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דבר יו”ר הנהלת איל”ן
עיתון איל"ן זה יוצא לאחר תקופה ארוכה עקב הוצאתה לאור של חוברת מיוחדת לסיכום
 60שנות פעילותו של הארגון" .עלי איל"ן" היוצא לאור עתה מסכם את האירועים המיוחדים
בהם ציין איל"ן את שנת ה 60-לפעילותו וכן את "מצעד הפרוטות" שהתקיים בחודש ינואר
האחרון.
בשנת ה 60-זכינו לשיתוף פעולה מיוחד במינו הן מגופים ממלכתיים
והן מחברות עסקיות שתמכו והשתתפו עמנו באירועים אלה.
אני מבקש לציין בראש וראשונה את כבוד נשיא המדינה שאירח את איל"ן במרץ 2012
לאירוע השקת אירועי שנת ה 60-לאיל"ן ואף הגדיל לעשות ובפתח שנת  2013קיים אירוע
נוסף לציון פתיחת שנת העבודה לאיל"ן.
תמיכת הנשיא ומוסד הנשיאות בפעילות איל"ן מחזקת את מעמדנו כארגון מוביל בתחום
הטיפול באוכלוסיית הנכים ומביאה כבוד רב לארגון ועל כך אנו אסירי תודה.
יבואו על הברכה גם שגריר בריטניה מר מת'יו גולד ורעייתו סיליה ,אשר פתחו את ביתם
ואירחו בו תערוכת ציורים מעבודותיהם של חניכי איל"ן במרכזי היום השונים ותלמידי בתי
הספר .התערוכה הוצגה בגן מעונו הרשמי של השגריר והאירוח כלל קבלת פנים מרשימה בה השתתפו
תורמים רבים ,אישי ציבור וקהל גדול שניתנה לו ההזדמנות להיחשף לפעילותנו ואף לרכוש ולהרים
תרומה נכבדה .אנו מודים לשגריר בריטניה ורעייתו על התגייסותם ותמיכתם.
בשנת ה 60-המשיכו לתמוך ולסייע גם חברות וגופים עסקיים וברצוני לציין את בנק איגוד ,בראשותו של
מר חיים פריליכמן שעמד לצידנו כמו תמיד בתמיכה חשובה לקייטנות הקיץ ולאירועי שנת ה,60-
את חברת מקאן אריקסון ,בראשותו של מר ריצ'י האנטר שהמשיכה מהלך שהחל לפני מספר שנים ובו
היא תורמת לאיל"ן את שירותי הפרסום המקצועיים והמעולים שלה ואת בורסת היהלומים הישראלית
בראשותם של יאיר סהר נשיא הבורסה ומוטי זיסר ,מנכ"ל הבורסה ששיתוף הפעולה עימם החל בשנת
 2012וממשיך גם בשנת .2013
שיתוף הפעולה עם הבורסה הישראלית ליהלומים החל בשנת  2012בביקור מרגש במרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן שנערך לפני "מירוץ נייקי" שבו רצו עובדי ומנהלי הבורסה "למען איל"ן" ובסיומו והרימו
תרומה נכבדה .בשנת  2013שיתוף הפעולה אף גבר ובורסת היהלומים התגייסה והייתה לשותפה
מרכזית ב"מצעד הפרוטות" יום ההתרמה השנתי לאיל"ן כאשר מר יאיר סהר לקח על עצמו לשמש
כיו"ר "מצעד הפרוטות" ויו"ר הועדה להשכלה גבוהה באיל"ן .נשיא הבורסה ביחד עם מר מוטי בסר וחברי
הנהלת הבורסה ,יזמו מהלכים רבים ומיזמי התרמה בתוך הבורסה ובקרב עובדי הבורסה שבאמצעותם
נתרם סכום נכבד ביותר לאיל"ן .במסגרת פעילויות אלה התקיים משחק כדורסל בין נבחרת עובדי
בורסת היהלומים לנבחרת איל"ן בה שיחקו כל השחקנים בכסאות גלגלים ובנוסף גם יום התרמה בבניני
הבורסה ליהלומים בו עברו מתנדבות איל"ן ומתנדבות ניל"ה (נשות היהלומנים) וגייסו תרומות נכבדות.
אנו מלאי תודה והערכה על שיתוף פעולה מיוחד וחשוב זה ואין ספק כי האימוץ החם והכל כך משמעותי
מעודד וממריץ את פעילי ומתנדבי הארגון ונותן לכולנו את הכוחות והמשאבים להמשך פעילותנו .תודה
גדולה לכל הנהלת בורסת היהלומים ועובדי הבורסה שהתגייסו ותרמו מזמנם ומכספם.
לפני מספר חודשים השתתפו ספורטאי איל"ן במשחקים הפאראלימפיים בלונדון וחזרו עטורי מדליות.
זו ההזדמנות לברך אותם פעם נוספת על ההישגים האדירים ועל הכבוד הרב שהביאו לאיל"ן ולמדינת
ישראל .אנו גאים בכם ונמשיך לחזק אתכם ולתמוך בכם ובדור ההמשך ,הספורטאים הצעירים
המתאמנים ומתכוננים למשחקים הבאים.
לפני המשחקים האולימפיים הוזמנו ספורטאים צעירים מאיל"ן לביקור בבית המשפט העליון והתקבלו
ע"י כבוד השופט העליון ד"ר יורם דנציגר בלשכתו .השופט דנציגר ברך את הספורטאים הצעירים ועודד
אותם להמשיך בפעילות הספורט החשובה בה הם עוסקים .תודתנו לשופט דנציגר ולבית המשפט העליון
על המחווה המרגשת והחשובה.
לאחר שסיימנו את תהליך גיבוש חזון איל"ן אנו ממשיכים ליישם ולהטמיע המהלכים שנקבעו בתוכנית
החזון מתוך בחינה והסתכלות של הצרכים לשנים הבאות.
ואסיים כתמיד בברכה והבעת תודה פעם נוספת לכל אלפי המתנדבים היקרים של איל"ן העושים לילות
כימים ,נותנים מזמנם ומכישוריהם המיוחדים לרווחת מטופלי איל"ן ולמען הארגון .היו ברוכים.

רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל”ן
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דבר מנכ"ל איל”ן
שוב מונח לפנינו גיליון נוסף של עלי איל"ן.
בעלון הפעם סקירה על אירועים מרכזים שהתקיימו בחודשים האחרונים
וכמובן הצצה לנעשה בסניפים ובמוסדות.
פרויקט הדגל של בנית מרכזי היום מתקדם אנו נמצאים בשלבים אחרונים
של קבלת אישורי הבניה בת"א ובחיפה ,ומקווים שזמן קצר אחריהם גם סניף
ירושלים יקבל את האישורים הנדרשים
ויוכל להתחיל בבניה.
אנו גאים בהרחבת הפעילות שבאה לידי ביטוי בפתיחת מועדוניות חדשות,
בהרחבת התוכניות במרכזי הספורט ,ובגיוון בפעילות הסניפים.
לשם מימון פעילויות אלו אנו נעזרים בשותפים מהמגזר העסקי .השנה התייצבה
לימיננו בורסת היהלומים הישראלית בראשות נשיא הבורסה מר יאיר סהר.
השותפות מסתמנת כמהלך אסטרטגי לטווח ארוך ואנו מודים למר סהר ולחברי נשיאות
הבורסה על החלטתם לאמץ את איל"ן.
הקמנו בשנה שעברה צוותים מקצועיים שמטרתם להנחיל את הידע המקצועי המצוי
בכל מוסד לכלל העמותה ,ובמקביל לשפר את דרכי הפעולה ולפתח כלי מדידה והערכה
לפעילותנו .הצוותים נפגשים בצורה מסודרת וכבר ניכר בשטח
היתרון שבזרימה מסודרת של מידע בתחומי הפעולה הדומים.
בנוסף נתמקד השנה בפעולות המתנדבים שהם לב ליבו של הארגון ,במטרה להרחיב את
מספרם של המתנדבים מחד ,ולשפר את שביעות הרצון מהעבודה המשותפת מאידך.
איננו נחים על זרי הדפנה ופנינו קדימה להגשמת חזון איל"ן.
כששילוב הנכים בקהילה ובחברה הינה מטרת על.
אנו מודים למשרדי הממשלה ובראש ובראשונה לביטוח הלאומי על הסיוע הנרחב לאיל"ן,
למשרד הרווחה – אגף השיקום ,על הליווי ,ההדרכה ,ומימון המוסדות.
זה המקום להודות למר נחום איצקוביץ ,מנכ"ל משרד הרווחה ב  6השנים האחרונות שפרש
מתפקידו .מר איצקוביץ תרם תרומה אדירה לתפקוד המשרד כאשר הרפורמות שהחיל
ב 6-שנות כהונתו הביאו לשיתוף פעולה הדוק ולרווחת הנכים שבטיפולנו ועל כך
אנו מודים מקרב לב.
בליבי תפילה שיעמוד בנו הכח להמשיך ולשאת במטלות החשובות הניצבות בפנינו ,ונוכל
להמשיך ולראות בפריחתו של איל"ן ,ובהרחבת ענפיו.

						
						

שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל”ן

5

עלי איל”ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים
גיליון מס'  ,38אפריל 2013
עריכה והפקה:
אביבה מובשוביץ,
מנהלת יח”צ וקשרי תורמים ,איל"ן
סיוע לתרגום:
סילבי שפירא ,מזכירת איל״ן
מרכז איל"ן:
רחוב גורדון  ,9ת”א 63458
טל’ | 03-5248141 :פקס03-5249828 :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
אתר האינטרנט שלנו:
www.ilan-israel.co.il

בקרו אותנו גם בפייסבוק

מו"ל:
פיליפ חדד יועצים בע"מ
עיצוב ועריכה גרפית:
טל פנדו
עריכה לשונית:
כנרת יפרח
מנהלת הפקה:
שני אהרונוב
דפוס:
מאירי

כללי

לאיל"ן
ה60-
שנת
סיכום
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
גיליון  38של העיתון "עלי איל"ן" יוצא לאור לאחר תקופה
ארוכה של הפסקה בשל הוצאתה לאור של חוברת מהודרת
ומיוחדת לרגל שנת ה 60-לאיל"ן .החוברת סיכמה שישה
עשורים של פעילות נרחבת ומגוונת למען אוכלוסיית הנכים
בישראל וכללה חומר תיעודי כגון תמונות ישנות ועכשוויות
ומידע רב שנאסף בראיונות שערכתי עם ותיקי המתנדבים
והמתנדבות באיל"ן.

המעניקות שירותים אלה ויוצרות לגיטימציה חברתית לכך".
בטקס הושמע השיר "בזכות אותו איל"ן" בביצוע סי היימן
וילדי בית הספר ,שכתב עמוס אטינגר והלחין נחום היימן
לרגל הענקת פרס ישראל לאיל"ן בשנת  .2010לאחר מכן
הוקרנה מצגת קצרה המתארת את מגוון הפעילויות של
הארגון בכל עשור ועשור .ילדי מקהלת בית הספר יובלים
ריגשה את הקהל בשירה ,וחברי מרכז היום בית מרים
העניקו לנשיא שי פרי עבודתם.

במשך שנת ה 60-נערכו גם כמה אירועים גדולים
וחשובים לציון המאורע ,ואלה העלו את המודעות
לפעילותנו בקרב הציבור הישראלי והפנו את אור
הזרקורים לאיל"ן ולתרומתו האינסופית למען אוכלוסיית
הנכים בישראל .בשנת ה ,60-כמו בשנים קודמות,
המשיכו ללוות את איל"ן בתרומה ובהתנדבות גופים
ואנשים רבים ,בהם הגברת איריס אלוני שעיצבה בכישרון
רב את לוגו שנת ה 60-ועיצובים נוספים ,וחברת הפרסום
מקאן-אריקסון ,שגם השנה ליוותה את איל"ן בהפקת
מוצרי פרסום רבים ובחשיפתם ,ואנו אסירי תודה להם על
ההתגייסות והתמיכה.
בעלון זה יובאו בפניכם כתבות על האירועים שיזם וקיים
מרכז איל"ן לרגל שנת ה 60-בשיתוף פעולה עם הסניפים
והמוסדות ,וכמובן עם נכי איל"ן שנתנו לנו את הכלים
ואת הכוח להפיץ את שם הארגון בציבור וסייעו לנו
לסייע להם .העלון יכלול גם כתבות ומידע על פעילויות
שוטפות של מרכז איל"ן ,של הסניפים ושל מוסדות
הארגון ,שהמשיכו ופעלו גם השנה ,כתמיד ,בהתלהבות,
במקצועיות ,במסירות ובחדשנות.

השקת אירועי שנת ה 60-לאיל"ן
בבית הנשיא
את אירועי שנת ה 60-לאיל"ן פתחנו באירוע מרגש במשכן
נשיאי ישראל .נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,חלק לאיל"ן
כבוד גדול בטקס מכובד ומרגש במשכנו בירושלים ,ובכך
השיק את האירועים לציון אבן הדרך ההיסטורית בחיי
הארגון .בטקס השתתפו רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן; מר
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; ומר חיים פרייליכמן ,מנכ"ל
בנק איגוד ,ששימש בעבר יו"ר איל"ן .הבנק נתן את חסותו
לשנת ה 60-ונשא תרומה נאה לקידום מטרות חשובות
בשנה זו .במפגש השתתפו גם מתנדבי איל"ן לדורותיהם
ונכי איל"ן ובני משפחותיהם.
נשיא המדינה שמעון פרס חיבק את איל"ן בנאום מרגש
מאין כמוהו שפנה אל בעלי המוגבלויות" :החברה
הישראלית רואה אתכם כשווים בין שווים ,שהרי כולנו
נבראנו בצלם .עקרון השוויון מחייב את החברה הישראלית
להסיר את המכשולים המעכבים את מימוש זכויותיכם
האלמנטריות .זכויות אלה אינן עניין של צדקה חולפת אלא
עניין של צדק חברתי .זכותכם להיות מועסקים בתחומים
הקרובים ללבכם ,זכותכם להשתכר בכבוד ,זכותכם לרכוש
השכלה רחבה ,זכותכם לצרוך בחופשיות ובנגישות תרבות
ואמנות חופשית ,ספורט וכמובן מדע .נראה לי שהחברה
הישראלית כולה עוברת תמורה ביחסה לבעלי המוגבלויות,
 8ואפשר לזקוף זאת לארגון איל"ן ולעמותות הנוספות

נשיא המדינה לוחץ את ידה של ליאת אלמוג -חניכת איל"ן שריגשה
את הנוכחים בדבריה על משמעות איל"ן עבורה לאורך חייה

נשיא המדינה ריגש בנאומו .לצדו :מקהלת ילדי בית הספר יובלים
עפולה שריגשה את הקהל בשירתה

סיכום אירועי שנת ה 60-לאיל"ן
אישי ציבור ובכירי המשק הישראלי ,חלקם תומכים קבועים
ותורמים ותיקים לאיל"ן .הזמרת אחינעם ניני הנעימה
בשירתה המרגשת בליווי גיל דור .המשתתפים רכשו ציורים
ותרמו תרומה נדיבה ונאה לאיל"ן בפתח השנה החדשה.

נשיא המדינה לוחץ את ידו של מר אפרים רז בן ה ,97-זקן השבט ,חבר הוועד
המנהל של איל"ן וממייסדי הארגון ,המתנדב עד היום .מימין :מר חיים פרייליכמן,
מנכ"ל בנק אגוד ובעבר יו"ר איל"ן ,ומשמאל :מר אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן כיום

שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר בחברת עדי אלבז ,חניכת מרכז
היום ירושלים (מימין) וחגית חושן ,תלמידת בית הספר אילנות ירושלים

שמעון צוריאלי – מנכ"ל איל"ן; חיים פרייליכמן – יו"ר איל"ן לשעבר ומנכ"ל בנק אגוד ,נותן
החסות לאירוע; מתיו גולד – שגריר בריטניה בישראל; אהוד רצאבי – יו"ר איל"ן כיום
חברי מרכז היום בית מרים מגישים לנשיא שי פרי עבודתם

"ברושים זקופי קומה":
תערוכה בבית שגריר בריטניה
במסגרת חגיגות ה 60-לאיל"ן ,כשבוע לפני ראש השנה
אירחו כבוד שגריר בריטניה בישראל ורעייתו ,מתיו וסיליה
גולד ,תערוכת ציורים מעבודות נכי איל"ן במעונם שברמת
גן .שמה של התערוכה היה מעורר השראה – "ברושים זקופי
קומה" – והוצגו בה  57יצירות יפהפיות פרי עמלם של נכי
איל"ן ,צעירים ובוגרים ,חברי המסגרות הטיפוליות ברחבי
הארץ :בתי ספר ,מרכזי יום ,מעונות ועוד .את התערוכה
ליווה קטלוג מקצועי (תרומת פרסום ברעם) שבאמצעותו
נערכה גם מכירה מוקדמת ,כך שמקצת היצירות נרכשו עוד
טרם אירוע הפתיחה .בנק אגוד נתן חסות לאירוע ,ונכחו בו

שגריר בריטניה מתפעל מהיצירות של נכי איל"ן
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כללי  -סיכום אירועי שנת ה 60-לאיל"ן
חוברת במהדורה מיוחדת לסיכום
שישה עשורי פעילות של איל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.

אחד האתגרים שעמדו לנגד עינינו בשנת ה 60-לאיל"ן
היה תיעוד ,ולו חלקי ,של הישגי הארגון ופעילותו במשך
שנות קיומו .מרגע שהוטלה עליי המשימה ראיתי בכך זכות
והזדמנות לנבור במצבורי התמונות הישנות ,שרבות מהן
סרקנו לקבצים דיגיטליים לטובת הדורות הבאים .לצורך
התיעוד פרסמתי קול קורא לסניפים ולמוסדות להעביר
אליי סיפורים מהעבר הרחוק .כמו כן ,יזמתי ראיונות עם
ותיקי איל"ן ועם מנהלי סניפים ,שמעתי את סיפוריהם
ותיעדתי אותם ,ערכתי תחקיר ונעזרתי בחומרים קיימים
על איל"ן שסייעו לי לשקף את פעילותו בכתבות
המובאות בחוברת.
ראש הממשלה ,שר החינוך ,שר הרווחה והשירותים
החברתיים ושרת התרבות והספורט שלחו ברכה לאיל"ן
לרגל המאורע ,וברכותיהם מופיעות אף הן בחוברת,
בעברית ובאנגלית .החוברת יצאה גם במהדורה מיוחדת
ללא מודעות פרסום ותשמש חומר הסברה מקיף ונרחב
על איל"ן ,לפחות עד העשור הבא.
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חוברת מהודרת לתיעוד פעילות איל"ן בשישה עשורים של שיקום
ושילוב נכים בחברה הישראלית

פנינו אל העשור הבא בתקווה להמשך התחדשות,
מקצועיות והענקת טיפול שיקומי מתקדם
לאוכלוסיית הנכים בישראל.

