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מצעד הפרוטות התקיים לפני כחודשיים Æהשנה
מזג האוויר הגשום והסוער במקומות רבים
בארץ¨ והמועד שנקבע ליום ההתרמה לפני
חג הפסח היו בעוכרינו אך תודות למאמצים
האדירים של הסניפים ושל המתנדבים הרבים
וההתגייסות לביצוע ההתרמה מספר ימים
לאחר המועד המקורי הגענו לתוצאות טובותÆ
ראויה לציון אגודת ידידי איל¢ן בראשותו
של מר יוסי רוזן שארגנה אירוע מרשים לציון פתיחת מצעד הפרוטות בהיכל
התרבות בתל אביב בערב יום ההתרמה Æהאירוע המרשים בהנחיית חיים טופול¨
בהשתתפות האמנים יהודית רביץ¨ דני סנדרסון¨ אילנית¨ סי היימן וילדים אמנים
מאיל¢ן ובמעמד הנשיא החמישי של מדינת ישראל יצחק נבון¨ היה יריית הפתיחה
למצעד והביא לתוצאות מרשימות הן מההיבט הכספי והן מן ההיבט התקשורתי
ובעיקר הביא כבוד גדול לאיל¢ן וחשיפה מצוינת לפעילותנוÆ
אני שולח תודה עמוקה לכל חברי אגודת הידידים שעזרו להצלחת האירוע וביחוד
ליוסי רוזן יו¢ר האגודה ¨ שפעל רבות להצלחת הערב ולאיסוף תרומות ולאורלי
שני שהפיקה את האירוע¨ עמלה באופן אישי וגם העמידה לרשותנו את צוות
חברת  OSCAR¥Bשפעל במלוא המרץ ובמיקצועיות והביא להפקה מוצלחת
של אירוע שלא יישכחÆ
תודה מיוחדת לאמנים שתרמו את הופעתם לטובת הערב ובמיוחד ליהודית רביץ
שהלהיבה את הקהל והפכה יחד עם יתר האמנים את הערב למיוחד ובלתי נשכחÆ
ברצוני לשלוח גם תודות לחברת מקאן אריקסון¨ אשר בעקבות פנייתו של יעקב
פרי¨ חבר אגודת הידידים¨ נענתה לאתגר של מיתוג מחדש של איל¢ן וגם הפיקה
בתרומה את קמפיין ¢מצעד הפרוטות ¢ואת כל החומר הפרסומי ל¢מצעד¢
ובכללו גם הפרסומים לאירוע הפתיחה Æלעובדי מקאן המקצועיים והנלהבים¨
למנהלים ולמנכ¢לית היקרה איריס בק≠ תודות על השקעתכם העצומה°
קליפ השיר ¢בזכות אותו איל¢ן ¢שנכתב לרגל הענקת פרס ישראל לאיל¢ן בשנת
∞ ≤∞±הוקרן באירוע Æהשיר נכתב ע¢י עמוס אטינגר והולחן על ידי נחום היימן
בהתנדבות Æסי היימן שרה את השיר בלווי ילדי מקהלת בי¢ס ¢און Æ¢עם סיום
ההלחנה והכתיבה ולאחר ששמענו את הביצוע המרגש של סי היימן הוחלט
באיל¢ן לערוך הקלטה מקצועית של השיר בביצוע סי וילדי מקהלת בי¢ס ¢און¢
ולהוציא תקליטור התקליטור נשלח לכל תחנות הרדיו בארץ ובקרוב בודאי
נזכה לשמוע אותו מעל גלי האתר
בימים אלה עומד להסתיים תהליך קביעת חזון איל¢ן לשנים הבאות¨ אותו מובילה
הנהלת העמותה בעזרת עמותת נובה Æעם סיום התהליך נביאו בפני באי האסיפה
הכללית של איל¢ן ולאחר אישורו נחל בהטמעהÆ
מתחילת שנת  ≤∞±±נערכו מבצעי התרמה ברשתות מסחריות לטובת איל¢ן
וביניהם ברשת השופרסל ובחנויות הספרים של ¢צומת ספרים ¢שהביאו
להכנסות נאות וגם לחשיפה לציבור הרחב Æתודה מיוחדת לידידי¨ אבי שומר
מנכ¢ל ¢צומת ספרים ¢וערן זמורה אשר גם הם חברי אגודת ידידי איל¢ן ¨ על
המהלך החשוב ועל התגייסותם האישית להצלחתוÆ
איל¢ן התברך בידידים¨ מתנדבים¨ עובדים וחברי ההנהלה מסורים Æביחד נצעד
לעבר האתגרים הרבים העומדים בפנינו ונממש אותם בהצלחה°
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אנו עומדים בפתחו של הקיץ ונערכים למפעל
האדיר של הקייטנות Æרבות דובר על מאות בני
הנוער הנפלאים מכל רחבי הארץ¨ בקיבוצים
ובישובים הקהילתיים¨ המארחים את ילדינו ועל
הכנסת האורחים והחוויות שהקייטנות צופנות
בחובן לילדי איל¢ןÆ
העבודה הארגונית הנעשית ברובה מאחורי
הקלעים הינה אדירה ומחייבת תיאום לוגיסטי¨
לרבות מיון הילדים והפניתם לקייטנות המתאימות¨ דאגה להסעות ©הלוך ושוב® וכמובן
ארגון הקייטנה בנית התוכנית וביצוע תוך הקפדה מלאה על הוראות הבטיחות והביטחוןÆ
לכל העושים במלאכה ובראש ובראשונה לרכזות הקייטנה במרכז ולאחראים לכל
קייטנה בשטח¨ שלוחה ברכת יישר כח והצלחה°
מצעד הפרוטות התבצע השנה תוך קשיים גדולים¨ עקב פגעי מזג האוויר והעיתוי
שנקבע לנו¨ ©אחרונים בסבב¨ ימים ספורים לפני חופשת הפסח® Æנדרשנו בשל כך
למאמץ מיוחד והתוצאות במרבית הסניפים הצביעו על ירידה בהכנסות לעומת השנים
הקודמות Æהנהלת איל¢ן עושה הכול כדי לצמצם את הפגיעה בסניפים ולאפשר להם
המשך פעילות כבשנים עברוÆ
אירוע אגודת הידידים לפתיחת ¢מצעד הפרוטות ¢המתואר בכתבה מיוחדת¨ הסתיים
בהצלחה גדולה ומרגשת וגם בהכנסה כספית יפה Æהחשיבות הגדולה מבחינתנו הינה
שזו פעם ראשונה שאגודת הידידים שנוסדה רק לפני שנה מרימה אירוע בסדר גודל
כזה וזוכה להצלחה¨ ברכותינו ותודתנו ליו¢ר האגודה מר יוסי רוזן ולחברי האגודה על
המאמצים שהשקיעו בקיום האירועÆ
הנהלת איל¢ן בעצה אחת עם אגודת הידידים החליטה למתג מחדש את איל¢ן וחברת
מקאן אריקסון נענתה לבקשה לבצע את המיתוג כתרומה לאיל¢ן Æבמסגרת זאת מקאן
אריקסון הפיקה בתרומה גם את הקמפיין ¢למצעד הפרוטות ¢האחרון ועל כך אנו
מודים למקאן אריקסון ולמנהליהÆ
במקביל אנו עומדים בפני סיום של תהליך בניית חזון עדכני לעמותה בהנחיית עמותת
נובה Æבתהליך השתתפו נציגים מסניפים ומוסדות שונים של העמותה והוא אמור להיות
מוצג באסיפה הכללית של איל¢ן בסוף חודש יוניÆ
בנוסף אנו עומדים בפני מידרוג איל¢ן ע¢י עמותת מידות וגם בנושא זה אנו נמצאים
בשלב מתקדם ומקווים לסיים המידרוג עד לסוף חודש יוניÆ
המנון איל¢ן שנכתב ע¢י מר עמוס אטינגר והולחן ע¢י מר נחצßה היימן¨ הוקלט כקליפ
בביצוע סי היימן וילדי ביה¢ס און Æהשיר מושמע בתחנות הרדיו מעת לעת¨ הסניפים
והמוסדות קיבלו די וי די של הקליפ לשימושםÆ
תוכלו לקרוא בעלון על המשך שיתוף הפעולה שלנו עם חברות כמו השופרסל וצומת
ספרים¨ שיצאו במבצע התרמה בקופות למען איל¢ן ועד לסוף השנה אנו מקווים
שחברות נוספות יצאו במבצעים דומיםÆ
אין ספק שיכולתנו לספק את השירותים לנכי איל¢ן תלויה במידה רבה בגיוס המשאבים
הנחוצים לכך ואנו מודים לשופרסל ולצומת ספרים שהכירו בחשיבות פעולתנו ונחלצו
לסייעÆ
עוד תמצאו בעיתון כתבה על תרומת כיתת טבע בבית הספר שחפים מתרומת
משפחת רדßזינסקי Æזוהי תרומה שנייה של המשפחה לבי¢ס זה באמצעות איל¢ן¨ והיה
מרגש לראות בטקס חנוכת הכיתה את המפגש בין התלמידים לתורמיםÆ
אף שמקובל שבקיץ יש הפוגה בפעילות והתקופה מנוצלת לחופשה ולמילוי מצברים¨
אצלנו באיל¢ן¨ התקופה עמוסה בפעילותÆ
אני מאחל לכולנו הצלחה במילוי המשימות העומדות לפנינו בקיץ¨ מבלי לפגוע ביציאה
לחופשה של העובדים ולמנוחה בחיק המשפחהÆ
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והדבר הורגש וההוכחה הטובה ביותר לכך הייתה המודעות הציבורית
לפרויקט מצעד הפרוטות¨ וההיענות הגדולה לתרומה Æתודה מקרב לב לרן
פדות וליעד גרינבוים¨ ממשרד אייזנברג אליאש¨ שעשו עבודה מקצועית¨
דאגו לביצוע מושלם של כל הנושא התקשורתי והביאו לתוצאות נהדרותÆ
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ביום ג ¨ßה≠  ¨µÆ¥Æ±±התקיים השנה ¢מצעד הפרוטות Æ¢כבכל שנה¨ יצאו
תלמידי בתי הספר ופקדו את בתי ישראל Æהציבור נענה בשמחה וברצון
לתרום Æלמעט מזג האוויר הגשום שהיה בעוכרינו במספר אזורים בארץ¨
עבר יום ההתרמה בצורה חלקה וללא תקלות מיוחדותÆ
בזכות עבודה מאומצת של איל¢ן ומשרד יחס¢צ אייזנברג אליאש זכה
המבצע לחשיפה גדולה בתקשורת
האלקטרונית והכתובה כאחת Æבין היתר¨
התפרסמו כתבות בעיתונים ¢הארץ¨¢
¢גלובס¢ ¨¢ידיעות אחרונות¢ ¨¢מעריב¨¢
¢לאישה ¢ומקומונים שונים Æבנוסף¨
זכה המבצע לחשיפה משמעותית
ברדיו ובטלוויזיה ≠ בעיקר בערוץ ≤Æ
בתכניות הבוקר של הערוץ¨ הופיעו סי היימן
ומעיין קטאשווילי Æהשתיים סיפרו על אירוע
ההתרמה בהיכל התרבות¨ שבמסגרתו
אמורה הייתה להופיע סי היימן בצוותא
עם ילדי בית ספר ¢אוןÆ¢מספר ימים לאחר
מכן התראיינו בערוץ הילד דניאל דזßבסרוב¨
ויו¢ר איל¢ן¨ אהוד רצאבי Æהשניים סיפרו על
התמודדותה של משפחת דזßבסרוב¨ עם
≤ ילדים נכים¨ ועל הסיוע שמעניקה איל¢ן
למשפחה Æמספר ימים לאחר מכן התראיינה
בערוץ ≤ גם בלהה הגר מתנדבת ותיקה
בקייטנות איל¢ן  וסיפרה על עבודתהÆ
מי שליווה השנה את איל¢ן במבצע
¢מצעד הפרוטות© ¢בהתנדבות®¨היה משרד
הפרסום מקאן אריקסון Æהקמפיין¨ תחת
הכותרת ¢איל¢ן משלבים נכים בחברה ¨¢בא
לידי ביטוי בכל החומר הפרסומי ≠ החל
מתשדירי הטלוויזיה והרדיו¨ ועד לבאנרים
הפרסומיים לאינטרנט Æמעבר לכך שמשרד
הפרסום מקאן אריקסון הפיק את החומר
הפרסומי¨ הוא אף סייע בהפצת והשגת
שטחי הפרסום והשידורÆ
בתשדיר איל¢ן¨ שהופק השנה לרגל ¢מצעד
הפרוטות ¨¢כיכב הנער נועם סאלם Æנועם
התגייס לפרויקט במוכונות גדולה¨ ובסיוע
הוריו הגיע לימי צילום והקלטות Æהתוצאה
הייתה מרשימה ומרגשת והתשדיר זכה
להצלחה ולתשומת לב גדולה בקרב הציבורÆ
תודה גדולה למשרד מקאן אריקסון ולכל
הצוות הנפלא¨ בראשותה של עדי אורןÆ
תודה מיוחדת לנועם סאלם ולמשפחתו
על שיתוף הפעולה המדהים Æהחשיפה
התקשורתית של איל¢ן השנה הייתה גדולה¨
¥
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פתיחה מרשימה למצעד
הפרוטות תשע¢א °°°

מאת∫ אביבה מובשוביץ ≠ מנהלת יחס¢צ וקשרי תורמים
יום ההתרמה הארצי של איל¢ן התקיים ביום ג ¨µÆ¥Æ±± ßאולם הוא נפתח
כבר יום קודם¨ באירוע מרשים שהתקיים ב¢היכל התרבות ¢בתל≠אביב¨
בהשתתפות אמנים רבים Æהאירוע¨ שהתקיים ביוזמת אגודת ידידי איל¢ן¨
בראשותו של מר יוסי רוזן¨ הונחה בצורה חמה ולבבית בידי מר חיים טופולÆ
אורח הכבוד באירוע היה הנשיא החמישי של מדינת ישראל¨ מר יצחק נבון¨
אשר מילא את מקומו של הנשיא שמעון פרס¨ אשר יצא באותו יום לארה¢ב¨
על פי הזמנתו של הנשיא האמריקאים ברק ßאובמהÆ

משרדה¨ בראשות הגברת טל רשף Æאת הצלחת האירוע המרשים¨ שהביא
הרבה כבוד לאיל¢ן¨ ניתן לזקוף לזכות הצוות¨ שפעל במלוא המרץ וברמה
המקצועית הגבוהה ביותרÆ
איל¢ן שולחת תודות לכל המתנדבים היקרים¨ לעיריית תל אביב שהעמידה את
היכל התרבות ללא תמורה¨ לכל האמנים והמתנדבים¨ לכל רוכשי הכרטיסים
מקרב הציבור הרחב ומקרב המגזר העסקי¨ ותודה מקרב לב גם לחברי איל¢ן
ומשפחותיהם¨ שהתנדבו להופיע בצילומים ובסרטונים Æתודה מיוחדת שולחת
איל¢ן למשרד הפרסום מקאן אריקסון¨ שהפיק בהתנדבות את כל החומר
הפרסומי לאירוע¨ למשרד הפרסום ברעם ולמשרד יחסי הציבור אייזנברג
אליאש¨ שדאג למסע יחסי הציבור הנרחב והמוצלח¨ לקראת האירוע ולאחריוÆ
תודה לכולכם על שנתתם לאיל¢ן את ההזדמנות להציג בפניכם את פעילותו
לרווחת אוכלוסיית הנכים בישראל Æאנו מקווים שנהניתם ונשמח לראותכם
עמנו גם בעתידÆ

