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ברכת שר החינוך  -לציון  60שנה לאיל“ן

זכות גדולה ניתנת לי לברך את איל“ן לציון  60שנה להקמתה.
איל“ן ראויה להוקרה והערכה על פועלה המבורך לאורך שנים רבות ,למען שיקומם של אנשים נכים
בעלי מוגבלויות פיזיות לשיפור איכות חייהם.
איכותה ותרבותה של חברה נמדדת על פי יחסה לחלש ולחריג שבה.
לאיל“ן יש קווי ייחוד משלה בעבודתה התנדבותית ,היא עמדה באתגרים חברתיים ,משמעותיים.
אני רואה בפעילותה של איל“ן ,בתוכניות החינוכיות ,הטיפוליות והשיקומיות ,מתן סיכוי לחיים טובים
יותר ואף עצמאיים בעתיד.
האוזן הקשבת ,היד המושטת והלב החם ,נוטעת בקרב אוכלוסיית הנכים להאמין בעצמם ובכוחם
להשתלב בחברה הישראלית.
אני מברך את איל“ן הפועלת בכל רחבי הארץ ,בסניפיה ומוסדותיה ,בהמשך עשייה ברוכה לטובת הנכים
לעתיד טוב יותר.
אני מודה לכל מי שנוטל חלק בפעילות חשובה זו על תרומתו לקהילה ולחברה.
יישר כח!

גדעון סער

ברכת
שר הרווחה

ברכת
שרת הספורט
והתרבות

דבר יו”ר
הנהלת איל”ן

היכרותי עם איל”ן החלה לפני כ 6 -שנים עת שנעניתי לבקשה לשמש כיו”ר
הארגון לאחר תום כהונתי כחבר כנסת .הארגון היה מוכר לי כמובן אך לא
הכרתי את היקף ועומק פעילותו .נכנסתי לתפקידי בחששות וביראת כבוד
וכיום אני עומד נדהם ומלא הערכה לאיל”ן וגאה שזכיתי ועדיין ממשיך לקחת
חלק בעשייה המופלאה שלו למען הנכים בישראל.
כמעט מקום המדינה מלווה איל"ן את הילדים והמשפחות בעלי המוגבלויות
הפיזיות .לב ונשמת הארגון הם המתנדבים הרבים והמסורים שלו .הם שהקימו
את הארגון ,בתחילה לצורך הטיפול בילדים שנפגעו ממגיפת הפוליו ובמשך
השנים לקחו על עצמם את הטיפול בכל בעלי המוגבלויות הפיזיות הנובעות
ממחלות שריר ועצב.
במהלך  60שנות פעילותו שם לו הארגון למטרה לספק לכל נכה בעל מגבלה
הנובעת ממחלת שריר ועצב את מירב הכלים והאפשרויות למיצוי יכולותיו וכישוריו ולספק לו
שירותים שיקומיים בהתאם לצרכיו הייחודיים.
ואכן איל"ן לא מפסיק לפעול ולחפש את השיטות והדרכים המקצועיות לעשות זאת.
איל"ן מתפרס על פני כל הארץ כדי להגיע לכל מי שזקוק לו ולהיות שם עבורו .בכל עיר,
יישוב ובכל מגזר נמצא איל"ן כדי לתמוך ולסייע לנכה ולמשפחתו .איל"ן הקים ברבות השנים
מוסדות ייחודיים כגון בתי הספר ,גנים מרכזי יום ,מעונות מגורים ומרכזי ספורט שהוכיחו את
עצמם כמענה ייחודי מתאים מאין כמוהו לשיקום הנכים המאפשר להם איכות חיים טובה
ושילוב בחברה ובקהילה .בעזרת איל"ן רבים מחניכיו הגיעו להישגים יוצאי דופן
בכל תחומי החברה.
בימים אלה חזרו ספורטאי איל"ן ,שצמחו והתפתחו במרכזי הספורט של איל”ן,
מאולימפיאדת הנכים בלונדון כשהם עטורי מדליות כפי שעשו זאת רבים לפניהם -
האלופים האולימפיים של איל"ן .אנו גאים בהם ובהישגיהם המרשימים.
איל"ן תכנן והגה פעילויות שיקום ,פנאי והעשרה כגון קייטנות הקיץ ,החוגים החברתיים,
מועדוניות לילדים ,תכנית הסל-גל ועוד אשר במשך עשרות שנים מעשירים ומעצימים את
חייהם של חניכיו ומסייעים לשילובם בחברה.
לא בכדי זכה איל"ן באותות ופרסים על פעילותו למען הנכים בישראל והחשוב בהם
פרס ישראל ,על תרומה משמעותית לחברה ולמדינה .נפלה בחלקי הזכות לקבל את הפרס
כיו"ר איל"ן בטקס המרגש במוצאי יום העצמאות בשנת  .2010מעמד זה שם בפני כל אזרחי
המדינה ואף מחוץ לה את אלפי המתנדבים והעובדים שפרס זה מבטא את הכרת המדינה
בפועלם ובעבודתם המקצועית והמסורה לאורך השנים .עם זאת איננו יכולים להתרפק על
העבר ומבטנו אל עבר העתיד .אנו פועלים להזרמת דם חדש לשורותינו ,בונים את חזון איל”ן
לשנים הבאות מציבים לעצמנו מטרות חדשות ושואפים באופן תמידי להתייעלות ,חדשנות
וחיפוש מקורות ומשאבים חדשים לארגון שיאפשרו את המשך הפעילות ברמה ובסטנדרטים
המקצועיים והאנושיים העומדים בשורה אחת עם הרמה הטובה ביותר.
לרגל שנת ה 60לאיל"ן אני מבקש להביע תודתי והערכתי למתנדבים הרבים לעובדים ולחניכי
איל"ן היקרים הנותנים לנו את הרצון והכח להמשיך .הצרכים רק גדלים ,עומדים בפנינו
אתגרים ומשימות חדשות ואנו כאן לעוד שנים רבות כ”רקמה אנושית אחת”
להגשמת היעדים והחלומות.

שלכם,
אהוד רצאבי
יו”ר איל”ן

דבר מנכ”ל
איל”ן

איל"ן חוגג  60שנה
בפרקי אבות למדנו "בן שישים לזקנה" .והנה לפנינו איל"ן זה שהזקנה ממנו
והלאה והארגון חסון וחזק ומנין שנותיו צריך להימנות כמניין שנות האילנות.
ולא כמניין שנות האדם.
 60שנה והאיל"ן מצמיח ענפים חדשים ,והוא מכיל בתוכו יותר ויותר ילדים
הנהנים מפירותיו ומשנה לשנה מתרחבים התחומים ומאפייני הסיוע והעזרה
הניתנים לבעלי הצרכים המיוחדים.
סוד קסמו של הארגון ,מקור כוחו ועוצמתו הינם המתנדבים הרבים ,מיום
הקמתו ועד היום .הארגון שקם לסייע לילדים ולמשפחות שנפגעו ממגפת
הפוליו וגייס לשורותיו ,רופאים ,אחיות ,ואישי ציבור ,שפעלו ללא לאות והקימו את התשתית
והפריסה הארצית לפעולתו ,המשיך לקלוט מתנדבים רבים והרחיב את פעולתו עם הדברת
מגפת הפוליו ,לכל נפגעי שריר ועצב ובעיקר לפגועי שיתוק מוחין ( ,)C.Pניוון שרירים וכד'.
על פעולת איל"ן ב 60 -שנות קיומו תקראו בחוברת על פריסת הסניפים והמוסדות
המפוארים ,שקמו עם השנים ,על פעילות השיקום הנרחבת ועל תרומתו לחניכיו שבגרו,
וחלקם הגיעו להישגים מרשימים בתחומי החברה השונים.
איל"ן זוכה פרס ישראל על מפעל חיים לשנת  - 2010לא שוקט על שמריו ומחפש כיצד
להתאים עצמו למציאות המתחדשת ולצורכי הנכים שבטיפולו היום.
גולת הכותרת של שנת ה 60 -הינה הבניה של  3מרכזי יום לנכים בעלי מוגבלויות קשות,
בת"א ,ירושלים וחיפה .בחזוננו אנו מכוונים לשיפור השרות והרחבתו ומתן איכות חיים מירבית
לחניכנו ,תוך חתירה מתמדת לשילובם בחברה.
 60שנות פעולה מבורכת הינם מקור לגאווה ומקור כח לשאוף קדימה ,יש לנו היכולת ובורכנו
בכח אדם ,מתנדבים ועובדים  -מהשורה הראשונה  -כולם חדורי הכרה מוטיבציה ורצון.
בעזרתם נצעד לקראת העשור הבא והתמודדות עם האתגרים שהוא צופו בחובו.
תודתנו לגורמים הממלכתיים המסייעים בידינו בשליחות זו ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,המוסד לביטוח הלאומי ,הרשויות המקומיות וכד'.
הוקרתנו ומלוא הערכתנו לעובדים המסורים של איל"ן,
ומעל לכל אנו נפעמים מהמתנדבים הרבים שהקימו את הארגון
ומצרפים לשורותיהם כל שנה מתנדבים חדשים ,שבנאמנות ,במסירות ,באהבה ובצניעות,
עומדים אחרי שלל ההישגים שהגענו אליהם עד כה.
יישר כח ותחזקנה ידיכם.

שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן
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 60שנות שיקום ושילוב נכים

שישה עשורים של פעילות למען אוכלוסיית הנכים בישראל

איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים ,חוגג בשנת 2012
שישים שנים להיווסדו .תולדות הארגון שזורות בהיסטוריה
של מדינת ישראל ומלוות את קורותיה כמעט מהקמתה.
ראשית הסיפור בעת מגפת הפוליו שהיכתה במדינת
ישראל הצעירה בשנת  ,1952אז נחלצו מתנדבים רבים
לסייע למשפחות הפגועות ברחבי הארץ .כך הונחה
התשתית לאיל"ן ,שבשישים שנותיו הלך והתפתח ,העמיק
שורשים ,צימח ענפים חדשים והניב פירות שמהם נהנים
היום כ 20,000-נכים ,ילדים ובוגרים ,ב 41-סניפים בכל הארץ:
ממטולה ועד אילת ,מהים ועד הירדן ,בערים ,ביישובים,
בקיבוצים ובמושבים ,במגזר היהודי ,הערבי והדרוזי .מתנדבי
איל"ן נמצאים בכל מקום ,נכונים לסייע ולעזור לנכים ולבני
משפחותיהם בתהליך השיקום לאורך כל חייהם.
במרוצת השנים הקים ופיתח איל"ן מוסדות מיוחדים לנכים.
כיום מעורב הארגון בסיוע ובטיפול בנכים ביותר משלושים
מוסדות ברחבי הארץ :לתינוקות ולפעוטות הוא מושיט יד
בתמיכה משפחתית ובסיוע למכונים להתפתחות הילד
שליד בתי החולים; לילדי הגן הוא מסייע בתמיכה ישירה
בגני ילדים של החינוך המיוחד ,שמקצתם הוקמו על ידי
איל"ן; ולבני נוער הארגון מסייע בתמיכה בבתי הספר
לחינוך מיוחד ובעידוד של שילוב הילדים הנכים במסגרות
החינוך הרגילות.
איל"ן מפעיל שני מרכזי ספורט גדולים לנכים ,בוגרים וילדים
כאחד ,וכן מרכזי יום לשיקום ותעסוקה ומפעל מוגן לנכים
בוגרים .בד בבד ,הארגון מפעיל מעונות לנכים בוגרים,
המציעים בית חם ותומך לאלה שאינם יכולים להמשיך לגור
בבתי הוריהם ,וכן מעון ביתי לילדים נכים בירושלים.
מלבד הפעילות במוסדות ,איל"ן מנהל ברחבי הארץ סניפים
שמספקים שירותים ופעילויות כגון רכיבה טיפולית ,שחייה
טיפולית ופיזיותרפיה ,וכן מועדוניות לילדים ,פעילויות
חברתיות ,קייטנות קיץ ,נופשונים ואירועים שנתיים מגוונים.
דגש מיוחד ניתן לסיוע פרטני ברכישת אביזרי שיקום
חיוניים ,כדי להקל על מצוקת המשפחות המתמודדות יום-
יום עם הקושי.
סיפורו של איל"ן הוא סיפורם של אנשים מן היישוב שערכי
השיתוף והעזרה הדדית אינם בגדר סיסמה ריקה עבורם,
שראו את מצוקתם של נפגעי מגפת הפוליו ,קמו לעשות
מעשה ומאז לא חדלו .בכך הניחו כמה מהיסודות לתרבות
הנתינה ,התרומה וההתנדבות בישראל.
המתנדבים הם הכוח המניע והלב הפועם של הארגון.
התברכנו באלפי מתנדבים מסורים שנותנים מעצמם בלי
לבקש דבר בתמורה ופועלים בנחישות וללא לאות לגייס
את המשאבים הרבים הנדרשים להפעלת המוסדות ,לקיום
הפעילות השוטפת בסניפים ולהרחבת שירותי השיקום
למען רווחתם ושיקומם של הנכים בישראל .רק קבוצת
אנשים ונשים נחושים ובעלי ערכים ומטרות משותפים
יכולים להקים ולהניע מפעל מפואר כמו איל"ן ,שכל כולו
עשייה למען הזולת.

במרוצת השנים זכה הארגון לאותות רבים של כבוד
והערכה ,בהם אות הנשיא למתנדב לשנת תשס"ד ,אך
השיא הגיע בשנת  ,2010שבה הוענק לאיל"ן פרס ישראל
בקטגוריית מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
הענקת הפרס היוקרתי לאיל"ן היא בבחינת הכרה לאומית
בפעילותו הייחודית ,של הארגון ,בתרומתו הברוכה ובהיקף
העשייה שלו למען החברה בישראל בכלל ולמען אוכלוסיית
הנכים בפרט.
איל"ן גאה על כך שבפעילותו לאורך השנים השכיל
להתאים עצמו לצרכים המשתנים של הנכים והיה פורץ
דרך בפיתוח שירותי שיקום ובהקמת מוסדות לנכים קשים.
אך איננו נחים על זרי הדפנה ,ודווקא מנקודת השיא של
קבלת פרס ישראל בחרנו להמשיך ולאתגר את עצמנו
בהתחדשות מתמדת .מתוך מבט קדימה אל העשור הבא
אנו פועלים לחידוש חזון המייסדים ושואפים להרחיב את
הפעילות ,להעלות את רמת השירותים ,למצוא פתרונות
שיקומיים ולפתח תכניות ואמצעים חדשניים שיבטיחו לנכים
עצמאות מרבית ויאפשרו את קידומם ואת שילובם בכל
תחומי החיים.

העשור הראשון
בעשור הראשון של איל”ן ניסו אנשים טובים  -שהבינו את גודל
הצרה שניחתה על אלפי משפחות במדינה הצעירה  -להתארגן
ולמצוא דרכים לסייע להן .אנשים ונשים אלה ,שבאו מכל רובדי
החברה וממגוון תחומי עיסוק ,התארגנו לגוף מסייע והתפרׂשו
בכמה סניפים ,פעלו להבאת החיסונים ולרכישת ידע מקצועי
שיסייע בטיפול בילדים הפגועים והחלו לסייע להם ברכישת
ציוד ואביזרי עזר .בחלוף הזמן התברר הצורך בפעילויות
חברתיות ובמסגרות חינוכיות מיוחדות ,וכך הוקם גן הילדים
הראשון ונפתחה קייטנת קיץ לילדים .לפעילויות הללו נדרשו
כמובן משאבים אדירים בכוח אדם ובכסף ,ולשם כך גויסו
לארגון מתנדבים רבים שייסדו את מצעד הפרוטות ,מפעל
ההתרמה הראשון שחי ,בועט ונושם באיל”ן עד עצם היום הזה.

למחסור הגדול בפיזיותרפיסטים ששרר בארץ באותה התקופה;
סיוע למשפחות ברכישת קביים וציוד אורתופדי-שיקומי; ופתיחת
קייטנת הקיץ הראשונה לילדים נכים ,אחד הפרויקטים המרכזיים
באיל”ן עד היום .בד בבד גויסו לארגון תומכים רבים ,מתנדבים
הצטרפו לשורותיו ,וקמו לו עוד ועוד סניפים.

הקמת הארגון

בשנת  ,1952ימי מגפת הפוליו בישראל ,התארגנה קבוצת
רופאים והקימה ארגון שמטרתו להיות לעזר לנפגעים ולבני
משפחותיהם בכל דרך שתידרש .שמו של הארגון היה
אילנשי”ל – ארגון ישראלי למען נפגעי שיתוק ילדים .זמן
לא רב לאחר הקמת אילנשי”ל הצטרפה אליו בטי דובינר
ז”ל ,שהפכה עד מהרה לאחד מעמודי התווך של הארגון.
בהנהגתה של דובינר ,שהייתה פעילה בארגון עד יומה האחרון,
צבר הארגון תאוצה ,יזם והפעיל תכניות סיוע לנפגעי הפוליו
ולמשפחותיהם וקיבץ סביבו מתנדבים ותומכים בכל הארץ.

קורס אחיות ,הארגון העניק מלגות ללימודי פיזיותרפיה כדי להכשיר
מטפלים ואחיות לטיפול בנפגעים

מבצע החיסון הגדול
בשנת  1953הגיע מספרם של חולי הפוליו בארץ לכ.3,000-
באותה התקופה פיתח ד"ר יונה סאלק את תרכיב החיסון
למחלה בארצות הברית ,ומשרד הבריאות ניהל משא ומתן
ממושך לרכישתו ,אלא שארצות הברית הסכימה להעביר את
החיסון אך ורק לידי ארגון לאומי .אף שאילנשי"ל היה הארגון
היחיד בארץ שפעל למען נפגעי הפוליו ,בעיות בירוקרטיה
מנעו את הכרתו כארגון לאומי ,ולא עלה בידו להשיג את
החיסון .לבסוף מצא משרד הבריאות פתרון לבעיה :הוא פנה
לדובינר וביקש שתקים ארגון לאומי חדש .דובינר ניאותה,
ובשנת  1956הקימה את ועדת הפוליו ,ארגון לאומי לעזרת
נפגעי הפוליו בישראל ,שפעל במקביל לאילנשי"ל.
בחורף  1957הגיע הרגע הגדול של הארגונים למען נפגעי
הפוליו בישראל :נמצא תרכיב החיסון לפוליו ,ומשרד הבריאות
והארגונים החלו להיערך למבצע חיסון ארצי .אילנשי"ל וועדת
הפוליו התאחדו לארגון אחד ,ובהנהגתה של דובינר ,בשיתוף
פעולה עם משרד הבריאות ,הובילו את מבצע החיסון הגדול.