כללי  -אירועי השנה החולפת...

יריד חנוכה וחג המולד
אגודת ידידי איל"ן גרמניה
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.

בסוף השנה שעברה קיימה אגודת ידידי איל"ן בגרמניה,
בראשותה של הגב' שרה וייס ,יריד בעיר קלן ,שהכנסותיו
קודש לסיוע לילדי איל"ן בארץ .חמש חברות הנהלת
האגודה הִטו שכם וארגנו את האירוע בבית הקהילה
היהודית ,שם הוצעו למכירה עבודות שיצרו נכי איל"ן
במרכזי היום ברחבי ישראל .במקום הוצבו גם דוכנים
מסחריים שהעבירו אחוזים ניכרים מהכנסותיהם לאיל"ן
גרמניה .הגב' שרה וייס ובעלה ג'ורג' ,בעלי המסעדה
הכשרה השוכנת בבניין הקהילה ,תרמו כיבוד שנמכר גם
הוא לטובת איל"ן .חברות ההנהלה – ליליה אורדר ,מריון
ריינקה וג'נט הופמן – עמלו במשך ימים לפני האירוע על
ארגונו ,על איסוף המוצרים למכירה ועל הכנת הדוכנים,
וביום האירוע עצמו לא משו לרגע מדוכני איל"ן בשל
הביקוש הרב.
הייתה לי הזכות להישלח כנציגת מרכז איל"ן לסייע
בהפעלת היריד ולהביא את דבר הנהלת איל"ן לאנשי
הקהילה ,למתנדבים ולתורמים מאגודת ידידי איל"ן
גרמניה .הבאתי עמי מוצרים רבים מעשי ידיהם של נכי
איל"ן ,ואלה הוצבו אחר כבוד בדוכן ונמכרו רובם ככולם

מתנדבות אגודת ידידי איל"ן גרמניה עם אביבה מובשוביץ
ליד הדוכן המרשים שבו נמכרו עבודות נכי איל"ן
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במהירות רבה .בדבריי הצגתי בפני מתנדבות האגודה
את הפעילות באיל"ן ואת הפעילות המתוכננת לשנת
ה .60-בעיקר התעניינו בפרויקט הבנייה של שלושה מרכזי
יום חדשים וביקשו לברר על פרס ישראל ועל משמעותו.
בשעת השיא של האירוע ,כשקהל רב נכח במקום ,הקרנתי
את הסרט "האיל"ן פרש ענפיו" עם כתוביות בגרמנית.
בדברים שנשאתי בפני הקהל העברתי את ברכת הנהלת
איל"ן ,שיבחתי את פעילות אגודת הידידים בגרמניה
וסיפרתי על קבלת פרס ישראל ועל התכניות לעתיד.
מצאתי גם מקום לחזק ולעודד את המתנדבות העושות
עבודת קודש בתנאים לא קלים .את דבריי תרגמה
לגרמנית ליליה אורדר ,אחת הפעילות .לאחר הסרט,
שעורר התרגשות רבה ,ולאחר הדברים שאמרתי ,ניגשו
אליי אנשים רבים לשאול שאלות ולשוחח .כתבת של
עיתון הקהילה ראיינה אותי ,צילמה צילומים רבים וקיבלה
תקליטור של הסרט כדי לשאוב ממנו מידע לכתבה שתכין
על האירוע ועל איל"ן .הקליפ ״בזכות אותו איל״ן" של סי
היימן והילדים התנגן והוקרן על המסך שוב ושוב כשהציבור
הסתובב בין הדוכנים .ההערכה היא כי במשך היום ביקרו
ביריד כ 360-איש ואישה.
ברצוני לברך את חברות אגודת ידידי איל"ן גרמניה על
פעילותן הברוכה .אני מחזקת את ידיכן ,המשיכו בעבודת
הקודש שאתן עושות!

האספה הכללית של איל"ן
והנחת אבן הפינה למרכז
מרים
בית
החדש
היום
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
האספה הכללית של איל"ן התארחה השנה במעון הנכים בית
קסלר בקריית חיים ב 11-ביולי  2012וציינה  60שנה להקמת
הארגון 60 ,שנה של שיקום ושילוב נכים בחברה .רו"ח אהוד
רצאבי ,יו"ר איל"ן ,בירך את באי האספה וסקר את פעילות
הארגון בשנה החולפת ,שחלק ממנה הוקדש לציון  60שנה
לאיל"ן .בשנה זו לא נחנו על זרי הדפנה :סיימנו להתוות את חזון
איל"ן המחודש ,והצוותים בשטח פועלים להטמעתו וליישומו בכל
סניפי הארגון ומוסדותיו.
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,בירך על הנוכחות המרשימה
של מתנדבי העמותה באספה ,דיווח על המתרחש בעמותה

חברי בית מרים שותפים בהנחת אבן הפינה לביתם החדש

בשנה החולפת והודה לנציגי הסניפים והמוסדות שלקחו חלק
בכתיבת החזון ולעמותת נובה שליוותה את התהליך .צוריאלי
ציין כי כמה סניפים קיבלו השנה מבנים חדשים מהעיריות ,וכן
שבסניפים הוד השרון ,חדרה ,מודיעין ,קריית אונו ,אבן יהודה,
נהריה ,אשדוד ואשקלון מונו יושבי ראש חדשים להנהלות.
המנכ"ל הודה להם ובירך אותם על הצטרפותם .עוד הוסיף
שהשנה נפתחו מועדוניות אחדות ,כמו זו שביישוב הבדווי
רהט ,וכי איל"ן עבר בהצלחה את מבחן מידות וקיבל את תו
האפקטיביות עד סוף שנת  .2013הוא הודה למר משה בכר
ולחברת מקאן-אריקסון על סיועם הגדול בפעילות באינטרנט
וברשתות החברתיות ,וכן למנהלת יחסי הציבור באיל"ן (אנוכי)
ולרן פדות וליעד גרינבוים-שגיב ממשרד אייזנברג-אליאש על
פעילותם המקצועית בתחום יחסי הציבור והתקשורת .לסיום ציין
צוריאלי כי אנו ממשיכים בגיוס התרומות ,בין היתר באמצעות
מבצעי התרמה ברשתות ,ושגם השנה התקיים מבצע התרמה
בשופרסל שהכניס תרומה נאה מאוד ,ונקבע כבר תאריך למבצע
נוסף בתחילת שנת  .2013אנו מקווים לקיים שוב מבצע התרמה
ברשת צומת ספרים.
לאחר דברי המנכ"ל עלה לבמה שי דורון ,דייר בית קסלר ,וריגש
את הקהל בשירת "עוף גוזל" .אחריו הציג היו"ר ,מר אהוד רצאבי,
את הדוחות הכספיים :מחזור ההכנסות של העמותה ממשיך

מימין :שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; חדוה אלמוג ,מ"מ ראש העיר חיפה;
היאם שחאדה ,משתקמת בבית מרים; אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן;
נחום איצקוביץ ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
אילנה נקוריאקוב ,משתקמת בבית מרים;
שמואל ויינגלס ,מנהל הקרן לשיקום נכים במוסד לביטוח לאומי;
דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים; שרה לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה

לעלות יפה ובעקביות ,והארגון נמצא תמיד באחוז מינימלי
של הוצאות על מִנהל וכלליות בזכות ניהולו הזהיר והנכון של
המנכ"ל .האספה אישרה את הדוחות הכספיים ואת ההנהלה
החדשה שנבחרה ,ולבסוף נבחר היו"ר רצאבי לכהונה נוספת.
ברכות לכולם.
החלק השני של האספה היה טקסי ומרגש והוקדש להנחת אבן
הפינה למרכז היום החדש בית מרים .לחלק זה הצטרפו אורחים
יקרים וחשובים ,בהם הגב' חדוה אלמוג  -מ"מ ראש עיריית
חיפה; מר נחום איצקוביץ  -מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים
החברתיים; מר אפרים חוג'ה  -סגן מנהל אגף השיקום במשרד;
ומר שמואל ויינגלס  -מנהל הקרן לשיקום נכים
במוסד לביטוח לאומי.
הגב' שרה לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה ויו"ר בית קסלר ובית מרים,
ציינה כי זהו יום מיוחד ומרגש עבורה .מרכז היום קרוי על שם
מרים לבנשטיין ,חמותה שכיהנה במשך עשרות שנים כיו"ר
וכנשיאת הכבוד של איל"ן חיפה ,ושכל פעילות הסניף מתבססת
על התשתית שהקימה .מרים לבנשטיין לא זכתה לראות את
המבנה החדש ,אך באיל"ן חיפה ממשיכים את דרכה.
מר איצקוביץ שיבח את המקום כמסגרת הנותנת מעטפת
מרשימה למגורים ,לטיפול ולפעילויות לדיירי הבית וציין כי
אין מסגרות רבות כאלה .הוא בירך את איל"ן לרגל שנת ה60-
והדגיש כי זהו אחד הארגונים הראשונים שהניעו תהליכים למען
הנכים גם במישור המוסדי והממשלתי ,שילוב חשוב ביותר
בעיניו .מר איצקוביץ הוסיף ודיבר בשבח המתנדבים שרק
באיל"ן מספרם עולה משנה לשנה.
לאחר מכן הועלה קטע דרמתי בביצוע דיירי בית קסלר :שי
דורון ,מיכל רחמים ,עופר שפיצר ,קרן חורש ,אביבית טרי וגולן
המבורגר .הקטע עסק בחיי הנכים הצעירים השואפים לצאת
מהבית לאחר שהתבגרו והתמקד בדילמות הקשות שהם
מתמודדים אתן.
הגב' חדוה אלמוג ביקשה לומר בשמה ובשם ראש העירייה
כי חיפה מצדיעה לאיל"ן על פעילותו האדירה לאורך השנים:
"איל"ן מטפל באנשים בעלי הקשיים הגדולים ביותר" ,אמרה
אלמוג" .אנחנו אנשי הרשויות המקומיות ,הממשלה ואיל"ן
צריכים להיות המשרתים של בעלי המוגבלויות ,עלינו להפוך
את חייהם לקצת יותר טובים .בתפקידי כיו"ר הוועדה הציבורית
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כללי  -אירועי השנה החולפת...
לנגישות של העירייה ,ועדת הדיור וועדת הבנייה ,דלתי פתוחה
בפני נציגי איל"ן לקידום בניית מרכז היום .אשמח להביא באופן
אישי את האישורים המיוחלים לקידום הבנייה בהקדם האפשרי".
קרן אור נוספת בפעילותו של איל"ן ושותפה בכל פרויקט היא
הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי .מר שמואל
ויינגלס  -מנהל הקרן המלווה את איל"ן למעלה מ 20-שנה ,עוד
כעובד סוציאלי צעיר  -ציין את חשיבות מרכזי היום והבטיח את
המשך תמיכת הקרן למרכז החדש ולפעילות איל"ן בכלל.
היאם שחאדה ואילנה נקוריאקוב העניקו לאורחים הנכבדים
חמסה במתנה ,מעשה ידי המשתקמים בבית מרים ,ואמרו כי

ביקור מנכ"ל הביטוח
גילה
במעון
הלאומי
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
המנכ"ל החדש של המוסד לביטוח לאומי ,הפרופ' שלמה
מור יוסף ,ביקר ביולי האחרון במעון הנכים של איל"ן
בשכונת גילה בירושלים .הביקור נערך ימים אחדים
לאחר שהסתיים שיפוץ הקומה המיועדת לשמש מחלקה
סיעודית מורכבת לנכי המעון שמצבם הבריאותי הידרדר.
עד כה ,נכה שהתגורר במעון ומצבו נעשה סיעודי מורכב,
הועבר לבית חולים סיעודי או למוסד אחר המסוגל לטפל
במצבים אלה .מטרתו של איל"ן היא שהנכים שהמעון הוא
ביתם לכל דבר ועניין יוכלו להמשיך ולהתגורר בו גם אם
מצבם הבריאותי השתנה ,וכך יימנע מהם הקושי הנובע
מעצם המעבר ומעזיבת המקום המוגן המכיר אותם ,את
צורכיהם האישיים ואת אופן הטיפול המיוחד לכל אחד
ואחד מהדיירים.

רקדני איל"ן חיפה בהופעה בטקס הנחת אבן הפינה לבית מרים החדש

זהו ניסיון ראשוני שנעשה בשיתוף אגף השיקום במשרד
הרווחה ,משרד הבריאות והקרן לשיקום נכים במוסד
לביטוח לאומי ,והמחלקה תיפתח מיד עם אישור תקן
כוח אדם ותקציב מתאים .היא צוידה במכשור ברמה של

עבורם זהו המקום שבו הם מגשימים את כל חלומותיהם,
וכולם נרגשים ומחכים בקוצר רוח למרכז החדש.
לאחר הנאומים יצאו המשתתפים לטקס במגרש המיועד
בקמפוס איל"ן ,בסמיכות לבית קסלר ולמרכז הספורט בקריית
חיים .שם חתמו המקימים על המגילה ,טמנו אותה באדמה
והוציאו לדרך את הפרויקט החשוב הזה .לסיום נהנו הנוכחים
מארוחת צהריים מצוינת בבית קסלר ויצאו לסיור בבית
ובמרכז הספורט.
תודות מעומק הלב על העשייה וההתגייסות – לאורחינו
המכובדים ,לעובדים והדיירים בבית קסלר ובבית מרים
ולמתנדבים המסורים.

שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; פרופ' שלמה מור יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי; ושמואל סורק ,מנהל מעון גילה ,בפתח המחלקה הסיעודית המשופצת

בית חולים ושופצה בעלות של  2מיליון ש"ח ,ש 80%-מהם
הועברו מהקרן לשיקום נכים של הביטוח הלאומי.
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מימין :שמואל ויינגלס ,מנהל הקרן לשיקום נכים במוסד לביטוח לאומי;
שרה לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה; חדוה אלמוג ,מ"מ ראש העיר חיפה;
נחום איצקוביץ ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן; שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן;
עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט חיפה;
דפנה הולנברג ,מנהלת מרכז היום בית מרים

פרופ' מור יוסף התרשם מהמעון כולו ומהמחלקה החדשה
בפרט וביקש לציין כי התרגש לראות את העבודה שאיל"ן
והאנשים בשטח עושים למען הנכים" :נחת רוח גדולה
לראות שהכספים של המוסד לביטוח לאומי מועברים
ומנוצלים למטרות ראויות למען אנשים שהגורל לא שפר
עליהם" ,ציין מור יוסף והוסיף כי המוסד לביטוח לאומי
מעורב במאות פרויקטים לסיוע לנכים בקהילה ובכלל.

כללי  -אירועי השנה החולפת...

ביקור ספורטאים מאיל"ן מועדונית שיקומית ראשונה
ברהט
איל"ן
לילדי
העליון
המשפט
בבית
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
עטרה בלומוביץ  -מזכירת מרכז ספורט איל"ן חיפה
באוגוסט  2012זכו חמישה ספורטאים מאיל"ן לחוויה
מרגשת :ביקור בבית המשפט העליון בירושלים ופגישה עם
שופט העליון מר יורם דנציגר .בביקור השתתפו ספורטאים
צעירים מכמה ענפי ספורט תחרותי במרכזי הספורט של
איל"ן בחיפה וברמת גן :קרולין טביב ועשהאל שבו ממרכז
הספורט ברמת גן ,וליאור אהרוניס ,יוליה גורדיצ'וק וורוניקה
גירנקו ממרכז הספורט בחיפה .כל החמישה מצטיינים
בתחומם ומיועדים להשתתף באולימפיאדה הבאה בריו דה
ז'נרו ,ברזיל ,בשנת  ,2016ואף קיבלו מלגת הצטיינות מקרן
מיוחדת לשם כך.
הספורטאים הגיעו בליווי בני משפחה ,ועמם השתתפו
בביקור גם מר אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן; מר יצחק גפני,
סגן יו"ר וגזבר כבוד של הנהלת איל"ן תל אביב; חתן פרס
ישראל מר ברוך חגאי ממרכז הספורט של איל"ן ברמת גן;
עו"ד מורן מאירי ואנוכי ממרכז הספורט של איל"ן בחיפה.
מדריכה מיוחדת מטעם בית המשפט הסבירה למשתתפים
בפרוטרוט על החוק במדינת ישראל ,על פעילות בית

במרץ  2012התקיים ברהט טקס חנוכת המועדונית השיקומית הראשונה
לילדי העיר .המועדונית נפתחה ביוזמת עיריית רהט ,אגף השיקום של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,וכמובן איל"ן ,המפעיל אותה.
מלבד ילדי המועדונית ,הוריהם ובני משפחותיהם ,בטקס השתתפו גם
השיח' פאיז אבו סהיבאן ,ראש העיר רהט;
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; מר אפרים חוג'ה ,סגן מנהל אגף
השיקום במשרד הרווחה; ישראל בודק ,מנהל המחוז במשרד הרווחה;
שוש מילה ,מפקחת משרד הרווחה; הגב' סיהאם אלקרינאווי ,עובדת
סוציאלית בתחום השיקום במחלקת הרווחה של עיריית רהט;
יסמין מחמיד ,רכזת המועדונית; וד"ר יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי
של איל"ן .הטקס כלל דברי ברכה ,סרטון על הפעילויות המגוונות
המתקיימות במועדונית ,קטע משחק של ילדי החוג לדרמה ,קטע שירה
של ילדה בת חמש המטופלת במועדונית ,ותצוגת הפעילות השיקומית
באמצעות בעלי חיים .המועדונית פועלת ארבעה ימים בשבוע בשעות
 ,18:00-14:00ושוהים בה  15ילדים העוסקים בפעילויות כגון דרמה,
טיפול בבעלי חיים ,יצירה ,בישול ,פנאי ועוד .התכנית במועדונית נותנת
מענה לילדים בעלי נכויות פיזיות מוטוריות בטיפול אישי לצורך שיפור
מיומנויות בתפקודי היומיום ,להעשרה ולפיתוח כישורים קוגניטיביים,
רגשיים וחברתיים .הפעילות משפרת את הביטחון העצמי ואת הדימוי
העצמי של הילדים ,משפרת מיומנויות ומקילה על ההורים בשעות
שאחרי הלימודים בבית הספר.
ראש העיר ,השיח' פאיז אבו סהיבאן ,ציין כי הטיפול הרגיש והיחס המיוחד
לאדם החריג מצוין בקוראן כבר מראשית האסלאם ,והוא פועל ברוח
זו .מנכ"ל איל"ן שיבח את שיתוף הפעולה רב השנים עם משרד הרווחה
וציין כי המשרד הוא בבחינת עוגן בפעילויות המשותפות עם איל"ן,
ולא רק מהבחינה הכלכלית ,אלא גם מבחינה מחשבתית ויצירתית .מר
אפרים חוג'ה אמר כי "הקמת המועדונית השיקומית ברהט מהווה המשך
לפריצת דרך בהקמת שירותים ומענים טיפוליים לאוכלוסיית הילדים
בעלי צרכים מיוחדים הכוללת בין השאר חוגים ,ארוחה חמה וטיפול
משפחתי .אין ספק שהמועדונית ברהט תשמש בעתיד הקרוב דוגמה
ומודל לחיקוי להקמת שירותים נוספים דומים לאוכלוסייה הערבית .אנו
רואים במועדונית בהחלט מסגרת מקצועית ראויה ובהלימה למדיניות
האגף לשיפור השירותים לאוכלוסיית הילדים הנכים".