בבוקר האירוע¨ ביקר מר נבון במעון גילה ובמרכז היום שבו Æהנשיא לשעבר
הגיע מוכן לאירוע החגיגי¨ כשבאמתחתו ברכות חמות לאיל¢ן ולפעילותנוÆ
על סמך הביקור שערך Æנשאו דברים גם יו¢ר אגודת ידידי איל¢ן¨ מר יוסי
רוזן¨ יו¢ר הנהלת איל¢ן¨ מר אהוד רצאבי¨ ומנכ¢ל איל¢ן¨ מר שמעון צוריאליÆ
שלושת הנואמים הותיקים והמשופשפים לא יכלו להסתיר את התרגשותם
לנוכח המעמדÆ
אמנים רבים התגייסו בתרומה להנעים את הערב החגיגי והמרגש Æבנוסף
לחיים טופול¨ נטלו חלק באירוע יהודית רביץ ¨ דני סנדרסון¨ אילנית וסי
היימן¨ מי שמלווה את איל¢ן בפעילות התנדבותית לאורך מספר שנים Æסי
פתחה את האירוע בשירה מרגשת עם בת אל יצחק¨ וסיימה את החלק
הטקסי של האירוע בשיר ¢בזכות אותו איל¢ן ¨¢אותו ביצעה יחד עם ילדי
מקהלת בית הספר ¢און Æ¢השיר נכתב על ידי מר עמוס אטינגר והולחן על
ידי נחום ©נחצßה® היימן¨ לציון הענקת פרס ישראל לאיל¢ן בשנת ∞Æ≤∞±
השיר הוקלט עם הילדים באולפן הקלטות מקצועי¨ וצולם בוידאו ©בהתנדבות®
על ידי בוריס יקותיאל Æהקליפ הסופי הוקרן במהלך הערב ¨כרקע לשירת
הילדים Æכ¨∞∞≤¨≤ האורחים שגדשו את היכל התרבות יצאו מגדרם לשמע
שירת הילדים¨ והתרגשו מאוד למראה הקשר החם¨ האוהב והמיוחד¨ שנרקם
בין סי היימן לילדיםÆ
בין קטעי השירה¨ הוקרנו סרטונים שהופקו על ידי במאי האירוע¨ רון כרמי∫
סרטון על חיליק נבו ©מתנדב ותיק בגן ספיבק®¨ סרטון על ≥ האחיות לבית
מילר ©מתנדבות ותיקות בקייטנה®¨ וסרטון בו הופיעו דניאל דזßבסרוב ואמו¨
שסיפרו על התמודדות המשפחה עם ≤ ילדים נכים והסיוע הרב שהם
מקבלים מאיל¢ן Æאף אחת מ≠ ∞∞ ¥¨¥עיני היושבים באולם לא נותרה יבשה
בסיומו של חלק זה°
החלק השני באירע כלל הופעה מרשימה של יהודית רביץ¨ בליווי התזמורת
הפילהרמונית הישראלית Æהמופע המרגש¨ והשילוב המופלא בין הזמרת
לתזמורת¨ הרטיט את הקהל וגרר מחיאות כפיים סוערות בסיומו Æקדמה
לכל האירוע קבלת פנים מסורתית במהלכה קיבלו יו¢ר איל¢ן¨ מר אהוד
רצאבי¨ מנכ¢ל איל¢ן¨ מר שמעון צוריאלי¨ ויו¢ר אגודת הידידים¨ מר יוסי רוזן¨
את פניהם של ראשי החברות המובילות במשק¨ אשר רכשו כרטיסים להם
ולעובדיהם והגיעו לכבד את איל¢ן בנוכחותם¨ וכן את התורמים הרבים¨ אשר
רכשו כרטיסים בסכומים גבוהים במיוחד Æחברת ¢עידית לוגיסטיקת מזון
בע¢מ ¨¢בראשותו של מר דני פלטי¨ תרמה את הכיבוד הטעים לקבלת הפניםÆ
הערב כולו הופק בהתנדבות על≠ידי אורלי שני¨ בעלת חברת OSCAR¥B
שהיא גם חברת אגודת ידידי איל¢ן¨ אשר העמידה לרשות ההפקה את צוות
µ

כללי
בזכות אותו איל¢ן
הקלטה מקצועית לשיר איל¢ןÆ

מאת∫ אביבה מובשוביץ ≠ מנהלת יחס¢צ וקשרי תורמים¨ איל¢ן
את השיר ¢בזכות אותו איל¢ן ¨¢כתב עמוס אטינגר לציון הענקת פרס ישראל
לאיל¢ן בשנת ∞ Æ≤∞±הפרס הוענק לאיל¢ן בקטגוריית מפעל חיים על תרומה
משמעותית לחברה ולמדינהÆ
נחום ©נחצßה® היימן הלחין את השיר היפה¨ וסי היימן הפכה למבצעת הרשמית
שלו¨ לאחר שביצעה אותו לראשונה בכנס הוקרה למתנדבי איל¢ן בקיץ
האחרון¨ יחד עם קבוצת ילדים ממקהלת בי¢ס ¢און ≠ ¢מעיין קטאשווילי¨
מעיין בטש¨ ליזה ריסיץ¨ ראובנה אמנהו¨ דור בן עמי ובועז מוניץ Æהנהלת איל¢ן
החליטה להוציא ¢סינגל ¢מקצועי של השיר¨ ולצורך כך¨ עברו ששת התלמידים
ממקהלת בי¢ס ¢און ¨¢הדרכה מקצועית אצל המורה למוסיקה¨ אינה שובייב Æסי
היימן הגיעה לביה¢ס וערכה חזרות עם הילדיםÆ
ששת הילדים המקסימים¨ הגיעו בהתרגשות לאולפן¨ שם כבר המתין להם
המעבד המוסיקלי¨ צחי פודור¨ ויחד עם סי היימן¨ הזמרת בעלת הקול
החם הוקלט ביצוע מרגש ביותר של השיר Æה¢סינגל ¢נשלח לתחנות הרדיו¨
כשבמקביל הוכן לשיר גם קליפ ¨DVD
אותו צילם בהתנדבות הצלם בוריס יקותיאליÆ

∂

כללי
מקאן אריקסון
מיצוב מחדש של איל¢ן
מאת∫ עינב נוי

בספטמבר ∞ ≤∞±יצאנו לתהליך מיצוב מחדש לעמותת איל¢ןÆ
מטרתו של המיצוב מחדש הייתה להגדיר את תפקידה של
העמותה¨ להדגיש את יתרונה הבולט¨ לבדל אותה ©מול ∞∞∞¨π
העמותות הנוספות הרשומות בישראל® ולהחליט על ההבטחה
התקשורתית ועל ערכי המותג Æהמיצוב מחדש התעתד להיות
מושק יחד עם ¢מצעד הפרוטות ¢של איל¢ן וללוות את החברה
בשנים הבאותÆ
בבואנו לקבוע את המיצוב מחדש של איל¢ן הבנו כי ניצב
בפנינו אתגר גדול Æאיל¢ן היא אמנם אחת מהעמותות הותיקות
והגדולות במדינת ישראל¨ אך עם זאת¨ היא אינה מוכרת די
הצורך ואינה בולטת מספיק במרחב התקשורתי Æ Æבמחקר
שערכנו מצאנו כי רק • ¥מהצרכנים חושבים על איל¢ן כשהם
מציינים שמות של עמותות אותן הם מכירים וכי גם אותם •¥
לא יודעים לתת הגדרה חדה ומדויקת של פעילות איל¢ןÆ
כחלק מהמיצוב מחדש¨ הצבנו לעצמנו שלוש מטרות∫
להגדיל את המודעות לפעילותה של איל¢ן
לייצר בידול משאר העמותות
לפרוץ את מחסום האדישות ולהגדיל את מעורבות הציבור
©התנדבות ותרומה®
כדי להחליט על המיצוב החדש¨ ראיינו את הנהלת איל¢ן¨ את
העובדים¨ המתנדבים¨ ילדי איל¢ן והוריהם Æכחלק מתהליך
המחקר¨ שמענו עשרות סיפורי גבורה¨ מעוררי ההשראה על
הצלחות הנכים ועל שילובם בחברהÆ
מה הבנוø
הבנו כי הייחוד הגדול של איל¢ן¨ על פני שאר העמותות הוא
שלאיל¢ן יש תשתית שמאפשרת לנכים להשתלב בחברה ולהביא
למיצוי הפוטנציאל שבהם∫
איל¢ן המלווה את הנכים לאורך כל שלבי החיים¨ מצליחה לעזור
להם באופן שוטף והמשכי Æבנוסף¨ המגוון הרחב של פעילויות
השיקום מאפשרות לאיל¢ן לעזור לנכים במגוון תחומים Æראינו
כי איל¢ן פועלת יום≠ יום למען שילובם של הנכים בחברה∫ היא
מאפשרת לנכים להשתלב בלימודים¨ בעבודה ואף מפשרת לנכים
להשתלב ולהוביל בעולם הספורטÆ
הבנו כי איל¢ן היא  ∫ENABLERהיא מאפשרת לנכים להשתלב
בחברה ולהגשים את עצמםÆ
אבל מעבר למיצוב עצמו¨ הבנו כי בכדי לגרום לאנשים לתרום
ולהתנדב¨ עלינו לנקוט בגישה שונה משאר העמותות Æרוב
העמותות מבקשות תרומה כספית מצרכן שלא שש לפתוח
את הכיס Æאנחנו החלטנו לבדל את עצמנו ע¢י בקשת מעורבות
ותרומה רחבה ©ולא רק כספית®¨ מתוך הנחה שמעורבות תביא
איתה תרומותÆ
∏

˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÌÚÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÚ ¨Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ÌÚ „ÁÈ ÂÈ· ¨ÍÎÂ
‡∫‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ‰¯ÂÙÈÒ ˙‡ ‰ÓˆÚ Ô¢ÏÈ
המטרה של איל¢ן היא לשקם ולשלב את בעלי המוגבלויות בחברהÆ
אנחנו מאמינים כי גם נכים קשים יכולים להשתלב בחברה ברמה
זו או אחרתÆ
לפי החזון שלנו¨ בכל אחד ואחד מהאנשים שמגיעים אלינו קיים
פוטנציאל עצום ©פוטנציאל שלא תמיד ממומש® וכאשר יש אנשים
בחברה שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם¨ אזי גם החברה לא
ממצה את היכולות שלה°
אנחנו מאמינים כי שילובם של הנכים בחברה יתרום לנכים Æאבל
יתרום הרבה יותר לקהילה∫ שילובם של הנכים בחברה יצור חברה
סבלנית יותר Æאנושית יותר Æטובה יותרÆ
לכן¨ אנחנו פועלים יום≠יום למען שילוב הנכים בקהילה ©רישום
לגני ילדים¨ קבלה לבתי ספר¨ גיוס לצבא¨ שילוב במעגל העבודה
ועוד® Æאבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד Æאנחנו צריכים
את התגייסות הציבור כדי להצליח Æכי אחרי הכל¨ הקרבות של
הנכים הם הקרבות שלנו כחברה Æהנצחונות שלהם הם הנצחונות
של כולנוÆ
המיצוב≠ איל¢ן Æמשלבים נכים בקהילה של כולנו°°

תרומה נדיבה
מקרן לוריא בארה¢ב

מאת∫ אביבה מובשוביץ ≠ מנהלת יחס¢צ וקשרי תורמים¨ איל¢ן
אגודת ידידי איל¢ן בארה¢ב בראשותו של מר גßסי קרסנאו ממשיכה
לעבוד ללא לאות ולגייס משאבים למען איל¢ן
זו השנה השנייה שבה מועברת לאיל¢ן תרומה בסך ∞∞∞¨∞∞ ±דולר מקרן
לוריא  LURJEלמען ילדי איל¢ןÆ
לפני כשנתיים בביקורו של מנכ¢ל איל¢ן מר שמעון צוריאלי בניו יורק
במפגש שערך היו¢ר מר גßסי קרסנאו הציג מר צוריאלי לנציגי קרן
לוריא את פעילות איל¢ן על כל רבדיה ובחר להציג בפניהם כדוגמא
סרט בן  ≥Æµדקות המתאר את פעילות קייטנות הקיץ של איל¢ן Æנציגי
הקרן יצאו ממפגש זה כשהם נרגשים וטעונים בחוויה של היקף ועומק
הפעילות של הארגוןÆ
באדיבותו ופעילותו המקצועית והמסורה של מר קרסנאו¨ אכן הגיעה
התרומה הראשונה מהקרן בסך ∞∞∞¨∞∞±דולר והיא הופנתה לפרוייקט
קייטנות הקיץ¨ לפרוייקט שחייה טיפולית ולרכישת ציוד לחדר מוסיקה
בבי¢ס אלמנאר בערערהÆ
הקשר עם הקרן נמשך¨ מר גßסי קרסנאו פעל ללא לאות לשימור
ולהמשך הקשר וגם השנה זכינו לתרומה בסך ∞∞∞¨∞∞ ₪ ±מקרן לוריאÆ
הפעם הופנתה התרומה לשיפוץ חדר מיוחד לפעילות חינוכית¨ שיקומית
בתוך מרכז הספורט בקריית חיים
ולהפעלת תוכניות חינוכיות שיקומיות בתוך מרכז הספורטÆ
אנו מודים לידידנו גßסי קרסנאו ולכל חברי אגודת ידידי איל¢ן בארה¢ב על
פעילותם המסורה למען ילדי איל¢ן וכמובן לכל אחד ואחד מחברי קרן
לוריא ולהנהלת הקרן על שמצאה את איל¢ן ראויה לתמיכתם החשובהÆ

כללי
שיתוף פעולה
עם רשתות מסחריותÆ

מאת∫ אביבה מובשוביץ ≠ מנהלת יחס¢צ וקשרי תורמים¨
בחודש ינואר התקיים ברשת ה¢שופרסל ¢מבצע התרמה בקופות למען
איל¢ן Æקהל הלקוחות התבקש לתרום  ₪ µבסיום חשבון הקניה בקופהÆ
ההיענות הייתה אדירה¨ ואיל¢ן זכתה בתרומה של למעלה מ≠∞∞∞¨∞∞µ
ש¢ח  מתנה נפלאה לשנת Æ≤∞±±
צומת ספרים למען איל¢ן∫ בחודש מרץ¨ לקראת ¢מצעד הפרוטות¨¢
הושק מבצע מכירת סיכות ברשת החנויות ¢צומת ספרים Æ¢מנכ¢ל רשת
¢צומת ספרים ¨ ¢אבי שומר¨ שגם מכהן כחבר באגודת ידידי איל¢ן¨ גייס
את סניפי הרשת לטובת ¢מצעד הפרוטות ≠ ¢יום ההתרמה השנתי של
איל¢ן שהתקיים ב  ÆµÆ¥לקוחות הרשת¨ אשר הגיעו לסניפי ¢צומת
ספרים ¢כדי לרכוש ספרים כמתנה לחג הפסח¨ קנו סיכות מעוצבות
©בעלות ∞ ₪ ±הסיכה® ותרמו ביד נדיבה ©כמה עשרות אלפי שקלים®
לאיל¢ן  Æהמבצע המיוחד במהלך חודש מרץ¨ היווה ¢יריית פתיחה¢
לקמפיין להגברת המודעות בקרב הציבור לקראת ¢מצעד הפרוטותÆ¢

∞±

אבי שומר מנכ¢ל צומת ספרים יחד עם אהוד רצאבי יו¢ר איל¢ן
פותחים את חודש המבצע

כללי
חנוכת כתת טבע בבי¢ס ¢שחפים¢

תרומת סו ואייב רדזßינסקי
וגßודי ודיויד דה האסÆ

מאת∫ אביבה מובשוביץ ≠ מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים
אין זו הפעם הראשונה שמשפחת רדזßינסקי תורמת למען ילדי שחפים Æבשנת
 ≤∞∞±הקימה המשפחה בבית הספר פינת חי ©במבנה פתוח®¨ ובו מספר כלובי
בעלי חיים אליהם באים התלמידים לליטוף והאכלהÆ
לפני מספר שנים ביקרה המשפחה בבית הספר¨ נהנתה לצפות בפעילות
הלימודית שנעשית במקום¨ ושמעה מפי המנהל על הצורך בכיתה סגורה שבה
יוכלו הילדים ללמוד בכל מזג אוויר¨ בקיץ ובחורף Æומאידך¨ שניתן יהיה להחזיק
בה גם זוחלים© Æהזקוקים לטמפרטורה מווסתת®אייבי וסו התגייסו למשימה ≠
בצוותא עם אחותה של סו¨ גßודי דה האס ובעלה דיויד Æהאחיות סו וגßודי הקימו
בתרומה משותפת את כיתת הלימוד לזכר הוריהן אליס וד¢ר גßק בלקינד ז¢ל
מגלזגו ולונדוןÆ
ביום ד ¨ßה≠ ¨ ≤∏Ø¥Ø≤∞±±התקיים טקס גזירת הסרט והסרת הלוט¨ אירוע בו נכחו
אייבי וסו רדזßינסקי ¨ ילדיהם החיים בארץ¨ ודיויד וגßודי דה האס Æבטקס נכחו
נציגי המועצה המקומית ונציגי חברת דקל אÆחÆר¨ אשר תרמה חלק מעלות
הבניה Æאיל¢ן מודה למשפחות רדזßינסקי ודה האס על שאינם שוכחים את
ילדי איל¢ן¨ וממשיכים לתמוך ולסייע לאיל¢ן להעניק לילדים הנכים הזדמנויות
להתקדם ולהתפתח כמו כל ילד אחרÆ
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סניף באר שבע ≠ מרכז היום
מצעד הפרוטות
של איל¢ן בדרום