ועידת אילנשי”ל הראשונה

בימיו הראשונים של אילנשי”ל עסקו פעיליו בעיקר בגיוס
תרומות למתן טיפול ולרכישת ציוד לנפגעי הפוליו ,אך התברר
שאין די בכך :המצוקות שיש למצוא להן פתרון ועזרה אינן
כלכליות בלבד.
לדובינר היו קשרים בקרב ראשי המשק במדינה ,והיא החלה
לרתום אותם לעזרת הארגון .הארגון גדל והתרחב ,ובמלאות
שנה לקיומו כבר נזקפו לזכותו שלושה פרויקטים מרכזיים
למען הנכים :ארגון מלגות ללימוד פיזיותרפיה ,כדי לתת פתרון

פוסטר מבצע החיסון הגדול

ילדה מקבלת חיסון

מצעד הפרוטות

בשנת  1958קם מפעל נוסף של אילנשי”ל ,מצעד הפרוטות,
שהוא האמצעי העיקרי לגיוס תרומות עד היום .את המצעד
יזמה דובינר בהשראת מצעד הפרוטות האמריקאי (March
 ,)of Dimesמתוך הבנה שאם כל אדם יתרום מטבעות אחדים,
אפשר יהיה להגיע לסכום נכבד שיביא לשיפור בחיי הנכים.
מצעד הפרוטות הראשון היה אירוע מיוחד ומרגש .בכמה
ערים נסגרו רחובות לתנועת כלי רכב ,ומתנדבים צעדו בהם
כשהם נושאים יריעות בד פרוׂשות .קהל הצופים ועוברי
האורח שעמדו על המדרכות זרקו מטבעות אל היריעות,
וראשי ערים ואישי ציבור כיבדו בנוכחותם את הבמה
המרכזית שלפניה עבר המצעד .בתל אביב עברו מתנדבות
באולמות הקולנוע כשבידיהן קופסאות נעליים ,והצופים מילאו
גם אותן במטבעות.
מצעד הפרוטות הכניס תרומה ניכרת ,העלה את המודעות
הציבורית לאוכלוסיית הילדים הפגועים ומשפחותיהם והוביל
להתפתחות חיובית חשובה :בזכות התהודה והפרסום שניתנו
לנושא הנכות ,בני המשפחות הפגועות גילו שהם חלק
מאוכלוסייה רחבה הסובלת מקשיים דומים וחדלו מלהתבייש
בקרוביהם הנכים .ילדים שעד אז הוסתרו בשל נכותם
הוצאו ממקומות מחבואם ,ומשפחותיהם ידעו שיש להן למי
לפנות בבקשת עזרה .מאז מצעד הפרוטות הראשון ממשיך
איל”ן במסורת זו ומקיים יום התרמה ארצי מדי שנה ,שבו
מתדפקים תלמידי בתי הספר על דלתות הבתים ומתרימים
את עם ישראל למען ילדי איל”ן.

מצעד הפרוטות ירושלים

מצעד הפרוטות פתח-תקווה 1960

מצעד הפרוטות תל אביב  -אנשים משליכים מטבעות לסדין

מצעד הפרוטות תל אביב 1964

העשור
הראשון

עזרה פרטנית

לקראת סוף העשור הראשון לקיומו של איל”ן התפתחה
התפיסה הרווחת בו עד היום כי יש להגיש עזרה כספית
פרטנית למשפחות לצורך רכישת אביזרי שיקום כגון קביים,
הליכונים וסדים לכל ילד לפי נכותו .ואכן ,הסיוע שהוגש הקל
מאוד על המשפחות ואִפשר לילדים להתחיל להתנייד ולצאת
מפתח ביתם .עד היום קיימת באיל"ן ועדת עזרה –ועדה
המאשרת סיוע פרטני לנכים ומשפחותיהם לרכישת אביזרי
שיקום כגון סדים ,כסאות גלגלים ,הליכונים  ,מחשבים נגישים
וכל אביזר שיקומי לשימוש אישי .הסיוע שהוועדה מעניקה
מסתכם בכ 2.5 -מליון  ₪לשנה

קייטנת הקיץ הראשונה

מדי קיץ נתקלו מתנדבי הארגון באותה הבעיה :בעוד ילדים שאינם
נכים בילו בחוף הים ונהנו משלל פעילויות נופש מרעננות ,ישבו הילדים
הנכים ובני משפחותיהם בין כותלי הבית וחוו תסכול ,בדידות ושעמום.
הורים רבים נאלצו לקחת חופשה מעבודתם כדי לשהות בבית עם
ילדם הנכה ,והמצב הכלכלי הקשה לא אפשר להסיע את הילד הנכה
למקומות הבילוי או לשלם את דמי הכניסה לאתרי הבילוי .כדי להביא
לשינוי יצאו מתנדבי סניף תל אביב לחפש מקום שבו יוכלו לרכז את
הילדים לקייטנה מהנה בחופשת הקיץ .חלומם היה שקייטנות הקיץ
יהיו מעורבות ויכללו ילדים נכים ושאינם נכים ,אך התברר שהציבור
עדיין אינו בשל לכך ,ולכן הוחלט לבסוף להתמקד בארגון קייטנות קיץ
לילדים נכים בלבד .בתחילה נערכו קייטנות יומיות :בגן מיח”א ,בבית יד
לבנים בפתח תקווה (שם נוקתה בריכת הדגים והוסבה לבריכה לילדים)
ובקיבוץ גן השלושה שהעמיד את בריכת השחייה שלו לרשות ילדי
הקייטנה .הפעילויות היו מצומצמות וצנועות וכללו טיולים יומיים ,מתחמי
פעילות ביער בצל העצים והפעלת הילדים בספורט ובמשחקים.
המתנדבים הצליחו לגייס גם תרומות של מזון ומשקה :חברת עלית
תרמה קקאו ,כמה מאפיות תרמו לחם ,וכך זכו הילדים גם לשוקו
ולחמנייה כמיטב המסורת של הקייטנות בישראל .כעבור שנים אחדות
התקיימה בקיבוץ עין כרמל קייטנה ראשונה לילדי איל”ן בתנאי פנימייה,
וצעירי הקיבוץ טיפלו בהם ,שיחקו אִתם והתחברו אליהם .זו הייתה
פעילות חשובה לילדים ,ולא פחות מכך להוריהם ,שיכלו לראשונה
לנוח מהטיפול היומיומי האינטנסיבי .הקיבוץ מצדו ראה במפגש בין
ילדי הקיבוץ לילדים הנכים ערך חינוכי ממדרגה ראשונה ,וזו הייתה
אבן הפינה למפעל קייטנות הקיץ האדיר של איל”ן שנמשך עד היום
בעשרות קיבוצים ויישובים קהילתיים שמארחים בכל קיץ כ 900-ילדים
במתכונת של פנימייה.

מחנה הקיץ הראשון

קביים ואביזרים

מחנה הקיץ הראשון  -פעילות ספורטיבית ביער

מחנה הקיץ הראשון  -פעילות קיץ בטבע

העשור
הראשון

הקמת גן הילדים הראשון

מלבד אילנשי”ל פעלו בארץ ארגונים שסייעו לילדים עם נכויות
שלא כתוצאה מפוליו ,כגון ילדים נפגעי שיתוק מוחין.
אחד הארגונים המרכזיים היה שתל”ם ,שהוקם בשנת  1958על
ידי שבעה הורים לילדים שלקו בשיתוק מוחין ,בהם יקיר איל”ן
אפרים רז ,שמתנדב עד היום בהנהלת איל”ן והוא בן  .97מטרתו
של שתל”ם הייתה להעלות את המודעות לשיתוק מוחין ולדרכי
הטיפול בילדים הסובלים ממנו ,להרחיב את הידע על הפגיעה
ולהגיש סיוע לילדים הנכים ולבני משפחותיהם ,שלא טופלו עד
אז על ידי ארגון כלשהו .לאט לאט הגיעו הארגונים להכרה שגם
אם מקור הפגיעה שונה ,הילדים סובלים בסופו של דבר מנכויות
דומות ,ולכן אפשר לשתף פעולה בארגון הפעילויות ,לחסוך
במשאבים ולתת מענה מקיף לכל הילדים הנכים.
אחד הנושאים החשובים שעלו על הפרק בסוף העשור הראשון
לקיומו של אילנשי”ל היה הקמת גן ילדים ובית ספר לילדים
בעלי מוגבלויות .היה ברור אז שלילדים הפגועים יש צרכים
מיוחדים ,ושיש לספק להם מסגרת מיוחדת שתתמוך בצרכים
אלה ,תלמד את הילד להתמודד עם מצבו ,תעניק לו עצמאות
מרבית ותוביל אותו לתפקוד מיטבי במסגרת מגבלותיו.

גן הילדים הראשון  -סדר פסח בגן און תשנ”ו

עד אותו היום דגל אילנשי”ל בשילובם של ילדים נכים במוסדות
החינוך הרגילים ,אך הצורך בטיפולים מיוחדים ובסגירת הפערים
שנוצרו עקב הפגיעה הביא לכך שהוקם גן הילדים הראשון
המיוחד לילדים נפגעי פוליו ושיתוק מוחין גם יחד .את הקמת
מוסדות החינוך המיוחדים לנכים הוביל ארגון שתל”ם ,ובעיקר רז,
שמּונה לימים לאחראי תחום הקמת מוסדות באילנשי”ל ובאיל”ן.
הגן הראשון ,גן און ,הוקם בשכונת שייח’ מוניס
(רמת אביב של היום).
במשך שנים רבות לא זכו הגן ובית הספר שהוקם לצדו
לתמיכה מוסדית ,ובעצם הופעלו על ידי הארגונים שגייסו את
צוותי ההוראה והעובדים האחרים ,שילמו את שכרם ,רכשו את
הציוד המתאים וניהלו את הפעילות .המשאבים היו דלים ,אך
תחושת השליחות הייתה חזקה ,שכן הארגונים הבינו שחייבים
לפעול למען הילדים כבר מגיל צעיר כדי שלא לאחר את
המועד .מעניין לספר שהמנקה בגן הילדים הייתה רות קסל,
עולה חדשה מארצות הברית ,מורה לחינוך מיוחד בהשכלתה
שהתמחתה וצברה נסיון רב בעבודה עם ילדים בעלי שיתוק
מוחין ברבות השנים הפכה קסל למנהלת בית הספר און.

העשור השני
בעשור השני לקיומו החל אילנשי”ל להתגבש ,לעבוד
ביעילות ולתת מענה מקיף לכל אוכלוסיית הילדים
שנזקקו לסיוע בכל הגילים .לשם כך התאחד עם
ארגון שתל”ם והמשיך להקים סניפים ברחבי הארץ.
כך ,בכוחות משותפים ובפריׂשה רחבה ,החלו לחפש
ולתת מענים גם לנערים שנפגעו בילדותם ,וכן לפתח
שיטות חדשות לשיקום ולתמיכה .בהתבסס על הניסיון
המוצלח של הילדים שלמדו בגן און ,הקים הארגון את
בית הספר און ,אבטיפוס של מוסד חינוך לילדים בעלי
צרכים מיוחדים שמשרת עד היום ילדים מאזור תל אביב
והסביבה .בעשור זה הרחיב הארגון את מגוון הפעילויות
היזומות שהציע לנכים ,והספורט השיקומי תפס תאוצה
והחל לשמש כלי מרכזי לשיקום גופני וחברתי לילדי
איל”ן .התפתחות זו הביאה להקמת מרכז הספורט
הראשון של איל”ן ברמת גן על שם ספיבק .בתחילה
עסקו הילדים בספורט לצורכי שיקום ,אך בחלוף הזמן
החל המרכז לפתח ענפי ספורט תחרותי ,והילדים
שבגרו הגיעו להישגים מרשימים בתחרויות בינלאומיות
ובאולמפיאדות .בד בבד ,עלה הצורך בפתרונות תעסוקה
לנכים בוגרים שסיימו את לימודיהם בבית הספר ,וכך
הוקם המפעל המוגן בית מליכסון בתל אביב ,שגם הוא
משמש עד היום מקום עבודה מכובד ואהוב לכמאה נכים
בעלי מוגבלויות קשות.

אפרים רז מקבל פרס של הReaders Digest -

איל”ן נולד:
איחוד אילנשי”ל ושתל”ם
בשנת  ,1964יותר מעשור לאחר שדעכה מגפת הפוליו והייתה
לזיכרון רחוק ,התכנסה הוועידה השנייה של אילנשי”ל והציעה
לצרף לארגון ילדים נפגעי שיתוק מוחין ,שממילא שותפו
בפעילויות לילדים נפגעי פוליו .בכך הונחו היסודות לאיחוד בין
שתל”ם לאילנשי”ל.
האיחוד לווה בחששות שנבעו בעיקר מהשוני שבין המחלות
והשלכותיהן :בשיתוק מוחין עיקר הפגיעה היא במוח ,וקשה
לדעת בשלבים מוקדמים מה היקפה ואם הילד יסבול מנכות
פיזית בלבד (כמו בפוליו) או גם מפיגור שכלי .פגיעה כזאת
מעוררת צרכים חדשים ודורשת גישה טיפולית שונה בתכלית,
וכן הקמת מסגרות שיתאימו לצורכי הילדים.
בסופו של דבר – למרות החששות ובתמיכתם של חברים
משני הארגונים שהאמינו בדרך זו (בהם אפרים רז משתל”ם
וחנה לאור מאילנשי”ל) – התאחדו הארגונים לארגון אחד
ששמו איל”ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים .מאז הפך איל”ן
לאחד מארגוני הסיוע הגדולים בישראל ,שמרכז את הטיפול
בכל הילדים והבוגרים הסובלים מנכויות שריר ועצב.
אחת ההחלטות החשובות שהתקבלו בוועידת האיחוד הייתה
שאיל”ן יפעל להקמת מוסדות מיוחדים לנכים נפגעי שריר
ועצב ,ואפרים רז הופקד כאמור על התחום.

חלק מהחלטות ועידת היסוד

הקמת מרכז הספורט
והשיקום ברמת גן
בראשית שנות השישים הוקם ברמת גן מרכז ספורט
ושיקום מותאם לצורכיהם של נכים וראשון מסוגו בישראל.
הצורך במועדון ספורט עלה מההתנסות בקייטנות הקיץ,
שבהן דורבנו הילדים להשתתף בפעילויות ספורטיביות
שהותאמו להם בעזרת המכשירים וכיסאות הגלגלים
שעמדו לרשותם .התנסויות אלה עודדו את מתנדבי איל”ן,
ובראשם בטי דובינר וגרשון הוברמן (לימים מנהלו הראשון
של מרכז הספורט) ,להציע שיוקם מחנה משחקים וספורט
קבוע שאליו יבואו הילדים הנכים לאחר שעות הלימודים.
הדגם שהנחה את הוברמן ודובינר היה מרכז השיקום
בסטוק מנדוויל ( )Stoke Mandevilleשבאנגליה ,שהקים
ד”ר לודוויג גוטמן ושהיה ידוע כמוביל בשימוש בספורט
כמנוף שיקומי .את התרומה הראשונה להקמתו של מרכז
הספורט והשיקום לנכים הרימו סם ובלה ספיבק בעידודה
של דובינר ,ולכן הוא נודע במשך שנים רבות כמועדון
ספיבק .את הקרקע תרמה עיריית רמת גן ,שבראשה עמד
אז אברהם קריניצי .טקס חנוכת מרכז הספורט והשיקום
לנכים נערך ב 19-בספטמבר  1960בנוכחות בני הזוג
ספיבק ,דובינר ,יו”ר איל”ן מרדכי שטרן ופעילי הארגון.
באירוע נכחו גם עשרות ילדים נכים שציפו בכיליון עיניים
להשתמש במתקנים ולהשתתף בפעילויות המתוכננות
בבית החדש שהוקם להם.

בשנים הראשונות לקיומו של המועדון היו רוב מבקריו
ילדים בני עשר שבאו מיד לאחר שעות הלימודים והתאמנו
עד רדת החשכה ,למורת רוחם של הוריהם .כדי לגוון
את הפעילות עסק כל ספורטאי בכמה מקצועות ספורט,
ובתוך כך התפתח רגש התחרותיות המאפיין ילדים ,שעד
כה לא נמצא לו מקום בחייהם .במהלך שנות השישים
התפתח מרכז הספורט והשיקום לנכים וקנה לו מעמד של
מוביל עולמי בכל הקשור לפעילות ספורטיבית מותאמת
לנכים .קבוצות הספורט שהוקמו במרכז הלכו וצברו
ניסיון בינלאומי ומוניטין רב .את הדחיפה הגדולה קיבל
המרכז בשנת  ,1968כשמקסיקו ביטלה את מועמדותה
לאירוח המשחקים הּפ ָארָאולימפיים באותה השנה ,ומרכז
הספורט והשיקום ,ביוזמתו של הוברמן ,קיבל על עצמו
את המשימה ואירח בגאווה את התחרויות .טקס הפתיחה
התקיים באיצטדיון האוניברסיטה העברית בירושלים ,ורוב
המשחקים התקיימו במרכז הספורט והשיקום של איל”ן
ברמת גן .באירוע השתתפו  29מדינות ,ויותר מ1,000-
ספורטאים נכים התחרו ביניהם במבחר ענפי הספורט.
כיום פעילים במרכז הספורט והשיקום ברמת גן כ2,000-
ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים ,רובם ילדים ובני נוער,
שעוסקים בכ 20-ענפי ספורט .רוב הפעילות הספורטיבית
מתבצעת בכיסאות גלגלים .קליטה רחבת היקף של
ילדים בעלי שיתוק מוחין ,וכן נפגעי תאונות דרכים ופגיעות
גופניות אחרות ,הפכה את מרכז הספורט והשיקום
לנכים של איל”ן לאחד ממרכזי הספורט הגדולים בעולם
המיועדים לילדים נכים.