הספורטאים הצעירים בחברת שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר;
אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן; יצחק גפני ,חבר הנהלת סניף איל"ן תל אביב;
וברוך חגי ,חבר מרכז הספורט של איל"ן ברמת גן

המשפט העליון ועל חשיבותו ,סיירה עם הקבוצה
במסדרונות ,ואף הכניסה אותנו לדיון בערעור שהתנהל
בפני השופט דנציגר .המפגש בשלכתו של השופט התנהל
סביב שולחן עגול ,עם כיבוד קל ובאווירה נעימה מאוד.
השופט דנציגר סיפר על עבודתו כשופט ,ובעיקר הביע
את התלהבותו מספורטאים נכים שבכוח הרצון והנחישות
מתגברים על מוגבלותם ומנצחים .מר רצאבי ,בהומור
וברוח טובה ,הודה בפני הנוכחים שההתנדבות תורמת
לו אישית יותר מאשר למקבלי התרומה .גם הוא הביע
הערכתו לנחישות של הספורטאים הצעירים ,שיבח אותם
על מאמציהם להצטיין ואיחל להם הצלחה בעתיד.
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ד"ר סו מלקין ,סגן מנהל מחוז דרום במשרד הרווחה;
יסמין מחמיד ,רכזת המועדונית; ד"ר יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי
של איל"ן; אפרים חוג'ה ,סגן מנהל אגף השיקום במשרד הרווחה;
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; ראש העיר רהט ,השיח' פאיז אבו
סהיבאן; סיהאם אלקרינאווי ,עובדת סוציאלית במחלקת הרווחה של
עיריית רהט; תמי האבה ממשרד הרווחה; הילדה אלעוברה אפנאן
והילד ראפעת אבו ראנם

החוג החברתי של איל"ן

יריד העמותות
של בנק הפועלים
השנה
ראש
לקראת
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
יריד העמותות של בנק הפועלים המתקיים בראשית כל
שנה נערך הפעם בקיבוץ שפיים .עמותת איל"ן יוצגה בדוכן
מרשים ,ונמכרו בו מגוון עבודות של משתקמי מרכזי היום.
קהל רב הגיע ,קנה ,תרם והתעניין בפעילות העמותה .בין
המבקרים בדוכן ,שאף רכשו מתנות ,היו היחצ"ן רני רהב,
השחקנית צופית גרנט (המכהנת כנשיאת עמותת אנוש),
ולא פסח על הדוכן של איל"ן ופרגן בגדול גם יאיר סרוסי,
יו"ר בנק הפועלים.
תודה לעינת יאורי-הלחמי ,מנהלת מרכז היום ירושלים,
שניהלה את הקופה ביעילות דייקנית תוך כדי שיווק ומכירה
של מוצרים מכל מרכזי היום.

טיול חנוכה בירושלים
הצעירים
חוג
מאת :שלומציון רויטמן רכזת החוג החברתי
בחנוכה יצא החוג החברתי של איל"ן לטיול של יומיים באזור
ירושלים .ביקרנו במיני-ישראל ,שם הלכנו מהחרמון עד אילת,
טיילנו באתרי ישראל החשובים ושמענו עליהם סיפורים
מרתקים .משם המשכנו למוזיאון המדע ,ובו התפעלנו מניסויים
מדעיים מעניינים ,וכן יצרנו בעצמנו יצירה של תעתועי ראייה.
לעת ערב הגענו לאכסניה במבשרת ציון ,שם ערכנו מסיבת
חנוכה גדולה ומהנה ,הדלקנו חנוכייה ,אכלנו סופגניות ופיצות
טעימות ושרנו בקריוקי עד השעות הקטנות של הלילה .בבוקר
השני נהנינו מפעילות טבע במוזיאון עין יעל ,ארגנו בנול ופיסלנו
כדים בחומר.
הטיול הסתיים בטקס חגיגי בכותל המערבי ,ומובן שקיבלנו גם
חולצות .נהנינו מאוד מהטיול ,מהאווירה ,ויותר מכול  -מלהיות
ביחד ,כמו תמיד! כבר מחכים לטיול הבא!

איר סרוסי – יו"ר הבנק מבקר בדוכן איל"ן

חברי החוג החברתי של איל"ן לצעירים בטיול חנוכה ,באכסניית נוער בירושלים

מיכל בר-טורא -מדריכת קרמיקה
ועינת יאורי הלחמי ,מנהלת מרכז היום ליד דוכן איל"ן המרשים

צופית גרנט  -מבקרת ורוכשת מוצרים בדוכן איל"ן

חברי החוג החברתי של איל"ן לצעירים מבקרים במיני-ישראל במסגרת טיול חנוכה
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החוג החברתי של איל"ן

טיול חנוכה בדרום הארץ
הבוגרים
חוג
מאת :יעל שווד -רכזת חוג הבוגרים
כמדי שנה לקראת חנוכה יוצאים בוגרי החוג החברתי של
איל"ן לטיול .הפעם נרשמו כ 25-חניכים בני  ,35-21ויותר
מ 30-מתנדבים בעלי לב זהב .הטיול התקיים באמצע
דצמבר בדרום הארץ ,באזור ששבועיים לפני כן עוד היה
נתון במלחמה.
פתחנו את הטיול בחוות פיליפ שליד קריית גת ,שם הכנו
חנוכיות למסיבה בערב ,ולאחר מכן יצאנו למסלול בעגלות
וחמורים :החניכים והמלווים קיבלו עגלה רתומה לחמור,
ועל החניך היה לכוונו בעזרת המושכות .מסלול הנסיעה
עבר באזור יפהפה ,עם המון מרחב ואוויר ,וכעבור שעה
חזרו כולם שמחים ומרוצים .לאחר מכן הדרמנו עוד לקיבוץ
גבולות ,שם התקבלנו בהמון חום וזכינו להסבר על המקום:
מתי הוקם ,מה ייחודו ,במה עוסקים חבריו ועוד .התנסינו
בהכנת אבן חול ובאפיית פיתות בטאבון בליווי צוות
מקסים ,והחניכים התעניינו ושאלו שאלות מצוינות שחידשו
לכולנו .משם המשכנו למדרשת ביחד ירוחם ,למסיבה
הגדולה עם אוכל ,חנוכיות ,סופגניות ,שירה והמון אנרגיה
טובה .הלכנו לישון עייפים אך מרוצים.
למחרת הדרמנו עוד יותר לכיוון מצפה רמון ולחוות
האלפקות ,ובה למדנו על מנהגן הלא מנומס של
האלפקות לירוק כשמעצבנים אותן .הסיור בחווה היה
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מהנה ומצחיק במיוחד ,וממנו המשכנו לפארק קק"ל
והשתתפנו בסדנה בת ארבע תחנות של "עולם חץ וקשת":
הכנת יצירה מחול צבעוני בבקבוק ,ציור על קרמיקה
באמצעות חול ,ירי בחץ וקשת על בלונים וירי בחץ וקשת
למטרה .אין מילים לתאר את ההנאה שבדבר .לקראת
סיום הכנו יחד סופגניות שיצאו טעימות להפליא וששום
חנות לא תוכל להשתוות אליהן .אפשר לסכם שהיה טיול
מצוין ,וכל הכבוד להנהלת איל"ן שאפשרה אותו.

חברי חוג הבוגרים בטיול ב"עולם חץ וקשת"

כללי  -אירועי השנה החולפת...

טקס הענקת מלגות
לסטודנטים
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן התקיים ב 6-בינואר
 2013טקס חגיגי ,ובו העניק איל"ן  23מלגות מהקרן על
שם ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן ז"ל לסטודנטים נכים
הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה .בטקס העלתה עו"ד
פנינה אלרואי ,נאמנת הקרן ,את זכרם של בני הזוג ברגמן,
תושבי נתניה שהיו חשוכי ילדים והקדישו את חייהם לסיוע
לילדים בעלי מוגבלויות .בני הזוג הותירו אחריהם מורשת
של דאגה לרווחתם ולחינוכם של ילדים אלה ,והורישו את
כל כספם להקמת קרן לחלוקת מלגות לסטודנטים נכים
הלומדים לתארים אקדמיים.
הסטודנטים ,שהגיעו לטקס המיוחד מרחבי הארץ במזג
אוויר חורפי וסוער ,סיפרו על לימודיהם וציינו את חשיבות
הסיוע שאיל"ן מושיט להם .בין מקבלי המלגות היו כאלה
שאיל"ן מלווה לאורך כל שנות לימודיהם לתואר ראשון,
לתואר שני ולדוקטורט ,ורובם זכו לקבל את המלגה
פעמיים ,שלוש ואף יותר בשנות לימודיהם הקודמות.
בין מקבלי המלגות היה אלי ספיר ,דוקטורנט לחינוך
באוניברסיטת בר אילן ,שעבודת הדוקטורט שלו עסקה
ב"עמדות בני הנוער בישראל כלפי בעלי מוגבלויות".
אלי ציין כי בחר בנושא זה בשל החשיבות של שינוי
עמדות בקרב בני הנוער ,שהם "העתיד של המדינה".
אלי ספיר עומד גם במרכזו של סרט שהפיקו באיל"ן על
פעילות העמותה לעידוד ההשכלה הגבוהה בקרב בעלי
המוגבלויות כמפתח להשתלבותם בשוק התעסוקה
ובחברה הישראלית .הסרט המרגש הוקרן בטקס חגיגי
שקיים נשיא המדינה לכבוד איל"ן ב 13-בינואר בבית
הנשיא בירושלים.
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,בירך את הסטודנטים
וקרא למעסיקים בישראל להעסיק את בעלי המוגבלויות
בכל ענפי המשק ,להתייחס אליהם כאל שווים ולתת להם
הזדמנות שווה ומלאה להשתלב בחברה.

מקבלי המלגות מהקרן על שם ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן לשנת ,2013
במרכז :שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן
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אירוע מרגש בבית הנשיא
לרגל פתיחת
2013
העבודה
שנת
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
לאחר שהסתיימו אירועי שנת ה 60-לאיל"ן ,התקיים האירוע
הפותח של שנת  2013במשכן נשיאי ישראל בירושלים
ב 13-בינואר  ,2013ובמסגרתו נערכה גם קבלת פנים
לנכי איל"ן ,למתנדבים ולעובדי העמותה .הטקס הרשמי
עמד השנה בסימן הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים
נכים ,מתוך תפיסת ההשכלה כמפתח לשילובם בחברה
ולהשגת תעסוקה הולמת .בטקס השתתפו סטודנטים
נכים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ,זוכי מלגת
איל"ן ללימודים אקדמיים .כמו כן ,השתתפו בו נשיא
בורסת היהלומים הישראלית ,מר יאיר סהר; מנכ"ל בורסת
היהלומים הישראלית ,מר מוטי בסר; חברי בורסה נוספים
שאימצו השנה את איל"ן; יו"ר איל"ן ,מר אהוד רצאבי;
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; חברי הנהלת איל"ן,
מתנדבים ועובדי העמותה.
מר יאיר סהר ציין כי בורסת היהלומים חרתה על דגלה
לסייע בשנת  2013לילדים בעלי מוגבלויות ,והשנה תמקד
את פעילותה בסיוע לילדי איל"ן ולסטודנטים נכים
הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה .מר רצאבי ,יו"ר איל"ן,
הדגיש בדבריו כי  71%מהנכים בעלי תארים אקדמיים
נקלטים בשוק העבודה ,ולכן איל"ן רואה ברכישת השכלה
גבוהה כלי עיקרי לשילובם בחברה ,נרתמת לסייע להם,
עומדת לצדם ומעניקה להם מלגות .לעתים נמשכת
התמיכה של איל"ן לכל אורך שנות הלימודים מהתואר
הראשון ועד לשלישי.
נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,חלק כבוד רב לסטודנטים,
שיבח את נחישותם והישגיהם ובירך את איל"ן על הסיוע
והתמיכה בתחום החינוך החל בגיל הרך וכלה באקדמיה.
לדברי הנשיא" ,כל אדם הוא עולם העומד בפני עצמו ,ואין
דבר נוגע ללב יותר מעולמם של הילדים .כל ילד הוא עולם
שנברא מחדש ,וכל סיוע לו עושה את עולמנו צודק יותר,

מימין :מר יאיר סהר ,נשיא בורסת היהלומים; מר אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן;
נשיא המדינה ,מר שמעון פרס (צילום :יוסף אבי-יאיר אנגל)

נדיב יותר" .הנשיא הוסיף וקרא למעסיקים במשק הישראלי
להעסיק את בעלי המוגבלויות בהתאם לכישוריהם ולתת
להם הזדמנות שווה לתרום לעצמם ולחברה הישראלית
כולה .את הטקס הנחה מתי מזור ,סטודנט למשפטים,
בשיתוף מנכ"ל איל"ן ,והנעימה אותו להקת תלמידות
בית הספר תפן מהגליל המערבי .התלמידות שרו שיר
שכתבו המתאר את התייחסותן למגבלותיהן וכותרתו:
"בדיוק ,בדיוק כמו שאני ,ככה זה טוב" .השיר מבטא את
העצמת אישיותן של הבנות כתוצאה מההשלמה עם
הנכות וקבלתה .אודליה ועקנין ,חניכת מרכז היום של
איל"ן בירושלים ,העניקה לנשיא המדינה ציור פרי מכחולה,
והאירוע הסתיים בצילום קבוצתי של הנשיא עם חברי
הנהלת בורסת היהלומים ,חברי הנהלת איל"ן ,נכי איל"ן
ואורחי הארגון מחו"ל.
מר יאיר סהר ,נשיא בורסת היהלומים; מר שמעון פרס ,נשיא המדינה;
מר אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן; התאומות גיל וליאור רובין ,מתעמלות מרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן; אודליה ועקנין ,חניכת מרכז היום של איל"ן
בירושלים; אלי ספיר ,דוקטורנט לחינוך ,זוכה מלגת איל"ן ללימודים
אקדמיים (צילום :יוסף אבי-יאיר אנגל)

מתי מזור ,סטודנט למשפטים ,זוכה מלגת איל"ן ללימודים אקדמיים,
מנחה את הטקס בשיתוף מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי
(צילום :יוסף אבי-יאיר אנגל)
אודליה ועקנין ,חניכת מרכז היום של איל"ן בירושלים ,מעניקה לנשיא
ציור פרי מכחולה (צילום :יוסף אבי-יאיר אנגל)

נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,לוחץ את ידי בנות להקת בית הספר תפן.
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,מנחה את הטקס (צילום :יוסף אבי-יאיר אנגל)

נשיא המדינה עם חברי הנהלת הבורסה ,חברי הנהלת איל"ן,
סטודנטים נכים ,אורחים מחו"ל ותלמידות בית הספר תפן
(צילום :יוסף אבי-יאיר אנגל)

כללי  -אירועי השנה החולפת...

מצעד הפרוטות
יום ההתרמה השנתי לאיל"ן
בשיתוף בורסת היהלומים
הישראלית
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
מיד לאחר פתיחת שנת העבודה בבית נשיא המדינה ,הגיע
יום ההתרמה השנתי ,שהתקיים השנה ב 16-בינואר .2013
מפגש עסקי בין יו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי ,ובין נשיא בורסת
היהלומים הישראלית ,יאיר סהר ,הוליד שיתוף פעולה
מיוחד במינו עם הבורסה ,והיא החליטה להתגייס השנה
למען ילדי איל"ן .הפעילות עם בורסת היהלומים החלה עוד
בסוף שנת  ,2012אז השתתפו חברי ההנהלה שלה במרוץ
נייקי תל אביב ורצו "למען איל"ן" .בסיום המרוץ הוענקה
ליו"ר איל"ן תרומה נאה .בהמשך נתנה בורסת היהלומים
חסות ליום ההתרמה ,ומר סהר התמנה ליו"ר מצעד
הפרוטות .במסגרת זו יזמה הבורסה כמה פעילויות שגייסו
תרומה ניכרת לאיל"ן וסייעו לחשיפת האירועים בתקשורת
ולהגברת מודעות הציבור לצורכי הארגון .אחת הפעילויות
המרכזיות הייתה משחק כדורסל בין נבחרת עובדי בורסת
היהלומים לנבחרת איל"ן .חברי נבחרת הבורסה התאמנו
במשך כחודשיים לפני המשחק במרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן כדי להסתגל למשחק בכיסאות הגלגלים ולצמצם
את הפער בתוצאות עקב היתרון הטבעי של נבחרת איל"ן.
האימונים נערכו במשולב עם חברי איל"ן ,והאווירה הייתה
ספורטיבית ונהדרת.