מאת∫ ירדנה חיזקיהו ≠ חברת מרכז היום
כמו שנחשון בן עמינדב היה הראשון שחצה את ים סוף¨ כך אצלנו במרכז
היום בבאר שבע¨ אוהבים להיות ראשונים Æכראשונים¨ התכבדנו לפתוח את
אירועי ¢מצעד הפרוטות ¢של איל¢ן Æביום האירוע היה מרכז היום כמרקחהÆ
במשך תקופה קצרה יחסית הצלחנו להעלות הפקה שלא הייתה מביישת
אף ארגון חברתי≠תרבותי בארץ Æנקודת המוצא של דנה¨ מנהלת המרכז¨
הייתה ©ועודנה ¨®ÆÆÆשאנחנו יכולים לעשות ה כ ל © ®°°°בעצמנו¨ וכך אכן היהÆ
שיהיה ברור¨ למרות שכל הערב היה בסימן ßשלנו ¨ßעדיין מדובר בהפקה
מקצועית עם שירותי תאורה¨ סאונד ובימוי מקצועיים ÆÆמי שניצחו על הכל
היו דנה וזוהר קדם¨ מרכז תחום ההוראה¨ העיסוק ותרבות הפנאי במרכזÆ
זה כלל גם את הליהוק ומכירת כרטיסים Æאגב¨ לקראת האירוע לא נותר
כרטיס אחד לרפואה°
החששות היו רבים ≠ כמעט כמו בחתונה Æהאם הקהל ימלא את האולםø
האם יהיה מספיק מקום לכולם øהאם ההתרגשות והפרפרים בבטן יכריעו
אותנו øהאם יאהבו אותנו גם אם ¢נפשל ¢קצת øלא היה סוף לחששות
שלנו¨ אבל בזכות התמיכה¨ העידוד והאמונה של צוות המרכז ביכולתנו¨
הצלחנו להפיק ערב מהמם¨ שהדיו ממשיכים להתגלגל עד עצם היום הזהÆ
שלא כמו בשנים קודמות¨ בהם הוזמן מנחה מקצועי¨ הפעם הוחלט לבחור
בדרך אחרת Æלאחר שכנוע וßלחץ פיזי מתון ¨ßקיבלתי¨ אנוכי¨ ירדנה¨ על
עצמי את הנחיית הערב Æגם בעת כתיבת שורות אלה אני מתקשה להאמין
איך התגברתי על כל הפחדים והנחיתי את הערב Æדקות ספורות לפני
עליית המסך¨ עוד שקלתי לגלגל את הכיסא לאחור¨ ולברוח כל עוד נפשי
בי Æרק החיבוק של דנה והמילים המחזקות שלה נתנו לי את האמונה שאני
באמת יכולה Æמה אגיד לכם øלאחר ≥≠≤ דקות התחלתי ליהנות מכל רגעÆ
וגם כיום¨ כשאני נזכרת בערב המדהים הזה¨ אני מרגישה את האדרנלין
פועם חזק אצלי בורידים Æשום דבר לא גדול עליי ואם באירוויזיון הקרוב
זקוקים למנחה¨ שפשוט ירימו טלפון אלי Æאני מוכנהÆÆÆ
הערב התחיל בהתכנסות ב¢מרכז הצעירים ¢בבאר שבע Æבמקום הוצגו
מיטב העבודות של החברים במרכז Æכל יצירה ≠ יצירת מופת Æהקהל
¢הצביע ¢בארנק Æהקהל שהגיע לאירוע היה מורכב ממכובדים רבים¨
בני משפחותינו ועוד אנשים טובים שרכשו כרטיסים במיטב כספם על
מנת להביע את אמונם בנו Æסוף סוף התחיל הערב באמת Æתחילה נאם
ראש העיר באר שבע¨ מר רוביק דנילוביץ¨ שריגש אותנו במילים חמותÆ
אחריו עלה מר ניסים אדר ≠ מנכל ¢כיל מוצרים תעשייתיים ¢ויו¢ר מצעד
הפרוטות של ßאילן ßבדרום Æחשוב לציין¨ שהערב הופק בחסות ¢כיל מוצרים
תעשייתיים ¢אשר גם במהלך כל השנה תומכים בנו ועושים רבות למעננוÆ
לאחר מכן עלה לבמה סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה¨ מר אבי וורצמן¨
שנהנינו לארח אותו גם במסגרת יום המעשים הטובים¨ ואשר פינק אותנו
בהכנת שתייה חמה בבית הקפה במרכז היום Æאחרון הנואמים היה מנכ¢ל
איל¢ן¨ מר שמעון צוריאלי¨ שבירך אותנו על הפעילות הברוכה שנעשית
במרכז היוםÆ
עם גמר הנאומים החלה ההצגה ¢במבט לאחור ¨¢בהשתתפות חבריי למרכז
היום ובשיתוף עם בית הספר למשחק Æאת ההצגה ביים יעקב אמסלם
וכתב עופר סלע Æההצגה המרגשת¨ מדברת על הקושי של האדם הנכה¨
ועל ההתמודדות עם המוגבלות¨ תוך ניסיון למצות את החיים במלואם
±¥

מבלי שהנכות תגדיר אותם Æנכון שההצגה הועלתה על ידי קאסט שהיה
מורכב בחלקו משחקנים מקצועיים¨ אך חבריי לא נפלו מהם בכישרון¨
ביכולת אלתור ובעיקר בהומור עצמי¨ שהעלה את הערב לשיאÆ
אומרים שהכל בעיני המתבונן Æבעיניי המתבוננות¨ זה היה ערב כמעט
מושלם¨ אך אחטא לאמת אם אתעלם מתקלות טכניות מסוימות שהעיבו
במעט על ההפקה Æכידוע¨  ¨the show must go onוהקהל החם והאוהד
קיבל הכל בהבנה ובאהבה ≠ ועל כך תודתנוÆ
בסיום ההצגה¨ עלתה מנהלת המרכז¨ דנה¨ והודתה במילים חמות והעניקה
שי¨ מעשה ידי חברי המרכז¨ לכל המיטיבים שלנו והיו לא מעט כאלהÆ
הערב הסתיים בהופעתו של בועז מעודה¨ שהנעים לנו בקול הזמיר שלוÆ
בועז הופיע בהתנדבות והיה מקסים במיוחד Æכבן של אמא נכה¨ שקיבלה
תמיכה¨ סיוע וליווי של עמותת איל¢ן¨ היה חשוב לבועז לבוא וחלוק עימנו
את תחושותיו ובעיקר את כישרונוÆ
בסיום ההופעה הגיע גם הערב לסיומו Æהדרך היחידה בעיני להגדיר ערב
כה מוצלח היא במילים שאומרים הילדים שלי∫
מרכז יום של ßאילן ßבאר שבע ≠ אימפריה°°°°°

רגע נוסטלגי של מיכאל ושרית

האמונה ואהבת העצמי¨ חוגגים את ניצחונם

מחיאות כפיים סוערות למשתתפי ההצגה

סניף באר שבע ≠ מרכז היום
¢חד גדיא ¢או ¢מה נשתנה¢
אביב בפתח ויש מתנה°

מאת∫ ירדנה חיזקיהו ≠ חברת מרכז היום

כמידי שנה¨ בכל ערב פסח ובכל ערב ראש השנה¨ גם השנה¨ בערב פסח
שבא עלינו לטובה¨ קיבלנו ≠ כמו בכל ארגון שמכבד את חבריו ≠ שיÆ
בשנים קודמות¨ קיבלנו שי אחיד בו שמחנו מאוד Æהשנה¨ חשבה דנה¨
מנהלת מרכז היום¨ שאם לה לא כיף לקבל מתנה הזהה לכולם ≠ גם לנו
מגיע לבחור Æוכך היהÆ
בשנתיים≠ שלוש האחרונות מתקיים במרכז היום הפנינג אמיתי¨ במהלכו
מביאים מספר ספקים ממיטב מרכולתם Æהשנה התקיים ההפנינג ואנו
בחרנו מתנה בשווי ∞ ±µש¢ח ≠ על פי טעמנו וצרכנוÆ
השנה¨ במסגרת הגישה החדשהישנה¨ בה אנחנו¨ חברי המרכז¨ עושים
הכל¨ שינינו מעט את השיטה והתאמנו אותה לעולם הווירטואלי בו אנו
חיים Æקיבלתי על עצמי בשמחה את המיזם של ארגון מתנות פסח לחברים
במרכז Æדנה ואני יצרנו קשר עם ארבעה ספקים מתחומים שונים¢ Æהספק¢
החמישי הייתה החנות של מרכז היום¨ בה נמכרות העבודות של החברים
במרכז¨ שלעניות דעתי¨ הן אינן נופלות ©ואף עולות ®°על כל מוצרי הנוי
שנמכרים במיטב החנויות ובקניונים הכי נחשביםÆ
ניגשתי עם אחד מאנשי הצוות ©כל פעם נפל לידיי ¢קורבן ¢אחר ¨®ÆÆÆולאחר
שבחרנו מספר מוצרים מתאים¨ צילמנו אותם וערכנו קטלוג ממוחשב
במצגת  Æ power pointמתחת לכל תמונה תיארנו את המוצר מבחינת
תוכן¨ טיב וכמובן מחירÆ
כשבועיים לפני החג ßהרצנו© ßבטלוויזיה ובמחשבים® במרכז היום
את המצגת Æהחברים צפו בקטלוג¨ התרשמו ובחרו לעצמם¨ או לבני
משפחותיהם¨ את השי המועדף עליהם Æהמצגת ßרצה ßבמשך כ≠≥ ימים¨
זאת על מנת לאפשר לחברים להתרשם ולבחור על פי טעמם ≠ בלי

מארז מתוקים מתוך הקטלוג

∂±

ערכת טיפוח לגבר מתוך הקטלוג

לחץ של זמן וכמעט ללא הגבלה מבחינת הכמות Æבמתכונת הקודמת
היינו מוגבלים מבחינת המוצרים שהגיעו¨ ונוצר מצב של ßכל הקודם זוכהÆß
בקטלוג הממוחשב לא נאלצנו להתפשר על הכמות¨ וכל עוד ניתן היה
יכולנו לספק את השי המבוקשÆ
חברי למרכז¨ מוטי אלטנני¨ שהוא מנהל חשבונות במקצועו ואשף בתוכנת
ßאקסל ¨ßסייע לי רבות בהכנת המצגת¨ ובהמשך גם בהכנת טופסי ההזמנה
וריכוזם Æכל מתנה קיבלה מספר סידורי שסייע לנו בריכוז ההזמנותÆ
הספקים קיבלו הזמנה בפקס או במייל¨ עם רשימת המוצרים והכמותÆ
לאחר כיומיים ההזמנות היו מוכנותÆ
בתוך יום אחד בלבד¨ אספנו ≠ בשני כלי רכב גדולים ≠ את שלל המוצרים¨
שכללו דברי קודש ונוי¨ מוצרי קוסמטיקה ואיפור וסלסלות דברי מתיקה
כשרים לפסח Æסידרנו את כל המלאי בחדר אחד ©שזכה לשם זמני ßחדר
המתנות ¨®ßונראה כמו מתנה ענקית אחת עם שלל סרטים וצלופןÆ
מספר ימים לפני החג החלו טילי גראד ליפול על הדרום¨ ומרכז היום היה
סגור לזמן מה Æחששנו מאוד שלא נוכל לעמוד בלוח הזמנים שהקצבנו
לעצמנו¨ אך סוף טוב הכול טובÆ
כשבוע לפני פסח חילקנו לחברים את המתנות שבחרו לעצמם Æהיו אמנם
מעט תקלות או פגמים¨ אך הם תוקנו מייד לשביעות רצוננו Æרוב החברים
במרכז נהנו מהשיטה החדשה ואנו מנסים להפיק לקחים ולשפר את
השיטה למינימום באגים ומקסימום הנאה Æהרעיונות לגבי ראש השנה ≠
שאמנם יחול רק בעוד מספר חודשים ≠ כבר קורמים עור וגידים¨ ואין לי
ספק שנממש אותם בפרויקט הבא Æאת חבלי הלידה כבר עברנו ≠ ומכאן
יהיה קל יותרÆ
בנימה אישית אני רוצה לציין שדנה¨ חששה כל העת לשלומי ודאגה שלא
אתעייף במשימה שלקחתי על עצמי Æהמשימה אכן לא הייתה קלה¨ ונטלה
ממני כוחות פיזיים ונפשיים ניכרים¨ אך גרמה לי להנאה וסיפוק Æהעשייה
גרמה לי לחדווה¨ והשכיחה ממני לזמן מה את הכאבים¨ העייפות ובכלל
את המוגבלותÆ

יום ההתרמה לאיל¢ן

מאת ∫ מרדכי מנחם ≠ חבר מרכז היום

כמדי שנה יוצאים חברי מרכז איל¢ן לבתי הספר השונים בבאר שבע
והסביבה¨ כדי להסביר לתלמידים על חשיבות יום ההתרמה Æלשמחתי¨
אנה¨ העובדת הסוציאלית של המרכז¨ ביקשה ממני להצטרף אליה
¢להרביץ תורה ¢לילדי  µכיתות ח ßבבית הספר ביישוב מיתר Æהילדים היו
סקרנים במיוחד וביקשו לשמוע את סיפורי האישי∫
אני¨ מנחם מרדכי¨ מרותק כיום לכיסא גלגלים ומשותק בארבע גפייםÆ
ב≠≥∞∞≤ ±≥Ø≥Øנסעתי עם אבי¨ דוד¨ לירושלים¨ לבקר קרוב משפחה בבית
החולים הדסה הר הצופים Æבדרכנו לשם¨ עצרנו אצל חמותי בשכונת
מורשה Æעוד בטרם הספקנו לצאת את האוטו¨ נורינו ע¢י מחבל מטווח
אפס Æאני נוריתי בצוואר והוגדרתי כפצוע אנוש¨ ואבי נורה בכתפיו והוגדר
כפצוע קשהÆ
מזירת האירוע הועברנו לבית החולים ¢הדסה עין כרם Æ¢בשעות הראשונות
נשקפה לחיי סכנה אמיתית Æהייתי מחוסר הכרה ≤ µיום¨ ורק לאחר
שהתעוררתי¨ הובנה לחלוטין חומרת המצב Æנותרתי משותק בארבע גפיים
≠ מכתפיים ומטהÆ
התחלנו בתהליך שיקום ארוך ולא פשוט¨ אשר נמשך קרוב לשנתייםÆ
תחילה עברתי שיקום נשימתי¨ כדי שאוכל לחזור ולנשום בכוחות עצמיÆ
לאחר מכן¨ עברתי שיקום פיזי ממושך בבית החולים תל השומר¨ שרק
לאחריו השתחררתי מבית החולים Æאבי¨ שבתחילה היה שיפור במצבו¨
נפטר מספר חודשים לאחר הפיגועÆ

התיקים להסברות מוכנים למצעד הפרוטות

מאז שהשתחררתי ועד היום¨ אני חבר במרכז איל¢ן¨ שעושה עבודת קודש
ומטפל באלפי ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות פיזיותÆ
אני שמח שהצלחתי לרגש את הילדים ולספר להם את סיפורי האישי¨
ואף להכיר להם את תרומתו של מרכז איל¢ן Æואכן¨ המאמצים נשאו פרי¨
וזכינו להתרים את הסכום הגבוה ביותר ביום ההתרמה ≠ מבין כל בתי
הספר בדרוםÆ