טקס חנוכת מרכז הספורט ספיבק

נבחרת הנשים של ספיבק

איציק ממיסטלוב  -זוכה אולימפי

בועז קרמר מקבל מדליה מאהוד אולמרט ,בועז הוא היום מנהל מרכז הספורט

העשור
השני

פתיחת סניפים חדשים
ברחבי הארץ
דובינר התגוררה ברמת גן והמשיכה בפעילותה הענפה.
בשיתוף פעולה עם חנה לאור – פעילה שמתנדבת עד היום,
כשהיא בשנות השמונים המאוחרות לחייה – יזמו השתיים
פעילויות רבות למען הנכים ומבצעים מיוחדים לגיוס כספים
לסיוע לנכים ולמשפחותיהם .הידיעה שהוקם ארגון שמטפל
בילדים נכים ומסייע למשפחותיהם החלה להתפשט ,ופניות
רבות הגיעו אל הארגון מכל הארץ .כך התברר הצורך
בטיפול מקומי ,ומתנדבים החלו להתגייס ,למפות את הצרכים
של הילדים לפי אזורי מגורים ולנסות לסייע להם .באמצעים
דלים מאוד החלו להיפתח סניפים מקומיים בבתי המתנדבים,
ואלה הלכו והתפתחו למערך הסניפים הקיים היום באיל”ן
הכולל  41סניפים בכל הארץ ובכל המגזרים.
הסניפים הראשונים שנפתחו שכנו בתל אביב ,ברמת גן,
בפתח תקווה ,בחיפה ,בירושלים ,בראשון לציון ובנתניה,
וכעבור זמן הוקמו סניפים ביישובים קטנים יותר כבאר טוביה,
חדרה ,נצרת עילית ועוד .בחלוף הזמן נפתחו סניפים גם
ביישובים ערביים שילדים רבים בהם נפגעו ממגפת הפוליו
וממחלות שריר ועצב אחרות.

סניף תל אביב
עם הקמת ארגון אילנשי”ל בשנת  1952התארגנה בתל
אביב קבוצת מתנדבים שהתגייסו לטפל בנפגעי הפוליו .כבר
מרגע הקמתו של הסניף הייתה פעילותו אינטנסיבית והקיפה
תחומים רבים.
חנה לאור ,ממקימות הסניף ,מכהנת כיום כיו”ר שלו .לאור
שימשה אחות במקצועה והייתה רגישה לכאבם ולסבלם של
הנכים ,אז כהיום .לדבריה ,מראה התינוקות הצעירים שנפגעו
עוד בטרם עשו את צעדם הראשון ,ומראה האֵם הצעירה
היודעת שתינוקה לא ילך לעולם ,כאבו לה ולמתנדבות
האחרות והניעו אותן להמשיך ולסייע ככל שיכלו .הן החלו
לגייס כספים בשלל דרכים שונות ומשונות .למשל ,לצורך
אחד הבזארים שיזמו דובינר ולאור נקטפו כל
הפרחים מגינתה של לאור ,נמכרו בבזאר ונשאו
תרומה נאה לאיל”ן .הסניף ביקש לעזור לכל
ילד ומשפחה לפי צורכיהם ,ובעיקר לילדים
צעירים ,כדי שיגדלו להיות עצמאים ככל
האפשר .ואכן ,בתוך זמן לא רב הקים הסניף
ועדת עזרה פעילה שסיפקה עזרה פרטנית
ברכישת ציוד אורתופדי ושיקומי לנכים .אחד
הנהנים מסיוע זה היה הכנר הנודע יצחק
פרלמן ,שקיבל את נעליו הראשונות מאיל”ן.
אמו פנתה לקבלת סיוע לשיעורי נגינה בכינור,
אך נענתה שהארגון אינו יכול לסייע בתחום זה,
אלא רק ברכישת אביזרים וציוד לשיקום.
בחלוף הזמן הוסיף הסניף גם מענים קהילתיים,
כגון גן ילדים מיוחד וכיתות בית ספר לילדים
נכים ,ונעשה לסניף מרכזי ,אחד משלושת
הסניפים הגדולים והחשובים של איל”ן.
הפעילות האינטנסיבית ממשיכה מאז ועד היום,

כיום הפרויק הגדול והמרכזי של הסניף הוא הקמת מבנה
ייעודי למרכז יום שייתן מענה לנכים בעלי נכות מורכבת.
לזכותו של סניף תל אביב נזקפת היוזמה להקים את מעון
הנכים הראשון בארץ ,אף שהוא הוקם לבסוף בנתניה.
מתנדבי הסניף ,ובראשם רז ולאור ,זיהו צורך בבית מגורים
לנכים שבגרו .לדברי לאור ,היחס של החברה לנכים באותם
הימים היה יחס של נידוי ,חוסר הבנה מוחלט וגישה כללית
של “ ,”Not in my back yardולכן התקשה הסניף לקבל
מגרש לבניית הבית בתל אביב .מרדכי שטרן ,יו”ר איל”ן,
קשר קשרים עם מלב”ן (ארגון לטיפול בעולים קשישים ונכים,
מיסודו של הג’וינט) ,והגב’ לורה ירבלום ,שהייתה מראשי
הג’וינט ,הציעה להקים מוסד אחד בנתניה ,ליד בית האבות
של מלב”ן ,שישמש בית ספר ,מעון או מפעל מוגן.
כך התקבלה ההחלטה לבנות על המגרש בנתניה מעון
שישמש בית מגורים ראוי ומתאים לנכים בוגרים .המעון נבנה
בראשית שנות השמונים בסטנדרטים גבוהים לאותם הימים.
ברבות השנים העביר איל”ן את ניהול המעון לידי הממשלה,
אך הוא נהנה עד היום מתמיכה וליווי של סניף איל”ן נתניה.
סניף תל אביב מפעיל כיום מספר רב של מוסדות לנכים
המגיעים מכל רחבי הארץ :הגן לחינוך מיוחד און; בתי הספר
לחינוך מיוחד און ובית ונצואלה; המפעל המוגן בית מליכסון;
ומרכז היום שנפתח לפני שנים אחדות במיקום זמני ,ובימים
אלה עומדת להתחיל בנייתו של מבנה חדש ומותאם עבורו.
כמו כן ,הסניף מקיים פעילויות העשרה מגוונות ,לילדים
והוריהם ,לנכים בוגרים ופרויקטים לשילוב נכים בקהילה.
מבט לעתיד :חזונו של רז הוא שאיל”ן יעסוק יותר
ברכישת ידע מקצועי על אופן הטיפול בנכי שיתוק
מוחין ובהנחלתו לאחרים .חלומו הוא שי Àקום גוף מייעץ
שיהיה מורכב מהנכים עצמם ,עובדים סוציאליים,
רופאים ,פסיכולוגים ומטפלים ,שיעמוד בקשר עם
גופים דומים בעולם ויקבע את אופן הטיפול המיטבי
בנפגעי שיתוק מוחין .לאור מקווה ומייחלת לימים
שיתמעט מספר הנכים בארץ ,ופחות אנשים ונשים
יזדקקו לסיוע הסניף ,אך בהיותה אישה מעשית
ומפוכחת היא מבטיחה שסניף תל אביב ימשיך להעניק
את כל השירותים וגם יפתח שירותים נוספים ככל
שיידרש בעתיד.

הגב’ חנה לאור ומר אפרים רז מתמונה משותפת עם ציפי ליבני ויו”ר איל”ן

סניף פתח תקווה
סניף פתח תקווה הוקם בתחילת שנות החמישים על ידי
מינה בן עזר בשיתוף פעולה עם מייסדי איל”ן ועם מתנדבי
הסניפים בתל אביב וברמת גן הסמוכות .בתחילת דרכו של
הסניף דאגו המתנדבות לסיוע כספי למשפחות ולפעילות
לילדים .הן אספו ספרים ומשחקים ,גייסו תרומות של
צעצועים וציוד לבית הספר ,ואף היו שותפות להפעלת
קייטנות הקיץ הראשונות .במשך השנים החל הסניף לקיים
פעילות חברתית וקהילתית למען הילדים והמתבגרים.
אחת מוותיקות הסניף היא מלכה מכנס ,המתנדבת בו יותר
משלושים שנה ומכהנת זה  18שנה כיו”ר הסניף וכחברת
הועד המנהל הארצי של איל”ן.
סניף פתח תקווה הקים את המועדונית הראשונה של איל”ן
בשנת  .1989העובדת הסוציאלית מלי ברקוביץ’ ,העובדת
בסניף כעשרים שנה ,מספרת שבראשית הדרך פעלה
המועדונית בשיתוף עם אגף הנוער בעירייה ,והילדים נהנו
מפעילויות רבות ומגוונות ,לרבות שילוב של ילדים נכים
שהתאימו לכך בקייטנות קיץ של העירייה.
פרויקטים נוספים שיזם הסניף היו קבוצות תמיכה להורים
וקבוצה ראשונה מסוגה לתמיכה באחים ואחיות של ילדים
נכים .כמו כן ,סניף פתח תקווה היה הראשון שהחל לחלק
מלגות לימודים לילדי בית הספר היסודי ,ומדי שנה הוא
מעניק לילדים העולים לכיתה א שוברים לקניית ציוד
לבית הספר .עד אמצע שנות התשעים לא היה בפתח

תקווה גן מיוחד לילדים בעלי מוגבלויות ,ומדי בוקר בשעה
שש יצאו  15ילדים תושבי העיר בהסעה לגן הילדים ברמת
גן .מצב זה הקשה מאוד על ההורים ,ואשת ראש העיר דאז
עדנה לב התגייסה למענם .גן הילדים מרכז הפנינה נפתח
בשנת  ,1994וכיום יש בו שלוש כיתות לילדים בני שלוש עד
שש ,כשאיל”ן תומך ומסייע באופן שוטף.
בסניף פתח תקווה פועלים מתנדבות ומתנדבים רבים
המסייעים לחברי ההנהלה ולצוות המצומצם המפעיל אותו,
ולדבריהם שוררת בסניף אווירה של משפחה .בימי ההתרמה
יוצאות המתנדבות ,שרובן כבר לא "ילדות צעירות" ,מכתתות
רגליים ,עומדות בקניונים ,עוברות בין חנויות ועסקים
ומתרימות למען ילדי העיר בעבר ארגן הסניף אירועים
גדולים כגון תצוגות אופנה בכפר המכביה ,הגרלות ועוד
מיני פעילויות לגיוס כספים ,וכן טיולים למתנדבים ולקהל
הרחב כדי לקרב את הציבור לעשייה של איל”ן ולצרכים
של הילדים .כיום מטפל הסניף ביותר מ 250-נכים מפתח
תקווה ,ראש העין ,גני תקווה ,אלעד והמושבים הקטנים
שמסביב לעיר.
מבט לעתיד :מכנס הייתה רוצה לראות מתנדבים
חדשים מצטרפים לשורות הסניף ,כוח צעיר שיביא רוח
רעננה ואנרגיות חדשות לפעילות ,וכן יתר הצלחה בגיוס
משאבים ותרומות שיוכלו להרחיב את פעולות הסיוע
לאוכלוסיית הנכים בעיר.

העשור
השני
סניף נתניה
סניף נתניה היה בין סניפי אילנשי”ל הראשונים .בין מקימיו
היו בינה בינדר ז"ל ,פפקה ברגמן ז”ל וחישקה כרוסט ז”ל,
אמה של עו”ד פנינה אלראי שממשיכה להתנדב בסניף
עד היום ומכהנת כחברה בועד המנהל הארצי של איל”ן.
בראשית דרכו היה זה סניף על טהרת הנשים ,ורק כעבור
זמן הצטרפו אליו גם גברים.
בינדר הייתה ה “אימא של איל”ן נתניה” ,דמות מרשימה
שהאצילה מרוחה על כל פעילי הסניף .בחלק מהזמן כיהנה
גם כיו”ר הסניף ,אירחה את ישיבותיו בביתה ויזמה את מצעד
הפרוטות הראשון .בכל תפקיד או משימה הייתה בינדר
הרוח החיה .יתר על כן ,היא הכירה את ראשי הבנקים
ואת אנשי הפקידות המוסדית שיכלו לסייע בהתגברות על
מכשולים בירוקרטיים.
אל בינדר הצטרפו כעבור זמן נשים נוספות כפרידה
איצקוביץ’ ,שפעילה עד היום והיא כבת שמונים ,וכמה גברים,
בהם ד”ר ברגמן ,רופא מומחה למחלות ריאה שסייע בכך
שנתן חוות דעת רפואית על כל מועמד שפנה לקבלת עזרה
מאיל”ן .ד”ר ברגמן ופפקה אשתו היו חשוכי ילדים ,והרופא
שהרעיף חום ואהבה אינסופית נקרא בפי כול “הסבא של
ילדי איל”ן” .ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן הותירו אחריהם
קרן מיוחדת שפירותיה הוקדשו להענקת מלגות לסטודנטים
הלוקים בשיתוק מוחין .מאז עד היום מעניקה קרן ברגמן
מדי שנה מלגות לכ 30-סטודנטים הלומדים במוסדות
אקדמיים מוכרים .בשנת  1975החלו חברי הסניף לפעול
להקמת מעון הנכים הראשון של איל”ן .מנחם רוזן ,שמכהן
היום כיו”ר הסניף ,עבד במלב”ן ,וכך הכירו אותו אפרים
רז ואורית אבנשטיין שניהלו אז את המשא ומתן להקמת
המעון על השטח הסמוך למלב”ן .רוזן היה מעורב ותרם
רבות מהידע והניסיון שלו בטיפול באוכלוסייה דומה .המעון
נפתח כאמור בראשית שנות השמונים ,ומתנדבי סניף נתניה
ממשיכים עד היום לשמור אתו על קשר הדוק ,להשתתף
ברכישת ציוד ובמסיבות ולסייע במימון פעילויות פנאי ונופש
לדיירים ,כגון יציאה לבילויים מחוץ למעון ,הסעות לקניון
ולחוף הים ועוד .מפעל נוסף שפיתח הסניף בתקופה זו,
כשפנינה אלראי ,אשתו של ראש העיר דאז יואל אלראי,
הייתה דמות בולטת ופעילה מאוד בסניף ,היה הקמת קבוצת
כדורסל .הסניף מימן מאמן מקצועי ,והשחקנים היו “ילדי
הפוליו” של שנות החמישים .מאז הסניף ממשיך לתמוך
ולסייע במימון פעילות ספורטיבית לילדים ולבוגרים ,ואחת
מחניכותיו אף זכתה במדליה אולימפית בשחייה .הסניף
גאה בחניכיו שהצליחו והתקדמו בחיים ,מנהלים היום חיים
עצמאיים ,עוסקים במקצועות חופשיים ,מתפרנסים ומגיעים
להישגים כלכליים ואישיים .כיום משרת הסניף כשישים
נכים ופועל בעזרת מתנדבים ותיקים שמקצתם חצו את גיל
תשעים .הגברות מאשה מזרחי ותמר אגסי ,שתיהן בנות יותר
מתשעים ,עסקו השנה בגיוס תרומות במצעד הפרוטות,
וצפרירה פיקר ,מתנדבת ותיקה מאוד ,מכתתת רגליה בעיר,
אוספת את קופות ההתרמה מבעלי העסקים ואף כותבת
כתבות על איל”ן במקומון “השבוע בנתניה”.
על אף הדילמה העולה שוב ושוב באספות הסניף -
אם להקציב את המשאבים המוגבלים לטיפול בילדים או
בבוגרים – ממשיך הסניף לפעול ולסייע במידת יכולתו לכל
אוכלוסיית הנכים בעיר הזקוקה לסיוע.

ד”ר ברגמן וחישקה פרוסט

גן הילדים בנתניה

שלישי מימין מנחם רוזן –יו"ר סניף נתניה .משמאל -מאשה מזרחי – מתנדבת ,לצידה-
עו"ד פנינה אלרואי -בעבר יו"ר סניף נתניה  ,מתנדבת עד היום -חברת ועד מנהל איל"ן

מבט לעתיד :איצקוביץ‘ המתנדבת הוותיקה ורוזן יו”ר
הסניף שואפים להגיע ליום שבו יהיו פחות ילדים
נצרכים ושיוכלו לסייע לכולם .אלראי רוצה לראות
מתנדבים צעירים שמצטרפים לפעילות בסניף
ומביאים עמם ידע ושיטות חדשניות .המתנדבים
הוותיקים שואפים להעביר את המושכות לדור צעיר
שיקבל על עצמו את המשימה וימשיך את דרכם.

סניף בת ים
סניף איל”ן בת ים היה מהסניפים הראשונים שהחלו לפעול
למען נכי הפוליו בארץ כבר בשנות החמישים המוקדמות.
הרוח החיה והפעילה בסניף מאז ועד היום היא ג’טה ראוך,
יקירת איל”ן ,בת .91
ראוך התוודעה לפעילות של איל”ן כשעברה לגור בעיר וסיירה
במעברת בת ים כדי לדאוג לצורכי העולים החדשים .היא
הייתה פעילה בעיקר בתחום “ביעור הבערות” וסייעה לעולים
לרכוש השכלה וללמוד עברית .משה שרת ,שר הקליטה ,הגיע
יום אחד לסיור במעברה ,פגש את ראוך וביקש ממנה לסייע
למשפחת עולים מרומניה שבתם היחידה לקתה בפוליו .ראוך
לקחה את הילדה לאורתופד ביפו כדי שיתאים לה אביזרי
עזר ,והקשר בין השתיים הלך והתהדק.
בתיה בן ארי ,אשת ראש העיר הראשון של בת ים דוד בן
ארי ,הקימה את כל הארגונים בעיר כדי לסייע לאוכלוסיות
מתקשות מכל התחומים ,ביניהם איל”ן .מיד עם הקמתו היא
גייסה לצדה את ראוך ומתנדבות נוספות .לאה רוטשילד
הייתה יו”ר הסניף הראשונה ,ובשנת  1957החליפה אותה
ראוך ונשארה בתפקיד עד היום .בשנות החמישים היו בבת

רחל ינאית בן צבי בסיור בבת ים .לימינה -ג'טה ראוך
משמאל -דוד בן ארי -ראש העיר

ים כמאה ילדים נכים ,שיעור גבוה מאוד ביחס לאוכלוסיית
העיר .השירותים הראשונים שניתנו היו הכוונה לטיפול רפואי,
ארוחות צהריים בסניף ,חגיגות בחגים ,מתנות וגיוס כספים
לצורך עזרה בקניית אביזרים .הסניף גייס מתנדבים רבים,
ועד היום פועלים בו אנשים ונשים שהחלו את דרכם כנערים
שגייסו תרומות במצעד הפרוטות ,נ ִשבו בקסמה של הפעילות
וממשיכים לשמור על קשר עם הסניף ולסייע לפי הצורך.
כיום הסניף מסייע למאות נכים ברכישת אביזרים ובטיפולים,
בהשתתפות במועדוניות ובהסעות לפעילויות.
מבט לעתיד :ראוך מייחלת שיהיו פחות ופחות ילדים
שיזדקקו לסיוע ,וכן שיגיעו מתנדבים חדשים שיוכלו
להמשיך את פעילות הסניף.