מר יאיר סהר ,נשיא בורסת היהלומים ,מעניק את תרומת הבורסה
למר אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן ,בתום מרוץ נייקי תל אביב
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כדורסל בכסאות גלגלים נבחרת בורסת היהלומים מול נבחרת איל"ן
(צילום קובי פוקס)

ביום שלפני מצעד הפרוטות התקיים משחק מלהיב באולם
זיסמן ברמת גן בנוכחות יו"ר איל"ן אהוד רצאבי ,מנכ"ל
איל"ן שמעון צוריאלי ,נשיא בורסת היהלומים יאיר סהר,
חברי הנהלת הבורסה ,נכי איל"ן ,מתנדבים ומשפחות
השחקנים .בתחילת המשחק הובילה נבחרת איל"ן בהפרש
ניכר ,אך ברבע האחרון (לאחר שנבחרת הבורסה תוגברה
בכמה שחקנים מאיל"ן )...חל מהפך ,והמשחק הסתיים
בניצחון של הבורסה בהפרש של נקודה אחת בלבד.
בהפסקה נערכו תחרויות קליעה לסל בין ילדי איל"ן,
והם זכו בפרסים גדולים כמו טלוויזיית פלזמה ,אייפדים,
כרטיסים למשחקי גמר כדורסל ועוד תרומות שהעניקו
ספקים וגורמים אחרים הקשורים לבורסת היהלומים .כמו
כן ,בהפסקה הופיעה להקת "גלגלי ראשון" ,להקת רקדנים
בכיסאות גלגלים מאיל"ן המלּווים ברקדנים עומדים .מוטי
זרגרי התנדב לשמש כרוז ועשה זאת בחן ובמקצועיות רבה.
למחרת המשחק ,ביום ההתרמה ,התגייסו נשות היהלומנים
(ארגון ניל"ה) והציבו דוכני התרמה בבניין הבורסה .מתנדבי
העמותה עברו והתרימו במשרדי היהלומנים ,ומסכי
הבורסה הקרינו שלטי פרסום על יום ההתרמה .במקום
הורגשה אווירה חגיגית סוחפת ,וכולם תרמו ביד רחבה.
איל"ן מעריכה ומוקירה את שיתוף הפעולה המרגש ואת
ההתגייסות המיוחדת של חברי בורסת היהלומים ושל
מנהלי הבורסה כולם ומודה במיוחד למר יאיר סהר ,נשיא
הבורסה ,למר מוטי בסר המנכ"ל ,לחברי ההנהלה ולעובדי
בורסה רבים שלקחו חלק בארגון ובמימוש של הפעילות
המשותפת .מי ייתן ותוכלו להמשיך להיות בין הנותנים,
ושנכי איל"ן יזכו ליהנות מנדיבות לבכם עוד שנים רבות.

יום ההתרמה היה מצוין ,ומזג האוויר הנאה הקל על
תלמידי בתי הספר במסעם בין הבתים .המבצע לּווה כבכל
שנה בקמפיין פרסום ויחסי ציבור נרחב ,שכלל תשדירים
בטלוויזיה ופרסומים בעיתונות וברדיו .הקמפיין הופק על
ידי משרד הפרסום מקאן-אריקסון שהחל ללוות את איל"ן
בהתנדבות לפני שנים אחדות באהבה ומתוך התגייסות
של כל אנשי המשרד וההפקה .מקאן-אריקסון אף קיבל
על עצמו לסייע בגיוס ערוצי המדיה ללא תשלום במסגרת
פעילותו למען הקהילה.
מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,מציין כי אנו מעריכים
ומוקירים את שיתוף הפעולה עם משרד מוביל כמו מקאן-
אריקסון ומודים לו על שנרתם לסייע להגשמת מטרות
הארגון .שיתוף הפעולה הניב השנה תוצאות ברוכות,
כמו בשנים קודמות ,ואין ספק שיש למשרד חלק גדול
בהישגים של מצעד הפרוטות  .2013תודה לריצ'י האנטר,
מנכ"ל מקאן-אריקסון ,לעדי אורן ולצוות המופלא שעומד
לרשותנו באהבה ובמקצועיות רבה.
שותפים נוספים להצלחת הקמפיין הם רן פדות וליעד
גרינבוים-שגיב ממשרד אייזנברג-אליאש שהובילו את
מערך יחסי הציבור והביאו לחשיפה אדירה של פעילות

איל"ן בכל ערוצי המדיה הכתובה והאלקטרונית ,החל
בכתבות טלוויזיה בכל הערוצים ,בחדשות ערוץ  ,2בכל
תכניות הבוקר ,בתכניות הבריאות והפנאי ובעיתונים
היומיים ,ברדיו ובמקומונים רבים .פעילות יחסי ציבור כה
ענפה וחשיפה כה גדולה בטווח זמן ממוקד לקראת יום
ההתרמה ובמהלכו סייעו מאוד להחדיר לתודעת הציבור
את חשיבותה של פעילות איל"ן וכתוצאה מכך  -להגדיל
את התרומות .אנו שבים ומודים לכם מקרב לב על
עבודתכם המקצועית והמסורה.
ובנימה אישית ,ככותבת הכתבה ,אני מבקשת להודות לרן
ולליעד על שסייעו בידי למלא את תפקידי כמנהלת יחסי
הציבור של איל"ן ולהביא לתוצאות המרשימות בתחום
זה .רן וליעד התחברו לאיל"ן לא רק בהיבט המקצועי אלא
גם באופן רגשי ואישי ,והם עושים את עבודתם המקצועית
מתוך תחושת שליחות והזדהות עמוקה עם הארגון ועם
הצורך להעניק לנכי איל"ן את מרב האמצעים לשיקומם
ולרווחתם .הנהלת איל"ן מודה לשותפינו הרבים ולכל מי
שתרם ונרתם לסייע ,כי חברות ואנשים כמוכם נותנים לנו
את הכוח והכלים להמשיך ולפעול לרווחת נכי איל"ן.

איל"ן מרכין ראש
עם לכתה של
יקירת הארגון,
שרה ברש ז"ל
שרה ברש החלה את פעילותה
למען איל"ן בשנת  1960והייתה בין
מקימות סניף איל"ן בגבעתיים,
שבראשו עמדה במשך כ 20-שנה.
שרה הייתה אות ומופת למתנדבים
רבים ,פעלה לגיוס משאבים למען
הנכים ולהרחבת השירות לנכים
בסניפה .במרוצת השנים הצליחה
בדרכה הצנועה והשקטה ליצור
דגם פעולה של שירות ושיקום
שזכה לשבחים רבים מטעם
הגורמים המקצועיים המלווים את
איל"ן .ברש כיהנה גם בהנהלה
הארצית של איל"ן ,ובמשך
תקופה ארוכה עמדה בראש ועדת
השיקום ושימשה כיו"ר ועדת
הקייטנות ,נושא שהיה קרוב ללבה
ופּותח הודות להשראתה .כמו כן,
היא ייצגה את איל"ן בגופים שונים
ותרמה מניסיונה לגופים שביקשו
עצה והדרכה.
שרה זכתה לאות יקיר איל"ן בשנת
.2000
נזכור לעד את עשייתה ואת
פועלה למען נכי איל"ן.

יהי זכרה ברוך
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סניף אשקלון
השקת מצעד הפרוטות
המחודש
אשקלון
בסניף
מאת אלי וקנין -יו"ר סניף איל"ן אשקלון
לפני חודשים אחדים הקצתה עיריית אשקלון מקום מיוחד
לפעילות סניף איל"ן בעיר ,במרכז המידע לנכים בשכונת
שמשון .סניף איל"ן אשקלון מטפל בעשרות ילדים נכים
ומעניק להם צרכים בסיסיים לשם שיקומם ושילובם
בחברה הרגילה .המקום החדש יאפשר לנכים לקבל תחת
קורת גג אחת את מלוא השירותים וישמש מקום מפגש
לאירועים שמארגן הסניף למען הנכים בעיר.
בינואר התקיים בלשכת ראש העיר ,מר בני וקנין ,טקס
השקת מצעד הפרוטות ,יום ההתרמה השנתי של איל"ן.
בטקס השתתפו ממלא מקום ראש העיר ,מר שלמה כהן;
מנכל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; ואנוכי ,אבי וקנין,
יו"ר הסניף המקומי וסגן ראש העיר לשעבר.
מר שלמה כהן אמר כי מדובר בסניף חשוב שצריך לחזק
את פעילותו ופנה לתושבים ולבעלי עסקים להירתם
ולתרום לנושא חשוב זה .ראש העיר הוסיף כי העירייה
מחזקת את איל"ן ותמשיך לתמוך בפעילותו החשובה
למען תושבי העיר ,וכן כי "אבי וקנין עושה פעילות מבורכת
וקדושה ואני מברך אותו על כך .אני קורא לכל תושבי
אשקלון לתרום לפעילות החשובה הזאת" .בדבריי בירכתי
את ראש העיר ואת העירייה על הסיוע שנתנו וציינתי שכל
התרומות שיתקבלו ביום ההתרמה יופנו כמובן לפעילות
סניף איל"ן באשקלון למען אוכלוסיית הנכים בעיר.

פתיחת מצעד הפרוטות אצל ראש העיר אשקלון
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סניף באר-שבע
היום
למרכז
עשור
מאת חברי מרכז ניום באר-שבע
כשהגענו בערב למרכז היום ,היו עינינו מעט אדומות ,גם
מעייפות אך בעיקר מההתרגשות שגאתה בנו והגיעה
לשיאה בערב המדהים שחווינו .בערב המיוחד הזה ציינו
אירועים חשובים בהיסטוריה של איל"ן ושל מרכז היום :ציינו
 60שנה לפעילות המבורכת של איל"ן ,ו 85-שנה להולדתו
של סמי מימרן ז"ל ,שהיה יו"ר איל"ן באר שבע ,ממייסדי
הסניף וממקימי מרכז היום ,שהוא הבית השני שלנו,
ושעכשיו מלאו לו  10שנים .ואכן ,חגגנו יומולדת למרכז
בשילוב התרמה לשיקום ,לחידוש ולשיפור של המטבח
והגינה בבית שלנו.
כפי שאמרו המכובדים שהוזמנו – הילד בן  .10כמה גאווה
ואהבה עוטפים את הילד הזה ,וכמה חשוב לתת לו לגדול
ולהתפתח ,כפי שהוכיחו התרומות שהחלו להגיע ,בתחילה
בטפטוף ,עם הרבה דם ,יזע ודמעות ,אך בסוף הגענו לסכום
היעד שהיה מעט דמיוני ,ובכל זאת!
בערב מרגש זה נגענו ללבם של אנשים טובים שהתפנו
מעיסוקיהם ומתלאות היומיום ובאו לכבד אותנו בנוכחותם,
בחמימות לבם ובנדיבות כיסם .אוסיף ואומר שכל הפקת
הערב הייתה על טהרת ההתנדבות :המופעים ,הכיבוד
העשיר ,הצילום ,המופע האמנותי ומה לא.
פתחנו את הערב בהאזנה להרכב הכליזמר "שילוב מנצח"
שהנעים את זמננו גם בהמשך .לאחר מכן הזמנתי אנוכי,
מנחת הערב ,את המכובדים לשאת את דברם :מר שמעון
צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; מר אבי ורצמן ,סגן ראש העיר באר
שבע הממונה על תיק הרווחה; ומר נסים אדר ,מנכ"ל
כיל מוצרים תעשייתיים ,שהחברה שבניהולו נתנה את
החסות לאירוע זה ,כמיטב המסורת של העזרה והתמיכה
שלהם באיל"ן .המילים היפות שנאמרו על מרכז היום ועל
המפעילים אותו ריגשו אותנו מאוד ,מה גם שבמהלך כל
נאום נשזרה תרומה נדיבה לטובת המרכז.
חבורת הזמר של ברום (עם משה עוזיאל ,גמלאי ברום
ומתנדב אהוב של המרכז) שרה לנו מחרוזת קצרה ,ואחריה
הצטרפה קבוצת זמר קטנה משלנו בת ארבעה זמרים נעימי
קול :חיים ,נתי ,מורן ואדווה .בתום המופע המשותף עמד כל
הקהל על רגליו והריע להם ממושכות.
לאחר ארוחת ערב עשירה המשכנו את הערב בהקרנת
סרטון שהפיק מרכז היום בשיתוף ובליווי מקצועי של חברת
"פוזות" ,שאף צילמה את הערב ,והכול בהתנדבות .הסרטון
שהוקרן" ,סיפורו של מוטי" ,היה קצר אך חודר כל שריון ,ולא
נותרו עיניים יבשות בקהל כשלקראת סיום הסרטון אמר
מוטי" :תראו כמה דברים הספקתי לעשות בבית הזה ,כמה
חלומות הגשמתי ,כמה מיתרים הרעדתי" .מוטי נתן לאורחים
שהגיעו לראות בעיניים ובלב קמצוץ מחייו ולהיווכח שבזכות
התושייה ,האהבה והטיפוח שהוא מקבל במרכז היום ,הוא
מצליח לחיות חיים מלאים ומספקים.
בסיום ההקרנה נשאה את דבריה דנה [[שם משפחה]],
מנהלת מרכז היום ומפיקת האירוע ,והודתה לכל מי שפעל
להצלחת הערב ,לקהל התורמים ,למתנדבים ולחברי המרכז.
לאחר מכן נהנינו מהופעת האמן אילן נבון ,זמר מוכשר
שהחל להתנדב לאחרונה במרכז היום ולשמח אותנו
בשירה משותפת.

פעילות בסניפים
בסיום הערב ,כשהתפזרו האורחים ,הרגשנו חבריי ואני
כאילו אנחנו באירוע פרטי משלנו ,מחתנים בן או לפחות
מכניסים ילד בעול מצוות .הודינו בהתרגשות רבה לקהל
המחבק שהגיע ועטף אותנו בחום ,בנדיבות ובאהבה.
וכמו תמיד אחרי אירוע משפחתי ,כשמתפנים לספור את
הצ'קים ,שמחים מאוד לגלות שהערב השיג את כל המטרות
שהצבנו ,וביניהן – שזכינו בחברים אמיתיים חדשים!

העצמה במרכז היום

מאת :נורית  -בת למשפחת מרכז היום ,איל"ן

שמי נורית ,אני כבת  ,50גרושה ,אם לשלושה ילדים בוגרים
ומורה במקצועי .לפני כארבע שנים עברתי אירוע מוחי שני.
שהיתי בבית לוינשטיין בשיקום ארוך של שבעה חודשים,
ולאחריהם השתחררתי הביתה אל הלא נודע .ישבתי
בבית שנתיים ימים ,ולא יצאתי החוצה כלל ,אלא לצרכים
דחופים .פשוט לא יצאתי ,פחדתי והתביישתי ,לא הייתי
מוכנה שיראו אותי בכיסא גלגלים.
כעבור זמן מה יצרה אתי קשר שרית מקהילה תומכת
וסיפרה לי על איל"ן .שמעתי ,הקשבתי וסירבתי לגמרי.
לא הייתי מוכנה .הסירוב נבע מפחד ,מבושה וממצבי
הנפשי .הייתי מדוכאת ופסימית ,אטומה ,לא רציתי לשמוע.
לאחר הפגישה עם שרית יצר אתי קשר גדעון ,אב הבית
של קהילה תומכת ,וניסה בכל דרך לשכנע אותי שאגיע
לפגישה .רק אחר כך הבנתי שהוא היה בקשר עם דנה,
מנהלת המרכז באיל"ן.
יום אחד בשעת הצהריים צלצל אליי שוב גדעון וביקש
שאגיע "רק להתרשם" ,ללא כל התחייבות .הסכמתי,
הגעתי והתרשמתי ,אבל עדיין קינן בי הספק .באותו
המעמד הכרתי את דנה ואנה המדהימות (מתה עליכן),
וכשבוע לאחר מכן כמדומני הגעתי למרכז איל"ן.
ההתרשמות הראשונית הייתה אנטי מוחלט ,משום שהשד
הפנימי שבתוכי לא רצה .אך הבטחתי לעצמי לתת
צ'אנס ולא לוותר ,אפילו שעדיין היו פעמים שלא רציתי
להגיע .הייתי שרויה במלנכוליה תמידית .התביישתי מאוד,
התמלאתי ברחמים עצמיים ,והייתי קמה בבוקר בתחושה
שלא בא לי ללכת .אבל מיד היה מציף אותי רצון לפגוש
את האנשים ואת חברי הצוות המדהימים ואת דנה ואנה
המקסימות שחיבקו ,עטפו ואהבו למרות הבכי והדמעות.
התקבלתי באהבה ובחום ,ואני מתקשה להאמין עד כמה
הייתי טיפשה.
כיום אני כבר שנה וחצי חלק מהבית החם הזה של איל"ן,
משתדלת להניח מאחוריי את הפסימיות והעצב .אמנם אני
עדיין סקפטית מאוד לגבי עצמי ,לא מאמינה שאני בכלל
שווה משהו ומאוד לא אופטימית ,אבל לאט ובזהירות
מתחילות הקליפות לנשור בעזרת האנשים המדהימים
באיל"ן שלימדו אותי שוב לאהוב את עצמי ולהאמין
בנורית .היום אני לא יכולה לדמיין את עצמי בלי איל"ן.
כאמור ,ההתחלה הייתה קשה מאוד :ההתאקלמות,
החרדה .התקשיתי לתת אמון ולהיפתח בפני אנשים שהיו
זרים לי לחלוטין .רק בחלוף הזמן הבנתי את הרצון של
אנשי הצוות לעזור ,ובכללם דנה ,מנהלת המקום ,שנטעה
בי את הביטחון אט-אט.