טיול לאילת
חוויה מהסרטים

חברי מרכז היום של איל¢ן באר שבע
במסגרת אימוץ מרכז היום של איל¢ן באר שבע על ידי חברת ¢תרכובות
ברום ¨¢יצאנו עם עובדי החברה לחופשה באילת Æזו פעם השנייה שחברי
המרכז לוקחים חלק בפעילות הנופש של חברת ¢תרכובות ברום ¨¢ואנו
מחשיבים אותם כחברים יקריםÆ
האמת היא שהמילה ßחברים ßעושה עוול לתחושה שקיבלנו במהלך החופשה
הנהדרת שחווינו עם עובדי ßברום ßבטיול לאילת Æההרגה שקיבלנו הייתה
של חלק ממשפחה Æקיבלו אותנו כאחד מהם ועטפו אותנו בחום ודאגהÆ
אנשי ¢תרכובת ברום ¢פינקו אותנו וסייעו לנו בכל שלב בו היינו זקוקים
לעזרה ≠ קטנה או גדולה ≠ תוך שהם מקפידים על שמירה על כבודנוÆ
הם נתנו לנו את ההרגשה שלפחות ב≠≥ ימי החופשה אנחנו אנשים רגילים
ללא מגבלות¨ חלק מקבוצה היוצאת מטעם מקום העבודה לבילוי משותףÆ
הרגשנו שווים בין שווים °°°עובדי ¢תרכובת ברום ¢השכילו לראות אותנו כבני
אדם וראו מעבר למגבלת הנכות¨ תוך שהם משתפים אותנו בכל הפעילויות
בחופשה ודואגים להתאים את החופשה שלהם ליכולות שלנוÆ
אנו מודים להם על יכולת הנתינה האינסופית שלהם ושמחים שזכינו להכיר
אנשים טובי לב ששמו לעצמם מטרה ≠ להיות אנשי חסדÆ
תודה מכל ההחברים במרכז היום של איל¢ן באר שבע °

יו¢ר ועד עובדי תרכובות ברום בחיבוק מאמץ בפתח המלון

∑±

סניף חיפה והצפון
¢מצעד הפרוטות≤∞±± ¢
מסופה לבצורתÆ

מאת∫ הילית פולגר ≠ מנהלת סניף חיפה

התחלנו בעבודת ¢המצעד ¢בתחילת ספטמבר וגיוס בתי הספר צלח מעל
המצופה¨ בהתחשב בכך ש¢המצעד ¢הינו אחרון ברשימת ההתרמות במערכת
החינוך¨ ועל אף קרבתו הרבה לחג הפסחÆ
מעודדים מההיענות הרבה¨ שמנו לנו למטרה להגדיל את סכום ההתרמה
משנים קודמותÆבנוסף לפניות לבתי הספר בכל אזור הסניף ©עכו¨ קריות¨
חיפה¨ נשר¨ טירת הכרמל¨ זיכרון¨ טבעון ועוד®¨ פנינו גם לקניונים¨ בתי אבות¨
תנועות נוער וכו ¨ßובנינו רשת רחבה של מתנדבים לכל מיקוםÆ
בשבועיים שקדמו ל¢מצעד ¢התחלנו  בו במקביל ≠ במבצע אינטנסיבי של
הסברות מחד גיסא¨ ושל טקסים אצל ראשי ערים¨ מאידך Æמספר טקסים
חדשים נוספו והם הפתיעו לטובה Æכך לדוגמא¨ ראש מועצת זיכרון≠יעקב
נעתר וערך טקס בלשכתו בנוכחות חברת הנהלת סניף חיפה ≠ ויויאן לב
ואנכי  Æבטקס הביע ראש המועצה את הערכתו הרבה לפעילות העמותהÆ
ראש מועצת טבעון ערך גם הוא טקס ושוב הופתענו מהאהדה ותשומת הלב
כמו≠כן נערכו טקסים מרשימים גם בקריות ובחיפה Æבמרבית הטקסים הגיעו
מנהלות בתי הספר המשתתפים בהתרמה¨ עם נציגי מועצת התלמידיםÆ
לנוכחותם הייתה חשיבות רבהÆ
יום לפני המצעד הגיעה ההתרגשות לשיאה¨ ומערך הלוגיסטיקה המורכב
נבדק שוב לפרטיו Æחשנו ערוכים ומוכנים היטב ל¢מצעד ¨¢אך למחרת¨ בשעות
אחה¢צ¨ פקדה את אזורנו סופה שכמותה לא נראתה מתחילת החורף Æמצאנו
את עצמנו מנסים להקדים תרופה למכה¨ תוך ידיעה ברורה שבגשם ורוח
מרבית התלמידים לא ¢יצעדו Æ¢החלנו להתקשר לרכזות בתי הספר בבקשה
לאשר את יציאת הלמידים גם ביום≠ יומיים שאחרי ≠ עם שכוך הסופהÆ
בתי ספר רבים נענו לבקשתנו¨ ודחו את ההתרמה¨ אך היו גם רבים ≠ מסיבות
רבות ומגוונות ≠ שלא יכלו לשנות את המועד Æלדאבוננו¨ מעולם לא היו
תוצאות כה מאכזבות במצעד בסניף חיפה¨ והסופה הפכה לבצורת כספיתÆ

סיפור התנדבות

כתבה∫ שוש יניב  רכזת ¢מצעד הפרוטות ¢קריית≠ים
הייתה לי הפתעה מאוד נעימה לקבל מכן מכתב תודה כל כך יפיפה
ומרגש¨ וגם שי מקסים Æהיה כיף גדול להתנדב ולעבוד עם אנשים כל כך
מסבירי פנים ונעימים ≠ כמוך ¨ שרה לבנשטיין¨ ענבר¨ וכל שאר הבנות
שהכרתי במשך השנים Æבהזדמנות זו ברצוני לספר לך איך בכלל התחיל
הקשר שלי עם איל¢ן∫
בין השנים  ±π∂µעד ≤∏ ±πעבדתי כמנהלת משרד בחברה קבלנית בחיפהÆ
בין היתר השתתפה החברה במכרז להקמת מרכז הספורט של איל¢ןÆ
שם החברה היה ∫ אבני רום בע¢מ ©החברה כבר לא קיימת מזמן® Æשם
הבעלים∫ אבשלום כסיףÆ
הייתה לי הזכות הגדולה לעבוד במחיצתו של איש יקר זה¨ ולמדתי ממנו
הרבה מאוד בכל הקשור לחריצות בעבודה¨ יושרה¨ כבוד ועוד תכונות
חשובות וטובותÆ
∏±

אלי אבוטבול¨ ראש מועצת זכרון¨ מארח בלשכתו את נציגי איל¢ן חיפהÆ
מימין∫ הילית פולגר ≠ מנהלת סניף חיפה
והמתנדבת המסורה ≠ ויויאן לב¨ חברת הנהלת איל¢ן

אבשלום כסיף שימש כמהנדס יועץ בהתנדבות  ללא כל תשלום ≠
להקמת מרכז הספורט ולעוד הרבה פרויקטים לאיל¢ן¨ במשך כל השנים
מאז ועד שהלך לעולמו לפני כמה שניםÆ
הסיבה שאני מספרת לך כעת את ההיסטוריה הזאת היא כי מה שהניע
אותי להתנדב באיל¢ן ≠ הוא להמשיך¨ ביכולות שלי¨ את דרכו של אבשלום
כסיף ז¢ל ולזכרו °וזה מה שעשיתיÆ
אני מקווה שבהמשך¨ לכשאסתדר במרכז¨ בודאי אמצא את הדרך להתנדב
לאיל¢ן באזור המגורים החדש שליÆ
‡·Ï ·¯˜Ó ¨‰„Â˙ ·Â˘ Ê
˘Æ·ÈÈ ˘Â

הילולה ושמחה
באיל¢ן חיפה

בחג האביב
פורח האיל¢ן

מאת∫ הילית פולגר ≠ מנהלץ סניף חיפה

מאת∫ הילית פולגר ≠ מנהלת סניף חיפה

השנה החלטנו על הפקת ענק בפורים לכלל חברי איל¢ן ומשפחותיהםÆ
הקרנבל הססגוני והמרהיב הופק ע¢י חברת הפקות ידועה במרכז הספורט
והשיקום בקריית חיים Æאת באי הקרנבל קיבלו מהלכי קביים ססגוניים¨
בובות ענק¨ להטוטני אש מרהיבים¨ ליצניות¨ שלטים צבעוניים ©תרומת
שלטייה®¨ מאות בלונים ©תרומת ¢הבלון הפורח ®¢ומוסיקה חגיגיתÆ
ברחבת הכניסה הפנימית של המרכז¨ חיכו לבאים שולחנות ערוכים¨ כיבוד
לרוב ≠ תרומת רשתות ¢שופרסל ¢ורמי לוי Æעל השולחנות ניתן היה למצוא
גם מפל שוקולד מפתה¨ אשר סביבו היו ממוקמים כלים מלאי שיפודי
ממתקים ופירות¨ תרומת ¢בית קסלר Æ¢בנוסף¨ נהנו האורחים גם בדוכני
פופקורן וצמר גפן מתוק Æמכונת משקאות סיפקה משקאות לקהל שהגיע
לקרנבל מחופש במגוון תחפושות ססגוניותÆ
לאחר שהאורחים טעמו מהמטעמים שהוכנו עבורם¨ נפתחו סדנאות
פעילות במספר אולמות Æבין הסנדאות ≠ סדנת תיפוף¨ סדנת גßאגלינג¨
סדנת איפור אומנותי ועוד Æהמופע המרכזי באירוע היה של קוסם שהלהיב
וריגש את הקהל כולו וחילק הפתעות מלהיבותÆ
לסיום נערכה תהלוכת תחפושות¨ ואפילו כיסאות הגלגלים שעוטרו¨
הוצגו לראווהÆ
˙ÆÌÈ·¯‰ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÏÎÏ ‰Â˙ Â˙„Â

סיפור מרגש במיוחד לחג האביב הינו סיפור אהבתם של אילן ואילנית¨
משתקמי ¢בית מרים ≠¢מרכז יום של איל¢ן Æאילנה¨ בחורה נכה בת ≥≤¨
ישבה שנים רבות בביתה¨ ללא מסגרת טיפולית כלשהי ומבלי שיהיו לה
חיי חברה Æלפני כשנה¨ הגיעה אילנה ל¢בית מרים ¨¢עם הרבה חששות¨ אך
במהרה היא השתלבה והחלה ללמוד ולעסוק בתכשיטנות Æהפעילות גרמה
לה לפרוח ולהתקדםÆ
אילן¨ משתקם ותיק ב¢בית מרים ¨¢העוסק רבות ביצירת מוצרי קרמיקהÆ
הוא ליווה את אילנה בתהליך הקליטה¨ ותמך וסייע לה בהשתלבותה Æשם¨
בבית¨ החלה אהבתם של השניים ללבלב ולפרוח Æהם מגיעים בהסעה כל
יום ל¢בית מרים ≠¢מרכז יום שיקומי¨ תעסוקתי וחברתי ≠ המעניק להם
וליתר חבריהם חיים איכותיים ואפשרות להשתלב ולהתפתחÆ
שיר שכתב אילן ניסים לאהובתו אילנה∫

Êוג נכים האוהבים מאוד האחד את השני
יש זוג שהם ביחד שנה /כל יום הם רואים אחד את השני
בעבודה וגם בבריכה /בטיולים הם עושים כיף חיים/
החיים שלהם טובים ,יפים ומאושרים מאוד.
לבחורה יש חיוך רחב מאוד /ושהיא רואה את הבחור שלה
היא מאושרת היא יודעת שיש לה חבר שאוהב אותה הכי
בעולם /הוא לא יכול בלעדיה ,היא תמיד איתו בנשמה/
ביום שהוא לא רואה אותה הוא מתגעגע ומתקשר אליה/
הם מקוויים שהקשר יישאר הדוק וימשיך לעולם.

±π

סניף חיפה והצפון ≠ בי¢ס אופקים
מצעד הפרוטות
בבי¢ס ¢אופקים¢

נשף פורים
בבי¢ס ¢אופקים¢

מאת∫ גלית אמסלם ≠ מנהלת בי¢ס אופקים

מאת∫ גלית אמסלם ≠ מנהלת בי¢ס אופקים

בתאריך  µÆ¥Æ±±יצאנו ליום ההתרמה של איל¢ן Æקבוצת תלמידים יצאה
להתרים עוברים ושבים ב¢גרנד קניון ¨¢וקבוצה נוספת של תלמידים יצאה
לאוניברסיטת חיפה Æהתלמידים ≠ בסיוע קבוצת תלמידים מבי¢ס עירוני
ה ßמחיפה ≠ הצליחו לאסוף כ≠ ∞∞∞¨≥  ₪בזמן קצר יחסית Æהמפגש
עם הקהילה היה מלווה ברגשות מעורבים¨ אך הוא תרם רבות לתלמידי
¢אופקים ¢מבחינת שיווק נכון ואוטנטי של אוכלוסיית ילדים עם נכות
פיזית Æכולם חזרו מאושרים מ¢מצעד הפרוטות ¨¢בשל ההכרה ביכולתם
לתרום להצלחת הפרויקט החשובÆ

ביום א ¨ßה≠  ±≥Æ≥Æ±±חגגו תלמידי ביה¢ס ¢אופקים ¢את חג הפורים¨ האירוע
התקיים במלון ¢דן כרמל ¢ונטלו בו חלק המשפחות וכן שחקני קבוצת
הכדורגל של ¢מכבי ¢חיפה Æהאווירה הקסומה והאנרגיות החיוביות¨ בנוסף
לכיבוד והאירוח של מלון ¢דן כרמל ¨¢הפכו את המסיבה לנשף אמיתי Æנשף
פורים מתקיים מידי שנה באדיבות משפחת פדרמן מרשת מלונות ¢דןÆ¢

מפגש עם א Æב Æיהושע

מאת∫ גלית אמסלם ≠ מנהלת בי¢ס אופקים
ביום שני¨ ה≠ ¨ ∑Æ≥Æ±±נפגשו תלמידי החטיבה העליונה בבי¢ס ¢אופקים¢
עם הסופר אÆב Æיהושע¨ לרגל הוצאתו לאור של ספרו ¢שתיקה הולכת
ומתמשכת של משורר Æ¢היצירה היוותה ראי שבאמצעותו התבוננו
התלמידים אל תוך עצמם ונפגשו עם כאבם  המוגבלותÆ
מתוך המפגש זה החל תהליך¨ במסגרתו ביטאו התלמידים תחושות של
זעם¨ כעס¨ תסכול¨ חוסר אונים ומצוקה גדולה¨ בהתמודדות שלהם מול
משפחתם הגרעינית והחברה בכללÆ
איחוד הכוחות בקרב התלמידים¨ אפשרו מקום בטוח ומכיל לכל אחד
ביטוי עצמי¨ תוך הקשבה לאחר Æבתהליך שנוצר הפגינו התלמידים כבוד
ואמפתיה כלפי רגשות ותכנים שהביאו חבריהם לקבוצהÆ
מתוך הקושי והכאב¨ נוצר ¢הניצוץ ¢שבכל תלמיד Æבקרקע הבשלה הביאה
לקידום התהליך הרגשי ותיעולו לצמיחה ולהעצמה אישיתÆ

תרומת טוטו≠ווינר
לבי¢ס ¢אופקים¢

מאת∫ גלית אמסלם ≠ מנהלת בי¢ס אופקים
ביה¢ס ¢אופקים ¢זכה בראשית שנה¢ל תשע¢א בפרס כספי בגובה
∑ ₪≤µ∞¨±πמהטוטו ווינר Æהשי והתעודה ניתנו למנהלת ביה¢ס¨ גלית אמסלם¨
ולמורה לחינוך גופני¨ בטקס מכובד אשר נערך בבית איזי שפירא ברעננהÆ
כל כספי התרומה נועדו לרכישת ציוד שיקומי חדשני ומקצועי לרווחת
כלל התלמידיםÆ