העשור
השני
סניף נצרת עילית

המשפחה במקצועו ,למד בלילות לבחינות על גבי ארגזי
המטען שלא פורקו מפאת חוסר המקום בבית .משבך ראתה
שהילדה זקוקה לנעליים ,ושאפשר להקל על המשפחה
במידה מסוימת על ידי סיוע כספי לצרכיה של הילדה ,אך בני
המשפחה היו מבוצרים בעמדתם שהם מסוגלים לממן בעצמם
נעליים או כל צורך אחר של ילדתם .ההדחקה וחוסר הנכונות
להכיר בבעיה הפכו את הקשר עם המשפחה לקשה וסבוך,
וכל ניסיונות הסיוע עלו בתוהו .אך הסניף לא נואש ושמר על
קשר שוטף עם המשפחה במשך שנים רבות עד שהצליח
ליצור חיבור טוב יותר עם ההורים ולסייע במידת האפשר .כיום
הילדה לומדת ארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה וזוכה למלגת
לימודים מהקרן על שם אברהם ברגמן של איל”ן.
סניף נצרת עילית מטפל היום בכשלושים בעלי מוגבלויות
בעיר ופועל בניצוחה של רינה בריל ,שיודעת להפעיל ולקרב
את המתנדבות ולשתפן בכל תהליך ,קטן כגדול .המתנדבות
נפגשות מעת לעת כדי להתעדכן על הליווי האישי ועל צורכי
הסניף ופעילותו .הן מפעילות את מערך יום ההתרמה בכוחות
מקומיים ומקיימות אירוע התרמה שנתי .בשנה שעברה ערכו
תערוכת ציורים בעקבות חוג לציור אינטואיטיבי שמימן הסניף
למטופלים .הסניף מממן גם הסעות לפעילויות וחוגים ולבריכה
בקריית חיים ,ומשלב את הילדים בפעילויות של איל”ן כמו
קייטנות הקיץ .מתנדבות הסניף גאות בחניכיו שבגרו והגיעו
להישגים מרשימים .בריל מספרת על אחד הילדים שהחליט
שהנכות לא תשפיע עליו ופתח בלוג שבו הוא כותב על חייו
ומעניק עידוד והעצמה לבני נוער כמוהו .ילדים אחרים התגייסו
לצה”ל ,למדו במוסדות אקדמיים וכיום מתפרנסים בכבוד
למרות הקשיים והמגבלות.
מבט לעתיד:
משבך מקווה שיהיו פחות ופחות ילדים עם מוגבלויות
ושיוכלו להמשיך בפעילות ובסיוע ,בקשר עם ההורים
ובהגשת עזרה כספית ונפשית כאחת .בר גל מצפה
שהמוסדות הממשלתיים יפתחו עוד את הדלתות ואת
הנשמה כדי שישתפר מצבם של הנכים ,וחזונה של בריל
הוא שילדי איל”ן יחיו חיים מלאים ,יהיו מאושרים ,יתקדמו
ויגיעו להישגים.

הסניף הוקם בשנות השישים על ידי דמויות בולטות בעיר
שבאו מתחומי הרפואה והשירות הציבורי ,ביניהם ד”ר
הרשקוביץ ,שהייתה רופאת מחוז הצפון בקופת החולים
הכללית .ברבות הזמן הצטרפו לסניף וניהלו אותו עדנה רודריק,
שהייתה סגנית ראש העיר משה כהן ,עליזה פאלק ,שהייתה
מפקחת על החינוך המיוחד ,יעל משבך ,לידיה חפר ,ניצחה בר
גל ורינה בריל ,המכהנת היום כיו”ר הסניף.
לדבריה של בר גל ,בעיר הקטנה של ראשית שנות השישים
התגלו חמישה-שישה ילדים שנפגעו במגפת הפוליו ,ויעל
משבך דחפה לכך שהמתנדבות – שמספרן היה אז כמספר
הילדים הפגועים – יפעלו בשיטה של אימוץ אישי :כל מתנדבת
הוצמדה לילד ,ליוותה אותו באופן שוטף והייתה אחראית לסיוע
לו ולמשפחתו .השיטה הביאה לתוצאות מצוינות ,והמסורת
נמשכת עד עצם היום .דוגמה מרגשת לתוצאות הייחודיות של
פעילות זו היא סיפורה של משבך שליוותה ילדה בת שבע
בעלת נכות מורכבת ביותר ,לרבות עיוורון ,דאגה לכל צרכיה,
גייסה כספים לרכישת אביזרים ,סייעה למשפחה בהליכים
הבירוקרטיים להכרה בכל סוגי הנכויות ועוד .עד היום ,כשלושים
שנה אחרי שהכירו לראשונה ,משבך עדיין נמצאת בקשר עם
הילדה ועם משפחתה שממשיכה להתגורר בעיר ולהיעזר
בסניף מפעם לפעם .בשנים הראשונות היו משאבי הסניף
מוגבלים מאוד ,והמתנדבים עסקו בעיקר בהכוונת המשפחות
למיצוי הזכויות המגיעות להן מהמדינה והציעו אוזן קשבת .עם
גל העלייה של שנות השבעים הגיעו לעיר עשרות ילדים עולים
נכים ,ומתנדבי הסניף החלו לגייס תרומות מבית לבית ,למסד
את מצעד הפרוטות ולהשיג משאבים רבים יותר.
בעיה מכריעה שאִתה מתמודדים בנצרת עילית עד היום היא
חוסר הנכונות של המשפחות הפגועות ,בעיקר בקרב עולי
ברית המועצות לשעבר ,להכיר במצב ולבקש סיוע .אנשים
שהגיעו ממעמד חברתי-כלכלי טוב בארץ מוצאם ,נקלעו עם
עלייתם למשבר ולמצוקה ,וההתמודדות עם ילד בעל צרכים
מיוחדים החמירה את המצב .זאת ועוד ,רבים מהם לא ידעו
על החידושים הרפואיים ועל אפשרויות השיקום המתקדמות
העומדות לרשותם בארץ או על
הזכויות המגיעות להם מהממסד.
כל אלה הביאו את המשפחות
להסתגר ולהסתיר את ילדיהן
הפגועים .אך מתנדבי סניף איל”ן
זיהו את הבעיה והחלו לשוטט
ברחבי העיר ,להטות אוזניים
ולפקוח עיניים כדי לאתר את
המשפחות הזקוקות לעזרה ולסייע
לילדיהן .בר גל מספרת שמשבך
פגשה משפחת עולים – אם,
אב רופא ,ילדה שלוקה בשיתוק
מוחין וילד קטן – שהגיעה ארצה
בשנות השבעים והתגוררה בדירה
שכורה קטנטנה עם אחות האם
ובנה .הצפיפות הייתה נוראה,
והדירה לא התאימה כלל למגורים
לילדה נכה .האב ,שנדרש לעבור
את בחינות ההסמכה לרפואה
רינה בריל -יו"ר סניף איל"ן נצרת -והמתנדבות מקבלות תעודת הוקרה מראש העיר
בישראל כדי שיוכל לפרנס את

סניף חיפה
הסניף הוקם בשנת  1953ביוזמתם של מרוסיה לבנשטיין,
ד”ר לב (חבר מועצת העיר דאז) ,לאה שפירא ,ד”ר מוסברג
(שעבד במשרד הבריאות) והורים לילדים שנפגעו מפוליו.
באזור הצפון היה שיעור הפגיעה גבוה משאר הארץ ,בשל
שרידי הביצות שהיו עדיין באזור ,ונוצר צורך דחוף בסיוע
למשפחות ברכישת אביזרים לילדים ,בארגון הסעות לחוגי
ספורט ולטיפולי פיזיותרפיה ועוד .מקימי הסניף הוותיק החלו
לגייס כספים ולסייע ככל יכולתם .בשנת  1959הקצתה
עיריית חיפה מגרש לבניית בית ספר לילדים נפגעי פוליו.
הבנייה נמשכה שלוש שנים ,ובשנת  1962נחנך בית הספר
אופקים .בית הספר נקרא בזמנו מעון יום ,ובטקס הפתיחה
נאמר כי מטרתו היא “עזרה חינוכית וחברתית לילדים אשר
בגלל פיגעם הגופני אינם יכולים למצוא מקום במוסד חינוכי
כללי” .הסניף דאג להסעות לילדים לבית הספר וסייע
באביזרי שיקום ,באביזרים חינוכיים ,בארוחות חמות ועוד.
באמצע שנות השישים הגה ד”ר לב את הרעיון להקים
מפעל מוגן לנכים .הוא נסע לגרמניה וגייס שם תרומה
ניכרת ,וכך הוקם מפעל שפעל לפי חוקי התעסוקה המוגנת.
המפעל סיפק לנכים תעסוקה ומפגשים חברתיים .באמצע
שנות השבעים עבר המפעל לידי המדינה ,והוא ממשיך
להתקיים עד היום .בסוף שנות השישים הבינה המתנדבת
חנה ליובינשטיין ,שהתעמקה בנושא הטיפול בנכים בחו”ל,
את חשיבותו של שיקום באמצעות ספורט והחלה לפעול
להקמת מרכז השיקום והספורט של איל”ן בצפון הארץ.
במשך שנים רבות פעל המועדון באתרים שונים ,בבתי ספר
ובבריכות ברחבי העיר ,עד שבפברואר  1985הוגשם החלום
ונחנך השלב הראשון של בניית המרכז בקריית חיים .בשנת
 1991נחנך השלב השני של המבנה ,והוא מעניק עד היום
שירותי ספורט שיקומי ותחרותי בענפים שונים ומגוונים.
במסגרת הפעילות בסניף חיפה זיהו אנשי המקצוע
והמתנדבים את מצוקתם של הצעירים בעלי נכויות קשות
שסיימו את לימודיהם בבית הספר .צעירים שלא יכלו
להשתלב במסלול הרגיל של בני גילם – שירות צבאי,
לימודים גבוהים והשתלבות בשוק העבודה – ובאין מענה
ומסגרת נאלצו להישאר בבתיהם בחוסר מעש ,בתסכול
ובבדידות .מתנדבי הסניף ,בשיתוף מנכ”לית איל”ן דאז
אורית אבנשטיין ז”ל ,החליטו להקים מרכז שאליו יגיעו הנכים
הצעירים שאינם יכולים להשתלב במסגרות אחרות .העירייה
הקצתה שטח בקריית חיים ,ובו הוקם בית מרים ,על שם
מרוסיה-מרים לבנשטיין ז”ל שהייתה ממקימות הסניף.
לבנשטיין התנדבה בסניף במשך שנים ארוכות וכיהנה כיו”ר
הסניף ,וכיום כלתה ,שרה לבנשטיין ,ממשיכה את המסורת
ומשמשת כיו”ר הסניף וכחברה בועד המנהל הארצי של
איל”ן .הפעילות במקום הביאה שמחה ועניין לחיי הנכים
ושחררה מעט את המשפחות לעיסוקיהן ולפרנסתן כשידעו
שבן המשפחה הנכה זוכה לשעות של תעסוקה ,עניין
ופעילות חברתית ושיקומית תוך כדי מילוי כל צרכיו.
בשנת  1997ביקש סניף חיפה להקים מעון דומה לאלה
שהוקמו בנתניה ובירושלים ,כדי לתת מענה לנכים בוגרים
שמתגוררים בבתי הוריהם אך מעוניינים לצאת לדרך
עצמאית למרות המגבלה הקשה שלהם .ואכן ,בשנת
 2000נחנך מבנה מודרני ,בית קסלר ,חדשני מסוגו בארץ
ומהמתקדמים בעולם כולו המעניק איכות חיים גבוהה

לכמאה נכים ומשמש להם מקום מגורים חם ותומך.
בד בבד ממשיך סניף חיפה בפעילות ענפה של סיוע פרטני
לנכים ולמשפחותיהם ,בהפקת פעילויות חברתיות ושיקומיות
כגון קייטנות מיוחדות במרכז הספורט והשיקום ופעילות
עם הקהילה ,וכן בגיוס כספים בימי ההתרמה ובאירועים
מיוחדים של איל”ן.
מבט לעתיד :לבנשטיין הייתה רוצה שהציבור יבין כי
הנכה אינו חולה ,שפגיעתו היא פיזית בלבד ,ושבגופו
הפגוע שוכנת נפש הראויה להתייחסות ככל אדם.
הנכויות נעשות קשות ומורכבות יותר משנה לשנה ,ולכן
יש לתת לנכה את המענים הבסיסיים ואת ההזדמנויות
והכלים להרחיב אופקים ולהשתלב בחברה .החזון של
לבנשטיין הוא שיינתן תקצוב ממשלתי קבוע ומוכר
לפעילות איל”ן ,ובשילוב התרומות יוכל הארגון לספק
לנכים את מלוא צורכיהם .המתנדבת אורה גלבוע,
חברת הנהלת איל”ן שמתנדבת בסניף כ ≥µ-שנה,
מוסיפה שהייתה רוצה לראות שילוב הדוק יותר בין
הילדים הנכים ובין ילדים רגילים ,כדי שיתבגרו יחד
ולא יירתעו מהנכה .היא שואפת להעלות את המודעות
ולהביא לפתיחות גדולה יותר של החברה.

מרים לבנשטיין ז"ל – מייסדת הסניף

שרה לבנשטיין – יו"ר סניף איל"ן חיפה .חברת הועד המנהל של איל"ן

העשור
השני
הקמת בית מליכסון:
מפעל מוגן בתל אביב
המפעל המוגן הוקם ביוזמת אפרים רז ,ממקימי שתל”ם
וממייסדי איל”ן ,שהיה ממונה במשך שנים רבות על תחום
הקמת המוסדות באיל”ן .מטרת המפעל הייתה להכשיר
נכים להשתלבות בשוק העבודה ולסייע להם לרכוש עצמאות
וביטחון .רז היה אז בקשר אמיץ עם ארגוני נכים בחו”ל,
נסע לכנסים מקצועיים ולמד את תחום המפעלים המוגנים
לנכים .התפיסה בחו”ל הייתה שנכים בעלי מוגבלויות קשות
יכולים להפעיל מכונות כבדות ,ויש להתאים את המכונות
לנכויות .ארגון מלב”ן היה שותף באותם הימים לסיוע בתכנון
ובמשאבים והתנגד לתפיסה זו ,אך עקשנותו של רז ורצונו
העז לקדם את איכות חייהם של הנכים ניצחו .בשנת 1973
נחנך ברמת החייל בתל אביב מבנה ייעודי למפעל המוגן
בתרומת משפחת מליכסון.
כיום משתרע בית מליכסון על שטח של כ 2,500-מ”ר
ומשרת נכים בוגרים מאזור השפלה ,גוש דן והשרון .במרוצת
השנים השתכללו שיטות העבודה ,ונפתחו מגוון תחומי
תעסוקה מתקדמים ,כגון מחלקה יצרנית בתחום המתכת,
מחלקה יצרנית בתחום החשמל ,מחלקה לשירותי משרד,
מחלקה לפרויקטים מיוחדים המעסיקה נכים קשים במיוחד
בסיוע למחלקות האחרות ,וכן מחלקה דיגיטלית לגרפיקה
ממוחשבת המדפיסה ומפיקה שלטים ותוצרים נוספים.
במפעל עובדים כיום כ 140-נכים העומדים בדרישות
הנהוגות בשוק העבודה ,מקבלים שכר לפי חוקי העבודה
המוגנת ,זוכים לתנאים סוציאליים כמו כל עובד שכיר במשק
ונהנים מפעילויות חברתיות שמארגן המפעל.
צוות המפעל כולל מנהל ,מנהלי מחלקות ,מדריכים

בית מליכסון  -אז

מקצועיים ,אם בית וצוות טיפולי שבו חברות עובדות
סוציאליות המסייעות בייעוץ ובפתרון בעיות אישיות .המפעל
ממוקם בלב האזור העסקי של שכונת רמת החייל בתל
אביב ונהנה משיתוף פעולה כלכלי עם הקהילה העסקית
הסובבת אותו.
רז ממשיך להגיע ולהתנדב במפעל המוגן וליהנות
מהתחושה שבן טיפוחיו – כפי שהוא עצמו הגדיר את
המפעל לא אחת – חי ,נושם ,מתפתח ומספק תעסוקה ,עניין
והעצמה לנכים רבים כל כך.

בית מליכסון  -היום

בית מליכסון  - 2009מר אפרים רז מארח את בנימין פואד בן אליעזר
שר התמ"ת ואת אורית נוקד -סגנית השר

העשור השלישי
בעשור השלישי לקיומו של איל”ן המשיכו להתפתח
המוסדות הייחודיים שבאמצעותם מספק הארגון מענים
שיקומיים וחברתיים לנכה ,כדי לאפשר לו למצות את
יכולותיו לנוכח המגבלה הגופנית ולסייע לו להשתלב
בחברה .הספורט הוכיח את עצמו ככלי מצוין לשיקום
גופני ,חברתי ונפשי ,ובהשראתו של מרכז הספורט
והשיקום ברמת גן הוקם מרכז ספורט גם בחיפה לרווחת
נכי חיפה והצפון .כמו כן ,נפתחה בירושלים מחלקה
תעסוקתית שמספקת תעסוקה לנכי האזור בעלי
מוגבלויות קשות במיוחד .ברבות הימים שונתה תפיסת
ההפעלה של המחלקות התעסוקתיות ,והורחב סל
השירותים שהן מספקות ,כך שהוא כולל פעילות מגוונת
בתחומי העשרה ותעסוקה בצד מענה לצרכים בסיסיים
כגון הסעות ,אוכל וטיפולים פר ָה-רפואיים ,שמאפשרים
לנכה לבלות את היום כראוי וליהנות משלל הפעילויות
המוצעות לו .מרכזי היום הפכו לדגם שיקומי מוכר
על ידי המדינה ,ואיל”ן מפעיל אותם בכמה מקומות
בארץ .בעשור השלישי המשיכו להיפתח גם סניפי איל”ן
רבים ברחבי הארץ ,ורובם הופעלו ומופעלים עד היום
באמצעות מתנדבים מסורים .גם עשור זה התאפיין
בהישגים עצומים בספורט הנכים בארץ ובעולם.