דוגמה למקום החשוב של אנשי איל"ן בחיי היא חוויה
שחוויתי לפני כחמישה חודשים .בוקר אחד התעוררתי בלא
יכולת לדבר ,ומיד עלתה הטראומה :שוב זה קורה! איבדתי
את הרצון והחשק לחיים כאלה ,אבל דנה ,מתוך האחריות
הרבה שיש לה כלפי האנשים והמקום ,רקמה תכנית לעזור
לי .היא זימנה אותי למשרדה עם אנה העובדת הסוציאלית
ותקשרנו בכתיבה .אם אני לא מדברת ,גם דנה לא מדברת.
אז שתינו כתבנו .וכמובן בלי לוותר לי ,כי יש תכנית לבצע.
אף שלא היה ברור לי מהי התכנית ,יצאתי מהשיחה
בתחושה שיש מי שחושב עליי ורוצה לעזור לי לצאת
מעולם הדממה הזה .דנה ביקשה שאגיע למחרת למרכז
כי זה חשוב ,אפילו שאני לא יודעת מה היא מתכננת.
בבוקר עליתי עם דנה לרכב שהזמינה מראש ,ויצאנו לדרך.
אני חייבת לציין שכאן כבר נכנסתי ללחץ ,אבל החלטתי
שלא לשאול וגם לא התחשק לי לכתוב .פשוט חיכיתי.
הגענו לפארק ירוק עם שמש ,עצים ,ציוץ ציפורים ורחש
טפטפות .האווירה הייתה פסטורלית .דנה הוציאה תרמוס
קפה עם עוגיות ודף עם השיר "תתארו לכם" של שלמה
ארצי .התכנית הייתה לעבוד אתי באמצעות שירה ,כלומר
לגרות את המוח באמצעות המילים והלחן .אוי ,הדנה
הזאת ,איך שהיא ריגשה אותי עד דמעות .גם כתבתי לה
שאני לא יכולה אִתה יותר! דנה ,את פשוט מלאך שלי.
אני לא יכולה שלא להעריך את הזמן היקר והמשאבים
שהשקעת שם .אני אוהבת אותך.
וזה עוד לא הכול .הגענו למרכז ,ודנה קראה ללואיס ונתנה
בידיו משימה לעבוד אתי במקביל .וכל זה כדי שאחזור
לדבר ,גם אם זה ייקח זמן ,והעיקר שלא אתייאש .זו לא
הייתה ההפתעה האחרונה של דנה :כשבוע לאחר מכן
היא שאלה אותי מה הכי הייתי רוצה חוץ מלדבר .אמרתי
שקט וים .כמובן ,דנה התקשרה אליי בערב ואמרה שמחר
נוסעים לתל אביב עם ירדנה היקרה ,חברה מהמרכז ,ועם
משה המתנדב .דנה הייתה צריכה לנסוע ממילא לישיבה
בתל אביב ,ואנחנו בילינו בינתיים על שפת הים .בדרך
חזרה כתבתי לדנה שבא לי לצעוק ,והיא – שלא מפסיקה
להפתיע אותי – ביקשה מהנהג לעצור באמצע שום מקום,
ירדה אתי ואמרה לי" :עכשיו תצעקי ,גם אם את לא יכולה".
ושתינו צעקנו לתוך השממה.
אני לא מאמינה איזה מזל נפל בחלקי ,להיות חלק
מהאנשים המדהימים האלה .כמה אהבה ,נכונות ונחישות
לעזור יש להם? לא ייאמן .הם נוטעים בי ביטחון יום-יום,
וזה מעמיד אותי מול ניסיונות וקשיים פיזיים ונפשיים ,אך
בכל פעם אני מדלגת על עוד משוכה ונזכרת שאני באמת
חשובה למישהו ,לאנשים במרכז ולאנשי הצוות.
אנה – שעם כל נפילה אצלי במצב הרוח ,תמיד הייתה שם
בשבילי ,גם אם הייתה צריכה להקדיש מזמנה כשכרסה
בין שיניה וללוות אותי לפגישה אצל הרופא.
זוהר – שלא הרפה אלא ניסה בדרכו שלו ,בכל פעם
מחדש ,להוביל אותי לפרויקט העצמה כדי להחזיר אליי
את הביטחון והיכולות ,כי הוא זיהה אצלי את הפוטנציאל
הגבוה.
לואיס – שמאמין תמיד שאני מסוגלת ליותר מבחינה
פיזית ,ומעביר אליי את הרצון לא לוותר ולהוכיח לעצמי.
אורי – שבדרכי נועם העיר אצלי מחוזות רדומים ואפשר לי
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להצטרף אליו ולהנחות אתו את קבוצת הנשים בישיבה
למרות החשש .אני מודה לו וללואיס על המשוב שאני
מקבלת מהם ומהקבוצה.
המדריכים – שמקבלים אותנו בכל יום בחיוך מלא חום.
לפני כשלושה חודשים קראה לי דנה לישיבה שעסקה
במצעד הפרוטות ,ובדרך זהירה ואלגנטית הצליחה
להכניס אותי לפרויקט הזה .תפקידי היה לרתום את
הרשויות בדרום ,לגייס רשויות חדשות ,ליצור קשר עם
אגפי החינוך ברשויות ,לתאם הסברות ואיסופי כספים
עם כל בתי הספר ,לנצח על ספירת הכספים ,לסדר את
הפנקסים ועוד ועוד.
ניגשתי לזה בחיל וברעדה מהחשש שמא לא אצליח,
כי הרי אני לא מאמינה בעצמי וביכולות שלי ,והביטחון
שלי שואף לאפס ,ועד לא מזמן לא יכולתי להוציא מילה
מהפה .היום אני לא מתביישת להודות שהייתי טיפשה.
נכנסתי לעניין הודות לדנה שזרקה אותי למים העמוקים,
ולמדתי לשחות לאט ובטוח ,וגיליתי שהמקום דווקא די
מוכר לי מפעם ,כי בעברי הייתי מורה .וכך ,כל אינטראקציה
שהייתה לי עם אגפי החינוך ,המנהלים ובתי הספר הייתה
הוכחה שאני עדיין מסוגלת ושאני נמצאת במקום הטבעי
שלי .וכאן אני רוצה להודות לך ,דנה היקרה שלי ,שהאמנת
ותמכת ונתת לי הזדמנות שלא תסולא בפז להראות
לעצמי שאני עוד שווה ויכולה .הפכת אותי מאדם פסימי
לאדם שמח ומלא סיפוק .תודה רבה לך ,יקירתי.
ולכן שווה להתעורר בכל בוקר ולהגיע למרכז .משם אנחנו
שואבים כוחות .כן ,יש עדיין פחדים וחששות ,והביטחון
עדיין לא נוסק לשמים ,אבל הוא קיים ,גם אם במנות
קטנות .ואני באמת מאמינה שבעזרת האנשים הנפלאים
והמופלאים האלה – אני אצליח .בלי ויתורים.
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סניף חיפה
חלום לטיול בחו"ל
התגשם בקיץ האחרון
איל"ן
נכי
לשישה
מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף איל"ן חיפה
שישה נכי איל"ן מרחבי הארץ הגשימו חלום וזכו להשתתף
במחנה קיץ לנכים בנורווגיה .סניף חיפה ,המקיים מדי שנה
מחנה קיץ לבוגרים ,רקם קשרים אמיצים עם ארגון רוטרי
כרמל ,ובמסגרת מחנה הקיץ אנו מארחים מדי שנה נכים
מחו"ל שנשלחים מטעם רוטרי ,וכך אנו מקבלים
את ההזדמנות הנדירה לחילופי משתתפים.
בקיץ האחרון השתתפו במחנה רוטרי בנורווגיה  97נכים
ומתנדבים מ 12-מדינות ,והקבוצה הישראלית הייתה השנייה
בגודלה .ששת נכי איל"ן – אלי תורג'מן ,הודיה שמילוביץ ,הודיה
אוחנה ,נתנאל ירמיהו ,עדן מלול ולירן לוי – טסו עם שישה
מלווים מתנדבים ,ואנו בסניף סייענו להם בכל ההתארגנות,
הרישום ,מימון חלקי ותיווך עם הצד הנורווגי.
המשתתפים התארחו בעיירה ציורית וקסומה על גדות אגם
ונהנו משי ִט בפיורד ,ספורט ימי אתגרי ,טיולים בעיר ,והכול
באווירה תוססת וצעירה.

מחנה קיץ בנורווגיה

פעילות בסניפים

יש כאן מלא נכים!
חוויות ורשמים
2012
מהאנדיקאמפ
מאת :נתנאל ירמיהו  -משתתף במחנה
יש לי חידה מעניינת :איפה אפשר לראות נכים בכל מיני רמות
(גם כאלה שמרותקים לכיסאות גלגלים) עושים סקי מים,
אומגה ,ואפילו משחקים כדורגל? זו לא שגיאה ,כדור-רגל
נכים .התשובה היא האנדיקאמפ שבהארלדוונגן ,נורווגיה .לא
ארחיב את הדיבור על ארגון רוטרי (יהיה מספיק זמן לנאומים
עליו למרות כל הפעילויות העמוסות) מעבר לתודה ולהערכה
המתבקשת ,כי החסות שלו הופכת את החלום הזה למציאות.
המחנה מתקיים בכל שנתיים ונמשך שבועיים עמוסים
בפעילויות ,בטיולים ובמסיבות (בהצלחה להשיג אלכוהול.)...
לכל נכה נדרש מלווה ,הידע באנגלית הוא חובה ,וטווח הגילים
הוא  .28-18אבל לא מודדים את הגיל בסטופר ,אפשר להתגמש
ולהתקבל עד גיל .30
הגבלת הגיל משמרת אווירה צעירה ורעננה ,בדיוק התמריץ
שלכם להכיר אנשים חדשים .ואתם תכירו המון אנשים כמעט
מכל מקום בעולם ,אז מומלץ לתרגל את מיומנויות הזיכרון
שלכם כדי לקלוט את כל השמות והפרצופים שיהיו חלק בלתי
נפרד מהשגרה שלכם למשך כל זמן המחנה.
כמה מילים על חשיבות המלווה :המחנה אמנם נגיש באופן
מעורר קנאה ,אך אין זה אומר שהעזרה מיותרת .גם לזרז
תהליכים זה חשוב ,ובייחוד כשכל יום מפוצץ בפעילויות ,וזמן
המנוחה הוא מינימלי .המחנה הוא גם הזדמנות טובה להעמיד
חברויות במבחן ולבחור חבר קרוב באמת .למה? כי הוא זה
שיעזור לכם בשבועיים הקרובים ,גם במטלות אישיות במידת
הצורך .להסביר לאדם זר איך בדיוק צריך לעזור לכם יכול לגזול
זמן יקר ולפגוע בתחושת החופשה .הרבה יותר נוח ומעניין
לחוות את הכול כשמדובר באדם קרוב שעוזר ,וכך גם לא תהיה
תחושה של יחסי נכה-מלווה אלא תחושה של חופשה אמיתית
עם חברים.
מבחינה חברתית חשוב לשמור על ראש פתוח ולנסות להכיר
כמה שיותר אנשים ,לא להסתגר רק בגרעין הקבוצתי שאתו
מגיעים ,בעיקר כשמדובר במחנה בינלאומי שמאגד אנשים
מכל העולם ונכויות מכל הסוגים.

לחוות
להכיר
לתעד
לשמור על קשר
וליהנות מכל רגע –
אלו הקווים המנחים להנאה אמיתית
בהאנדיקאמפ.
הכותב אמנם שוביניסט ,אך הכתיבה בלשון זכר
מטעמי נוחות בלבד.
מחנה קיץ בנורווגיה
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חיפה

מחנה קיץ So Cool

מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף איל"ן חיפה

זו השנה ה 16-שסניף איל"ן חיפה בסיוע רוטרי כרמל
מפעיל ומפיק מחנה קיץ לכ 30-צעירים נכי איל"ן מרחבי
הארץ ואף מחו"ל ,שמצפים בכל שנה בנשימה עצורה
לקיומו של המחנה.
במהלך השבוע שבו לנים הנכים במחנה מתלווים אליהם
כ 30-מתנדבים שמתנתקים משגרת יומם וממשפחתם
ותורמים מזמנם וממרצם למען משתתפי המחנה.

נכי איל"ן עם המתנדבים באילנפיאדה .צילום :עמרי קרן

שהצטרפו אלינו השנה עד כמה הם נהנו מהאווירה
הישראלית המשוחררת .החברויות בפייסבוק ממשיכות עד
היום ,והאווירה האינטימית אפילו הצמיחה כמה סיפורים
רומנטיים חדשים .במחנה משתתפים מוסלמים ,דרוזים,
נוצרים ויהודים ,אך אי אפשר להבחין בכך ,כי החברויות
שנרקמות חוצות כל מין ודת.
אין ספק שבזכות מחנה הקיץ זוכים הנכים לפעילויות
מגוונות ,מאתגרות ומהנות .הרוח הצעירה של המתנדבים,
הרצון הטוב לעזור ולתרום הן בתכנון והן בכל הנדרש
במהלך המחנה ,הם שהופכים את המחנה לפרויקט ייחודי
כל כך ,מלא עניין והנאה.

נכי איל"ן עם המתנדבים באילנפיאדה .צילום :עמרי קרן

המתנדבים מקיימים פעילויות רבות ומציעים חברה חדשה
ומגוונת למשתתפים ,שבמציאות חייהם הם על פי רוב
מבודדים חברתית.
את המחנה מלווה כבר שנים ארוכות ארגון רוטרי,
ובראשו רוטרי כרמל .התרומות מרוטרי ומחברות
נוספות ,וכן פעילויות בהתנדבות ,הן שמאפשרות את
קיומו של המחנה מדי שנה .השנה ארך המחנה שבוע
ימים והתקיים בכפר הנוער הודיות .כמדי שנה הוא היה
גדוש פעילויות מאתגרות ומהנות שמשתתפי המחנה
לא זוכים להן ביומיום :אבובים עם סירות בכנרת ,בילויי
מים רבים בבריכה ובחוף הים הנגיש בחיפה ,הופעה של
יהודה פוליקר בקיסריה ,תחרות מוזיקה ,מסיבת אוזניות,
אילנפיאדה ,ומעל לכול  -בילויים קּוליים כמעט מדי ערב:
בערב אחד פאב ליד הכנרת ,ובערב אחר מסיבת ריקודים
סוערת בכרמל עד השעות הקטנות של הלילה.
ביום הרביעי למחנה הגיעו תורמים ונציגי איל"ן לבקר
את המשתתפים .החבר'ה סיפרו עד כמה המחנה הזה
חשוב להם ואמרו שהבילוי עם בני גילם גורם להם
להרגיש שהכול אפשרי .קבוצה של בני  35שזו להם הפעם
האחרונה שהם משתתפים במחנה בכו ולא הותירו שום
עין יבשה .ולבסוף ,סיפרו לנו הנכים מצ'כיה ומליטא
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טבילה בחוף דדו בחיפה .צילום :עמרי קרן

פעילות בסניפים

מצעד הפרוטות
יום ההתרמה השנתי

מאת :רונית לביא -מנהלת סניף איל"ן חיפה

כחלק מהעשייה לקראת מצעד הפרוטות העברתי
הסברה בבית הספר אחוזת ילדים ,שמתרים למען איל"ן.
בית הספר קולט בני נוער בני  18-12מכל הארץ עם
בעיות רגשיות ,התנהגותיות או נפשיות .ההסברה כללה
שלושה סבבים ,ובמהלכם נחשפתי לשאלות מרגשות,
למוטיבציה עצומה של הילדים לעזור לילדי איל"ן (חלקם
מתנדבים בבית הספר אופקים) ,לשיתוף בחוויות אישיות
חיוביות שחוו עם איל"ן ,ואף לעצות כיצד להצליח ביום
ההתרמה.
האידיאולוגיה של בית הספר לתרום למען קהילת הנכים
בעיר ושיתוף הפעולה המבורך עם סניף איל"ן חיפה
לאורך כל השנים הניבו תוצאות מצוינות לילדי בית הספר
ולצוות המורים שמלווה אותם במרכזי ההתרמה ,והם
הצליחו להתרים יותר מ 8,000-ש"ח! ישר כוח!
ה"אני מאמין" של בית הספר הוא "אין דבר העומד בפני
הרצון" ,וכן "אם תאמין בעצמך ,אנחנו פה ללוות ולהעצים
אותך וביחד לנסוק מעלה" .חזון זה הוא מרגש במיוחד
ומעניק תחושת הזדהות ושיתוף עם אוכלוסייה שנלחמת
להיות שווה בין שווים.
עובדי איל"ן חיפה וחברי ההנהלה שולחים תודה אישית
לילדים ,לצוות החינוכי ולמנהלת בית הספר אחוזת ילדים.

השקת מצעד הפרוטות
ביאליק
בקריית
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
העיר קריית ביאליק מאמצת זה שנים אחדות את איל"ן
חיפה ,בעיקר בזכותה של רויטל סבירסקי ,חברת מועצת
העיר ,חברה ותיקה באיל"ן חיפה ופעילה במרכז הספורט.
ראש העיר ,מר אלי דוקורסקי ,כבר ביקר עם בכירים
מהעירייה הן בבית קסלר והן במרכז השיקום והספורט.
ביום שני 14 ,בינואר ,התקיים בבית "יד לבנים" בקריה האירוע
המסורתי של השקת מצעד הפרוטות .את איל"ן חיפה ייצגו
הגב' רונית לביא ,מנהלת הסניף; מר עוזי פרלה ,מנהל מרכז
הספורט; הגב' אורה גלבוע ,חברת הנהלת איל"ן חיפה;
מר גיורא לב ,חבר מועצת המנהלים של מרכז הספורט;
מר משה דולב ,מנהל בית קסלר; וד"ר רויטל סבירסקי,
שגם הנחתה את האירוע וסיפרה על ילדותה כילדת איל"ן.
רויטל הדגישה את תרומת איל"ן להתמודדותה עם נכותה
ולהשתלבותה בחברה באמצעות העיסוק בספורט שיקומי
ותחרותי במרכז הספורט .ראש העיר פירט את העשייה
הנרחבת בעירו בנושא הנגישות ושילוב השונה ,וכן בהסברה
במערכת החינוך .הגב' לביא העניקה לראש העיר מתנה פרי
יצירתם של משתקמי בית מרים.

גם תלמידי בית הספר אופקים התרימו למען איל"ן.
סניף איל"ן חיפה נמצא בקשר מבורך ,פורה ומתמיד עם
בית הספר אופקים במשך שנים ארוכות .זהו בית ספר
לחינוך מיוחד שהוקם בשלהי שנות החמישים על ידי
איל"ן ,פועל בחיפה ומטפל בלמעלה מ 80-ילדים בני
 ,21-3מכל הדתות ומכל אזור הצפון ,בעלי נכויות פיזיות
קשות כגון שיתוק מוחין ,ניוון שרירים ומחלות
ניווניות אחרות.
במשך  24שנים עובדת הגב' דבי בלוק-טמין כעובדת
סוציאלית מטעם העמותה ,מטפלת נאמנה בילדים
ומרכזת את מערך המצעד וההסברה .מדי שנה משתתף
צוות המורים במערך ההסברה ,וביום ההתרמה יוצאים
הילדים הנפלאים בליווי צוות חינוכי לשני מוקדים
מרכזיים :הגרנד קניון והטכניון .נוכחותם המרגשת
במוקדי ההתרמה היא בעלת ערך מוסף לשני הצדדים,
שכן הקהל הרחב נחשף מקרוב לילדי איל"ן ולצרכים
המיוחדים שלשמם אנו מתרימים.
הורי הילדים הם שותפים מלאים בעשייה המבורכת למען
איל"ן חיפה ומגייסים סכומי כסף יוצאי דופן מהמשפחה
ומסביבת העבודה הפרטית .חלקם גייסו כ 1,000-ש"ח!
לדברי גלית אמסלם ,מנהלת בית הספר אופקים" :אנו
גאים על התגייסות התלמידים ,המשפחות וצוות בית
הספר ביום ההתרמה ,כל הכבוד וישר כוח" .ועל כך
מועברת הערכתנו ותודתנו האישית מעובדי איל"ן חיפה
ומהנהלת הסניף.

