק-מוחין מביה"ס "יובלים" בעפולה ,שביקש להצטרף למסע.
חלק מהתלמידים מרותקים לכיסאות גלגלים ,חלקם סיעודיים במאה אחוזים
וחלקם ניידים באופן חלקי .כל תלמיד לווה ע"י איש צוות ומתנדבים שדאגו לכל
צרכיו .התלמידים למדו במהלך שנה"ל תשס"ט ותש"ע על נושא השואה ע"י צוות
שהוכשר לנושא זה .את הקבוצה הדריכה מנהלת בית הספר ,מיכל גרוס .הקבוצה
היוותה חלק ממשלחת ממלכתית של משרד החינוך והייתה שותפה לחוויה יחד
עם תלמידים מתיכונים ממערכת החינוך הרגילה בארץ .המשלחת ביקרה בלודז',
וורשה ,קרקוב ,מיידנק ,אושוויץ-בירקנאו וטרבלינקה .המשלחת מבית הספר
,און" צעדה עם אלפי בני נוער ב"מצעד החיים" והשתתפה בערב הוקרה לחסידי
אומות העולם .המגבלות הפיסיות של תלמידינו לא היוו בעיה והם עמדו בכבוד
בלוח הזמנים הצפוף ,כולל בעליה במדרגות .תלמידי בית הספר יצרו קשרים
חברתיים עם שאר חברי המשלחת .בבית הספר "און" מייחסים למבצע מורכב זה
חשיבות ראשונה במעלה ,הן מבחינה חינוכית-ערכית והן מבחינה חברתית .הקשר
של העם היהודי עם עברו ומשמעות "מצעד החיים" לבני נוער החיים במדינת
ישראל העצמאית והדמוקרטית ,הם אחת ממטרות בית הספר בשמירה על הזיקה
לארץ ,למולדת ולהיסטוריה של מדינת ישראל" .מה שאנחנו צריכים הוא בני אדם
שמתמחים בבלתי אפשרי" )תיאודור רותקה(

שרק'ה,
נשמה טובה ,בלי טיפת מרירות המקבלת הכל באהבה .שרק'ה התגייסה לצבא
הבריטי  ATSושמשה כאחות מטפלת בפצועים .עקב תאונה קשה ,הייתה שרה
משותקת ביד ימין מהכתף עד לאצבעות .במהלך שהותה הממושכת בביה"ח
במצרים ,היא הכירה את ד"ר קופלר ,קצין רפואה בצבא הבריטי .הם נישאו
ונולדו להם  3ילדים.
ידה הפגועה והמשותקת לא הפריעה לה להתנדב ולעבוד בעת"א כעו"ס
ולדאוג לנכים מכל הסוגים.עקב פעילותה הרבה בלגיון הבריטי ודאגתה לנכי
מלחמת העולם השנייה ,השיגה שרק'ה פיצויים והטבות לחיילים ששירתו
בצבא הבריטי במלחה"ע ה .2-היא עמדה בראש הארגון ונהגה להתכתב עם
מיניסטריון המלחמה הבריטי.
על פעילותה הברוכה הזו היא קיבלה מהמלכה אליזבת ,בטקס שהתקיים
בארמון המלוכה ,את אות ההצטיינות . MBE- Member of the British Empire
כמי שמאז ומתמיד הייתה ערה לצרכי נכים ,הצטרפה שרק'ה בשנת  1985לאיל"ן.
מעבר לכך שהיא התמידה לאסוף תרומות ,היא הצטרפה גם ככתבת לעיתון
איל"ן ת"א ופרסמה בו כתבות שונות – על העמותה ,על נכי שיתוק מוחין ,על
הקייטנות ,הפנימיות ועוד .בשלב מאוחר יותר הפכה שרק'ה לעורכת העיתון.
שרק'ה הצטרפה לקבוצת הפעילות בלוך ,והתמידה בפעילותה )בין היתר:
הרצאות על נושא הנכות( למרות מוגבלותה .לכל אורך שנות פעילותה היא
עודדה נכים ,תוך שהיא מהווה עבורם דוגמא אישית בכל הקשור לתפקוד מלא
למרות המוגבלות .לפני מספר שנים פקד אסון את המשפחה  -מות הבן הבכור,
ד"ר בנימין קופלר ז"ל .שרק'ה ,שכנראה נולדה ללא "מרה" ,שוב התמודדה
בכבוד ובהבנה עם האסון הנורא שפקד אותה.
שרק'ה נפטרה במוסד סיעודי בתל אביב ,כמעט במקביל לפטירתו של בעלה
היקר ד"ר מרסל קופלר שהיה עזר כנגדה.
יהי זכרם ברוך!