“הצריף הישן”  -מרכז ספורט ושיקום חיפה

מרכז הספורט חיפה ,הישגים בספורט  -טניס שולחן

הקמת מרכז השיקום
והספורט בחיפה
כאמור ,בסוף שנות השישים הכירו מתנדבי סניף חיפה
בחשיבותו של שיקום באמצעות ספורט והחלו לפעול להקמת
מרכז ספורט לנכי איל”ן בצפון הארץ .במשך שנים רבות פעל
המרכז בכמה אתרים ,בבתי ספר ובבריכות ברחבי העיר (בהם
בריכת הפועל שהועמדה לרשות נכי איל”ן בשעות הערב ,ובית
הספר שוב שהקצה אולם לפעילות ספורט) .כך התגלגלו הנכים
מאתר לאתר כדי לקיים את פעילותם כסדרה ,וראשי הסניף
קידמו ללא לאות את הרחבת פעילות המועדון מצד אחד ואת
גיוס המשאבים להקמת מבנה ייעודי וראוי מצד שני .במשך
כשני עשורים פעלו ראשי הסניף בקרב הרשויות כדי לקבל
שטח קרקע לבנייה ולגייס את הכסף הדרוש למטרה הנעלה,
ואף הוקמה קרן מיוחדת בניהולו של עוזי פרלה ,המשמש עד
היום מנהל מרכז הספורט .ראשי העיר הקצו שטחי קרקע
במקומות לא ראויים ,עד שנבחר לראשות העיר משה גוראל,
אדם בעל חזון וקשרים טובים עם מינהל מקרקעי ישראל .גוראל
הצליח להשיג הקצאת קרקע מהמינהל ,ובשנת  1980החל תכנון
הבנייה .בין חברי ועדת הבנייה היו אורה גלבוע ,אבשלום כסיף,

העשור
השלישי
אריה לבנשטיין (בעלה של מרוסיה ז”ל) ועוזי פרלה .הישיבות
התנהלו בביתם של מרוסיה ואריה לבנשטיין.
בשנת  1983הונחה אבן הפינה ,ובפברואר  1985נחנך השלב
הראשון של המרכז .חלק זה השתרע על שטח של כ 1,100-מ”ר
וכלל בריכת שחייה מקורה ומחוממת ,מלתחות ,קפטריה ומגרשי
כדורסל וטניס חיצוניים .נכי מועדון הספורט של איל”ן חיפה,
שהחל את פעילותו בשנת  ,1967זכו סוף סוף לבית משלהם.
בשנת 1991נבנה השלב השני של המרכז ,ונוספו לו 4,400
מ”ר שכללו אולם כדורסל רב תכליתי ,מכון הידרותרפי ,אולם
טניס שולחן ,חדר כושר ,חדרי חוגים ,חדרים לפעילות חברתית
ותרבותית כגון שחמט ,אורגן ,מלאכה ויצירה ,אולם ג’ימבורי עם
ציוד מתקדם ,מגרש משחקים לילדים ,מדשאות וקפטריה.
גולת הכותרת של המרכז היא השלב השלישי שהושלם בשנת
 1998וכולל בריכה הידרותרפית מיוחדת ,שבה חום המים
הגבוה והעומק הרדוד והמדורג מאפשרים טיפול הולם בנכים
בעלי נכויות קשות ובפעוטות מגיל שנה נפגעי שריר ועצב .כיום
משתרע המרכז על פני שטח של כ 7,000-מ”ר של מתקנים
מהמשוכללים בעולם ומגרשים המוקפים במדשאות ,גינות ועצי
נוי .זהו מרכז השיקום והספורט היחיד בצפון שנותן מענה לבעלי
מוגבלויות גופניות ושמתקניו מותאמים לשימושם של נכים ,והוא
פתוח לכלל אוכלוסיית הנכים באזור.

מרכז השיקום והספורט מטפל בין כתליו בתינוקות מגיל שנה,
בעיקר פגועי שיתוק מוחין ,ו ילדים ,בני נוער ובוגרים  ,כל עוד
הם מעוניינים להמשיך בפעילות ספורט שיקומית.
כיום מפעיל המרכז כעשרים ענפי ספורט מודרכים ,הן פרטניים
והן קבוצתיים :כדורסל ,טניס שדה ,טניס שולחן ,שחייה ,ריקודים
בכיסאות גלגלים ,ריקוד אירובי בכיסאות גלגלים ,ריקוד
אמנותי ,התעמלות מתקנת ,פלדנקרייז ,שחמט ,מלאכה ויצירה,
רכיבה על אופניים ,משחקי כדור לילדים ,ג’ימבורי ,טיפולים
אלטרנטיביים ,נגינה באורגן ,אימונים בחדר כושר ועוד .האמונה
שבעזרת הספורט אפשר לשקם את הנכה ,לשפר את יכולותיו
הגופניות והמנטליות ,לקדמו לקראת עצמאות ולגרום לו לחוש
גאה בהישגיו ,מוכיחה את עצמה מדי יום ביומו.
בצד צוות המדריכים שהתמחו בחינוך מיוחד וצברו ניסיון
בשיקום נכים פועלת גם קבוצת מתנדבים מסורים שמסייעים
להם כבר שנים ארוכות.
מרכז השיקום והספורט של איל”ן חיפה זכה במשך שנים
לתמיכה ולתרומות מקבוצת יהודים תושבי קנדה חמים ואוהבים
שהקימו אגודת ידידים ודאגו לתחזוקת המועדון ,להתפתחותו
ולהרחבתו .בשנים האחרונות נעשים במרכז מאמצים לגייס
משאבים נוספים לצורך הפעלתו במתכונת מלאה ולשם פיתוח
והרחבה של השירותים הניתנים בו.

לירן גבע ,ספורטאי אולימפי ,טניס שולחן

מרכז הספורט החדש חיפה

ענבל פיזרו ,אלופה אולימפית בשחייה

הקמת המחלקה
התעסוקתית בירושלים
המחלקה התעסוקתית בירושלים הוקמה בשנת  1979במבנה
במושבה הגרמנית כדי לספק תעסוקה ל 25-מבוגרים בעלי
נכויות קשות שלא יכלו להשתלב בשוק העבודה החופשי.
המחלקה אפשרה להם לצאת ממעגל חוסר המעש ולמצוא
מקום ייחודי שעונה על צורכיהם הטיפוליים ,הולם את
מגבלותיהם ומציע להם סדנאות יצירה מעצימות.
במחלקה התעסוקתית דאז הוצעו לנכים סדנאות ליצירת כלי
קרמיקה ,עבודות עץ ,תכשיטים ,עבודות רקמה ,צביעת משי
לצעיפים ולציפויי כריות ,מחזּור נייר והכנת כריכות למחברות
ופנקסים ,לוחות עד וכרטיסי ברכה .כעבור זמן התפתחו עוד
תחומים כגון סדנאות אמנות וציור ,מחשב ,צילום ועוד .העבודה
מתבצעת בקבוצות של עד שישה אנשים ונשים מלווים במדריך.
המשותף לכולם הוא הרצון העז לעבוד ,המוטיבציה הגבוהה
ומוסר העבודה הגבוה .בשל המגבלות והתלות בזולת בפעילויות

מרכז יום ירושלים  -תחנת רדיו

מרכז יום ירושלים  -פעילות עם חיילים

היומיומיות מסתייע הצוות במתנדבים ,וכך ,בהדרכה ובסבלנות
רבה ,מצליחים הנכים לעסוק במגוון רחב של עבודות .המוצרים
המיוצרים מוצעים למכירה לקהל הרחב ,וההכנסות משמשות
להמשך פיתוח תחומי הפעילות במחלקה .כמו כן ,מתקיימת
במקום פעילות העשרה כגון לימודי מחשב ,לימודי אנגלית,
שיחה בענייני דיומא ,אירועים משותפים כגון חגיגות יום הולדת,
יציאה לטיולים וכיוצא באלה.
ברבות הימים הורחבה פעילות המחלקה ,ועם הפיכתה למרכז
יום ,הורחבו שעות הפעילות וסל השירותים שלה ,וכעת נוספו
טיפולים פארָא-רפואיים ,השלמת השכלה ,מערך הסעות
וארוחות .דגם זה של פעילות הפך למודל שיקומי מוכר על ידי
המדינה ומופעל על ידי איל”ן בכמה מקומות בארץ .כיום פועל
מרכז היום בירושלים באופן זמני מתוך מעון הנכים גילה ,אך
בקרוב תתחיל בנייתו של מבנה ייעודי שייתן מענה הולם ויאפשר
מגוון פעילויות רחב יותר למספר רב יותר של בעלי מוגבלויות
הממתינים בביתם ומקווים להיכלל בין בעלי הזכות להשתתף
בתעסוקה במרכז היום.

מחלקה תעסוקתית כיום  -מרכז יום י-ם ,חגית בעבודה

העשור
השלישי

הישגים לספורטאי איל”ן
בארץ ובחו”ל
באיל”ן מאמינים כי לספורט יש חלק חשוב ומרכזי בתהליך
שיקומם של בעלי מוגבלויות גופניות ,וכן שהוא גורם חיוני במעבר
ממצב של חוסר אונים למצב של התאוששות גופנית ונפשית
ותורם לשיפור התדמית העצמית ולהשתלבות בחיי עבודה ויצירה.
באיל”ן פיתחו ומינפו את ספורט הנכים עד כדי הפיכתו לכלי
שיקומי מרכזי ,ועיקר הגאווה במרכזי הספורט היא על הקמת
חוגי הילדים והנוער ,שהם חוד החנית של ספורט הנכים בישראל,
הן בהיבט השיקומי והן בהיבט הספורטיבי-תחרותי.
מרכזי הספורט הוקמו בראש ובראשונה כדי לשקם בעלי
מוגבלויות באמצעות מקצועות הספורט ,אך ברבות השנים החלו
לטפח ולהכשיר ספורטאים נכים גם בענפי הספורט התחרותי.
בתחום זה לספורטאי איל”ן היסטוריה ארוכה של הצלחות ,והם
משמשים מודל לחיקוי לילדי איל”ן ומעלים את המוטיבציה
שלהם להשתתף בפעילות שיקומית.
כבר בשנת  ,1968שבה התקיימו המשחקים הפאראָלימפיים
בישראל ,ולאחר מכן בשנת  ,1972השתתפו ספורטאי איל”ן
בתחרויות וזכו בהישגים יפים .בשני העשורים הבאים תפס
ספורט הנכים בארץ תאוצה מרשימה“ :ילדי הפוליו” בגרו והיו
לנערים ולצעירים שבזכות תהליך השיקום המקצועי ,המתקנים
שהועמדו לרשותם במרכזי הספורט של איל”ן ,התמדתם
ונחישותם השתתפו בתחרויות בארץ ובעולם וזכו להישגים
מרשימים ,לרבות זכיות באליפויות עולם ובמדליות אולימפיות.
אלה הביאו כבוד רב למדינת ישראל ותרמו רבות לתדמית של
הפעילות באיל”ן.

ענבל פיזרו  -לונדון  - 2012צילום רזי לבנת

איציק ממיסטלוב  -לונדון  - 2012צילום רזי לבנת

אחת הדמויות הבולטות בהישגים האולימפיים היא ברוך חגאי,
שבשנת  1968שבה התקיימו המשחקים הפאראָלימפיים
בישראל ,זכה לקבל מדליה אולימפית מידי משה דיין ז”ל ,שר
הביטחון דאז ,כשנבחרת הכדורסל הישראלית שבה השתתף
גברה על הנבחרת האמריקאית .חגאי זכה גם בפרס ישראל
לספורט ולתרבות הגוף בשנת תשס”א .דמות בולטת אחרת
היא נחמן וולף ,שזכה בארבע המדליות של הנבחרת הישראלית
באולימפיאדת סיאול בשנת  1988במקצועות האתלטיקה כדור
ברזל ,דיסקוס וכידון  ,ובשנת  1992חזר מאולימפיאדת ברצלונה
עם מדליות כסף וארד .שני הספורטאים שצמחו וגדלו באיל”ן
שימשו במשך השנים בתפקידים שונים בארגון ,ועד היום הם
חלק מסגל העובדים של מרכזי הספורט והשיקום
ברמת גן ובחיפה.
בשנות התשעים של המאה הקודמת ובשנות האלפיים חזרו
ספורטאי איל”ן עם שלל מדליות אולימפיות מהמשחקים
הפאראָלימפיים .במשחקים שנערכו בבייג’ין בשנת  2008זכו
ספורטאי איל”ן בארבע מתוך שש המדליות של הנבחרת
הישראלית :מדליית כסף בטניס זוגות לשרגא ויינברג ובועז
קרמר ושלוש מדליות כסף לשחיינית ענבל פיזארו.
בשל החשיבות שמייחס איל”ן לספורט הוקמה בשנת 2006
הקרן לעידוד הספורט באיל”ן שמתמקדת בהענקת מלגות
עידוד לילדים בפריפריה שמתמידים בפעילות ספורט שיקומית
ולספורטאים הישגיים שמייצגים את איל”ן ואת ישראל בתחרויות
בעולם .כמו כן ,הקרן מעניקה סיוע לענפי ספורט ייחודיים
ולקבוצות הסל-גל בפעילות שמשלבת ילדים בריאים ומוגבלים
במגרש אחד.

העשור הרביעי
בעשור הרביעי לקיומו המשיך איל”ן להעניק טיפול
פרטני לנכי שריר ועצב ולפתח את המוסדות הייחודיים
שבאמצעותם ניתנים מענים שיקומיים לבעלי מוגבלויות
שהמסגרת המשפחתית אינה הולמת את צורכיהם.
כך נבנו בעשור זה מעון הנכים הראשון בנתניה ,המעון
לילדים ונוער בית תמר בירושלים ,מרכז היום בית מרים
בקריית חיים ומעון שני לנכים בוגרים בירושלים .כמו כן,
בעשור זה נחנך הבניין הייעודי החדש למרכז השיקום
והספורט בחיפה.

הקמת מעון הנכים
הראשון  -בנתניה

מתנדבי סניף תל אביב ,ובראשם רז ולאור ,זיהו את הצורך בבית
מגורים לנכים שבגרו .ואולם ,יחסה של החברה כלפי נכים היה
אז יחס של נידוי וניכור ,והשניים לא הצליחו למצוא מגרש לבית
בתל אביב .וכך ,למרות הצרכים הרבים של הסניף  ,הוחלט
לקבל את הצעתה של הגב’ ירבלום מטעם הג’וינט ולהקים את
המעון על מגרש סמוך לבית האבות של מלב”ן בנתניה ,כדי
שישמש בית מגורים ראוי ומתאים לנכים בוגרים .המעון נבנה
היטב ובסטנדרטים גבוהים לאותה העת .ברבות השנים העביר
איל”ן את הפעלת המעון לידי הממשלה ,אך הוא נהנה עד היום
מתמיכה ומליווי של סניף איל”ן נתניה.

בית תמר הישן

הקמת בית תמר
בית תמר הוקם בירושלים בשנת  1982ונקרא כך לכבודה של
תמר קולק ,ששימשה שנים רבות כיו”ר איל”ן ירושלים ,פעלה
להקמת הבית ומכהנת עד היום כנשיאת הכבוד של הסניף.
בית תמר הוא מודל ייחודי של מסגרת משפחתית קטנה ששמה
לה למטרה להיות תחליף לבית המשפחה של ילדים נכים
שמסיבות שונות לא יכלו להמשיך ולהתגורר עם משפחתם
הביולוגית .מתגוררים בו דרך קבע כעשרה בני נוער מכל חלקי
הארץ ,המטופלים על ידי צוות עובדים ומתנדבים .הדיירים
מנהלים שגרת חיים של לימודים ,עבודה (לבוגרים) ,פעילויות
מגוונות בשעות הפנאי ,הכנה לחיים עצמאיים בקהילה ,וכמובן,
מקבלים את כל הטיפולים הרפואיים והפרָה-רפואיים הדרושים
להם .מודל העבודה הייחודי של בית תמר מושתת על האמונה
כי תחושת ביטחון ושייכות היא אבן יסוד בהתפתחות הרגשית-
פסיכולוגית של האדם ,ובעיקר של ילדים ונוער .לכן הצוות
תומך בדיירים הנכים ומעצים אותם על ידי שיתופם בהחלטות
הקשורות לניהול חיי הבית וחיי החברה השוקקים בו ומעניק להם
את הכוחות הדרושים לשילובם המיטבי בחיי הקהילה.
ב 25-שנותיו הראשונות שכן בית תמר במבנה ישן ולא מותאם
בקרבת הכניסה לירושלים .כשהארגון נדרש לפנות את השטח,
נערך חיפוש קדחתני אחר מבנה חלופי ומתאים ,ונרכש מבנה
בשכונת גבעת משואה ששופץ והותאם לצורכי הילדים בעזרת
המוסד לביטוח לאומי ,משרד הרווחה ,עיריית ירושלים ,הקרן
לירושלים ,קרן ויינברג ואיל”ן .ב 29-בנובמבר  2007נחנך משכנו
החדש של בית תמר על ידי תמר קולק ובהשתתפות ראשי
איל”ן וראש עיריית ירושלים דאז ,אורי לופוליאנסקי.
כדי להקל על הנכים הצעירים את המעבר למבנה החדש
הם היו שותפים בעיצוב המקום ובעיצוב חדריהם .הקהילה
השכונתית קיבלה את בית תמר בשמחה ובמאור פנים ,והתפתח
עמה שיתוף פעולה מרגש שנמשך עד היום.