הגב' שרה לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה (באמצע) ,עם הרקדנים מלהקת איל"ן
חיפה גיורא לב ורויטל סבירסקי

פיני אברמוב מקבל שי מידי ראש העיר ,מר אלי דוקורסקי .מימין :מר אבי מסר,
מאמן הטניס באיל"ן חיפה ,משמאל :הגב' רונית לביא ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
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מכתב הערכה מבית הספר
התיכון שיפמן
חיפה
הספורט
למרכז
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
תלמידים מבית הספר שיפמן בטירת כרמל ביקרו
במרכז הספורט לקראת מצעד הפרוטות ואף התנסו,
עם הספורטאים הנכים ,בענפי הבוצ'ה והכדורסל .לאחר
הביקור הם שלחו מכתב נרגש ומלא הערכה לעוזי פרלה,
מנהל מרכז הספורט ,ולנחמן וולף ,מנהל הכספים וסגן
המנהל .וכך כתבו :אנו ,תלמידי כיתה ח' 2מבית הספר
"שיפמן" בטירת כרמל ,והמורות ,מודים לכם על שפתחתם
לנו דלת לראות את חייהם של בעלי הצרכים המיוחדים
ובאותה הזדמנות פתחתם את עינינו ולבנו .אנו שמחים
כי ניתנה לנו ההזדמנות להכיר את האנשים המדהימים
והחזקים הללו ,ואף יותר מכך ,אנו שמחים שיש בכוחנו
לעזור להם.
ברצוננו להודות לכם על כך שאפשרתם לנו להתנסות
בהרגשה של אדם היושב בכיסא גלגלים ,שמציב את
הספורט לנגד עיניו .אנו מקווים שכל אחד ואחת מאתנו
יזכה להתמנות לתפקידים חשובים כשלכם או לעזור
למישהו כפי שאתם עושים מדי יום .עבודתכם היא עבודת
קודש ,ולבכם רחב מאין כמוהו.
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מתמיד"
"ירוק
ספר
בית
מאת :פיני שדה ,מורה למדעים בבי"ס "אופקים"
בית הספר אופקים הוא בית ספר ירוק זה השנה השלישית,
ונעשים בו מאמצים רבים לקבל תו בית ספר "ירוק מתמיד".
כחלק מהעשייה הירוקה מתקיימים מדי שבוע שיעורי
חקלאות וסביבה שמעבירים מדריכים מהחווה החקלאית גן
כרמית .בשיעורים אלה נחשפים תלמידי החטיבה הבוגרת
לעולם החי והצומח ולומדים אקולוגיה ואיכות הסביבה עם
דגשים שמתאימים לצורכיהם .העשייה הסביבתית כוללת
הצבת פחים למיון פסולת והפרדתה ,יצירת קומפוסט,
שתילת שתילים חסכוניים במים ועוד.
חממה טיפולית שהוקמה בבית הספר תורמת רבות
ללמידה ולעשייה הסביבתית .התלמידים לומדים בה את
רזי מקצועות החקלאות והגינון ומטפחים יחדיו את גינות
בית הספר ,לרבות גינת ירק .כחלק משנת הבריאות לומדים
התלמידים גם על חשיבותה של ארוחה מאוזנת.
התלמידים הבוגרים משמשים שגרירי סביבה ומלמדים את
תלמידי בית הספר הצעירים כיצד לחסוך במשאבים ,איך
למחזר ומהי התנהגות סביבתית יעילה .לאחרונה שותפים
שגרירי איכות הסביבה של בית הספר בפעילויות בבתי
הספר הסמוכים אילנות ועירוני ה'.

תלמידי חטיבת הביניים אופקים עורכים ניסוי בכיתה

פעילות בסניפים

מרכז יום "בית מרים"
שווה
הזדמנות
מאת :דפנה הולנברג -מנהלת מרכז היום "בית מרים"
היאם היא בחורה מוסלמית המתגוררת בכפר ג'דידה-
מכר שבגליל .היאם משתקמת בבית מרים זה תשע שנים
בשל תסמונת נדירה הנקראת ארנולד כיארי .לאורך כל
השנים גילתה היאם מוטיבציה רבה ללמידה ולעשייה .היא
בעלת יכולות גבוהות בתחום ההבעה בעברית ,אוהבת
לכתוב שירים וסקרנית לרכוש ידע במגוון תחומי לימוד.
בבית מרים נחשפה היאם לתוכנות מחשב רבות ,ובזכות
התרגול וההתמדה הצליחה להשתלב בקורסים במכון
קרטן שבאוניברסיטת חיפה ,וכן במרכז שיקום עכו .היאם
ממשיכה להתפתח בתחום המחשבים בבית מרים ,ואף
הקימה אתר אינטרנט אישי והכינה מצגת המגוללת את
סיפור חייה ,שהיא מתעתדת להציג בפני קהלים שונים.
למרות הקשיים הפיזיים ,היאם אינה מרימה ידיים
ומשתתפת גם בעבודות היצירה המגוונות בבית מרים.
היא אוהבת לעסוק בעיקר בפסיפס ובקרמיקה ,ועבודותיה
היפות נמכרות בהצלחה רבה.
השנה עשתה היאם צעד חשוב נוסף והשתלבה בעבודה
בשוק החופשי ,בסניף הראשי של בנק דיסקונט בחיפה.
היאם מגיעה לבנק פעם בשבוע למשך כמה שעות ומגלה
חריצות ומוטיבציה רבה לעבודה .וכך היא מספרת" :אני
מרגישה שאני עושה עבודה אמיתית כמו שאר הצוות ,זה
נותן לי הנאה וגאווה עצמית ומחזק לי את העצמאות,
זה מוכיח לי שאני יכולה ומצליחה .אני מקבלת תגובות
נפלאות על העבודה שלי .הצוות מקבל אותי בשמחה
ובחום ,אני מרגישה שמחכים לי וסומכים עליי ,ואני מרגישה
שאפילו עם הנכות שלי ,בבנק ניתנת לי הזדמנות שווה".

היאם ,משתקמת בית מרים שולבה בעבודה בבנק דיסקונט.

לירושלים
טיול
–
מרים
בית
מאת :דפנה הולנברג -מנהלת מרכז היום "בית מרים"
בתחילת נובמבר יצאו משתקמי בית מרים עם הצוות ובליווי
מתנדבים לטיול בן שלושה ימים בירושלים ,שבמהלכו
התארחנו במלון גרנד קורט המפואר .חוויה מיוחדת במינה
עברנו במעון גילה בעיר ,שם התקיים מפגש משותף בין שני
מרכזי היום .לאחר סבב היכרות הגיע אמן שהנעים לנו את
הזמן בפעילות קריוקי ,ובשיאה פצחו המשתקמים בשירה
ובריקודים (ראו כתבתה של עינת יאורי-הלחמי ,מנהלת
מרכז היום בירושלים) .ביקרנו גם במוזיאון מורשת בגין,
בשוק מחנה יהודה ,במערת הנטיפים ,במוזיאון מגדל דוד,
וכמובן בכותל המערבי.
ביום השני יצא מיניבוס מחיפה ,תרומת קבוצת בזן,
שאפשר מפגש בין אנשי הצוות שנשארו בבית מרים ובין
המשתקמים .בזכות התרומה הנדיבה התאחדה משפחת
בית מרים כולה ונהנתה מטיול מרגש באתרים
קסומים בירושלים.
אנו רואים חשיבות רבה ביציאת המשתקמים משגרת
היומיום לפעילויות חווייתיות ,מלמדות ומרגשות המעניקות
להם ערך מוסף והנאה רבה .טיול זה התאפשר בזכות סניף
איל"ן חיפה ובזכות הרווחים הנאים ממכירות בית מרים.

משתקמי בית מרים בכותל המערבי
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YES WE CAN
מאת :דפנה הולנברג -מנהלת מרכז היום "בית מרים"
בבית מרים החל השנה פרויקט ייחודי ללימוד אנגלית.
את השיעורים מעבירה הגב' ברברה גולן ,מורה מוסמכת
ללימוד אנגלית מטעם האוניברסיטה הפתוחה ומתנדבת
בבית מרים ,שמגיעה פעם בשבוע ומעבירה שיעור קבוצתי
לארבע משתקמות ושיעור פרטני למשתקם לקוי שמיעה.
החומר נלמד ברמה גבוהה כדי להגיש את המשתקמים
לבחינת בגרות באנגלית בשנים הבאות .האווירה
בשיעורים חמה ונעימה ,וברברה – ביכולותיה ובכישוריה
הרבים – מצליחה לקדם את המשתקמים משיעור לשיעור.
ניכר כי השיעורים תורמים רבות לחיזוק ביטחונם העצמי
בהבנת השפה האנגלית ,בקריאה ובדיבור.
ברברה ,בגישתה הנעימה והרגישה ,יצרה קשרים חמים
וחזקים עם המשתקמים .לדבריה ,זו פעם ראשונה שהיא
עובדת עם אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ,והיא מרגישה
שהיא נתרמת מהשיעורים לא פחות מהמשתקמים .החום,
החיוך ,המוטיבציה ושיתוף הפעולה הבאים לידי ביטוי
בכל שיעור מדרבנים אותה להמשיך ולפעול למען קידום
המשתקמים בשפה האנגלית.
אנה ,דיירת בבית מרים ,מספרת כי מיום שהחלה את
הלימודים השנה ,היא מרגישה שהתקדמה מאוד בהבנת
אנגלית ,וכי הרמה הגבוהה של השיעורים נותנת לה
תחושה שהיא יכולה להתמודד למרות הקשיים ולהצליח!
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פעילות בסניפים

מרכז ספורט
מתנדבת
ומנהיגות
הקהילה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
במסגרת התכנית "הקהילה ומנהיגות מתנדבת" של הפקולטה
למדעי החברה באוניברסיטת חיפה ,התארחה קבוצה של
סטודנטים במרכז השיקום והספורט של איל"ן בקריית חיים
ב 31-בינואר  .2012בעקבות הביקור שלח ד"ר ברוך זילברמן
מכתב אל מר עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט ,ובין השאר
כתב :התרשמנו מאוד מכל מה שראינו ושמענו .התרשמנו
מן המתקנים שתוכננו תוך השקעה רבה מאוד של מחשבה
ותוך התמקדות בצרכים המיוחדים של האוכלוסייה שלה הם
מיועדים .התרשמנו מן המאמצים הכבירים והיוצאים מן הכלל
שעשיתם לגיוס מימון להקמתם של המתקנים ולתחזוקם
ולדאגה הרבה של השפעת המשבר שפקד את הכלכלה
בעולם ונתן את אותותיו ע"י צמצום התרומות על אפשרויות
תחזוק המתקנים .שמנו לב למאמצים שאתם עושים ,למרות
המצב הכספי הקשה ,להפעיל את המרכז ולהבטיח את
תקינותם של המתקנים ,ועל כך אנו מעריצים אתכם מאוד.
ראוי לציין כי למרות המצב הקשה המתקנים כולם נראים יפה,
וכל הכבוד לכם על כך.

בשחיה 2012
החורף
אליפות
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
אליפות החורף בשחייה לנכים – בוגרים ,נוער וילדים –
נערכה גם השנה במרכז הספורט של איל"ן שבקריית
חיים ,ב 15-במרץ  .2012בתחרות השתתפו כ 80-שחיינים
ממועדוני נכים מרחבי הארץ :ספיבק רמת גן ,בית איזי
שפירא ,איל"ן חיפה ,בתי הלוחם בחיפה ובתל אביב ,בריכת
טל ומבואות חרמון .באליפות זו השתתפו בפעם הראשונה
גם שחיינים מהנבחרת הצעירה של איל"ן חיפה .ויקטור
אברבוך מעפולה ,בן  8בלבד ,רתוק לכיסא גלגלים ,זכה
במדליית כסף ב 50-מטר גב.
באליפות השתתפו כמובן כל חברי הנבחרת שייצגו את
איל"ן חיפה במשחקים הפאראלימפיים בלונדון .2012

אליפות איטליה
שולחן
בטניס
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
בתחרות המאסטרס הפתוחה בטניס שולחן נכים
שהתקיימה באיטליה בסוף מרץ  ,2012ייצגו את איל"ן
חיפה הספורטאים הוותיקים לירן גבע ואסף גופר .הייתה
זו תחרות בינלאומית שבה נטלו חלק למעלה מ200-
ספורטאים מ 20-מדינות.
לירן גבע ,המשחק בקלאס  3בכיסא גלגלים ,ואסף גופר,
המשחק בקלאס  6בנכות קשה בעמידה ,חזרו שניהם עם
מדליות ארד במשחקים הקבוצתיים .את נבחרת טניס
השולחן ליווה המאמן הוותיק של איל"ן חיפה
בוריס יעקובובסקי.

ויקטור אברבוך ,צעיר השחיינים של איל"ן חיפה ,זכה במדליית כסף

אליפות איטליה טניס שלחן-אסף גופר
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גלגלים
על
רוקדים
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
רקדני איל"ן חיפה בכיסאות גלגלים לא מפסיקים להפתיע
ולרגש .חיה לביא ,נכת פוליו זה שנים רבות ומרותקת לכיסא
גלגלים ,ורחלי כהנא ,רקדנית ומתנדבת ותיקה במרכז הספורט,
חברו זו לזו והופיעו באירוע "שבתרבות" בקריית ביאליק,
האחרון לעונת תשע"ב ,וכן באירוע הסיום של פורום נשים נכות
באיל"ן חיפה ,בניצוחה של העובדת הסוציאלית ענת שפלר.
בשני האירועים רקדו חיה ורחלי שני ריקודים מקסימים לפי
כוריאוגרפיה של מרגרטה פוליאקוב והצליחו להעלות דמעות
בעיני כל הנוכחים.

רוקדים על גלגלים

רוקדים על גלגלים

ערב ריקודים
גלגלים
בכיסאות
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
ביום רביעי 1 ,בפברואר  ,2012התקיים במרכז הספורט של
איל"ן בקריית חיים ערב של מחול ומוזיקה .מזג האוויר
הקר וסוער בחוץ היה תפאורה מנוגדת לחום ולהתרגשות
ששררו בפנים .את הערב הנחה בכישרון רב יוסי פישר
מרדיו חיפה ,וכיבדו אותנו בנוכחותם ,בין השאר ,סגן ראש
העיר חיפה ,מר עודד דוניץ; ראש העיר קריית ביאליק ,מר
אלי דוקורסקי; חברי מועצת העיר קריית מוצקין עו"ד משה
ינאי ומר אייל בר; מנהל מרכז הספורט ,מר עוזי פרלה; יו"ר
איל"ן חיפה ,הגב' שרה לבנשטיין; וכן אורחים ומתנדבים.
נשאו דברי ברכה מר עוזי פרלה ומר עודד דוניץ.

רויטל ויורם סבירסקי בריקוד על כיסאות גלגלים

הקהל שגדש את אולם הכדורסל ואת היציע קיבל באהבה
ובתשואות את רקדני איל"ן חיפה שהופיעו בכמה הרכבים
(עומדים עם יושבים ויושבים עם יושבים) ובסגנונות
מגוונים :ואלס ,סמבה ,ריקודי עם וריקוד מודרני .את קטעי
הריקודים חיברו הכוריאוגרפיות מרגרטה פוליאקוב ותמר
סרוקה ,המלוות את הלהקות כבר שנים ארוכות .מלבדם
הופיעו גם אורן וזהבה ,צמד "רק לגעת" ,חבורת הזמר
"כרמל" בשירים עבריים ,וצמד המוזיקאים "דואו כרמל"
בקטעי מוזיקה קלה.
ערב ריקודים על כסאות גלגלים
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חיפה

אליפות הונגריה
שולחן
בטניס
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

אליפות רומניה
שולחן
בטניס
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

באליפות הונגריה הפתוחה בטניס שולחן לנכים ,שנערכה בתחילת
מרץ  ,2012השתתפו למעלה מ 100-ספורטאים מ 15-מדינות .את
מועדון הספורט איל"ן חיפה ייצג לירן גבע ,המשחק בכיסא גלגלים
בקלאס  .3לירן זכה במדליית כסף ,ובמשחקים הקבוצתיים גבר עם
שמוליק בן עשור מבית הלוחם בחיפה על השחקנים מסלובניה,
הונגריה ,בלגיה ובריטניה וזכה במדליית זהב.

באליפות רומניה הפתוחה לטניס שולחן לנכים ,שהתקיימה בסוף
מאי  ,2012השתתפו יותר מ 80-ספורטאים מ 15-מדינות .בתחרות
זו יוצג מועדון איל"ן חיפה על ידי שני הספורטאים המצטיינים לירן
גבע ואסף גופר .לירן הוא היחיד מבין חברי המשלחת הישראלית
שחזר עם שתי מדליות זהב .הוא גבר על כל יריביו ,ובמשחק האחרון
ניצח ספורטאי הונגרי בתוצאה  .0:3במשחקים הקבוצתיים שיחק עם
שחקן ארגנטינאי ,ויחד זכו במדליית זהב .באליפות רומניה הפתוחה
בשנה שעברה זכה לירן גבע במדליית זהב אחת .אסף גופר זכה
במדליית ארד במשחקים הקבוצתיים בעמידה.