≤≤

מפגש תלמידי בי¢ס ¢אופקים ¢טיול טרקטורונים
בנחל ציפורי
עם נציב שיוויון זכיות

מאת∫ גלית אמסלם ≠ מנהלת בי¢ס אופקים

כתבה∫ דבי בלוק טמין  עו¢סית בי¢ס אופקים

בתאריך  ¨≤≥Æ≥Æ±±בשעה ∞≥ ¨±≤Æנפגשו בוגרי התלמידים מבי¢ס ¢אופקים¢
בחיפה עם אחיה קמארה  נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
במשרד המשפטים Æהפגישה התקיימה במסגרת שיעורי העצמה וסנגור
עצמי Æהתלמידים למדו את עקרון יסוד של חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות תשנ¢ח ∏ Æ±ππאחיה קאמרה¨ התגלה כאדם נפלא ומיוחד¨ שחלק
עם התלמידים את התהליך הפרטי שלו בקבלת נכותוÆ
המפגש עם אחיה היה מוצלח¨ מרתק ומעצים מבחינתם של התלמידים
והוא העניק להם כלים אופרטיביים למי לפנות ובאילו מקרים¨ כולל
חיזוקים לפנות מבלי לחשוש לנציב הקבילות עצמוÆ

בתאריך  ±¥Æ≥Æ±±התקיים¨ זו הפעם השנייה¨ טיול ברכבי שטח בנחל ציפוריÆ
הטיול התאפשר בזכות תרומתה האדיבה של חברת ¢רווה אתגרים¢
מבית לחם הגלילית ±≤ Æמתלמידי בי¢ס ¢אופקים ¢והוריהם יצאו לטיול
של כשעתיים ב¢ריינגßרים ¢בנחל ציפורי היפה והמקסים Æהחבורה נסעה
בשטחים הפתוחים¨ בחוף ובבריכות מלאות מים Æלכל אורך המסלול ניתן
היה לצפות בפריחה נהדרת וצבעוניתÆ Æ
דבי בלוק טמין¨ עו¢סית בביה¢ס¨ ליוותה את הקבוצה Æהטיול היה מקסים
ובלתי נשכח Æיישר כח ל¢רוה אתגרים ¢ששותפים למתן הזדמנות שווה
לילד איל¢ן¨ למרות הנכויות הקשותÆ

≥≤

סניף חיפה והצפון ≠ בית מרים
הרמת כוסית
לקראת חג הפסח תשע¢א

שנתי הראשונה
ב¢בית מרים¢

ערב כניסתו של חג הפסח¨ התכנסנו בפרגולה של ¢בית מרים ¢להרמת
כוסית לכבוד החג Æבאירוע נכחו משתקמי ¢בית מרים ¨¢אנשי הצוות¨
מתנדבים וחברים ותיקים וחדשים שהצטרפו אלינו השנה Æהאווירה במקום
הייתה אביבית וחגיגית¨ חברי הנהלת קבוצת בÆזÆן ברכו את הנוכחים
לקראת החג¨ והעניקו למשתקמים ואנשי הצוות אריזות שי חגיגיותÆ

שלום לכם קוראים יקרים!

מאת∫ דפנה הולנדברג ≠ מנהלת בית מרים

משתקמי ¢בית מרים ¢העלו באירוע מסכת חגיגית¨ במסגרתה הם ברכו
את כל הנוכחים לקראת החג Æבמהלך המפגש הוקרנה גם מצגת סיכום
פעילויות ¢בבית מרים Æ¢במצגת הוצגו בגאווה הישגיהם של המשתקמים¨
כמו לדוגמא השתקמותו של מיכאל שסיים ללמוד שנה א ßבמכללת תלתן¨
ושל המשתקם אילן¨ שזכה במקום שני בתחרות שחיה Æבנוסף¨ הצגנו בפני
כולם  ובגאווה גדולה ≠ את מגוון מוצרי המשתקמים שנמכרו השנה
בהצלחה רבה Æלקראת סיום האירוע¨ הודינו בחום למתנדבים הותיקים
והמסורים¨ שטרם החג התגייסו וסייעו באריזת ההזמנות Æתודה מיוחדת
הופנתה למר משה לוי¨ עובד בתי הזיקוק¨ אשר מלווה אותנו במסירות מזה
∏ שנים¨ ובכל חג¨ הוא מגיע עם חבילות שי אותן הוא רוכש באופן פרטי
ומחלק אותן למשתקמיםÆ

מאת∫ אילנה נקוריאקוב ≠ מטופלת בבית מרים

שמי אילנה נקוריאקוב ,אני בת עשרים וארבע ,עליתי
ארצה מברית המועצות לפני  13וחצי שנים .אני מתגוררת
עם אמי וסבתי בקרית ים .נולדתי עם שיתוק מוחין ואני
מרותקת לכיסא גלגלים.
בחודש פברואר מלאה שנה להגעתי ל"בית מרים".
ברצוני לשתף אתכם בתהליך שעברתי ובתחושות שלי
כיום ,כמשתקמת מן המניין .תהליך הקבלה
ל"בית מרים" ארך זמן.
היו לי ספקות לקראת הקבלה :האם אתקבל למסגרת
בכלל? איך אתקבל על ידי המשתקמים הוותיקים?
התרגשתי מאוד.
עבורי זה היה מן חלום שרציתי שיתגשם.
בתום תקופת ניסיון ,קיבלתי הודעה על כניסתי ל"בית
מרים" וליבי התמלא שמחה .השנה הזו הייתה שנה
נעימה ומלאת חוויות .הכרתי חברים חדשים וחידשתי
את הקשר עם חבר ותיק .במשך הזמן הפכנו לחברים
טובים .יחד חגגנו חגים וימי הולדת ,שיחקנו באולינג
ויצאנו לטיולים לגני הנדיב שבזיכרון יעקוב ,למוזיאון
ראלי בקיסריה ולים המלח .הכתבה שכתבתי על הטיול
הגדול לים המלח התפרסמה בגיליון שעבר.

ומה השתנה הפסח הזה ב¢בית מרים ¢משאר החגים øהשנה יכולנו להציג
את המצגת באופן ברור ומקצועי¨ בזכות מגבר מקצועי שנתרם ע¢י רוטרי
קישון Æהמגבר אפשר לנוכחים לשמוע באופן ברור את כל אשר נאמר
בערב זה Æל¢בית מרים ¢הצטרפו חברים חדשים Æהכוונה לעובדים של
חברת אגד בסניף חיפה¨ שהגיעו לעזור ולסייע בתחזוקת חצר הבית Æגם
נציגי הנהלת אגד השתתפו עמנו בהרמת הכוסיתÆ
משתקמי ¢בית מרים ¢זכו לקבל בחג זה המחאות כספיות נאות¨ תגמול
לעמלם לאורך השנה ≠ מכירת המוצרים היפים והמיוחדים¨ בבזארים
ולקהל הלקוחות של ¢בית מרים Æ¢התגמול הכספי מהווה בלי ספק עבור
המשתקמים תמריץ להמשיך לעמול¨ לעבוד ולהשקיע°
≤¥

כמו כן זכינו לביקורים של תלמידים מבתי ספר שונים
ושל חברים ותיקים המלווים את "בית מרים" כבר
כמה שנים טובות .השתלבתי בעבודות קרמיקה וריפוי
בעיסוק ,וסיימתי קורס תכשיטנות בן ארבעה מפגשים
בחרוזי הילה.
למדתי מחשבים ,מוזיקה ,השתתפתי בשיעורי השלמת
השכלה ובשיעורי ספרות עם גילה המתנדבת.
אני אוהבת מאוד לכתוב סיפורים ושירים,
והשנה התחלתי לכתוב כתבות לעיתון איל"ן.
הסתיימה לה שנה נפלאה ואני מצפה לעוד שנים טובות
ומלאות בפעילויות שונות.

סניף חיפה והצפון ≠ מעון בית קסלר
סקר שביעות רצון דיירים
∞≤∞±
מאת∫ משה דולב ≠ מנהל בית קסלר

צוותי שיפור לאיכות
ומצוינות

מאת∫ משה דולב ≠ מנהל בית קסלר

סקר שביעות רצון הינו כלי סטטיסטי שבעזרתו ניתן ללמוד על עמדות בני
האדם בנושאים אישיים וכלליים הנוגעים לחייהם במקום שבו הם גרים וØ
או עובדים Æבבית קסלר מתהווה תרבות ארגונית השואפת לחיים איכותיים
ושירות מצוין¨ ולכן נבנה שאלון עבור הדיירים שממנו התאפשר ללמוד מה
חשוב לשמר בתחומי החיים במעון ומה צריך לשפר בהםÆ
בשאלון היו שלושה חלקים∫
  ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁשביעות רצון מתחומי חיים שונים במעון Æממוצע התוצאות
מראה כי קיימת שביעות רצון גבוהה מרוב התחומים¨ והציון עומד על ≥Æµ
מתוך  ¨¥שמשמעו •∏∏ מתוך •∞∞Æ±
 – È˘ ˜ÏÁהתייחס לזמן התגובה של אנשי הצוות לבקשות הדייריםÆ
התוצאות העידו על ≥≤ ≥Æמתוך  ¨¥שמשמעו • ∏±מתוך •∞∞Æ±
 – È˘ÈÏ˘ ˜ÏÁהתייחס ליחס האישי של אנשי הצוות בזמן הטיפול Æהתוצאות
העידו על ∏ ≥Æµמתוך  ¨¥שמשמעו • ∏πמתוך •∞∞Æ±
את השאלון מילאו דיירי המעון בעזרת מתנדבי רפאל¨ זאת כדי לוודא כי
השאלות מובנות וההנחיות למילוי מתבצעות נכון Æהשאלון היה אנונימי
וניתוח התוצאות נעשה ברפאל באופן אובייקטיבי Æהבחירה בדרך זו למילוי
וניתוח השאלון¨ נעשה על מנת לקבל תשובות אמיתיות ככל האפשר¨ ללא

בחודש יוני ∞ ≤∞±קיבל בית קסלר את פרס האיכות והמצוינות מהאיגוד
הישראלי לאיכות בארגונים ועמותות Æפרס זה ציין תחילתה של דרך
מחייבת לחתירה תמידית לשיפור הטוב ≠ לטוב מאודÆ
בחודש אוקטובר ∞ ≤∞±החל במעון תהליך שיפור בהשתתפות דיירים¨
עובדים ומתנדבים¨ שבמהלכו הוקמו ∂ צוותי שיפור בתחומים טיפול¨
מרפאה¨ משק ואחזקה¨ תעסוקה¨ פנאי ומתנדביםÆ
לכל צוות נקבע מנחה¨ שתפקידו היה להנחות ולכוון את תהליכי הגדרת
נושא השיפור Æהצוות והמנחה אמורים היו לגבש תוכנית פעולה מעשית
לשיפור התחום עליו הופקדוÆ
בכל צוות יש מרכז צוות שיפור¨ שתפקידו לרכז את עבודת הצוות  לקיים
פרוטוקולים¨ לזמן ישיבות¨ לתאם¨ ולוודא שהמשימה מתבצעתÆ
חברי הצוותים קיימו סיעור מוחין¨ ניתוח של הבעיות¨ תחקירים ואיסוף
מידע¨ הציעו פתרונות¨ מתוך כוונה להגיש להנהלה תוכנית שיפור מפורטת
לכל תחוםÆ
ב≠  ±∑Ø≤Ø±±וב≠  ≤¥Ø≤Ø±±הוצגו התוכניות בפני צוות מוביל שירות¨ ובהמשך
יתבצעו התוכניות מתוך אמונה שהן יתרמו לשינוי ולשיפור המיוחלÆ
על מנת לייצר קו אחיד לתהליכי השיפור שיתקיימו באופן סדיר במעון
נקבעה התוכנית הבאה∫

מורא או לחצים שיסיטו את השאלון ממטרותיוÆ
התוצאות החיוביות של השאלון הביאו את הצוות למסקנות והבנה על
התחומים במעון שיש לשמר אותם Æיחד עם זאת¨ ציונים שהיו נמוכים
מ≠•∞∏ נבחרו כיעדים לשיפורÆ
עובדי המעון מכל תחומי הטיפול¨ קיימו שיחות עם הדיירים ונערכו גם
דיונים בינם לבין עצמם במטרה להגדיר נושאים שיש להשקיע בהם חשיבה
ועשייה על מנת להביא לשיפור השירות וולשיפור תחושת שביעות הרצון
של הדייריםÆ
בשנת ≤ ≤∞±יתקיים סקר שביעות רצון נוסף להשוואה ולמידה מחדשÆ
בקרוב יתקיים סקר עמדות ראשון למשפחות ולבעלי עניין¨ כדי לקבל נקודות
מבט נוספות לשימור או לשיפור בבית קסלרÆ
∂≤

בחודש יוני  ≤∞±±יתקיים אבחון נוסף למציאות הקיימת¨ ויועלו נושאים
חדשים לשיפור Æדיירי המעון¨ העובדים והמתנדבים¨ מוזמנים בקביעות
להשתתף בצוותי השיפור ולתרום לאיכות והמצוינות בבית קסלר

סניף חיפה והצפון ≠ בית קסלר ומרכז הספורט
בוצßה במרכז ספורט
ביקור נציגי הפדרציה
לאנשים מוגבלים שנחאי סין איל¢ן חיפה
בבית קסלר ובמרכז הספורט בחיפה

מאת∫ עטרה בלומוביץ ≠ מזכירת מרכז הספורט

מאת∫ משה דולב ≠ מנהל בית קסלר
בתאריך  ±ØµØ±±ביקרו נציגי הפדרציה לאנשים מוגבלים מהעיר שנחאי
במרכז הספורט חיפה להיכרות עם פעילויות המרכז ודרכי עבודתוÆ
בתאריך  ≤ØµØ±±ביקרו בבית קסלרÆ
במשלחת ∂ נציגים המלווים במתורגמנית ישראלית דוברת סינית ואנגליתÆ
הפדרציה לאנשים עם מוגבלויות בשנחאי הוקמה ב≠∂∏ ±πומהווה ענף של
הפדרציה הארצית של סין Æבשנחאי גרים ≥∂ ±≥Æ≤±מיליון איש שמתוכם
כחצי מיליון אנשים נכים Æבשנים האחרונות יש פיתוח כלכלי ושירותים
סוציאליים במעורבות של כל הקהילהÆ

בוצßה הוא משחק הדומה לכדורת דשא¨ והוא מוכר עוד מתקופת הרומאים
ששיחקו אותו באמצעות אבנים Æכיום משחקים את המשחק באמצעות
כדורים¨ והוא נכלל במסגרת המשחקים הפאראלימפיים Æהמשחק נועד
בעיקר לנכים בעלי נכות קשה¨ המרותקים לכיסאות גלגלים¨ ובכך יתרונו
הגדול Æבתחילת המשחק זורקים השחקנים כדור לבן¨ ולאחר≠מכן הם
זורקים לעברו כדורים בצבעים שונים Æהמטרה∫ להגיע עם מקסימום
כדורים¨ קרוב ככל שניתןו אל הכדור הלבן Æאת הכדורים יכולים הנכים
לגלגל בעזרת הידיים¨ הרגליים ואף בעזרת מתקן מיוחד דמוי מגלשהÆ
נבחרת איל¢ן חיפה החלה את פעילותה במשחק הבוצßה באוקטובר ∞¨≤∞±
בהדרכת אורנה ויסבך Æכיום¨ מתאמנים כעשרה נכים¨ פעמיים בשבוע¨
במרכז הספורט Æביום  ±¥במרץ  ≤∞±±נערך מפגש בין קבוצות איל¢ן
המשחקות בוצßה  איל¢ן חיפה¨ ספיבק רמת≠גן¨ רהט ונועם קרית אונוÆ
הבוצßה הפך להיט במרכזנו ורבים מעוניינים להשתתף במשחק המרגשÆ
כל השחקנים מציינים בסיפוק כי הם נהנים הנאה גדולה מהמשחקÆ