בית תמר החדש

טקס חנוכת בית תמר

העשור
הרביעי

הקמת בית מרים
בסניף חיפה הבינו אנשי המקצוע והמתנדבים את מצוקת הצעירים
בעלי הנכויות הקשות שסיימו את לימודיהם בבית הספר .צעירים
אלה לא יכלו לצעוד במסלול הרגיל של בני גילם – שירות צבאי,
לימודים גבוהים והשתלבות בשוק העבודה – והם ישבו בביתם
בחוסר מעש ,בתסכול ובבדידות ,בלא מסגרת תעסוקתית או
חברתית מתאימה .על כן פנתה קבוצת הורים ליושבת ראש איל”ן
חיפה ,מרים לבנשטיין ז”ל ,וביקשה שתמצא מענה למצוקת ילדיהם
הנכים ותקים מסגרת לבוגרי בית הספר אופקים שסיימו לימודיהם
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מנהלת סניף חיפה דאז ,חיה בוגדנובסקי ,ומנכ”לית איל”ן דאז ,אורית
אבנשטיין ז”ל ,רתמו לעשייה את משרד הרווחה ,את עיריית חיפה
ואת המוסד לביטוח לאומי והקימו ועדת היגוי שמלווה את הבית
עד היום .עיריית חיפה איתרה מבנה של גן ילדים בקריית חיים
שנסגר בשל התבגרות האוכלוסייה בסביבה ,הביטוח הלאומי סייע
בהצטיידות ,ואף ההורים התגייסו להכשיר את המבנה .המסגרת
נקראה בית מרים על שם מרים לבנשטיין ז”ל ,שהייתה ממקימות
סניף חיפה ,ובשנת  1987נקלטו במקום כעשרה נכים צעירים
הסובלים מנכות קשה.
הפעילות בבית מרים הכניסה שמחה ועניין לחייהם של הצעירים
ושחררה את בני משפחותיהם לעיסוקיהם ולפרנסתם ,מתוך ביטחון
שקרוביהם זוכים לשעות של תעסוקה ,עניין ופעילות חברתית
ושיקומית ולמענה לכל צורכיהם.
ניצה נבו ,גימלאית שהייתה עובדת סוציאלית מרחבית במשך שנים
רבות וליוותה את בית מרים מיום הקמתו ,מספרת“ :בתחילת הדרך
הושם דגש על לימודים ,והמסגרת התנהלה כמין כיתת המשך
לבית הספר ,אך עד מהרה התברר שצורכי המשתקמים מגוונים
ורבים .נילי אלגביש ,מנהלת בית מרים כעשרים שנה ,זיהתה את
העובדה שכמה מהחניכים מיצו את העניין בלימודים ,והתחלנו
להחדיר למסגרת תעסוקות שונות .מאחר שלא היה ממי ללמוד,
היה צורך ל”המציא את הגלגל” .ניסינו במהלך השנים עבודות
רבות ,ולבסוף מצאנו שהחניכים יכולים ליצור עבודות קרמיקה

מרהיבות ואף למכור אותן .בתחילת הדרך היה בבית מרים מחשב
אחד ,אך הטכנולוגיה התפתחה ,וכיום יש משתקמים שמתמחים
בגרפיקה ממוחשבת והתמקצעו בנושא .התגלו כמה כישרונות יוצאי
דופן בתחום הציור ,וכל נכה יכול למצוא לעצמו תחום תעסוקה
ועניין שהולם את יכולתו .ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה נדרשו כמעט
מההתחלה כדי לשקם ולשמר את המצב הגופני של הצעירים.
הם תוגברו בטיפולים במגוון תחומים כמו אמנות ,מוזיקה ,גינון
ועוד .מלבד תעסוקה ,לימוד ושמירה על הבריאות עודדנו וקיימנו
פעילויות חווייתיות-חברתיות ופעילות פנאי ,כשהטיולים ברחבי הארץ
היו והינם עד היום גולת הכותרת” .במשך השנים התגבשה קבוצה
גדולה של מתנדבים ממגוון תחומים שהגיעו על פי מערכת קבועה
מראש וסייעו בתעסוקה ,בשיחות עם חניכים ,בלימוד ובחברה .בד
בבד התגייסו גם גופים רבים כמו בנקים ומפעלים גדולים שתמכו
בבית מרים בתרומות ובמעשים ,למשל בקניית מוצרי הבית על
ידי ועדי העובדים .לאחר שראו שהבית פועל בהצלחה רבה ,החלו
ראשי סניף חיפה לפעול עם הנהלת איל”ן לטובת הגדלת התקצוב
ממשרד הרווחה ,להארכת שעות פעילות ולעיבוי הפעילויות במרכז.
כך נולד המודל למרכזי היום שאומץ בחום על ידי אנשי המקצוע
במשרד הרווחה ושמנחה עד היום את כל הגורמים העוסקים
בתחום .כיום משמש בית מרים מרכז יום ל 24-צעירים נכים בעלי
שיתוק מוחין וניוון שרירים שמגיעים מדי בוקר לפעילות בהסעות
מיוחדות מכל המרחב .במקום זוכים המשתקמים לתעסוקה במגוון
תחומים – מלאכת יד ,מחשבים ,בישול ועוד – וכן להעשרה חינוכית,
פעילות חברתית ,ארוחה חמה ,טיפולים פרָה-רפואיים וטיולים .צוות
המרכז הוא רב תחומי וכולל מרפאות בעיסוק ,קלינאית תקשורת,
עובדת סוציאלית ,פיזיותרפיסטית ,מטפלים באמנות ,תרפיסט
במוזיקה ,מורה להשלמת השכלה ומורה למחשבים .עבודות
המשתקמים הנעשות בבית מרים נמכרות לחברות שונות ,לוועדי
עובדים ,לוועדי הורים ולאירועים מיוחדים.
בימים אלה החלה בנייתו של מבנה חדש ייעודי ומותאם לצורכי
הנכים בסמיכות למרכז הספורט והשיקום של איל”ן בחיפה.
המבנה החדש ייתן מענה למספר רב יותר של נכים הממתינים
בביתם לפתרון תעסוקתי וחברתי הולם.
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העשור
הרביעי

הקמת מעון הנכים
השני  -מעון גילה

בשנת  1988הוקם בשכונת גילה בירושלים מעון הנכים השני
של איל”ן המשקיף אל נופה הקסום של העיר .המעון הוא
ביתם של כשבעים בוגרים בעלי נכויות שונות מרחבי הארץ,
בהם גם זוגות נשואים.
ההנהלה וצוות המעון רואים חשיבות רבה בעידוד הדיירים
להגיע לעצמאות מרבית וליצור לעצמם תחושת בית על כל
המשתמע מכך .הדיירים שותפים להפעלת המעון באמצעות
ועד פעיל שנבחר בבחירות דמוקרטיות ומעורב בהחלטות
הנוגעות לאורח החיים של דיירי הבית.
הדיירים מקיימים סדר יום מאורגן ומסודר :מדי בוקר הם
יוצאים לעבודה ,רובם לתעסוקה מוגנת ,אחרים לבתי המלאכה
שבמעון ,וכמה אף עובדים בשוק הפרטי .שעות אחר הצהריים
והערב מוקדשות לשפע תכניות חברתיות במעון ובעיר ,בהן
חוגים ,הרצאות ,קונצרטים ,קורסים ,פעילויות ספורט ובריכה,
יציאות להצגות וסרטים ,ביקור בקניון ומפגשים חברתיים .מעת
לעת נערכים טיולים בירושלים ומחוצה לה.

המחלקה הסיעודית החדשה 2012 -

כדי לשדרג את תנאי המחיה במקום ולהעשיר את פעילויות
התרבות לרווחת הדיירים .למרות הצמצום בתקציבי הממשלה
והמצוקה הכלכלית ,הנהלת המעון הציבה יעד שלא לפגוע
באיכות חייהם של הדיירים ,להמשיך לדאוג לרווחתם ולספק
את מלוא צורכיהם הקיומיים ,הנפשיים והחברתיים.
בימים אלה הסתיים שיפוץ של קומה שלמה במעון בעלות
של  2מיליון ש”ח .הקומה מיועדת להיפתח כמחלקה סיעודית
מורכבת לדיירים ותיקים שמצבם הבריאותי הידרדר בחלוף
השנים ,והיא מצוידת במכשור מתאים ברמה של בית חולים.
פרויקט זה יאפשר לנכים להמשיך ולהתגורר במעון גם אם
מצבם הבריאותי משתנה ,כדי שלא יאלצו להתמודד עם עזיבת
ביתם המוגן והמיטיב ועם פר ֵדה מהצוות שמכיר אותם באופן
אישי ומעמיק .זהו פרויקט חלוצי שנעשה בשיתוף אגף השיקום
במשרד הרווחה ,משרד הבריאות והקרן לפיתוח שירותים לנכים
במוסד לביטוח לאומי .בד בבד ,הנהלת איל”ן והנהלת המעון
פועלות כל העת לגיוס משאבים לצורך שיפוץ המעון וחידוש
הציוד והמתקנים שהתיישנו לרווחת הנכים המתגוררים בו.
מעון גילה  -פעילות דרמה בהנחיית יהודה וקסמן

פעילויות אלו ואחרות תורמות רבות לגיבוש החברתי ולחיי
קהילה מפותחים כחלק מהעצמת הנכים והכשרתם לחיים
עצמאיים .הדיירים מנהלים את חדר המחשבים ,הקיוסק,
מרכזיית הטלפונים ובית הכנסת ,שבו מתקיימת פעילות
משותפת של דיירי המעון ושל תושבי שכונת גילה כחלק
מהתערותם של הדיירים בחיי הקהילה .בתחומי המעון יש פינת
חי,בריכת שחייה טיפולית ומרפאת שיניים המאפשרות לתת
שירות מותאם לדיירים ולציבור הנכים.
צוות רב מקצועי פועל במעון במשך  24שעות ביממה ,מעניק
לדיירים את הטיפול הנדרש ונותן מענה פרטני לכל אחד לפי
צרכיו .הצוות כולל אם בית ,מטפלים ,רופאים ,אחיות ,עובדים
סוציאליים ,פסיכולוגים ,פיזיותרפיסטים ,מרפאה בעיסוק
ואנשי תחזוקה .לצדם פועלים מתנדבים מחוץ לארץ שמגיעים
לכמה חודשים בשנה להתנדב במעון ומתגוררים במקום
עם מתנדבים מהארץ .יחדיו הם מסייעים לצוות בהפעלה
השוטפת של המעון .המעון הוקם באמצעות תרומות ,ואת
הפעלתו מממן משרד הרווחה .איל”ן מוסיף כל העת מתקציבו

ביקור מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,פרופ' שלמה מור יוסף במעון גילה

העשור החמישי
העשור החמישי של איל”ן התאפיין בעיקר בפיתוח
תכניות ופעילויות ארציות שיענו על צורכיהם החברתיים
של ילדים ובני נוער נכים .מיקוד זה מבוסס על ההכרה
כי הגיל הצעיר הוא המתאים ביותר לחולל שינוי ,לקדם
באפקטיביות את השיקום הפיזי ולחזק את הצד המנטלי
על ידי הקניית ביטחון עצמי ופיתוח מיומנויות וכישורים
חברתיים .בעשור החמישי פיתח איל”ן את מערך
קייטנות הקיץ ,מפעל שהחל בשנים הראשונות לקיום
הארגון והתפתח לממדים נרחבים המקיפים עוד גילאים
ואלפי מתנדבים בכל הארץ .בעשור זה נוסד החוג
החברתי לבני נוער ,ובעקבות הצלחתו נוסף חוג לבוגרים
ששמו “עניין אחר” .בד בבד התפתח והורחב מערך
המועדוניות השיקומיות הפועלות אחרי שעות הלימודים
ומספקות תגבור לימודי ופעילויות העשרה והעצמה
לתלמידים בשעות אחר הצהריים המוקדמות עד לשובם
של ההורים מעבודתם .כמו כן ,נפתח מרכז יום בבאר
שבע במבנה שהוקם במיוחד למטרה זו .המבנה צויד
בציוד ייעודי ואוכלס בצוות מקצועי רב תחומי ,ונפתח
בו מרכז שהפך לדגם שהמדינה מציעה כפתרון הולם
לבעלי נכויות פיזיות שאינם יכולים להשתלב באופן
עצמאי בתעסוקה ובפעילות בקהילה

קייטנות הקיץ
אינטראקציה חברתית היא צורך חשוב ומרכיב חיוני בחייו
של כל האדם ,אך ילדים נכים סובלים לעתים קרובות מחסך
בחיי חברה ובפעילויות שימלאו את צורכיהם החברתיים
לאחר סיום יום הלימודים .אחד המענים שמציע איל”ן לחסך
זה הוא מערך הקייטנות המתקיימות בחודשי הקיץ.
קייטנות הקיץ מופעלות על ידי בני נוער מתנדבים בקיבוצים
וביישובים קהילתיים .הן פתוחות בפני כ 900-משתתפים
בכל קיץ ,והמספר הולך וגדל משנה לשנה .המשתתפים
הם ילדים ובני נוער מרחבי הארץ – גם מיישובי הפריפריה
ומהמגזר הערבי – הסובלים מנכויות פיזיות-מוטוריות
קשות .הקייטנות נמשכות שבוע ,מתקיימות בתנאי פנימייה
מלאים וכוללות תכנים ופעילויות מגוונים מאוד המאפשרים
לילדים ליהנות משילוב של פנאי ,נופש ,פעילויות חברה
ויצירה ,ספורט ,אתגרי וטיולים להכרת הארץ .אי אפשר
להגזים בערכן ובחשיבותן של הקייטנות ,שכן הּפרֵדה מהתא
המשפחתי מזמנת לילד הפוגה משגרת היומיום ,היכרויות
חדשות עם קבוצת השווים ועם בני נוער שאינם נכים ,ומעל
לכול – הנאה צרופה ,חוויות לא שגרתיות ומאגר מחודש
של כוחות להתמודדות עם קשיי היומיום .לא פחות חשוב
מכך ,בימי הקייטנה יכולים הוריהם של הנכים להתפנות לזמן
מה מהטיפול האינטנסיבי בילדיהם ,להקדיש זמן ליתר בני
המשפחה ,ואף לנצל את שהותם של הילדים בקייטנה כדי
לצאת לחופשה בעצמם.
כאמור ,הקייטנות החלו את דרכן בראשית שנות השישים
כמענה לצורכיהם של ילדי הפוליו ,אך פרויקט חשוב זה
התעורר לחיים ,תפס תאוצה ושינה את פניו באמצע שנות
השמונים ,בעת שהבינו באיל”ן את הצורך הרב בקייטנות
שתפיסתן ואופן הפעלתן מותאמים לצרכים של הסובלים
מנכויות פיזיות .בתחילה התקיימו רק כמה קייטנות ,בעיקר
בקיבוצים דתיים ,אך בשנת  1984הן התרחבו והפכו

לפרויקט אדיר ממדים .בני הנוער והתושבים של היישוב
קדומים שבשומרון הפעילו במקום את הקייטנה הגדולה
ביותר באיל”ן ואירחו בכל קיץ עשרות משתתפים ,וכעבור
זמן הצטרפה לפעילות התנועה הקיבוצית כולה ,וכן יישובים
קהילתיים-דתיים ברחבי הארץ .בשנות התשעים התווספו
למעגל מארחי הקייטנות יישובים וקיבוצים חדשים ששמעו
על הפרויקט ,התקנאו בחבריהם וביקשו לקחת חלק במפעל
היפה .התגייסות זאת אפשרה להרחיב את מספר
הילדים המשתתפים.
בראשית שנות האלפיים ,עם התגברות מגמת השילוב
של נכים בבתי הספר של החינוך הרגיל ,נאלצו יותר ויותר
תלמידים נכים לבלות את חופשת הקיץ בבתיהם ,בלא
תעסוקה לשעות הפנאי ,משום שלא יכלו להשתלב בקייטנות
פרטיות או בקייטנות של הרשויות המקומיות והמתנ”סים.
באיל”ן הוחלט לעשות מאמץ מיוחד כדי להעלות את
המודעות של ההורים ושל גורמי החינוך והרווחה לקיומן
של הקייטנות המיוחדות ולאתר ילדים שנפלו בין הכיסאות.
המבצע הוכתר בהצלחה והביא בתוך זמן קצר לגידול ניכר
במספרם של הילדים המשולבים המשתתפים
בקייטנות איל”ן.
קייטנות הקיץ הן דוגמה מדהימה לכוחם ולתרומתם של
מתנדבים בפרויקט שכולו רוחב לב ואהבה .ייחודן בכך שהן
יוצרות סביבן מעגלים של נתינה ,היכרות וקבלה ונושאות
ערך מוסף חינוכי והסברתי שלא יסולא בפז .ביקור בקייטנות
מגלה מקרוב את מחויבותם של בני הנוער המתנדבים ואת
נכונותם להתמודד עם הטיפול הפיזי בילדים הנכים ,על
כל המורכבות והאחריות הכרוכות בכך ,שכן הם האחראים
לארגון הקייטנה ולתפעולה משלב התכנית ועד להוצאה
לפועל .בני הנוער המתנדבים זוכים לסיפוק רב מהפעילות
בקייטנות ומקבלים הזדמנות לתת ,ולא פחות מכך – לקבל.
בתרומתם הם מביאים לידי ביטוי את החינוך לערכים
שקיבלו בבית ,מיישמים מסרים של נדיבות ,חמלה ,מעורבות
ואכפתיות ,ולוקחים חלק פעיל בשיפור פני החברה.
יתר על כן ,העשייה של בני הנוער מדביקה בהתלהבות את
המבוגרים וסוחפת אחריה את כל תושבי היישוב המארח,
הנרתמים במרץ לסייע ולהבטיח את הצלחת הקייטנה.
המפגשים הבינאישיים בין המתנדבים לילדי איל”ן מביאים
לחיבורים מיוחדים ולשותפות שמעצימה את כל הנוגעים
בדבר ,ולא אחת נוצרים קשרים מרגשים הנמשכים הרבה
מעבר לסיום הקייטנה.
בפרויקט אדיר זה יש לאיל”ן שותפים נאמנים ,ובראשם
כמובן המארחים בתנועה הקיבוצית וביישוביים הקהילתיים
הדתיים; משרד החינוך המפקח על הקייטנות; ומשרד
הרווחה המסייע במימון.
באיל”ן משתבחים במפעל הקייטנות ,מתפעלים מרוח
החסד והנתינה השוררת בקיבוצים וביישובים המארחים את
ילדי איל”ן ,ומקווים להמשיך ולהרחיב את מספר הקייטנות
ואת מספר הילדים המשתתפים בהן

העשור
החמישי

החוג החברתי
בשנת  1988ייסד איל”ן את החוג החברתי ,שהפך ברבות
הימים לתנועת הנוער הראשונה לילדים בעלי מוגבלויות
פיזיות .החוג החברתי נועד לספק אינטראקציה חברתית
לילדים נכים בשיתוף עם בני גילם כדי לשלבם בחברה
בריאה בדרך שמתאימה לצורכיהם הייחודיים.
בחלוף הזמן בגרו חניכי החוג ,השלימו את לימודיהם ויצאו
לחיים .אך הצורך במסגרת חברתית נותר כשהיה ואף
התעצם ,משום שהצעירים עזבו את מסגרות החינוך אך
טרם השתלבו בשוק העבודה ,וכך נותרו בלא כל השתייכות
חברתית .באיל”ן התקבלו אפוא בקשות חוזרות ונשנות הן
מצד ההורים והן מצד החניכים לפתוח מסגרת חברתית
מעצימה ותומכת לבוגרים .הקריאה נענתה ,ובשנת 2006
נפתח חוג המשך המיועד לבני  21ומעלה שנקרא “עניין אחר”.
החוג מתמקד ,בצד הפעילות החברתית ,גם בהכנה לחיים
בוגרים ועצמאיים.
החוגים משמשים כקבוצת שווים לכל המשתתפים וכמסגרת
נוחה ליצירת קשרים חברתיים בין בני הנוער בעלי המוגבלות
לבין עצמם ,ובינם לבין בני נוער בריאים ,שלא אחת נשארים
במקום הרבה מעבר לשעות הפעילות של החוג .החניכים
מקיימים פעילות חברתית משותפת ,חווים חוויות משותפות,
לומדים להכיר זה את זה ,לעזור ולהיעזר ,ובונים זהות עצמית
וביטחון עצמי כשווים בתוך החברה .ניסיון זה מקל על הילדים
ועל הצעירים הנכים להשתלב בקהילה בבגרותם.