מיכל גרוס¨ מנהלת בית ספר און

∞≥

זוכה פרס ישראל לשנת תש¢ע

טקס בני המצווה של
ילדי בית ספר און

מרכז יום
¢יופי של מקום¢

מאת∫ סילבינה פרוינד¨ מנהלת איל¢ן תל אביב

מאת∫ איריס זגורי¨ מ¢מ מנהלת מרכז היום לנכים

ביום שני  7.6.2010התקיים טקס "בר המצווה" לילדי בית ספר און .כמו בכל
השנים בעבר ,גם השנה גרם הטקס להתרגשות גדולה בקרב הילדים והפיח
בהם הרבה כוח .קדמה לטקס עצמו פעילות אשר נמשכה מספר חודשים .ילדי
בית ספר און ברי המצווה ,למדו על חשיבות הטקס ומשמעותו לעם היהודי
לדורי דורות .מדריכים מהתנועה הקונסרבטיבית הגיעו לבית הספר ולימדו את
הילדים איך להגיד את הברכות ,את משמעותן והכירו להם את סמלי היהדות.
טקס המצווה נוהל על ידי התנועה הקונסרבטיבית ,באמצעות סידור
לאוכלוסיות מיוחדות עם סמלים וציורים המאפשרים לכלל הילדים הבנת
הטקס ומשמעותו .לאחר הטקס המרגש ,התייצבו בני משפחות ילדי המצווה
כשהם עטופים בטליתות וברכו את הילדים בברכת שהחיינו .סניף איל"ן תל
אביב ,במסורת הנמשכת מזה שנים ,תומך בטקס ובטיול שמארגן בית הספר
לבני המצווה.

ב 27/5/2010 -התארחו במרכז היום של איל"ן ת"א מאפרות מחברת האיפור
"ירין שחף" .נשות /חברות המרכז זכו ל "שעתיים של יופי" ,תרתי משמע ,הנשים
אופרו במקצועיות ע"י המאפרות והפכו מנשים יפות לנשים עוד יותר יפות!
תודתנו נתונה ל  3המאפרות :ירדנה ,אודליה וווארקי ,אשר תרמו מזמנן ואיפרו
באהבה ובמקצועיות רבה.

גן ¢און¢
עבר למשכנו החדש
מאת∫ סילבינה פרוינד¨ מנהלת איל¢ן תל אביב
גן "או"ן סבל שנים רבות מצפיפות גדולה שהשפיעה על היכולת של הצוות
המקצועי לתת את השירות האופטימאלי לילדי הגן ולקידום יכולתם.
בחודש מאי  2010עבר הגן לבניין משופץ וגדול ,המאפשר המשך טיפול מסור
על ידי הצוות ומנהלת הגן .איל"ן תל אביב תמך ,הן כספית והן נפשית ,בכל
התהליך המבורך .במסגרת הפעילויות שערך איל"ן תל-אביב )במהלך שנת
 (2009ראוי לציין את אירוע ההתרמה לרכישת ציוד שיקומי לגן .בנוסף,
נבנה בימים אלה בגן חדר סנוזלן )חדר חושים( לרווחת הילדים .החדר
נתרם ע"י ידידי איל"ן מאוסטרליה .באיל"ן תל-אביב בטוחים כי שיפור
התנאים הפיזיים ישפר את ההזדמנויות לילדי הגן.
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