לירן גבע ושמוליק בן עשור

שולחן
בטניס
ליגה
תחרות
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
ביום שבת 31 ,במרץ  ,2012נערכה בבית הלוחם בתל אביב תחרות של
הליגה לנכים בטניס שולחן ,ובסיומה חולקו גביעים למנצחים .ספורטאי
איל"ן חיפה גרפו גביעים והביאו כבוד רב למועדון:
אסף גופר זכה במקום השלישי לנכות קשה בעמידה ברמה א.
לירן גבע זכה במקום הראשון לנכים בכיסאות גלגלים ברמה א.
ליאור אהרוניס בת ה 15-מכרמיאל ,ספורטאית ותיקה באיל"ן חיפה
המתמקדת בשנים האחרונות בטניס שולחן – זכתה במקום הראשון
בנשים נכות בעמידה.
ורוניקה גירנקו בת ה ,14-שהצטרפה למועדון הספורט איל"ן חיפה
בסוף שנת  2011והתגלתה עד מהרה כספורטאית מצטיינת – זכתה
במקום השני לנכות בכיסאות גלגלים ברמה ב.

ורוניקה גירנק
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אסף גופר

לירן גבע

פעילות בסניפים

גמר גביע המדינה
לנכים
בבוצ'ה
מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט
ב 1-במרץ  2012נערכה במרכז הספורט לנכים ספיבק
ברמת גן תחרות גמר גביע המדינה בענף הבוצ'ה .בתחרות
התמודדו שתי קבוצות :ספיבק רמת גן ואיל"ן חיפה,
וחבריהן התחרו במשחקי יחידים ,זוגות ושלשות .איל"ן
חיפה הגיע למקום הראשון במשחקי שלשות ,ולמקום השני
בזוגות וביחידים ...האווירה הייתה מתוחה ,כיאה לתחרות
חשובה .איל"ן חיפה תארח את מועדון ספיבק רמת גן
בשלב חצי הגמר של ליגת הבוצ'ה בחודש מאי.

המשחקים הפאראלימפיים
לונדון 2012

מאת :עטרה בלומוביץ ,מזכירת מרכז הספורט

היו אלו המשחקים הפאראלימפיים המתוקשרים ביותר
והמסוקרים ביותר הן בעולם והן בישראל 165 .מדינות
שלחו מעל  4,000ספורטאים ,ואלה השתתפו בשלל
משחקים מ 30-באוגוסט עד  8בספטמבר  .2012המשחקים
היו מאורגנים למופת ,המתקנים היו משוכללים ,והקהל
היה אוהד ותומך .הכפר האולימפי היה כמובן נגיש ומאובזר
היטב .רוב המתקנים ,חדר האוכל ,חדר הכושר ואזור הבילוי
היו במרחק הליכה מהמגורים.
מועדון ספורט איל"ן חיפה שלח ארבעה נציגים למשחקים
הפאראלימפיים :שלושה שחיינים – ענבל פיזרו ,איאד שלבי
ואראל הלוי ,ושחקן טניס שולחן – לירן גבע .הצטרפו אליהם
המאמן של נבחרת השחייה ,יעקב בייננסון ,ומאמן טניס
השולחן ,בוריס יעקובובסקי.
מסביב לבריכה האולימפית היפה היו  22,000מקומות
ישיבה ,וטמפרטורת המים הייתה  25מעלות .על
ההתעניינות בשחייה יכולה להעיד העובדה כי בכל
המקצים ,הן בשעות הבוקר והן במקצי הגמר ,לא היה
מקום פנוי בטריבונות למרות העלות הגבוהה של כרטיסי
הכניסה .ענבל פיזרו ,סטודנטית בטכניון וחברה במרכז
הספורט מגיל חמש ,היא השחיינית הבכירה ביותר

מר עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט איל"ן חיפה ,מעניק גביע לרפי מנצור,
המנצח בתחרות הבוצ'ה הפנימית

בנבחרת ישראל ,וזו לה הפעם השלישית שהיא משתתפת
במשחקים הפאראלימפיים .ענבל היא דוגמה ומופת
לספורטאית הישגית .היא מתאמנת יום-יום ,ולפעמים
פעמיים ביום ,מתמידה ,שקדנית ורצינית ,והשקעתה אכן
הניבה פירות .ענבל שחתה ארבעה מקצים ,ובשלושה מהם
שיפרה את השיא האישי שלה .היא שבה עם שלוש מדליות
ארד ב 50-מטר חופשי 200 ,מטר חופשי ו 100-מטר חזה,
והביאה כבוד אדיר למועדון שלנו ,לספורט הנכים ולמדינת
ישראל .איאד שלבי ,חבר במועדון איל"ן חיפה משנת ,2003
השתתף גם במשחקי בייג'ין  .2008הוא שיפר את תוצאותיו
וקבע שיאים אישיים בכל ארבעת המִשחים שבהם
השתתף .אראל הלוי ,משוחררת טרייה מהצבא שזו לה
ההשתתפות הראשונה במשחקים הפאראלימפיים ,צברה
הישגים נאים באליפויות בינלאומיות ,אך הפעם לא הגיעה
לגמר .בענף טניס השולחן ייצג את המועדון לירן גבע,
שדורג במקום ה 15-בעולם בקטגוריית יושבים בכיסאות
גלגלים .לירן הפסיד בשני משחקים לשחקן צרפתי
המדורג רביעי בעולם ולארגנטינאי המדורג  24בעולם,
סיים במקום השלישי ולא עלה לשלב הבא .לירן הוא שחקן
מדהים שמשקיע באימון את מיטב מרצו וזמנו ,והוא הגיע
לתחרויות בשיא כושרו.

נבחרת איל"ן למשחקים הפאראלימפיים
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חיפה

בית קסלר
בית קסלר זכה בפרס
האיגוד הישראלי לאיכות
ועוטר ב 5-כוכבי איכות
על ניהול איכותי ומצוין.

בית קסלר
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משה דולב מקבל מגב' חוה שר
מנהלת מיזם האיכות והמצוינות לעמותות את הפרס

סניף ירושלים
חוג מחשבים
תומכת
לקהילה
מאת :לאה שטקל ,מנהלת סניף איל"ן ירושלים
כחלק מהרצון לפעול להעצמת נשים בקהילה קיבל על
עצמו דודו הלל ,מדריך מחשבים ומולטימדיה ,לקדם כמה
חברות בקהילה התומכת בתחום המחשבים והאינטרנט.
הוא נדהם לגלות שההדרכה תכלול אפילו את הדלקת
המחשב ,אבל בזכות הידע המקצועי ,הסבלנות והיכולת
לפשט ולהנגיש את הנלמד ,הוא עמד היטב במשימה.
"הגיעו ימות המשיח!" מתרגשת גרציה" ,אני גולשת
באינטרנט ,מתכתבת עם הנכדים ,ויש לי פייסבוק!

כפולה
באב
ט"ו
חגיגת
מאת :אירית בנימין – רכזת קהילות תומכות
השנה קיבל ט"ו באב משמעות כפולה :לחגיגות האהבה,
שכללו סיפורים ירושלמיים ושירים רומנטיים על הגג מול
נוף מדהים ,נוספה השנה חגיגת חינה אותנטית ומרגשת,
עם תלבושות ,סוכריות וקישוטים ,שאותה חגגו שניים
מחברי הקהילה – פנינה וחיים כהן – שנישאו יומיים לאחר
מכן .מזל טוב! שתזכו להקים בית נאמן בישראל!

נכנסתי לעולם המרתק בזכות החוג שנפתח בקהילה
התומכת לנכים ,וכל הזמן אני לומדת ומתפתחת .אני לא
אותה הגרציה שהייתי לפני שנה ,החיים שלי ושל חברותיי
לקבוצה נהיו יותר מעניינים!"

גרציה מאושרת מהיכולות החדשות

החינה של פנינה וחיים כהן ,עם אירית בנימין ונאוה לבון

קהילות תומכות
תומכותגרציה
קהילותדונה
במוזיאון
ביקור
מאת :אירית בנימין – רכזת
"להוריד את המשקפיים ולכסות בגלימות את כיסאות
הגלגלים" ,צעקה המדריכה במוזיאון בניסיון להשתלט על
גלי הצחוק והבדיחות של חברי הקבוצה ,כשהלבישה אותם
בדמות אצילים וגבירות נכבדות מספרד ואיטליה וניסתה
לצלם תמונות ברוח התקופה ההיא.
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את הסיפור המרתק והכמעט לא ידוע על דונה גרציה,
שהקדימה את הרצל ב 100-שנה ובנתה מעין מדינה
ליהודים בטבריה ,שמענו במהלך הביקור בין חדרי המוזיאון
המשחזרים באותנטיות את התחנות בחייה של האנוסה
שחזרה ליהדותה וניצלה את עושרה וקשרי המסחר שלה
כדי לעזור לבני עמה.

אהרוני יואב ,איתי שפירא ,אלי בירן וגלוריה
בביקור במוזיאון דונה גרציה

פעילות בסניפים

בטבריה
נופש
מאת :אירית בנימין – רכזת קהילות תומכות
"הייתי בהרבה טיולים ונופשים במסגרת עבודתי בעירייה
ובמשרד החינוך ,ואני חייבת לציין
שהנופש הזה שונה בכל קנה מידה" ,סיפרה בהתרגשות
ובהכרת תודה עליזה אהרון ,חברת קהילה תומכת בגילה.
"האיזון בין סיורים מודרכים באתר הארכיאולוגי בבית שאן,
ביקור באתרים ובמוזיאונים שמרחיבים אופקים כמו מוזיאון
דונה גרציה ,אתר גשר הישנה ומרכז המורשת
הצ'רקסית ,ובין חוויות של כיף ותענוג כמו מוזיאון המרציפן
בכפר תבור ויקבי רמת הגולן – יצר תמהיל נכון של נופש
המאפשר לנוח ולהתפנק בבריכה המונגשת ,ועם זאת
לחזור עמוסי חוויות מהביקורים במקומות חדשים שלא
הכרנו .ברצוני להודות לעמותת איל"ן ולצוות הקהילה
התומכת שמלווים אותנו כל השנה ודואגים לגוף ולנפש!"

נופש בטבריה – החוויה הצ'רקסית

פתיחת מצעד הפרוטות
בירושלים
מאת :לאה שטקל ,מנהלת סניף ירושלים
בטקס קצר ומרגש בלשכת ראש העיר ירושלים ,מר ניר
ברקת ,נפתח מצעד הפרוטות בבירה .ראש העיר בירך שני
ילדים מבית הספר אילנות שהשתתפו בטקס ,יונתן סטס
ואחמד עווסאת ,איחל לאיל"ן הצלחה לקראת המצעד
והעניק את תרומת העירייה ,המחאה בסך  3,000ש"ח.
הטקס הביא לסיומן את ההכנות הקדחתניות :במשך
חודשים רבים עמלה רחל אלקוצר ,רכזת מצעד הפרוטות
בסניף ,לגייס למבצע בתי ספר וגורמים נוספים .למרות
הקשיים הרבים ,הצליחה רחל לשכנע רכזים ונציגי בתי
ספר להירתם ולסייע לאיל"ן ,והודות לה ולשאר צוות
העובדים שנרתם בהתלהבות ובהשקעה רבה ,הצלחנו
לממש את המבצע ,לערוך הדרכות בבתי הספר ,לאסוף
את הכספים ולספור אותם.

ראש העיר ניר ברקת מגיש את תרומתו ליוני סטס,
אחמד עווסאת ,רחל אלקוצר ולאה שטקל

נופש בטבריה – טעימות ביקבי רמת הגולן
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ירושלים

מעון גילה
ערב דרום קוראני
מאת :ענת פלדמן – עו"ס ,אחראית פיתוח והדרכה.
כבר שלוש שנים שיש לנו במעון הנכים בגילה מתנדבים מקוריאה
הדרומית שמגיעים דרך ארגון "עמיקו" שהקים יונג גו ,שהיה
בעצמו מתנדב בארץ לפני שנים .המתנדבים מגיעים למעון
לתקופה של כמה חודשים עד שנה ועוסקים בעבודה הקשה
של הטיפול היומיומי בדיירים .אנו מלווים אותם ותומכים בהם
ונהנים לראות את היחסים הנרקמים בינם לבין הדיירים ,המלאים
סבלנות ,רוך וחיבה .בנובמבר החלטנו שאנו רוצים לתת להם
הזדמנות להעניק לנו משהו נוסף :הצצה לתרבות שממנה הם
מגיעים בערב שכולו קוריאה הדרומית .המתנדבים נענו לבקשה,
ועם מתנדבים נוספים מארגון "עמיקו" העלו ערב תרבותי מרגש
מאין כמוהו .בתכנית היו קטעי נגינה בפסנתר ,בכינור ובסקסופון;
קטע של ריקוד מסורתי בתלבושות דרום קוריאניות ,שאותו נוהגים
לרקוד לפני המלך; קטע נגינה בתופים מסורתיים; ריקוד הגנגנאם
סטייל הקוריאני שכבש את העולם; סרטון ובו דרישות שלום
ממתנדבים שכבר שבו לארצם ,וכן שירה משותפת של שירים
בעברית .את הערב סיכמנו בארוחה של מאכלים דרום קוריאניים
שבושלו במטבח המעון בעזרת המתנדבים .אנו רוצים להודות
למתנדבים שלנו :זוריג דורניאם ,הנביט קו ,האנה קו ,יונג הא או
ודניאל רו ולכל חבריהם על האור שהם מביאים עמם לחיי המעון
ועל ההשקעה בערב מרגש ובלתי נשכח.

ריקוד קוריאני מסורתי

מתנדבי עמיקו
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המשפחות
יום
מאת :ענת פלדמן – עו"ס ,אחראית פיתוח והדרכה.
זו השנה השלישית שאנו מקיימים במעון הנכים בגילה יום
משפחות ,והשנה בחרנו לחגוג יחדיו את חג החנוכה .המפגש נולד
מתוך רצון לקרב את בני המשפחות לנעשה בחיי הדיירים ,להכיר
להם את העבודה השיקומית במעון ולתת מענה לצרכים העולים
משני הצדדים.
השנה בחרנו להקדיש את המפגש לנושא שהרגשנו כי הוא מעסיק
רבים :הרחבת המעגל המשפחתי הנמצא בקשר עם הדייר .השנים
עוברות ,הדיירים מתבגרים ,והוריהם מזדקנים ונחלשים ולא תמיד
מצליחים להמשיך ולהיות גורם תמיכה פעיל עבור הדייר כמו שהיו
בשנים עברו .קשה להם יותר מבעבר לקחת את הדיירים לביקורים
בבית או להעניק את הטיפול הפיזי הדרוש .בחלוף הזמן עולה
השאלה מי ידאג לבן או לבת ביום שההורים לא יוכלו עוד לעשות
זאת .לעתים יש אחים שנכנסים לתמונה ,אך יש מקרים שבהם
ההורים מתקשים לשתף בנטל את האחים או בני משפחה אחרים.
במפגש שהתקיים במעון ועסק בנושא זה הזמנו את מר קובי
חיון ,מאמן בחברת "תות – תקשורת ותוצאות" (החברה של אלון
גל) ,להרצות בפני הורים ודיירים על השימוש בכלים של אימון
לצורך לקיחת אחריות על יצירת שינוי בחיים .לאחר מכן התחלקנו
לארבעה מעגלים :שני מעגלים של בני משפחות ושני מעגלים של
דיירים .בכל מעגל עסקו בנושא מנקודת המבט של המשתתפים
בהנחיית מנחות מטעם "תות" והצוות הפסיכוסוציאלי במעון.
הורים בחרו לשתף בקשיים ולשמוע רעיונות שעלו במשפחות
אחרות .דיירים דיברו על הדרך לגרום לבני המשפחה לשמור
על קשר בדרכים אחרות ,לאו דווקא ביקור בבתים ,כמו ליצור
במעון פינות אירוח מתאימות גם לילדים ולפתח את התקשורת
האלקטרונית הרווחת בקרב הדור הצעיר.
את הערב כיבדו בנוכחותם ובדברי ברכה עו"ד אהרן רשף ,יו"ר
הוועד המנהל של המעון; וד"ר יוסי מלר ,העובד הסוציאלי הראשי
של איל"ן שהביא את ברכת ההנהלה .לאחר מכן התרגשנו
בהדלקת נרות חנוכה שעליהם בירך רפי רפאלי ,דייר שהתייתם
מאביו לאחרונה .נהננו ממופע מרהיב של אמן האש גלגלאש,
ולסיום התכבדנו בארוחה חגיגית ,כשהדיירים מארחים את בני
משפחותיהם בחדרי האוכל בקומות המגורים.
לפי התגובות הנרגשות שקיבלנו מהורים ודיירים כאחד ,הערב
אכן עסק בנושא חשוב להם ,ואנו מתכוונים להמשיך ולהעמיק בו
בתקופה הקרובה.

יום המשפחות

פעילות בסניפים

פרוייקט קיץ 2012
שי ִט בספינה כרמלית
וביקור בבית קסלר

מאת :ענת פלדמן – עו"ס ,אחראית פיתוח והדרכה.
בקיץ שעבר החלטנו לקחת את דיירי המעון מירושלים
לרחוץ בחוף ימה של נתניה ,וחתמנו את הקיץ באירוע
מרגש וחגיגי בחוף סירונית בסיוע ובתמיכה מרגשת של
עיריית נתניה .הקיץ חזרנו למנהל החופים ,והוא קיבל
אותנו בחיוך ובמתן סיוע ותשתיות כדבר טבעי ומובן
מאליו בשיא עונת התיירות בחוף.