החוג החברתי לילדים
את החוג מאמצים מראשית ימיו בני הנוער של היישוב
קדומים שבשומרון ,שמארגנים את הפעילות וחונכים באופן
אישי את ילדי איל”ן .החוג החברתי פועל במתכונת שבועית
קבועה בשעות שלאחר סיום הלימודים ומספק פעילויות
העשרה שמרחיבות את עולמם של הילדים הנכים מבחינה
חברתית וחווייתית ,תורמות לחיזוק ביטחונם העצמי ומשפרות
את איכות חייהם.
הפעילות השבועית מתקיימת בבית הספר און בתל אביב.
חלקה הראשון מוקדש לפעילות חינוכית-חווייתית ,כמו ציור
ודרמה יוצרת ,ולאחר מכן מתקיימת פעילות חברתית ,כגון
משחקי חברה ,שיחות ודיונים בנושאי אקטואליה.
מלבד המפגשים השבועיים עורך החוג החברתי פעילויות
מיוחדות ,כגון אירוח הילדים לשבתות ביישוב אצל משפחות
החונכים ,מסיבות בחגים וקייטנה רבת משתתפים בת שבוע
ימים בחופשת הקיץ ,שמתקיימת בקדומים בתנאי פנימייה.
עם התבגרותם של משתתפי החוג העלו בני הנוער הנכים
רעיון שהם יסייעו בהדרכת השכבה הצעירה .באיל”ן שמחו
על היוזמה שמלמדת יותר מכול על ההעצמה והחיזוק
שקיבלו בני הנוער הנכים לאורך שנות פעילותם בחוג .כיום
אפשר לראות בוגרים ,חניכים לשעבר ,שהשתלבו כמדריכים
בחוג ומסייעים בקביעת הפעילויות ובארגונן.

החוג החברתי

חוג הבוגרים ”עניין אחר”
התכנים והמטרות של החוג “עניין אחר” ,המיועד לנכים בוגרים
מעל גיל  ,21הותאמו לצורכי החברים ומדגישים יזמות והעצמה
על ידי השתתפות פעילה בהקמת המסגרת ובתכנון הפעילות
מתוך עמדה של שותפים ולא רק של מקבלים.
משתתפי החוג מרחיבים את המעגל החברתי שלהם ,פוגשים
חברים חדשים בני גילם ,נכים ובריאים כאחד ,ושוהים במסגרת
שמציעה משענת חברתית תומכת .הפעילות הקבועה מתקיימת
אחת לשבועיים באוניברסיטת בר אילן ועוסקת בעיקר בהיבטים
מעשיים ובכישורי חיים ,כגון עבודה ופרנסה ,מגורים ,התנהלות
עצמאית ,תקשורת בינאישית ,זוגיות ,תרבות ,בילוי וכדומה.
מטרתה של התכנית להקנות ולשפר מיומנויות ולהכשיר את
הנכים לחיים כבוגרים עצמאים בקהילה ובחברה .המפגשים
מתקיימים במתכונת של סדנה עם מרצה או מנחה חיצוני,
ולאחר מכן נערכת הפעלה עם תרגול עצמאי של החניכים
שמקבלים על עצמם תפקידים ואחריות .מלבד המפגשים
הקבועים נערכות גם פעילויות מיוחדות ,למשל שבתות ,מסיבות
לרגל חגים ,שני טיולים גדולים בשנה ופעילויות חוץ נוספות.

מועדוניות איל”ן
המועדוניות השיקומיות הן מסגרת יומית בקהילה המיועדת
לילדים ולמתבגרים עם נכות פיזית-מוטורית שמתקשים בתפקודי
היומיום וזקוקים לסיוע ולתמיכה .המועדוניות פועלות בשעות
אחר הצהריים ,לאחר סיום הלימודים ,ומציעות תכניות לטיפול
אישי ולהעשרה ,לשיפור מיומנויות ותפקודים יומיומיים ולפיתוח
כשרים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים .כל אלה מושגים דרך
חוגים והפעלות שתומכים בקשרים חברתיים ומסייעים להפיג את
בדידותם של הילדים.
המועדוניות נותנות פתרון גם לפער השעות שבין סיום יום
הלימודים ובין שובם של ההורים מהעבודה הביתה .עד הקמת
המועדוניות נגרמו להורים קשיים רבים בשל הצורך להשגיח
על ילדיהם גם בשעות הצהריים המוקדמות ,ולעתים הם נאלצו
להפסיק את עבודתם  ,דבר שפגע בפרנסת המשפחה.
איל”ן ,בהיותו ארגון עתיר ניסיון מקצועי מוכח בתחום הטיפול
השיקומי בילדים בעלי מוגבלויות פיזיות ,זכה במכרז של משרד
הרווחה להפעלת מועדוניות שיקומיות לילדים בגיל  18-5ברחבי
הארץ .כיום הוא מפעיל  14מועדוניות שבכל אחת מהן 20-10

העשור
החמישי
חניכים מלווים בצוות הכולל רכז ,מדריכים וסייעים ,מפעילי חוגים
ומתנדבים .המועדוניות מתוקצבות על ידי משרד הרווחה ,ואיל”ן
מוסיף מתקציבו להעשרת הפעילות .מועדוניות איל”ן פועלות כיום
בבית שאן ,בגן און בתל אביב ,בגן ספיבק ברמת גן ,בבית הספר
יובלים בעפולה ,בבית הספר אלמנער בטירה ,במכון להתפתחות
הילד בבית החולים זיו בצפת ,במכון להתפתחות הילד בבית
החולים סורוקה בבאר שבע ,במרכז לקשיש בקריית גת ,בבית
הספר הרצפלד בחולון ,ברחובות ,בבית הספר אילנות בירושלים,
בבית הספר און בתל אביב ובקיבוץ מגל .החסך במסגרות
משלימות למערכת החינוך ניכר במיוחד במגזר הלא יהודי,
ולכן הקים איל”ן מועדונית ראשונה בעיר הבדווית רהט .לאור
הצלחתה פועל הארגון לצרף למעגל הנהנים את המגזר הדרוזי
ומתכנן להקים מועדונית שיקומית אזורית בכפר הדרוזי בוקעתה
שברמת הגולן .לנוכח חשיבותו של פרויקט המועדוניות ולנוכח
הצלחתן ותרומתן הרבה לנכים ולבני משפחותיהם ,מתעתד איל”ן
להמשיך ולפעול להרחבת פעילותן ולפתיחת מועדוניות חדשות,
כדי שיותר ויותר ילדים ומשפחות יוכלו ליהנות משירות חשוב זה.

הקמת מרכז היום בבאר שבע
בסוף שנות השמונים ערכו סטודנטים לעבודה סוציאלית
מאוניברסיטת בן גוריון פרויקט לאיתור מחסור במענים לבעלי
צרכים מיוחדים בבאר שבע ובדרום .במסגרת הפרויקט זוהתה
אוכלוסיית הנכים הקשים כאוכלוסייה נטולת מענים .כחמש שנים
לאחר מכן נפתח והופעל על ידי איל”ן מועדון שפעל פעמיים
בשבוע בשעות אחר הצהריים ,ובו התגבש הגרעין הראשוני של
המטופלים במרכז היום.
מרכז היום של איל”ן בבאר שבע נפתח באוגוסט  2002במבנה
שנבנה בשכונת רמות במיוחד למטרה זו במאמץ משותף של
עיריית באר שבע ,קרן היסוד קהילת שבדיה ,הסוכנות היהודית,
משרד הרווחה ,המוסד לביטוח לאומי ,קרן סאקטא-רש”י ואיל”ן,
שגם מפעיל את המרכז מאז ועד היום.
במרכז היום מבקרים  55נכים תושבי באר שבע והסביבה בני
 55-18המגיעים בהסעות מיוחדות .אוכלוסיית היעד היא בעלי
נכויות מורכבות שאובחנו כמי שאינם יכולים להשתלב בתעסוקה
בקהילה או במסגרת שיקומית אחרת .הנכים לוקחים חלק

בפעילות מגוונת שיקומית וחברתית הכוללת בין היתר חדרי
פיזיותרפיה ,מרכז ספורט ,חדר כושר מותאם לנכים ,כיתת
לימוד מחשבים ,מטבח שיקומי וסדנאות ליצירה בעץ ,ציור ,בד,
קרמיקה ,צורפות ועוד .פרויקט הדגל של המרכז נקרא “לגעת
בחלום – מחלום למציאות” ,והמוטו שלו הוא העצמת המטופלים
ומימוש הפוטנציאל האישי שלהם כדי להביא לשיפור באיכות
חייהם .במרכז הוקמה חנות שבה נמכרות עבודות הנוי שיצרו
הנכים .עבודותיהם נמכרות גם למפעלים ולחברות שמעניקות
את המוצרים כשי לעובדים וללקוחות ,וכן למוסדות ,כגון המוסד
לביטוח לאומי ,שמקשטים את המשרדים ביצירות היפות.
כמובן ,הצלחת המכירות מעלה את המוטיבציה ,את המורל ,את
הביטחון ואת הדימוי העצמי של המטופלים.
במרכז היום בבאר שבע מועסק צוות רב מקצועי מנוסה
ומיומן ,לרבות מנהלת (עובדת סוציאלית במקצועה) ,עובדת
סוציאלית ,פיזיותרפיסט ,מדריכי חדר כושר ,דיאטנית ,מורים,
מדריכה תעסוקתית ומדריכים שונים .בצד הצוות פועלים במרכז
מתנדבים מהארץ ומחו”ל שמסייעים במגוון תחומים ,החל
בתחזוקת המבנה והגינה וכלה בהעשרת הטיפול האינדיבידואלי.
צוות המרכז שומר על קשר עם גורמים מטפלים בקהילה ,כגון
לשכות הרווחה ,רופאים ופסיכולוגים .מרכז היום מאופיין באווירה
נעימה ומשפחתית המעניקה למטופלים ולצוות תחושה של בית.

מרכז יום באר שבע

מרכז יום באר שבע

מרכז יום באר שבע

העשור השישי
בעשור השישי המשיך איל”ן לפתח תכניות ,מוסדות
ופעילויות ממוקדות להעצמתם של הנכים ולשילובם
בקהילה ובתעסוקה .בראשית העשור נבנה מעון
חדשני לנכים בקריית חיים ,ובסופו גובשו תכניות לאחד
הפרויקטים הגדולים של הארגון :הקמת שלושה מבנים
חדישים למרכזי יום בירושלים ,בחיפה ובתל אביב בו
בזמן .כמו כן ,הארגון עסק בתקופה זו בפיתוח תכניות
ספורט חדשניות ובשילוב ילדים ובוגרים בענפי ספורט
ייחודיים .בעשור השישי זכה איל”ן להכרה ולהוקרה
מהמדינה ומִיצֵב את עצמו כארגון מוביל בתחום השיקום
והסיוע לאוכלוסיית הנכים בישראל .בפתחו של העשור
השביעי הארגון אינו נח על זרי הדפנה ופועל לחידוש חזון
איל”ן ,ליישום החזון החדש ולהעמקת מסורת ההתנדבות
ורוח ההתנדבות של ותיקי הארגון.

בית קסלר
את מעון הנכים בית קסלר הגתה אורית אבנשטיין ז”ל,
שכיהנה כמנכ”לית איל”ן וראתה את הצורך בקיומו של מעון
למגורים חוץ ביתיים באזור הצפון .המחשבות קרמו עור
וגידים והפכו לעובדה עם קבלת העיזבון של ז’ק קסלר ז”ל,
רופא שיניים מתל אביב שהניח את הבסיס הכלכלי הדרוש
לתחילת הבנייה .בד בבד נעשו באיל”ן מאמצים לגיוס
תורמים ולאיגום משאבים ,וגם סניפי איל”ן נרתמו לפרויקט
והרימו תרומות ,כל סניף כפי יכולתו .הנהלת איל”ן רתמה

לפרויקט את הקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח הלאומי,
וזו השתתפה במימון ההנגשות בבניין וברכישת
הציוד השיקומי.
בית קסלר נפתח למגורים באוגוסט  ,2002וכיום מתגוררים
בו כשמונים דיירים הנהנים מטיפולם של כ 120-עובדים
מסורים .במרוצת השנים עבר המעון תהליכי התפתחות
שהותאמו לקצב האכלוס ולצרכים המשתנים ,ותפקודו זכה
להכרת האיגוד הישראלי לאיכות שהעניק לו דרגת חמישה
כוכבי איכות על מנהיגות למצוינות ,התמקדות בדיירים
ובמחזיקי עניין ,שיפור מתמיד של תהליכים ,התמקדות
במשאב האנושי ובתוצאות בפועל והישגים מוכחים.
התרבות הארגונית במעון מעודדת את שיתוף הקהילה
ומקיפה עשרות רבות של מתנדבים במגוון פעילויות של ליווי
אישי ,חוגים ,אחזקה ,חינוך ולמידה .האידיאולוגיה של המעון
מתרכזת בארבעה ערכים מרכזיים :סביבה חמה ותומכת,
מימוש היכולות האישיות ,פיתוח מקצועיות ומעורבות
בקהילה .חזון המעון גובש בעבודה משותפת של דייריו עם
הצוות ועם ההנהלה ,וזו לשונו“ :בחזוננו אנו רואים בדיירי,
עובדי ומתנדבי בית קסלר קהילה שמחזקת ומעודדת
שותפות וערבות הדדית ,היוצרים חברה מאוזנת ,החותרת
באמצעות למידה ושיפור מתמיד למצוינות ואיכות”.
בשנת ה 60-לאיל”ן בית קסלר הוא דוגמה ומופת למסגרת
חוץ ביתית המאפשרת לבעלי נכויות מורכבות לחיות בכבוד
ובמימוש עצמי על פי יכולותיהם.

פיתוח תכניות ספורט
חדשניות

מתוך חתירה מתמדת לחדשנות ולשיפור ברווחתם של הנכים ,מרכזי
איל”ן תרים ללא הרף אחר פעילויות ורעיונות עדכניים לשיקומם
של נכים בכל תחומי החיים .מרכזי הספורט הם חוד החנית בתחום
החדשנות ובפיתוח אמצעים שיקומיים מתקדמים ,ובשנים האחרונות
אכן נוספו בהם ענפי ספורט ייחודיים ,כגון בוצ’יה ,קוואד רוגבי ועוד.
אחת היוזמות המעניינות בתחום היא פיתוח המשחק הייחודי סל-גל.
מטרתו של המשחק לפתח קשרי חברות ,כישורי חיים ומיומנויות
חברתיות בבני נוער ובבוגרים צעירים עם נכויות גופניות על ידי
השתתפות במשחק ספורט משולב עם ילדים ללא נכות .המשחק
הוא גרסה של כדורסל בכיסאות גלגלים ,עם סלים בגובה קט-סל
וסל נוסף בכל צד של המגרש בגובה נמוך ( 1.20מטר) .הפעילות
המשולבת מסייעת לילדי איל”ן להדגיש את הדימוי העצמי שלהם
כספורטאים ולא כבעלי נכות וחושפת את הילדים הרגילים לילדים
בעלי נכויות במסגרת המדגישה את יכולותיהם ולא את חולשותיהם.
יתרונות נוספים של המשחק הם רכישת מיומנויות שליטה בכיסא
גלגלים ,שיפור הכושר הגופני ,וחשוב מכול – פיתוח תחושה של
מסוגלות עצמית ומסוגלות חברתית הנדרשות בספורט קבוצתי.
פרויקט ייחודי זה מבטיח לילדים ולבני נוער בעלי מוגבלויות
השתתפות בפעילות גופנית מתמשכת במסגרת הקהילה ובסביבה
נורמטיבית .הוא מתקיים במרכזי הספורט ובכמה מסניפי איל”ן,
ולאור ההצלחה הגדולה הוקמה ליגת סל-גל ,שבה מתחרות בשנים
האחרונות קבוצות מרחבי הארץ.