הפדרציה מציגה את עצמה כקהילה של אנשים מוגבלים וכקבוצה לרווחה
עצמית ושירותי ניהול ארגוניים לטובת האינטרסים של האנשים המוגבלים
כולל הגנה על זכויותיהם החוקיות וארגון מגוון פעילויות ואירועים עבורםÆ
לפדרציה יש גם פונקציות מנהלתיות המוסמכות מטעם הממשלה
המקומית והיא עוסקת גם בסינגור ושמירה על זכויותיהם החוקיות
ומפעילה את כל הפעילויות בנושא הנכים עבור העירייהÆ
הפדרציה מרבה בקיום קשרים בינלאומיים עם מסגרות וגופים המטפלים
באנשים בעלי מוגבלויותÆ
הקשרים מתקיימים בסמינרים וביקורים בשנחאי וכן במשלחות מהפדרציה
למקומות בעולם Æחילופי המידע והפעילויות מתרכזות בנושאי ספורט
ואמנות Æהאורחים התרשמו מאוד מהעבודה והתשתיות שהוקמו ע¢י עמותת
איל¢ן וראש המשלחת מר גßי מין שמשמש כסגן נשיא הפדרציה לנכים
בשנחאי הביע הערכה רבה לשירותים המגוונים שלהם זוכים משתתפי
הפעילות במרכז הספורט ודיירי בית קסלרÆ
נציגי הפדרציה ציינו שישמחו לארח את נציגי איל¢ן בביקור גומלין בשנחאיÆ

∞≥

בתודה°
מטל נגלר

גימנסטרדה
∞≤∞±

מאת∫ עטרה בלומוביץ ≠ מזכירת מרכז הספורט

מאת∫ עטרה בלומוביץ ≠ מזכירת מרכז הספורט

טל נגלר¨ סובלת משיתוק מוחין¨ מרותקת לכיסא גלגלים ואינה מדברתÆ
טל סיימה לפני שנה את בית≠ספר ¢אופקים ¢בחיפה Æאל מרכז הספורט
הגיעה טל בטרם מלאו לה שלוש¨ ובמשך עשרים שנה בקירוב נהנתה
מפעילויות ספורט ושיקוםÆ
השנה עזבה אותנו עקב מעבר לבי¢ס אחרÆ
את המכתב הבא קיבלנו ממיכל נגלר¨ אמא של טל∫

עמותת ¢עולים עם מלכה בתנופה  ¨¢≤∞∞πהמשתייכת ל¢איגוד ההתעמלות
בישראל ¨¢מארגנת ומפיקה¨ החל משנת ≤∞∞≤¨ שתי גימנסטרדות
לקבוצות התעמלות¨ אקרובטיקה וריקוד Æבגימנסרדות משתתפים כ≠∞∞∏¨±
ספורטאים¨ המגיעים מכל רחבי הארץ Æהגימנסטרדות מתקיימות בחנוכה
בחיפה ולפני פסח באילתÆ

"לעטרה וכל הצוות המדהים באיל"ן,
טל ,בתי ,השתתפה בפעילויות במרכז הספורט בקרית
חיים .בכל שבוע כשהתקרבנו למקום ,תמיד טל הביעה
התרגשות רבה .היחס לטל היה מקסים .היא טופלה
לאורך השנים ,בכל מקום ,באהבה רבה  -בבריכה,
בספורט ,במסג' מעל כולם ניצחה ענת ,שתמיד השתדלה
לעזור עם חיוך .נועם המקום ניכר כבר בכניסה ,שם
התקבלנו תמיד בסבר פנים יפות.
אני רוצה להביע את הערכתי הרבה על המאמץ שנעשה
למען כל אחד מהילדים ועד הבוגרים שמגיעים
למרכז הספורט.
יישר כוח ,המשך פעילות".

השנה התקיים האירוע ביום שבת¨ ה≠ ∞ ¨≤µÆ±≤Æ≤∞±באיחור¨ עקב השריפה
הגדולה שארעה בכרמל Æהאירע כלל הופעות בלתי תחרותיות של מיטב
נבחרות התעמלות הקרקע והאקרובטיקה בארץÆ
זוהי הפעם הראשונה שלהקת הריקודים של איל¢ן חיפה התבקשה להופיעÆ
הלהקה הופיעה בהרכבים שונים וביצעה קטעי ריקוד¨ פרי הכוריאוגרפיות
של מרגרטה פוליאקוב ותמר סרוקהÆ
ההופעות היו מלבבות וזכו לתשואות רמות מצד הקהלÆ
כל רקדן בלהקה קיבל פרח מילד≠רקדןÆ

מפעם לפעם נעים להיווכח כי יש שכר לפועלנוÆ

Like
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סניף חיפה והצפון ≠ מרכז הספורט
ביקור תלמידי ¢ליאו בק¢
במרכז ספורט איל¢ן חיפה

ביקור חניכי ביה¢ס לשוטרים
במרכז ספורט איל¢ן חיפה

ביום ראשון¨ ה≠ ≥≤ בינואר  ¨≤∞±±סיירו תלמידי סדנת הנגישות מבית
הספר ¢ליאו בק ¢שבחיפה¨ ב¢בית קסלר ¢ובמרכז שיקום וספורט איל¢ן
שבקרית חיים Æזוהי השנה השלישית שבה לומדים תלמידי י¢א את נושא
הנגישות ≠ בהנחיית דר ßרויטל שורץ≠סבירסקי ≠ כחלק מלימודים לתעודת
הבגרות בנושאÆ

ב≠ ∏ בפברואר  ≤∞±±ביקרה במרכז השיקום והספורט של איל¢ן חיפה
שבקרית חיים¨ קבוצה של כשלושים חניכים וחניכות מביה¢ס לשוטריםÆ
הביקור היה פרי יוזמתם של מר שלומי מסחרי ודר ßרויטל שורץ≠סבירסקי¨
מנהלת פרויקטים של עמותת ¢נגישות בצפוןÆ¢
מטרת הביקור הייתה לחשוף את ספורט הנכים בפני קהל שאינו בא במגע
יומיומי עם הנכים¨ ולכן גם אינו מודע להישגים הרבים של הספורטאים הנכים
בענפי הספורט השונים Æמטרה נוספת∫ שינוי תדמית השוטר בעיני הציבורÆ
בחלקו הראשון של הביקור¨ סיירו החניכים במרכז Æהם ראו את החדרים¨
המתקנים והציוד המיוחד¨ וקיבלו הסברים מפיו של מר נחמן וולף¨ סמנכ¢ל
הכספים של המרכז ©ובעצמו נכה בעל הישגים אולימפיים באתלטיקה®¨ על
פעילות הנכיםÆ
בחלקו השני של הסיור התקיים רב שיח¨ בו נטלו חלק ספורטאים הישגיים
כענבל פיזרו ©אלופה אולימפית בשחיה®¨ לירן גבע ©ספורטאי טניס שולחן
שהשתתף באולימפיאדת בייגßין ועתיד גם ליטול חלק באולימפיאדת לונדון
≤ ¨®≤∞±וכן אורי מורג¨ נציג קבוצת הכדורסלÆ
הספורטאים סיפרו על עצמם ועל הישגיהם בספורט הנכים Æהשוטרים העבירו
הרצאה על שינוי פני המשטרה Æדר ßשורץ≠סבירסקי דיברה על עמותת
ßנגישות ישראל ¨ßומר גיורא לב סיפר על המעבר מאדם בריא לנכה המרותק
לכיסא גלגליםÆ
בחלק השלישי התנסו החניכים במשחק טניס שולחן ובמשחק כדורסל על
כיסאות גלגלים Æאין ספק כי כולם נהנו והפיקו תועלת רבה מהמפגש המוצלחÆ

מאת∫ ד¢ר רויטל סבירסקי

הסיור נערך לאחר שהתלמידים שמעו סדרת הרצאות בנושא הלקויות
השונות והנגשתם Æמטרת הסיור הייתה להפגיש את התלמידים עם עולם
הנכויות האמיתי Æב¢בית קסלר ראו התלמידים איך מתפקד חדר נגיש
לנכה והודגמו בפניהם עזרים המסייעים לנכיםÆ
מר עוזי פרלה קיבל את התלמידים בחום וסקר בפניהם את ספורט
הנכים והתאמת מתקני הספורט לענפי הספורט השונים Æהתלמידים
סיירו במתקנים השונים במרכז הספורט¨ חזו באימון משחקי סל≠גל וטניס
שולחן¨ ואף נטלו בהם חלק פעיל Æהתלמידים גם התרשמו מהפעילות
בבריכת השחיה שם צפו באימונים לקראת אולימפיאדת לונדון Æבנוסף¨
צפו התלמידים בפעילות המתבצעת בחדר ההתעמלות המתקנת
ובבריכה הטיפוליתÆ
הסיור הלימודי המאתגר גרם ללא ספק להתרגשות רבה בקרב התלמידיםÆ

≤≥

מאת∫ עטרה בלומוביץ ≠ מזכירת מרכז הספורט

סניף חיפה והצפון ≠ מרכז הספורט
תחרות שחיה ארצית
לילדים נכים

מאת∫ עטרה בלומוביץ ≠ מזכירת מרכז הספורט
ביום שלישי¨ ה≠ ≤≤ במרץ  ¨≤∞±±אירחה בריכת השחיה שבמרכז שיקום
וספורט איל¢ן חיפה בקרית חיים¨ את תחרות השחיה הארצית
לילדים ולבני נוערÆ
בתחרות נטלו חלק כשלושים ילדים ממועדוני ספיבק רמת≠גן¨
מבואות חרמון¨ נוה אליהו¨ בריכת טל ואיל¢ן חיפהÆ
השחיינים הצעירים של איל¢ן חיפה הגיעו להישגים יפים

∫˙ÂÈÏ„Ó· ÂÎÊ ÌÏÂÎÂ
ÆÛÒÎ ˙ÈÈÏ„ÓÂ ·‰Ê ˙ÈÈÏ„Ó ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ≠ ÔÈ˜Â Ô˙Ó
Æ·‰Ê ˙ÂÈÏ„Ó È˙˘ ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ≠ ¯‡ÈÏÓ ˜¯Ó
„·Æ·‰Ê ˙ÈÈÏ„Ó ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ≠ ÈÒ‚ÂÏ ‰¯Â
Æ·‰Ê ˙ÂÈÏ„Ó È˙˘ ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ≠ ÈÒÏ„Ó Â„Ú
‡¯Æ·‰Ê ˙ÈÈÏ„Ó ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó – ¯‡ÈÏÓ Ï‡È
‡ÆÛÒÎ ˙ÈÈÏ„Ó ÌÚ È˘ ÌÂ˜Ó – ˙‡¯Èß‚ÂÁ ¯‡‰
Æ·‰Ê ˙ÈÈÏ„Ó ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó – ÔÂ‡„„ ÈÓÚ
°„Â·Î‰ ÏÎ

¢מצעד הפרוטות¢
בישוב זרזיר

מאת∫ ורד שור ≠ עו¢ס מרחב צפון
מסגרת ¢מצעד הפרוטות ¢התקיימה השנה התרמה בבי¢ס תיכון ¢עמל ¢רב
תחומי בזרזיר ובישובי הסביבה Æהמבצע נערך ביוזמתו של המורה והרכז
לחינוך חברתי¨ כמאל כעביה Æנעשתה עבודת הכנה לתלמידים ובמסגרתה הם
ציירו פוסטרים בנושא ¢מצעד הפרוטות ¨¢זאת בנוסף להסבר על ארגון איל¢ן
ולצפייה בסרטÆ
ברצוני להודות לבני הנוער שלקחו חלק באיסוף התרומות ובמיוחד למר
כמאל כעביה שריכז את הפעילות בנושאÆ

¢פסטיבל המחולות בכרמיאל¢

התנצלות∫
בפסטיבל המחולות בכרמיאל הופיעו¨
¸כמו בכל שנה בעשרים השנים האחרונות˛ שני הרכבים של להקות ריקודים
של מרכז שיקום וספורט איל¢ן חיפה שבקרית חייםÆÆ
אנו מתנצלים על הטעות בתמונה שהופיעה לצד כתבה זו בעלון הקודםÆ
להלן התמונה הנכונה ∫

¢קליידסקופ ¢לפי כוריאוגרפיה של תמר סרוקה Æ
רקדנים∫ גיורא לב¨ חיה לביא¨ נוגה וינשטיין ורויטל סבירסקיÆ

≥¥

סניף ירושלים ≠ בית תמר
מצעד הפרוטות
בירושלים

בית תמר
מוסיקה קוריאנית אותנטית

מאת∫ לאה שטקל  מנהלת סניף ירושלים

מאת∫ תמר אליהו ≠ מנהלת בית תמר

למרות מזג האוויר הסוער¨ השתתפו אלפי תלמידים ברחבי ירושלים
והסביבה ב¢מצעד הפרוטות ¢וסייעו בגיוס התרומות Æהאירוע נפתח בטקס
שהתקיים בלשכת ראש עיריית ירושלים¨ מר ניר ברקתÆ
ראש העיר ברך את נציגי איל¢ן¨ ושוחח בלבביות עם מריה ושני ≠ תלמידות
בי¢ס ¢אילנות ¨¢ואיחל הצלחה בגיוס התרומות Æבמעמד זה העניק ראש
העיר צßק בסך ∞∞∞¨≥  ₪תרומת עיריית ירושליםÆ
ברצוני להודות לכל העושים במלאכה¨ ובעיקר לרחל אלקוצר  רכזת
¢מצעד הפרוטות ¢בירושלים Æלמרות הקשיים הרבים¨ עבר מבצע ההתרמה
בהצלחה גדולהÆ

הדמעות בעיניים¨ היו דמעות צחוק Æלא יכולנו להתאפק Æקולות הכלים יוצאי
הדופן היו רחוקים מאוד מצלילי המוזיקה המזרחית אליה מורגלות אוזננוÆ
איפה שרית חדד øאיפה אייל גולןø
מפאת הנימוס נדרשנו לכבוש את צחוקנו¨ אך לאט לאט נהנינו מקונצרט
יוצא הדופן¨ המשלב מוסיקה קלאסית קלה לצד מוסיקה אותנטית
פולקלוריסטית קוריאנית Æנגני הלהקה  BEAUTIFUL MINDהם נגנים
קוריאנים חובבים המופיעים בכל העולם¨ והם מהווים מקור לתקווה Æעם חלק
מהם יש לנו שותפות גורל¨ בשל היותם בעלי נכויות Æכולם¨ ללא יוצא מהכלל¨
הם מוסיקאים מהמעלה הראשונהÆ
האירוע המיוחד אורגן ע¢י שגרירות קוריאה בישראל¨ בשיתוף ארגוני הנכים
בארץ¨ והיה אחד מרגעי הכיף של דיירי ¢בית תמר ¢במהלך חודש מרץ Æ≤∞±±
היינו מוכנים לחזור ולשמוע את המוסיקה הזו שוב ושוב¨ ולחזות בתחושות
העונג על פניהם של מתנדבי ¢בית תמר ¢הקוריאנים Æאנו מודים מקרב
לב על השותפות הנפלאה בין המתנדבות מקוריאה¨ ל¢בית תמר ¨¢שותפות
הנמשכת מזה כשנתייםÆ

ניר ברקת ראש העיר משוחח עם שני כהן ומריה אמן¨ תלמידות בי¢ס אילנותÆ

ניר ברקת ראש העיר מעניק תרומה לנציגי איל¢ן ירושלים Æ

∂≥

נגני הלהקה במהלך קונצרט

סניף ירושלים ≠ מרכז היום
שיתוף פעולה עם מוסד
מרכז יום
קרנבל פורים במדרשת עמליה ¢יד בן≠צבי ¢ו¢בית הלל¢

מאת∫ עינת הלחמי יאורי  מנהלת מרכז יום

מאת∫ עינת הלחמי יאורי  מנהלת מרכז יום

¢ליצן קטן נחמד¨ רוקד עם כל אחד ¨¢כך¨ בשירה ובריקודים¨ וכשהן
מחופשות¨ קיבלו תלמידות מדרשת עמליה¨ את משתקמי מרכז היום¨
בחגיגת הפורים המשותפתÆ

¢ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור Æ¢סיור ראשון שהתקיים בגן
הארכיאולוגי וברחבת הכותל¨ היווה את גולת הכותרת לקורס בנושא
שכונות בירושליםÆ

תלמידות המדרשה השקיעו רבות בהכנת תוכנית אומנותית¨ שירים¨
חידונים¨ משחקים ותחרויות¨ במטרה להנעים ככל שניתן את זמננו
ולהפעיל אותנו במהלך האירוע Æמשתקמי מרכז היום¨ היו שותפים מלאים
במתרחש ושמחו לקחת חלק בפעילויותÆ