סל גל

עדי  -באמצע ,צח  -משמאל ,אור  -מימין ,שלישיית אחים ,שחקני קבוצת הסל גל של מרכז הספורט רמת גן במשחק סיום הליגה יוני 2008

העשור
השישי

בניית שלושה מרכזי יום
לנכים בוגרים :פרויקט הדגל
של איל”ן
נכים בוגרים רבים בעלי מוגבלות קשה חיים כיום בישראל בקרב
משפחתם ,אך הבידוד החברתי והתלות באחרים מביאים אותם
להערכה עצמית נמוכה ,למשברים רגשיים ולהידרדרות במצבם הפיזי
והנפשי כאחד .על כן הם כמהים לשגרת חיים עצמאית עם פעילות
משמעותית הכוללת גם אינטראקציה חברתית.
כאמור ,מרכזי היום של איל”ן מציעים לנכה המתגורר בקהילה
מסגרת יומית של פעילויות ושירותים הכוללים את כל הטיפולים
הפרָה-רפואיים שלהם הוא נזקק ,פעילויות ספורט מותאם ופעילות
העשרה ,למידה ותעסוקה מגוונת .יצירותיהם של הנכים בסדנאות
התעסוקה נמכרות בסכומים נאים כמתנות לציבור הרחב ,והמטופלים
מרגישים בעקבות כך שהם מועילים ותורמים לעצמם ולחברה .מרכזי
יום פועלים חמישה ימים בשבוע בשעות  15:00-9:00ומשמשים גם
מקום מפגש חברתי ,שכן המטופלים יוצאים יחד לטיולים ולאירועים

הנחת אבן פינה לבית מרים החדש

הדמייה של בית מרים החדש

וחוגגים מסיבות בחגים ובימי הולדת.
עד לפני כשנתיים פעלו בהצלחה גדולה רק שני מרכזי יום של איל”ן,
בבאר שבע ובחיפה ,אך לנוכח הדרישה של מאות נכים הנמצאים
בבתיהם בלא תעסוקה מתאימה ,ולבקשת משרד הרווחה ,החל איל”ן
להפעיל שני מרכזי יום חדשים ,בירושלים ובתל אביב ,מתוך מבנים
זמניים שאינם מאפשרים לתת את מלוא השירות למספר המרבי של
נכים הזקוקים לו .גם בית מרים שבחיפה ,שנבנה לפני כשלושים שנה,
אינו מתאים עוד לצרכים הגדלים והמשתנים ,ועל כן הוחלט להעבירו
למבנה חדש שיוכל לקלוט לפעילות יותר נכים.
לפיכך ,איל”ן קיבל על עצמו לבנות שלושה מבנים חדשים
בעלות של כ 20-מיליון ש”ח בעת ובעונה אחת .תהליך גיוס
המשאבים לפרויקט אדיר זה נמצא כעת בעיצומו.
משרד הרווחה ,הקרן לפיתוח שירותים לנכים
במוסד לביטוח לאומי ועיריות ירושלים ,תל אביב וחיפה שותפים לנו
בהגשמת היעד הגדול הזה .המגרשים הוקצו ,התכניות גובשו ,אבן
הפינה למרכז היום בית מרים בחיפה כבר הונחה ,ואנו עומדים לצאת
לדרך .פתיחתם של שלושה מרכזי יום חדישים תהיה ללא ספק
גולת הכותרת של פעילות איל”ן בעשור השביעי להיווסדו .אנו נכונים
ונרגשים לקראת האתגר ומקווים לזכות להגשימו במלואו ולאכלס את
המרכזים בנכי איל”ן המצפים בכיליון עיניים לרגע הגדול.

הוקרה והכרה מהמדינה
ומהחברה על פעילות איל”ן
לאורך כל שנות פעילותו ביסס איל”ן את
מעמדו כארגון מוביל בתחום הטיפול
הפרטני בנכה ובמשפחתו ובתחום
הפעלת מוסדות ופיתוח תכניות מיוחדות
לנכים .באמצעות אלפי המתנדבים
והעובדים המקצועיים והמסורים פרׂש
איל”ן עשרות סניפים ברחבי הארץ,
מרמת הגולן ועד אילת ,והעניק משירותיו
לעשרות אלפי נכים בישראל מכל
המגזרים ,אם באמצעות הסניפים ואם
באמצעות מגוון פעילויות כלל ארציות
כגון קייטנות הקיץ ,החוג החברתי,
מועדוניות ,מצעד הפרוטות ,אירועי
התרמה גדולים ששילבו קשת רחבה
בול ה50-
של אישים מובילים בחברה הישראלית
ועוד .במרוצת השנים התחברו לארגון יותר ויותר אנשי ציבור ורוח
והעניקו מיכולתם ומיצירתם לנכי איל”ן .גם ראשי המדינה ונשיאיה
לדורותיהם ,משרד הרווחה ומשרד הבריאות ,הקרן לפיתוח שירותים
לנכים במוסד לביטוח לאומי ,גופים ,קרנות וחברות מובילות במשק
הכירו באיל”ן כארגון הוותיק ,הגדול והמרכזי המסייע לאוכלוסייה
נרחבת של נכים הסובלים ממוגבלויות פיזיות.
בשנת  2002הנפיקה רשות הדואר בול מיוחד לציון יובל ה50-
לאיל”ן .לרגל האירוע כתבה שמרית אור בלדה מרגשת שהוקראה
בטקס פתיחת מצעד הפרוטות במשכן הנשיא בירושלים

בשנת  200¥הוענק לאיל”ן
אות הנשיא למתנדב

לדעת¨ להשכיל¨ להאמין¨ ללא ויכוח¨
שיש תקווה לגוף¨ לנפש ולהלכי≠הרוחÆ
למצוא מסגרת זו התמודדות בלי הפסקהÆ
ימים¨ לילות¨ גם אם הדרך לא פשוטה ומעיקהÆ
כי יש להתגבר על מכשולים¨ דעות קדומותÆ
לפרוץ אל הדרכים¨ הנתיבים¨ המקומותÆ
זו מלחמה אישית¨ של כל שעה¨ של יום ולילÆ
זו החלטה להיות כמו כל אחד בישראלÆ
מכל המלחמות¨ זו הקשה כאן מכולן¨
ולכך נותן ידו האיגוד הישראלי  איל“ןÆ
השהות במרכזי איל“ן¨ המדריכים¨ המתקנים¨
ההכוונה והעצה והעידוד¨ האימונים¨
כל אלה מסייעים לגוף ללחום¨ להתפתחÆ
כל אלה אל מחר נותנים את המפתחÆ
אבל המחר הזה¨ אותו אנשי איל“ן יוזמים¨
הוא¨ בנוסף להתנדבות¨ קשור במזומניםÆ
כאן נכנסים אל התמונה אני¨ את ואתה¨
כדי לצרף¨ מכל הלב¨ פרוטה ועוד פרוטהÆ
והמצעד הזה¨ של הפרוטות המעטות¨
לרבים¨ רבים הינו הרי סימן ואות¨
לפתוח את הלב¨ וגם לפתוח את הכיס¨
ובעזרתכם כאן את פגעי הטבע להביסÆ
וידועה הרי לכול כאן הדעה¨
כי דין פרוטה הרי כדין מאה¨
ך
ומצעדן של הפרוטות¨ היקרות כל כ ¨
בהיכל נשיאי ישראל היום נפתחÆ
והוא חוזר והוא קורא לכל אחד
להצטרף אל המצעד¨ לתת שוב יד
ולחזק בתרומתו את החלשÆ
מחר שיש בו גם תקווה מוצהרת
לתת לאנשים נתיב¨ מסגרת¨
ולהופכם שוב בכל דרך וצורה
לחלק אינטגרלי בחברהÆ
בכל עיסוק¨ כל עבודה¨ תמצא את שמם כלול¨
בכל רמות העשייה¨ היצירה והניהולÆ
הם בעזרת איל“ן הגיעו לסיפוק והצלחה¨
מצאו הם דרך להקים מסגרת¨ משפחהÆ

המלחמה על יום המחר מקאמה לפתיחת
מצעד הפרוטות ,תשס”ד  200¥משכן
נשיאי ישראל ,ירושלים

כי לעולם¨ כי לעולם לא מאוחר¨
לצעוד יחדיו¨ שלובי זרועות¨ אל יום מח Æ
ר
והמצעד הזה¨ מצעד פרוטות שכאן נפתח¨
הינו מצעד שכל אחד מכם אליו ישר נפתחÆ

עמוס אטינגר ,המלווה את איל”ן זה שנים רבות ביצירתו המקורית,
כתב במיוחד לאירוע זה מקאמה יפה שהוקראה באותה השנה
במשכן נשיאי ישראל לרגל פתיחת מצעד הפרוטות.

ולמצעד הזה¨ של עוד פרוטה ועוד פרוטה¨
שותפים היום כולנו¨ גם אני וגם אתהÆ
והפרוטה¨ בעשייה הייחודית כאן תשתלב¨
כי גם פרוטה הינה תרומה¨ הינה תרומה מכל הלבÆ

המלחמה על יום מחר¨ אינה רק נחלתה של מדינהÆ
כי לעולם לא מאוחר לשוב לתוך מסגרת ותמונהÆ
לדעת להתגבר על כל מכשול¨ על כל איגוף¨
גם אם הטבע כמו פגע בתפקיד הגוףÆ

ך
תרומה שיש לה חשיבות וער ¨
”מצעד הפרוטות“ יוצא היום מכאן לדר Æ
ך
ולכל המצטרפים אל התרומה¨ כן זו עובדה¨
אומרים כאן מתנדבי איל“ן∫
”תודה °תודה °תודה“°

העשור
השישי

לכבוד הגדול מכולם זכה איל”ן
 ,20±0עת הוענק לו פרס
בשנת 20±0
ישראל על מפעל חיים  תרומה
מיוחדת לחברה ולמדינה.
בנימוקיה למתן הפרס ציינה הוועדה  :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 ומרכזי יום לנכים קשים ,וכן שוקד
על מתן דיור מתאים לנפגעים .פעילות האיגוד מתבססת
במידה ניכרת על התנדבות רבתי ,והפעילות המרשימה
מסייעת במידה ניכרת לאיכות חייהם של הנכים שבהם
האיגוד מטפל.
הפרס הוענק ליו”ר איל”ן ,רו”ח אהוד רצאבי ,על ידי ראש
הממשלה ושר החינוך בטקס ממלכתי במוצאי יום העצמאות
תש”ע במעמד שרים ,חברי כנסת ,שופטי בית המשפט העליון
וראשי ערים ובהשתתפות קהל גדול.
רצאבי ,שקיבל את הפרס בשם הארגון ,ציין בהתרגשות רבה
לאחר שנודע לו על הזכייה“ :אני שמח וגאה על שהוועדה
מצאה את איל”ן ראוי לפרס המכובד שמהווה תעודת הוקרה
לאלפי המתנדבים הנאמנים ,לנכים ומשפחותיהם ולעובדי
הארגון על עשייה משותפת במקצועיות ,בנחישות ובמסירות
אין קץ מזה כמעט  60שנה”.

יו"ר איל"ן אהוד רצאבי מקבל את תעודת הפרס מראש הממשלה
בנימין נתניהו ומשר החינוך גדעון סער בטקס ממלכתי בבניני האומה

תעודת פרס ישראל של איל”ן

מכתב המנכ¢ל והיו¢ר
לכל חברי איל¢ן לרגל הזכיה בפרס ישראל

ערב פסח תש"ע

לכבוד חברי הנהלת איל"ן
הנהלות סניפי ומוסדות איל"ן
מתנדבי ועובדי איל"ן בכל רחבי הארץ

חברים יקרים,
בימים אלה התבשרנו על ההחלטה להעניק לאיל"ן את פרס ישראל ל"מפעל חיים"
לשנת תש"ע ,עבור תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה .בכך מצטרפת העמותה למשפחה
היוקרתית והמצומצמת של חתני פרס ישראל.
זהו יום של חג לאיל"ן ולכל השותפים לדרכו ,למטרותיו ולפעולותיו במהלך  58שנות קיומו.
פרס ישראל הינו ביטוי ההערכה הגבוה ביותר אליו ניתן להגיע ,והזכייה בו הינה הכרה
לאומית לגודל העשייה לפועלו ולתרומתו של איל"ן למען החברה בישראל בכלל ולמען
אוכלוסיית הנכים בפרט.
מיום היווסדו פעל איל"ן בדבקות על מנת לדאוג לרווחתם הפיסית והנפשית ולסייע
בשינוי העמדות החברתיות שיביאו לשילובם ולקבלתם של הנכים בחברה .כל זאת עשינו
תוך הקפדה יתרה על שמירת כבודו של הנכה והתייחסות אליו כאדם "שונה אבל שווה".
במהלך כל השנים ,הקפדנו לשמור על הקו המנחה שקבעו מייסדי איל"ן – העלאת
רמת השירותים ,פיתוח תכניות ,מציאת פתרונות שיקומיים
ופיתוח אמצעים חדשניים שונים שיביאו לקידומו ולשילובו
בחברה של הנכה בישראל .אנחנו מאמינים שאנשים הם אלה
שעושים את ההבדל ,שרמת השירותים ואיכות הטיפול שאנו
מעניקים אשר בזכותם נמצאנו ראויים לפרס הינם פועל יוצא
ממסירותם של המתנדבים ,מרמתם המקצועית של העובדים
ומתמיכתם הנדיבה של ידידינו הרבים בארץ וברחבי העולם.
תודתנו שלוחה לכולכם – הפרס הזה שייך לכל אחד ואחת
מכם°
פסח כשר וחג אביב שמח
שמעון צוריאלי,
מנכ"ל

אהוד רצאבי,
יו”ר ההנהלה

העשור
השישי
לרגל זכיית איל”ן בפרס ישראל כתב עמוס אטינגר את השיר “בזכות אותו איל”ן” .נחום ©נחצ‘ה® היימן הלחין לו לחן מרגש ,ובתו -
סי היימן מבצעת את השיר בהשתתפות מקהלת ילדים מבית הספר און על גבי תקליטור שהפיק איל”ן במיוחד למעמד חגיגי זה.

בזכות אותו איל”ן
מילים :עמוס אטינגר
לחן :נחום היימן
מתוך שדרת האילנות פתאום הבקיע
אילן ירוק ,רב ענפים ,אילן אחד.
אילן שצמרתו נוגעת ברקיע,
והוא אילן ,אילן יחיד ומיוחד,
והוא אילן ,אילן יחיד ומיוחד.
ובצִלו חוסים רבים ,ובצִלו חוסים כעת,
כי זה אילן ,כי זה אילן אשר יודע רק לתת.
פזמון:
לתת לכל מי שזקוק,
לתת חיוך ,לתת חיבוק,
לתת מרגוע ושלווה,
לתת תקווה ואהבה.
והתקוות המתגשמות הרי כולן,
הן רק בזכות ,הן רק בזכות אותו אילן,
הן רק בזכות ,הן רק בזכות אותו אילן.
מתוך שדרת האילנות חמה הפציעה,
והאילן את ענפיו פרש ושר.
כי האילן נועד לתת ולהרגיע,
והוא אינו מכיר מילים כמו “אי אפשר”,
והוא אינו מכיר מילים כמו “אי אפשר”.

בכוח הרצון ,הוא לשחקים ממריא,
בנתינה הכול אצלו כאן אפשרי.
פזמון:
לתת לכל מי שזקוק,
לתת חיוך ,לתת חיבוק,
לתת מרגוע ושלווה,
לתת תקווה ואהבה.
והתקוות המתגשמות הרי כולן,
הן רק בזכות ,הן רק בזכות אותו אילן,
הן רק בזכות ,הן רק בזכות אותו אילן.
רבים הם הנותנים ידם לקחת חלק
בגידולו של האילן אשר מולם.
אצלם הלב והנשמה הינם הדלק
אשר מגשים את כל החלומות כולם,
אשר מגשים את כל החלומות כולם.
כי הנתינה הזאת היא כל ,היא כל סודה,
לא לחינם ,לא לחינם אומרים לו לאילן “תודה”.
פזמון:
לתת לכל מי שזקוק,
לתת חיוך ,לתת חיבוק,
לתת מרגוע ושלווה,
לתת תקווה ואהבה.
והתקוות המתגשמות הרי כולן,
הן רק בזכות ,הן רק בזכות אותו אילן,
הן רק בזכות ,הן רק בזכות אותו אילן.

ילדי בית ספר “און”  -מימין :בועז מוניץ ,ראובנה אמנאו ,מעין קטאשווילי ,מעין בטש ,ליזה ריסיץ .עם הזמרת סי היימן הורמת מכישוריה הרבים לילדי איל”ן,
בהקלטת השיר.

חדשנות והתחדשות
לאחר קבלת פרס ישראל בשנת  2010ולאחר  58שנות
פעילות החליטה הנהלת איל”ן שאין לנוח על זרי הדפנה
אלא לקיים חשיבה אסטרטגית מחודשת על הדרך ,על
הערכים ועל החזון של הארגון לשנים הבאות .בעזרת חברת
נובה וצוות היגוי מתוך איל”ן נעשה במשך כשנה תהליך
מחקר ולימוד שבסופו גובש החזון המחודש:

איל¢ן

לנצח בכל יום מחדש°

לאפשר לנכי עצב ושריר בישראל,
מיום הולדתם ובמהלך חייהם,
לחיות באיכות חיים מרבית,
על ידי מענה לצורכיהם הייחודיים
ומתוך שאיפה לשילובם בחברה,
באמצעות הקמה והפעלה של מסגרות
ופעילויות ייעודיות הפועלות
באמצעות מתנדבים בסניפים
ברחבי הארץ ,ותוך מינוף מומחיות
ומסורת ארוכת שנים.
לאחר גיבוש החזון הוקמו צוותים
לדיון על אופן יישומו ,ותהליך היישום
וההטמעה ממשיך בימים אלה באיל”ן
ברמה הארצית וברמת הסניפים והמוסדות.

אנו גאים לסכם שישים שנות פעילות
רב תחומית של ארגון איל”ן
למען אוכלוסיית הנכים בישראל
בציון הישגיהם של הספורטאים הנכים של איל”ן
לפני כחודש במשחקים הפאר ָאלימפיים
שהתקיימו בלונדון.
ספורטאי נבחרת ישראל,
וביניהם שמונה ספורטאי איל”ן:
ענבל פיזרו  -שחייה
ענבל גנפול-שוורץ  -שחייה
איציק ממיסטלוב  -שחייה
לירן גבע  -טניס שולחן
איאד שלבי  -שחייה
אראל הלוי  -שחייה
שרגא וינברג ובועז קרמר  -טניס שדה
ייצגו את ישראל בכלל ואת ספורט הנכים הישראלי
ברמה גבוהה ושבו ארצה עם  5מדליות°
השחיינית ענבל פזרו זכתה ב 3-מדליות ארד
השחיין איציק ממיסטלוב זכה במדליית ארד
הטניסאי שרגא וינברג זכה במדלית ארד
(במשחק הזוגות עם נועם גרשוני)
צילום :רזי לבנת לונדון 2012
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