שיתוף פעולה יוצא דופן החל עם מוסד ¢יד בן צבי ¢אשר ביחד עם
¢בית הלל ¢נרתמו לגבש את התכנים המקצועיים ולהעמיד את המדריכים
להעברת הקורס הייחודי למשתקמי מרכז היום Æהלימוד מלווה בסיורים
בשכונות העירÆ

לקראת סיום התוכנית¨ הפתיעו המארחים ממדרשת עמליה¨ באמצעות
בובת דב פנדה ענקית Æכניסת הבובה עוררה מחדש התרגשות ושמחה
בקרב האורחיםÆ
תודתנו להנהלת ביה¢ס¨ לצוות ולתלמידות על היוזמה¨ הביצוע והאירוח
הנעים Æאנו מקווים להמשיך מסורת זו בעתיד ולהעמיק את שיתוף
הפעולה בינינוÆ

הקורס תורם להעשרת הידע אודות ההיסטוריה של ירושלים¨ ולחשיפה
למקומות¨ לאתרים ולסיפורים של עיר הבירהÆ
הביקור בכותל ריגש מאוד את האנשים¨ שנתאפשר להם להתפלל ולבקש
בקשות Æכולם חזרו נלהבים¨ מלאי חוויות ומתוך ציפייה לסיור הבאÆ

קרנבל פורים במדרשת עמליה
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ביקור בגן הארכיאולוגי בעיר העתיקה

סניף כפר סבא
פעילות סניף כפר סבא

מאת∫ שרה לייסטן  יו¢ר סניף כפר סבא
אגודת אי¢לן כפר סבא פועלת משנת ≤ Æ±πµהסניף בנוי על מתנדבים
בלבד¨ ומטפל בכ≠∞∑ נכים¨ שקצת יותר ממחציתם הם בני ילדים ונוערÆ
מדי חודש אנו מסייעים בכ≠ ¨₪ ±µהמהווים סיוע בתחומים שונים¨ כמו
מימון טיפולי¨ פיזיוטרפיה ¨ שחיה טיפולית¨ רכיבה טיפולית¨ קלינאית
תקשורת¨ כיסאות גלגלים ואופניי ידיים המותאמים לנכים¨ רכישת
מחשבים וגם רכישת ציוד הגייניÆ
הסניף¨ כאמור מתפקד בעזרת מתנדבים בלבד Æבין אלה¨ גם מתנדבות
מעל לגיל ∞∏ ¸עד ∞≤ ˛±הממשיכות לכתת את רגליהם מדי שנה לשם
השגת תרומות לצורכי המטופליםÆ

מסיבת פורים

מאת ∫ עו¢ד יוסי סדבון ≠ איל¢ן כפר סבא
ביום חמישי¨ ה≠  ±∞Ø∞≥Ø≤∞±±חגגו ∞≥ משפחות ו≠  ≤µילדים נכים¨ מטופלי
איל¢ן¨ במסיבת פורים שמחה ומרגשת ≠ לראשונה בתולדות סניף כפר סבאÆ
לאולם הספורט של בית ספר ¢אושיסקין ¨¢הגיעו החוגגים כשהם מחופשיםÆ
חלקם אופרו במקום על ידי מאפרת מקצועית Æכיבוד עשיר הוכן למוזמנים
על ידי מתנדבים ובעלי עסקים שתרמו ביד רחבהÆ
התוכנית האמנותית כללה את הופעתו ©בהתנדבות® של הזמר ינון בר אשר
ביצע שירי פורים Æבנוסף¨ הפליא ליצן ביצירת חיות ופרחים מבלוניםÆ
ראש העיר כפר סבא¨ יהודה בן חמו ומנכ¢ל איל¢ן¨ מר שמעון אריאלי¨
ברכו את החוגגיםÆ
משלוח מנות יפה ומושקע הוכן על ידי ילדי בית חינוך ¢בר אילן ¢למען ילדי
איל¢ן¨ בעידודו של המנהל מר בנימין בוחניק ובהשתתפות צוות המוריםÆ
שי לכל חוגג נתרם על ידי בנק מזרחי טפחותÆ
יו¢ר איל¢ן כפר סבא¨ שרה לייסטן¨ וצוות המתנדבות המסור¨ סיכמו אירוע
פורים ראשון מוצלח¨ מתוך כוונה ותקווה שיהפוך למסורתÆ

נועם סלם מכפר סבא≠ כוכב הקמפיין הארצי של איל¢ן למצעד הפרוטות

‡Ô¢ÏÈ‡ ÔÂ‚¯‡ ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ‰ËÓ ÌÈÓÂ˙Á‰ Â
Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰ ÔÚÓÏ ·¯‰ ÂÏÚÂÙ ÏÚ

∞¥

סניף נצרת
מצעד הפרוטות
בנצרת

מאת∫ רינה בריל ≠ יו¢ר סניף נצרת

¢מצעד הפרוטות  ¢יום ההתרמה של איל¢ן בנצרת עילית
נפתח במעמד ראש עירית נצרת עילית¨ מר שמעון גפסו שתרם את
תרומת העירייה לסניףÆ
האירוע החגיגי התקיים במוזיאון עירית נצרת עילית Æבמוזיאון התקיימה
גם תערוכת הציורים ©בשיטה אינטואיטיבית® של ילדי איל¢ן ומשפחותיהםÆ
אותם ציירו בחוג במשך שנתיים Æהילדים התרגשו מאוד לראות את
יצירותיהם מוצגים¨ כשכל העיר יכולה ליהנות מהן Æהיה מרגש מאוד
לראות את עיניהם הנוצצות של הילדים¨ אשר נהנו והתרגשו מהמחמאות
שקיבלו על הציורים Æהילדים התרגשו גם מהעובדה שזו הפעם הראשונה
שהם תורמים לקהילה משהו מעצמםÆ
עיריית נצרת גם חילקה תעודות הוקרה למתנדבות Æלכל משפחה של
ילד באיל¢ן¨ מוצמדת מתנדבת הנמצאת בקשר הדוק איתם¨ דואגת לכל
בעיה המתעוררת ©ולעיתים אפילו מעבר לכך® ומהווה איש קשר לסניף
איל¢ן בעירÆ
האירוע היה מרגש לילדים¨ למשפחות¨ למתנדבות ולאורחים שהגיעו
במיוחד Æברקע התנגן השיר ¢בזכות אותו איל¢ן ¨¢שכתב עמוס אטינגר
והלחין נחום ©נחצßה® היימן¨ בביצועה של סי היימן Æעל מסך ענק הוקרנה
מצגת¨ אשר חשפה את ילדי איל¢ן המקיימים פעילויות שונות במסגרת
הסניף ≠ פעילויות המתאפשרות בזכות תרומות שנאספו במהלך
¢מצעד הפרוטות¢

שמעון גפסו¨ ראש עיריית נצרת עילית והילדים היוצרים

שמעון גפסו¨ ראש עיריית נצרת עילית והילדים היוצרים

שמעון גפסו¨
ראש עיריית נצרת עילית
נעניק תעודות הוקרה
למתנדבות
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סניף פתח תקוה¨ סניף ראשון לציון
קורס צילום וידאו ורדיו
לצעירים באיל¢ן פ¢ת

מתנדבת
למופת

סניף איל¢ן פ¢ת¨ בשיתוף עם ¢מדיה תקשורת© ¢אולפני רדיו וטלויזיה
קהילתיים בפ¢ת®¨ פתח קורס ייחודי לצילום וידאו ורדיו¨ לצעירים עם
נכויות מוטוריות¨ ממטופלי הסניףÆ
ביוזמה משותפת של רחמים מעבי¨ מנהל ¢מדיה תקשורת ¢ומלי ברקוביץ¨ß
עו¢ס איל¢ן פ¢ת¨ נפתח הקורס הראשון בו נטלו חלק שמונה צעירים בגילאי
 Æ±∏≠≤µבמסגרת הקורס¨ אשר כולל  ≤¥מפגשים שבועיים באולפני ¢מדיה
תקשורת ¨¢לומדים הצעירים באופן חווייתי את מקצועות הרדיו השונים
©הפקה¨ עריכה מוזיקלית והגשה בשידור חי® וכן את יסודות העשייה
הטלויזיונית ≠ צילום¨ תאורה¨ סאונד¨ תחקיר¨ תסריט¨ בימוי והפקהÆ
הקורס מועבר ע¢י צוות מקצועי של מדריכים מ¢מדיה תקשור ¢הקוצרים
כבר עתה תגובות נפלאות ווכמובן הרבה תשבחותÆ

דבורה איברהימוף¨ אישה צעירה בת ∂≤¨ היא נפגעת שיתוק מוחין Æדבורה
טופלה בסניף פ¢ת מאז הייתה ילדה קטנה¨ למדה בגן ¢ספיבק ¢ולאחריו
בביה¢ס ¢און Æ¢מאז סיימה את בי¢ס ¢און ¨¢לפני שבע שנים¨ היא פנתה¨
באמצעותנו¨ וביקדה להתנדב בגן איל¢ן בפ¢ת  גן ¢מרכז הפנינהÆ¢
למרות מגבלותיה¨ דבורה מתנדבת במסירות והתמדה¨ יום יום¨ מזה שבע
שנים ברציפות Æהיא מעניקה חום ואהבה לילדים הנכים Æברגישות רבה
היא מתגברת על קשייה¨ ומבצעת כל משימה הנדרשת ממנה  תוך
שיתוף פעולה עם צוות הגן Æהחזון שלה הוא להעניק ולתת מכל הלב
לילדים הנכים¨ כפי שהיא זכתה לקבל בילדותהÆ
דבורה משמשת דוגמה ומופת לכך שהרצון לתרום ולתת הוא ערך עליון
ומעל לכל מגבלה Æעל פעילותה המסורה¨ קיבלה השנה דבורה את ¢אות
ראש העיר למתנדבים מצטיינים לשנת תשע¢א Æ¢בטקס המרגש¨ שהתקיים
בהיכל התרבות בפ¢ת¨ השתתפו בני משפחתה¨ נציגי איל¢ן פ¢ת¨ נציגי
¢מרכז הפנינה ¢ומוזמנים רביםÆ
אנו גאים בדבורה על הנתינה הנפלאה והמיוחדת°

מאת∫ מלי ברקוביץ ≠ ßעו¢סית איל¢ן פ¢ת

מסיבת פורים במועדונית
איל¢ן פ¢ת

מאת∫ ארז לוינשטיין ≠ רכז מועדונית איל¢ן פ¢ת

סניף איל¢ן פ¢ת¨ בשיתוף עם ¢מדיה תקשורת© ¢אולפני רדיו וטלויזיה
קהילתיים בפ¢ת®¨ פתח קורס ייחודי לצילום וידאו ורדיו¨ לצעירים עם
נכויות מוטוריות¨ ממטופלי הסניףÆ
ביוזמה משותפת של רחמים מעבי¨ מנהל ¢מדיה תקשורת ¢ומלי ברקוביץ¨ß
עו¢ס איל¢ן פ¢ת¨ נפתח הקורס הראשון בו נטלו חלק שמונה צעירים בגילאי
 Æ±∏≠≤µבמסגרת הקורס¨ אשר כולל  ≤¥מפגשים שבועיים באולפני ¢מדיה
תקשורת ¨¢לומדים הצעירים באופן חווייתי את מקצועות הרדיו השונים
©הפקה¨ עריכה מוזיקלית והגשה בשידור חי® וכן את יסודות העשייה
הטלויזיונית ≠ צילום¨ תאורה¨ סאונד¨ תחקיר¨ תסריט¨ בימוי והפקהÆ
הקורס מועבר ע¢י צוות מקצועי של מדריכים מ¢מדיה תקשור ¢הקוצרים
כבר עתה תגובות נפלאות ווכמובן הרבה תשבחותÆ

הילדה ליבי מהמועדונית משתפת פעולה עם הקוסם רון
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מאת∫ מלי ברקוביץ ≠ ßעו¢סית איל¢ן פ¢ת

ראשל¢צ ≠ קורס למרקידים
על כיסאות גלגלים
מאת∫ שמעון קינן  יו¢ר סניף ראשון לציון

אגודת איל¢ן סניף ראשון לציון¨ בשיתוף המכללה האקדמית ¢גבעת
וושינגטון ¨¢פתחו לראשונה¨ קורס הכשרה למדריכי ריקודי Æבסיום הלימודים
אמורים הסטודנטים הנכים¨ המרותקים לכסאות גלגלים¨ לקבל הסמכהÆ
את הקורס מנהלת אורלי באור¨ מורה וכוריאוגרפית¨ בצוותא עם עדנה
קוה¨ מנהלת קורסים להדרכה לריקודי עם במכללה ¢גבעת וושינגטוןÆ¢
לטכס הפתיחה החגיגי הגיעו חברי הכנסת משה ©מוץ® מטלון וזבולון
אורלב Æבדברים שנשאו הביעו השניים הערכה גדולה למכללה ולאיל¢ןÆ
השניים גם דיברו על החשיבות הגדולה בקידום שילוב הנכים בקהילהÆ
 ≤¥התלמידים ©חלקם נכים על כסאות גלגלים® שיוסמכו כמדריכים
בסיום הקורס¨ אמורים להוות חוד החנית במגמה לפתוח חוגים נוספים
המשלבים נכים עם רוקדים רגיליםÆבנוסף¨ יש כוונה לפתוח חוגי ריקודים
לילדים נכים¨ כפי שהדבר נעשה בהוד השרון ובראשון לציון¨ בהדרכת
לימור דריי ודוד יהל Æויקי יוחנן¨ תלמידה בקורס¨ כתבה∫ ¢את שמחת
הרוקדים המיוחדים הללו¨ צריך לראות ולחוות כדי להאמין Æלחשוב שאי
שם ממקומות כואבים¨ במחלקות שיקום¨ או בבתי אבות שכוחים¨ ייתן
מישהו יד לחולה ספון בכסא גלגלים או למישהו שויתר על עצמו מזמן
ועל שמחת חייו¨ ויעלה חיוך על פניו Æלתת יד לילדה מיוחדת ולקבל ממנה
חיוך וכף יד רועדת ולאחר דקות שניים מפזזים לצלילי מוסיקה סוחפת¨
ממעמקי החשכה¨ לדלות את שאריות הכוחות ולהראות שכל אחד יכולÆ
כמי שעוסקת בתחום אוכלוסיות מיוחדות ומזהה שריקודים ומוסיקה
מפיחים רוח חיים ולו לשעה קלה¨ אני מרגישה את השליחות הזו מזמזמת
בכל גופי ומניעה אותי להעביר אותה הלאה Æ¢רפי כחלון¨ תלמיד אחר
בקורס¨ המרות לכסא גלגלים¨ הבטיח שעם סיום הקורס יעשה הכל כדי
¢להפוך כל כיסא גלגלים למתנ¢סÆ¢

הבנק הבינלאומי הוציא את
ילדי איל¢ן לטיול

מאת∫ שמעון קינן  יו¢ר סניף ראשון לציון

חוג הריקודים שיקומי של ילדי איל¢ן סניף ראשון לציון יצאו ביום ראשון
לטיול לצפון הארץ במימון הבנק הבינלאומיÆ
כ≠  ±µילדי אגודת איל¢ן והוריהם יצאו ביום ראשון לטיול לעמק המעיינות
שם המתינו רכבות חשמליות שלקחו אותם לטיול בין המעיינות¨
משם לגן ליטוף הקנגורו¨ נסיעה להר הגלבוע לתצפית על עמק יזרעאל
ובית≠שאן¨ היה אפשר להנות בתקופה זו מפריחה אופיינית לגלבוע של
אירוסים¨ כלניות¨ רקפות ושאר השדות הצבעוניים¨ הטיול היה מלווה ע¢י
מדריך טיולים ואוטובוס מפואר עם מעלית למרותקי כיסאות גלגלים¨
הטיול כלל ארוחות בוקר¨ צהריים וכיבוד עשיר במהלך כל הטיולÆ
בתשע בערב הגיעו הביתה עייפים מלאי חוויות ומרוציםÆ
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שמעון קינן יו¢ר אגודת איל¢ן ראשל¢צ מבקש להודות לבנק הבינלאומי
שלקח על עצמו את עלות הטיול¨ לדוד יהל מדריך החוג¨ לימור דריי
מנהלת החוג העושים עבודת קודש והמתנדבים שליוו את הטיולÆ
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סניף רחובות¨ סניף רמת≠גן¨ סניף רמת≠הגולן
רחובות ≠ קרנבל פורים
חוג הריקודים גלגלי רÆנÆי

תצוגת אופנה
למען גלגלי רÆנÆי

במוצ¢ש¨ ה≠  ±πÆ≥Æ±±חגגו חברי חוג הריקודים על כסאות גלגלים גלגלי רÆנÆי¨
קרנבל פורים עליז ושמח Æהחברים¨ שהגיעו מתחפושות מרהיבות¨ נהנו
מהופעה מבדרת של מרקיד ריקודי הבטן אסי חסקל¨ מתחרות התחפושות¨
מהכיבוד העשיר שהכינו כל החברים¨ וכמובן מהריקדים עם המרקידה
לאה הדדי דב
באירוע נפרדו החברים מיו¢ר ¢אילן ¢רחובות¨ אילנה הדני¨ שקיבלה למזכרת
תמונה של הרוקדיםÆ
לאירוע הגיעו רוקדים רבים¨ כולל כאלה הרוקדים ריקודי עם רגילים Æהם
נהנו לרקוד לצד הרדקנים היושבים¨ והם הוזמנו להמשיך להגיע לחוג
המתקיים מידי מוצ¢ש באולם ¢צימרמן ¢שבביה¢ס ¢הדר ¢בנס ציונהÆ
הנהלת החוג¨ בראשות שמואל שובלי¨ מודה למרקידה לאה הדדי דב על
העברת האירוע¨ לאורחים הרבים שהגיעו¨ וכמובן לחברי החוג שעמלו רבות
להצלחת הקרנבלÆ

עשרות נשים מרחובות¨ רובן ככולן במה שמכונה ¢גיל הזהב ¨¢החליפו
לרגע את הדוגמניות הותיקות גלית גוטמן¨ אילנית לוי¨ ומירי בוהדנה¨
כאשר צעדו על מסלול התצוגה ב¢חוויות שוויץ ¨¢והציגו לראווה את
קולקציית הקיץ של רשת ¢קרייזי ליין ¢זה קרה באירוע שהוקדש
כל כולו לחוג הריקודים על כסאות גלגלים של איל¢ן ¢גלגלי רÆנÆי¢
ברחובות¨ נס ציונה ויבנהÆ
היוזמה לאירע הייתה של פורום הנשים ברחובות¨ שהחליטו לאמץ
את חוג הריקודים של איל¢ן ¢גלגלי רÆנÆי ¨¢Æהמשלב רקדנים נכים עם
רקדנים עומדים מרחובות ומנס ציונה Æהלהקה זכתה למוניטין רב
ומופיעה באירועים רבים ברחבי הארץÆ
נשות הפורום¨ בראשותה של הדסה שמיר¨ התכנסו לבוקר חוויתי¨ אליו
הוזמנו גם מנכ¢ל איל¢ן¨ שמעון צוריאלי¨ יו¢ר סניף איל¢ן ברחובות¨
שרה הררי¨ חבר המועצה אמיר ירון¨ מנכ¢ל ¢חוויות שוויץ ¨¢עדי דויטש
ובקי לוין¨ מבעלי ¢קרייזי ליין ¢אשר תרמה את הבגדים לתצוגהÆ
¢סניף איל¢ן ברחובות מאוד מיוחד ¨¢סיפר שמעון צוריאלי¨ מנכ¢ל איל¢ןÆ
¢רבים מבוגריו של הסניף¨ חולי פוליו שגדלו והקימו משפחות¨ החליטו
להצטרף להנהלת הסניף ולהחזיר את חובם לחברה Æהם פועלים למען
קידום מטרות הנכים ועבור להקת רÆנÆי Æההצלחה של הלהקה היא
הצלחה ארצית בכל קנה מידה¨ והיא תפסה תאוצה במהירות Æמחמם את
היוזמה לאירע הייתה של פורום הנשים ברחובות¨ שהחליטו לאמץ
את חוג הריקודים של איל¢ן ¢גלגלי רÆנÆי ¨¢Æהמשלב רקדנים נכים עם
רקדנים עומדים מרחובות ומנס ציונה Æהלהקה זכתה למוניטין רב
ומופיעה באירועים רבים ברחבי הארץÆ
נשות הפורום¨ בראשותה של הדסה שמיר¨ התכנסו לבוקר חוויתי¨ אליו
הוזמנו גם מנכ¢ל איל¢ן¨ שמעון צוריאלי¨ יו¢ר סניף איל¢ן ברחובות¨
שרה הררי¨ חבר המועצה אמיר ירון¨ מנכ¢ל ¢חוויות שוויץ ¨¢עדי דויטש
ובקי לוין¨ מבעלי ¢קרייזי ליין ¢אשר תרמה את הבגדים לתצוגהÆ
¢סניף איל¢ן ברחובות מאוד מיוחד ¨¢סיפר שמעון צוריאלי¨ מנכ¢ל
איל¢ן¢ Æרבים מבוגריו של הסניף¨ חולי פוליו שגדלו והקימו משפחות¨
החליטו להצטרף להנהלת הסניף ולהחזיר את חובם לחברה Æהם
פועלים למען קידום מטרות הנכים ועבור להקת רÆנÆי Æההצלחה של
הלהקה היא הצלחה ארצית בכל קנה מידה¨ והיא תפסה תאוצה
במהירות Æמחמם את הלב לראות את כל האנשים שהגיעו היום
ומילאו את האולם¨ במטרה לתת יד ולעזור ללהקה לצמוחÆ¢
חבר המועצה אמיר ירון אמר ∫ ¢שמעתי שחברי להקת רÆנÆי צריכים
להתאמן בנס ציונה באולם בלתי ממוזג Æאני מוכן לקחת על עצמי
את האתגר ולמצוא אולם ראוי ברחובות עבור אימוני הלהקה¨ שברור
לכולנו שהם חשובים וראויים ביותרÆ¢
נשות פורום רחובות סיכמו את היום כחוויה חיובית וחשובה¢ Æנהנו
ללכת על המסלול¨ להציג את השמלות והחליפות החדשות¨ ולהרגיש
כמו דוגמנויות ליום אחד ≠ במטרה לעזור לחוג הריקודים של איל¢ן¢
סיפרה אחת המשתתפותÆ

מאת∫ שמוליק שובלי ≠ חבר הנהלת איל¢ן
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לזכרה של רעיה יעקובזון 
מייסדת איל¢ן רחובות

טקס פתיחת משרדי איל¢ן
סניף רמת הגולן

רעיה יעקובזון מייסדת אגודת איל¢ן ברחובות נפטרה בשיבה
טובה Æרעיה נולדה ברוסיה ועלתה כילדה עם משפחתה
לארץ Æהמשפחה≠ משפחת חסין התיישבה ברחובות Æרעיה
שהייתה נערה נאה¨ הייתה מעורה חברתית בקרב בני הנוער
המקומיים והצטיינה כשחקנית טניס Æברחובות הכירה את
יוסף יעקובזון  בן המושבה¨ בן לאחת המשפחות המכובדות
בה¨ נישאה לו ונולדו להם שני בנים רם וגיא שנפטרו לפני מספר שניםÆ
בשנות ה≠∞ µשכפרצה מגפת הפוליו בארץ¨ ייסדה רעיה את אגודת איל¢ן
ברחובות Æבעזרתה של ורה ויצמן¨ אשת הנשיא חיים ויצמן¨ קיימה במכון ויצמן
קייטנה לילדים נכי הפוליו Æהיא גייסה לעזרתה מתנדבים רבים לאורך השניםÆ
המזכירה הנאמנה שליוותה אותה במשך שנים בנאמנות ובמסירות הייתה
רינה אלטשולר  תבל¢חÆ
הייתה זו רעיה שהצליחה בקשריה הרבים להשיג תורמים לבניית בית איל¢ן
ברחוב הנשיר הראשון ∂ ¥ברחובות Æהיא דאגה לבית ושמרה עליוÆ
הבית משמש עד היום את אוכלוסיית הנכים שמוצאת בו בית חם ואוזן קשבת
יהי זכרה ברוךÆ

במקביל לפתיחת מבצע ¢מצעד הפרוטות ¨¢נפתחו גם משרדי איל¢ן רמת
הגולן החדשים Æאחת הפעולות הראשונות הייתה ההכרזה על שיתוף
הפעולה הראשון בין הסניף לכפרים הדרוזים באזורÆ
סניף איל¢ן רמת הגולן מטפל בכ≠ ∞ ¥ילדים¨ ברדיוס של כ≠ ±±µק¢מÆ
המרחקים הגדולים והפריסה הרחבה של מגורי הנכים יוצרת לעיתים
קרובות תחושת בדידות קשה מצד הילדים והמבוגרים הזקוקים לפעילות
חברתית ותעסוקה בחיי היום יוםÆ

מאת∫ אילנה הדני ≠ לשעבר יו¢ר סניף איל¢ן רחובות

ממגרש הטניס לתפקיד
מנכ¢ל מרכז הספורט
מאת∫ אברהם תשובה

בועז קרמר ©≥≥® מונה על ידי הנהלת איל¢ן
למנכ¢ל מרכז הספורט לנכים של איל¢ן בר¢גÆ
בועז שהחל את פעילותו הספורטיבית כחבר במרכז הספורט מוכר
לחובבי הספורט כמדליסט פראלימפי לאחר שזכה ביחד עם שרגא
ויינברג¨ במדליית הכסף במשחקי הזוגות בטניס בכיסאות גלגלים¨
שנערכו בשנת ∏∞∞≤ בבייגßיןÆ
בימים אלה הוא ממשיך בהכנותיו
לקראת האולימפיאדה בלונדוןÆ
בועז שהינו נשוי  ´±למד רפואה
באוניברסיטת ת¢א ושימש
בשנתיים האחרונות כסמנכ¢ל
מרכז הספורט Æהמנהל היוצא
יעקב בן אריה¨ שכיהן בתפקיד ∏
שנים¨ ימשיך לכהן כחבר הנהלהÆ

מטרת פתיחת משרדי סניף איל¢ן החדשים ברמת הגולן היא להוות
מקום מפגש שבו יתקיימו פעילויות¨ הרצאות וסדנאות משותפות עבור
המשפחות¨ אשר יזכו להעצמה לחיזוקים ולסיוע בכל מה שהם זקוקים לוÆ
המועצה המקומית קצרין העמידה לרשות איל¢ן חדר משרדי לשימוש
סניף רמת הגולן Æהמשרד¨ בעל נגישות מלאה לנכים¨ ממוקם בין משרדי
לשכת הרווחה ואמור להוות מקום אליו יוכלו הנכים להגיע באופן פיזי כדי
להתעדכן בשירותים אותם הם זכאים לקבלÆ
בנוסף לפתיחת המשרדים החדשים¨ התקיימה לאחרונה ישיבת עבודה
בין יו¢ר איל¢ן רמת הגולן¨ מאיר ועיש¨ ובין נציגי המועצה המקומית¨ זאת
במטרה לקדם הלכה למעשה הקמת מועדונית לילדים נכים Æהמועדונית
אמורה לתת מענה בפועל לצורך בפעילות חברתית בשעות אחר הצהרייםÆ
כזכור¨ לפני כחצי שנה¨ התקיימה האסיפה הכללית של איל¢ן בקצרין
וסניף רמת הגולן אירח את באי האסיפה Æבאסיפה זו העלה יו¢ר איל¢ן¨
אהוד רצאבי¨ את האתגר לצרוף הכפרים הדרוזיים של רמת הגולן לאיל¢ן
יו¢ר הסניף¨ מאיר ועיש¨ לקח על עצמו את המשימה¢ Æתפיסת עולמנו היא
שכל נכה צריך לקבל את כלל השירותים להם הוא זקוק¨ ללא הבדל דת
גזע או מין ¨¢אמר ועיש¢ Æאנו מכירים מקרוב את האוכלוסייה הדרוזית
ברמה ואת מנהיגיה¨ וחשוב היה לנו לקחת על עצמנו את המשימה של
הרחבת הפעילות ותמיכה בהםÆ¢
מנהיגי הכפרים הדרוזים נענו בשמחה וברצון ליוזמה של איל¢ן Æראש
מועצת בוקעתה¨ אוסמה זהאווה¨ אירח בכפר את ועיש ואת נציגי איל¢ן
ובראשם מנכ¢ל איל¢ן Æבמפגש עבודה נטלו גם חלק עובדות סוציאליות
מהמועצה המקומית מגßדל שמס¨ ועובדות סוציאליות של בוקעתהÆ
האירוח היה כמיטב המסורת הדרוזית ובפגישה הוחלט על הצטרפות
היישובים ≠ מסעדה¨ מגßדל שמס¨ בוקעתה ועין קניא למשפחת איל¢ןÆ
ביישובים אלה יש מספר לא קטן של ילדים בעלי מוגבלויות¨ אשר עד
כה לא טופלו וזקוקים בדחיפות לשירותי איל¢ן Æבפגישה זו הוכרז באופן
רשמי וחגיגי על פעילות איל¢ן בכפרים הדרוזים בגולןÆ
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סניף תל אביב ≠ מרכז היום
מצעד הפרוטות¨ מפגש עם
ראש עיריית תל≠אביב

חוגגים פורים
במרכז היום

אירוע פתיחת ¢מצעד הפרוטות ≤∞±± ¢בסניף איל¢ן ת¢א¨ התקיים בלשכתו
של ראש עיריית תל≠אביב¨ מר רון חולדאי Æלמפגש הגענו נרגשים וחדורי
מוטיבציה להצטלם איתוÆ
יו¢ר איל¢ן ת¢א¨ גברת חנה לאור¨ סיפרה למר חולדאי על פועלו של סניף
ת¢א וכמו≠כן הודתה לו על שיתוף הפעולה והעזרה שעיריית ת¢א מעניקה
לנכי איל¢ןÆ

¢משנכנס אדר מרבין בשמחה ¨¢וזו גם הסיבה למסיבה השמחה שהתקיימה
בפורים Æהקוסם רונן נחמן התנדב להופיע באירוע והדהים ביכולותיו העל
טבעיות¨ ¢רול צעצועים ¢ו¢גילי צעצועים ¢תרמו אביזרים ותחפושות¨
תלמידי ביה¢ס ¢אוהל שם ¢הכינו משלוחי מנות וגם רשת חנויות ¢פוזה¢
תרמה לחברים מתנות לחגÆ

מאת∫ נטע אדלר  מנהלת מרכז יום איל¢ן ת¢א

מר חולדאי הודה לעובדי איל¢ן ומתנדביה על מסירותם ועבודתם הקשה
ואף שוחח עם ילדי ביה¢ס ¢און ¢וחברי המרכז יוםÆ
ויש גם תמונותÆÆÆÆ
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מאת∫ נטע אדלר  מנהלת מרכז יום איל¢ן ת¢א

כמו≠כן חברי המרכז הכינו זה לזה מתנהÆ
חבל שיש פורים רק פעם בשנהÆÆ

¢שבע תחנות¢
ליד הבית

מאת∫ נטע אדלר  מנהלת מרכז יום איל¢ן ת¢א
¢במהלך חודש אפריל¨ ניצלנו את מזג האוויר האביבי¨ ויצאנו לטיול קסום
וקרוב באזור ¢שבע תחנות ¢אשר בפארק הירקון Æאת הטיול ליוותה מורן
המדריכה¨ שמלמדת אותנו לימודי טבע במהלך השנה מטעם עמותת ¢לטם¨¢
עמותה שעוסקת בלימודי טבע לבעלי מוגבלויותÆ
במהלך הטיול¨ קיבלנו הסברים על ההיסטוריה של המקום¨ על מקור השם
¢שבע תחנות© ¢על≠שם שבע תחנות הקמח שהוקמו במקום®¨ התרשמנו
מאגמי המים¨ מהציפורים¨ מהצמחייה¨ וצפינו בפריחה המדהימה¨ בברבורים
אשר שייטו להנאתם באגם ובסירות השטות במימי הירקוןÆ
נהנו מאוד ובקרוב נצפין עם ¢לטם ¢לנחל השופטÆ
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