ותהינו אם יהיו מוכנים לארח אותנו לביקור ולחגיגה
משותפת לסיום הקיץ .משה דולב ,מנהל בית קסלר,
הרים את הכפפה .וכך נפגשנו אנחנו – יעל זפל ,אחראית
שעות הפנאי; אלכס לבלוביץ' ,מנהל התפעול; ואני ענת
פלדמן ,אחראית הפרויקט – עם משה דולב המנהל;
דגנית איטקיס ,העובדת הסוציאלית; פנינה בורודה ,רכזת
הטיפול; ושרבל בחוס ,מנהל המשק והאחזקה .בבית
קסלר התפעלו מהאומץ של שמוליק סורק לצאת לדרך
עם קבוצה כה גדולה של דיירים .הרגשנו אצלם רצון מלא
לשיתוף פעולה ,ויצאנו בהרגשה טובה.
ב 29-באוגוסט יצאנו עם קבוצה של  43דיירים ו37-
אנשי צוות – בהם מנהל המעון ורוב הצוות הבין-מקצועי,
מטפלים ועובדים נוספים – בשלושה אוטובוסים נגישים
מירושלים לחיפה .הגענו למעגן הדי ִג ועלינו להפליג על
הספינה כרמלית למשך כשעה במי מפרץ חיפה .במהלך
ההפלגה כתבו הדיירים על פתקים את כל הדברים
הפחות טובים שעברו השנה ושמהם היו שמחים להיפטר
לקראת השנה החדשה ,ואז חתמנו את כולם בבקבוק
והשלכנו ללב ים ,בתקווה לשנה טובה ומוצלחת.
עם תום ההפלגה המשכנו לבית קסלר ,ושם קיבלו אותנו
בחום רב .אחרי שהדיירים קיבלו טיפול ,ציוותה פנינה
לכל דייר שלנו דייר מבית קסלר שקיבל את פניו .זכינו
לחוויית מפגש מרגשת עם כמה דיירים שלנו לשעבר
שעברו לבית קסלר בגלל הקִרבה לבית המשפחה .הם
נהנו לפגוש עובדים ודיירים שמהם נפרדו לפני כעשר
שנים .לאחר מכן התחלקנו לשתי סדנאות :ליצירת זר
מתוק ולציור משותף .אכלנו ארוחת ערב חגיגית וטעימה
והמשכנו למופע מדהים של אמן להטוטי הכדורים אייל
הורן ולמסיבת ריקודים משותפת ושמחה עם הדי-ג'יי
אלון טולדנו.
בשמונה וחצי בערב נפרדנו בחיוך גדול מהמארחים,
דיירי בית קסלר והצוות במקום ,שהשקיעו הרבה מאמץ
לטובת הצלחת הביקור ,לא לפני שהזמנו אותם לביקור
גומלין במעוננו ,ויצאנו חזרה לירושלים עמוסי חוויות.

דיירי מעון הנכים גילה עולים לספינה כרמלית להפלגה במפרץ חיפה

רצינו גם לערוך אירוע גדול ולחגוג בו את סוף הקיץ.
בעזרת שתי סטודנטיות לעבודה סוציאלית מהמסלול
הקהילתי באוניברסיטה העברית ,מרב זוהרי ויעל גז,
חיפשנו את הדבר הבא .כשאנו מגובים בתמיכה של
מנהל המעון ,שמוליק סורק ,אספו הסטודנטיות את
הדיירים והעובדים לסיעור מוחות ,ובו התבקשו כולם
להעלות רעיונות לחלומות שהיו רוצים להגשים .נזרקו
לאוויר רעיונות שונים ומגוונים ,ואלה שנמצאו אפשריים
מבחינת נגישות הובאו לפני הדיירים להצבעה .הדיירים
בחרו ברוב קולות לצאת לשי ִט משותף .בדקנו ומצאנו
כי במעגן הדי ִג בחיפה יש ספינה ששמה כרמלית ,שהיא
נגישה ומתאימה לצרכינו.
בשלב זה הבנו שדרוש עוד דבר מה כדי למלא את היום.
פנינו למעון המקביל אלינו בקריית חיים ,בית קסלר,

דיירי מעון הנכים גילה יוצרים זר מתוק.
דיירות מגילה ומבית קסלר במפגש מרגש
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ירושלים

ההצגה "גילה"
של חברי החוג לדרמה

מאת :צביה קנל ,רכזת חוגי המוזיקה והדרמה במעון גילה

בקיץ  ,2012במסגרת פסטיבל צמי"ד ,שחקני מעון הנכים
גילה עשו זאת שוב! הם העלו את ההצגה "גילה" על בימת
בית מזי"א במרכז העיר ירושלים ,כשצופה בהם קהל רב,
תומך ואוהד .את המחזה הזה ביימה הגב' יפה שוסטר,
שהחליפה את מר יהודה וקסמן ,שעבד עם השחקנים
במשך שש שנים ,מיום הקמת החוג במעון.
מלבד כישרונה ומקצועיותה של יפה ,היא גם מגלה רגישות
עמוקה לנפש השחקנים ,ובזכות כל אלה היא כתבה מחזה
שבו משולב הסיפור של דבורה עומר "אני אתגבר" עם
חוויות אישיות של חברי החוג .בין לבין שילבה יפה גם
קטעי וידיאו שבהם מככבים שחקנים מהקהילה בתפקיד
שדונים שמשקפים את מחשבותיהם וחלומותיהם של
השחקנים האמיתיים שעל הבמה .שימוש זה במולטימדיה
מרחיב את התפיסה של הצופה כלפי עולמם של נכים
בכיסאות גלגלים.
השנה החלטנו יפה ואנוכי ,כמפיקה בפועל ,להופיע לפחות
עוד פעם עם ההצגה שכל הנוגעים בדבר השקיעו בה
שנה שלמה .בית הלוחם בירושלים ,באדיבותו הרבה ,פתח
בפנינו את דלתו ,ושם העלינו בפעם השנייה את ההצגה
"גילה" .קהל רב אמנם לא הגיע (זו דרכו של עולם ,)...אבל
בין המעטים שהגיעו כיבד אותנו בנוכחות פפה אללו ,סגן
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שחקני מעון גילה ופפה אללו ,סגן ראש העיר
ומחזיק תיק תרבות ואמנויות

ראש העיר ומחזיק תיק התרבות והאמנויות.
כולנו רווינו הנאה וסיפוק מהאווירה האינטימית ,הקרובה
והבלתי אמצעית עם המבקרים שהגיעו ,וכמובן ,עם שחקני
המעון עצמם ,שעבורם הייתה זו חוויה שונה לגמרי מזו
של הקיץ .וכאן המקום להודות לצוות בית הלוחם שאירח
אותנו בנעימות רבה.
כעת אנחנו מתחילים בהכנות ובעבודה אינטנסיבית
לקראת פסטיבל צמי"ד  .2013אני מאחלת לכולנו שנה
פורייה ומלאת יצירה.

פעילות בסניפים

מרכז היום
בירושלים
מרים"
"בית
ביקור
מאת :עינת הלחמי יאורי – מנהלת מרכז יום ,ירושלים
"מתי יגיעו אלינו?" "איזו פעילות נכין?" כך שאלו החבר'ה
בהתרגשות על ביקורם של משתקמי בית מרים במרכז
היום ירושלים .דיירי בית מרים יצאו לטיול בן שלושה ימים
בבירה ,ומובן ששמחנו מאוד והחלטנו לקיים אצלנו מפגש
משותף הכולל ארוחת צהריים .חשבנו על תכנית שתקרב בין
האנשים ותשלב חגיגת יום הולדת של אחד הדיירים ,והחלטנו
להזמין די-ג'יי שיעשה שמח ,כי מוזיקה תמיד מקרבת ונותנת
הזדמנות לשיר ביחד או לחוד למי שרוצה.
היום הגדול הגיע ,וההתרגשות הייתה רבה .לאחר סבב
ההיכרות חגגנו יום הולדת ,רקדנו ושרנו באווירה עליזה
ושמחה .את ארוחת הצהריים קינחנו בעוגות יום הולדת,
ובתום יום מהנה נפרדנו בתקווה לעוד מפגשים כאלה.

ביקור בית מרים במרכז יום ירושלים

הקלפים"
את
"לפתוח
הצגה
מאת :עינת הלחמי יאורי – מנהלת מרכז יום ,ירושלים
אירוע מרגש התקיים במרכז היום ירושלים :באחד מימי
שישי הוזמנו הורי המשתקמים למפגש ,ולאחר קבלת הפנים
הועלתה בפניהם ההצגה "לפתוח את הקלפים".
"אני מה-זה מתרגש ,כל הגוף רועד" ,אמר אחד הדיירים
לפני האירוע ,ואחרת הוסיפה" :עינת ,אם אני אשכח את
המילים "...כך ,בהתלהבות ובהתרגשות ,המתינו המשתתפים
למופע שעליו עמלו חודשים רבים.
במסגרת חוג הדרמה והמולטימדיה בהדרכת פרנק ליעד
ודודו הלל ,יצרו המשתקמים הצגה מרגשת המתארת אהבה
גדולה בין נסיך לנסיכה ,המתקיימת למרות המלחמה בין
ממלכת הלבבות האדומים לממלכת היהלומים השחורים.
המופע משלב קטעי משחק מצולמים המוקרנים על גבי
מסך בצד משחק של החבר'ה על הבמה.
ההורים ובני משפחה נוספים צפו בהצגה בהתרגשות
עצומה ובגאווה גדולה ,ואף התכבדו במטעמים שהכינו
המשתקמים בחוג בישול.

ההצגה "לפתוח את הקלפים" במרכז היום ירושלים

שבועיות
הרצאות
מאת :עינת הלחמי יאורי – מנהלת מרכז יום ,ירושלים
"מי יבוא השבוע?" "על מה תהיה ההרצאה?" כך מקבלים
את פניי החבר'ה בתחילת כל שבוע .מתחילת השנה אנו
מקיימים בכל יום חמישי הרצאות במגוון רחב של תחומים:
הגיע להרצות אצלנו נציג מביטוח לאומי; אביו של אחד
המדריכים שבנה בצעירותו יאכטה באפריקה סיפר על
התהליך והציג תמונות; נציגי רשות העתיקות סיפרו על
שודדי קברים ועתיקות (ממש אינדיאנה ג'ונס); וכן הגיעו
מרצים מרשות הפטנטים ,וטרינר ,נגן גיטרה ,טייס מסוקי קרב
שדיבר על חיל האוויר ועוד.
גם החבר'ה שלנו ראו כי טוב וביקשו להרצות .איציק סיפר על
טיפול בבוטוקס שעבר ,ארז תיאר כיצד כותבים שיר ,אליאור
דיבר על אובדן ,ושרוליק פירט על התמודדות במצבים קשים.
ההרצאות מעניינות ומאפשרות לדיירים להיחשף לתחומים
ולנושאים שאינם מכירים.

דיירי מרכז היום ירושלים באחת ההרצאות השבועיות
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ירושלים

לסופגניות מאפינס
מתכון
בישול
חוג
מאת :עינת הלחמי יאורי – מנהלת מרכז יום ,ירושלים

לכבוד חנוכה ביקשו משתקמי מרכז היום ממדריכת חוג הבישול להכין סופגניות
חמות ומתוקות .החלטנו לשתף אתכם במתכון הנהדר.

סופגניות מאפינס.
חומרים :
 6כוסות קמח
 3כפיות אבקת אפייה
 3כוסות סוכר
( 2 1/4שתיים ורבע) כוסות חלב
 6ביצים
 3כפיות תמצית וניל
 300גר' חמאה מומסת
 1צנצנת של ריבת תותים
ספריי חמאה
אופן ההכנה:
מנפים לתוך קערה את הקמח ואת אבקת האפייה .מוסיפים לקערה את הסוכר
ומערבבים .בקערה נפרדת מערבבים את החלב עם הביצים ,כפית תמצית וניל והחמאה
המומסת וטורפים היטב .מוסיפים את הבלילה הרטובה לתוך קערת הקמח ומערבבים רק
עד שהחומרים נקשרים יחד .משמנים תבנית של מאפינס (רגילה או מסיליקון)
בספריי חמאה או בקוביית חמאה או בחמאה מומסת.
לקישוט:
 9כפות אבקת סוכר
( 1 1/2אחת וחצי) כפיות קינמון
 150גר' חמאה מומסת

מוזגים בערך כף מהבלילה לתוך כל שקע בתבנית המאפינס עד חצי מגובהו .מוסיפים
במרכז כל מאפין חצי כפית ריבה .מוסיפים מעל עוד כף מהבלילה ,עד  3/4מגובה
השקע .אופים את הסופגניות בתנור שחומם מראש ל 200-מעלות למשך  20דקות או עד
שהן מזהיבות .אחרי  20דקות מכבים את התנור ומשאירים את הסופגניות בפנים עוד
 10דקות כדי שימשיכו להיאפות.
מוציאים את הסופגניות מהתנור ומניחים אותן על רשת מוגבהת .טובלים את הכיפה של
הסופגניות במעט חמאה מומסת ,ולאחר מכן בקערה עם אבקת סוכר מעורבבת בקינמון.
מגישים חם או קר.

בתיאבון!
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סניף נהריה
חנוכה
חגיגת
מאת :סימונה בלסן – יו"ר סניף נהריה
ביום רביעי אחד שזכה לתאריך מיוחד שמגיע רק פעם במאה
שנה –  – 12/12/12נפגשנו חברי סניף איל"ן נהריה לחגיגת
חנוכה ולהדלקת נר חמישי .המפגש התקיים באולם קטן
ואינטימי במרכז נהריה ,שקיבלנו כתרומה מבעלי מסעדת
פינגווין הוותיקה .לכניסת האולם הייתה גישה נוחה ,ודאגו
לסדר עבורנו שולחנות מכוסים במפות חגיגיות ופינת
משקאות חמים .הסופגניות התקבלו כתרומה מקונדיטוריית
פאי ,שהיא בין הטובות בעיר ,וסודרו על גבי השולחנות בצד
כיבוד קל ומשקאות .האווירה הייתה צבעונית וחגיגית.
במסיבה נכחו חברי הנהלת הסניף ,חברים הנעזרים בפעילות
הסניף ואורחים רבים ,בהם הגב' יוכי דוברצקי – יו"ר ומייסדת
של"מ (שירות למתנדב) ,פעילים אחרים שעוזרים לסניף
שלנו ונגן אקורדיון ששימח אותנו בשירי חנוכה ובשירי ארץ
ישראל .בין מחיאות הכפיים לשירה המשותפת סיפר לנו הנגן
את קורות האקורדיון והשמיע לנו את הביצועים המיוחדים
לו .בתחילת החגיגה הודלק הנר החמישי של חנוכה ,ואחד
הילדים שר בכישרון ובחן רב .המשתתפים ליוו אותו בעידוד
ובמחיאות כפיים .שתי נשים מחברות העמותה שיתפו
אותנו בסיפורים אישיים מרגשים ומעודדים ,וכן כיבדו אותנו
בנוכחותם העובדים הסוציאלים ורד ויוסי מילר .מצב הרוח
היה מרומם ביותר ,וכולנו זכינו למסיבה נעימה ושמחה.
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נהריה  -חגיגת חנוכה

נהריה  -חגיגת חנוכה

סניף נצרת
חוגגים  60שנה לאיל"ן

מאת :רינה בריל -יו"ר סניף נצרת עילית

בנצרת עילית חגגו את יום ההולדת ה 60-לאיל"ן,
וכל משפחות העמותה לדורותיה – מקטן ועד גדול ,נכים
ונכות ,מתנדבים ומתנדבות ,מהעבר ומההווה – התאספו
לחגוג את האירוע .הוזמנו נכבדי מרכז איל"ן ,ראש העיר
וסגנו ,ראש מנהל חינוך בקהילה ,מנהלת אגף הרווחה,
עובדים סוציאלים ועוד .בירכו באירוע מר שמעון צוריאלי,
מנכ"ל איל"ן; ראש העיר ,מר שמעון גפסו; סגן ראש העיר,
מר אלכס גדלקין; ונציגה מטעם הורי ילדי איל"ן.
האירוע נערך במלון פלאזה ,והתכנית כללה מופע אמנותי
שהגיש בהצלחה רבה האמן טל קרביץ .לאחר המופע
הוגשה ארוחת ערב חגיגית .חלק חשוב באירוע היה
הענקת מגן הוקרה לשתי חברות ותיקות בסניף :הגב'
לאה הייט והגב' רחל קובי ,שנתנו ועדיין נותנות מטוב לבן
ומכישרונן ועוזרות רבות לילדי איל"ן בנצרת עילית .האירוע
היה מאורגן לתפארת ,והתמונות שוות יותר מאלף מילים.
תיקון טעות :בגיליון החגיגי של  60שנה לאיל"ן נפלה טעות,
ויעל משבך הוזכרה במקום לאה הייט .כאמור ,במסגרת
האירוע קיבלה לאה הייט מגן הוקרה על פעילותה בסניף.

לאה הייט קיבלה מגן הוקרה על פעילותה בסניף.
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סניף ראשון לציון
כוריאוגרף חדש ללהקת
ראשון"
"גלגלי
המחול
מאת :שמעון קינן ,יו"ר איל"ן ראשון לציון
להקת המחול "גלגלי ראשון" המשותפת לחברה העירונית
ולאיל"ן פתחה את העונה החדשה עם הכוריאוגרף
רוני סימנטוב המלווה כעשר שנים את להקת נכי צה"ל של
בית הלוחם בתל אביב ואת להקת "גלגל במעגל"
של עיריית הרצליה .עם כניסתו לתפקיד אמר סימנטוב
כי הוא שמח מאוד להוביל את הלהקה "גלגלי ראשון"
ואת חבריה האיכותיים ,וכי הוא מאמין שיחד אפשר להגיע
למחוזות חדשים .אני מבקש להודות לאורלי באור ,מייסדת
הלהקה ,להדר אוריון ולברג'יט יונג שליוותה את הלהקה
מיום היווסדה כרקדנית ,כעוזרת כוריאוגרפית ובשנים
האחרונות ככוריאוגרפית .ברג'יט פרשה מסיבות אישיות,
ואני מאחל לה הצלחה.
אני רוצה להודות לחברה העירונית ולאתי וינטראוב מנהלת
אגף האמנות על המאמץ להביא את רוני סימנטוב ועל
התמיכה הרבה בלהקה.
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תתחדשו :תלבושות
מיוחדים
וכיסאות
מאת :שמעון קינן ,יו"ר איל"ן ראשון לציון
סניף איל"ן ראשון לציון רכש תלבושת ללהקת "יחד" של
בית הספר אשכולות ,המשלבת ילדים נכים בכיסאות
גלגלים עם ילדים רגילים .כמו כן ,נרכשו כיסאות מתכווננים
לתלמידים בעלי נכויות קשות מבית הספר בסך כ35,000-
ש"ח .בית הספר אשכולות בראשון לציון הוא יחיד מסוגו
ומשלב כ 20-ילדים בעלי נכויות פיזיות .כשראיתי את
הלהקה מופיעה בתלבושת היומיומית של בית הספר,
חשתי שצריך לעשות מעשה ושאיל"ן חייבת להיכנס
לתמונה .במופע שלאחר מכן כבר הופיעה הלהקה
בהתרגשות רבה עם תלבושת מרשימה המוסיפה חן רב
להופעה .מלבד זאת ,בתחילת שנת הלימודים פנו אליי
חמישה תלמידים עם נכויות קשות ומורכבות שזקוקים
לכיסאות מתכווננים כדי ללמוד ככל התלמידים .מאחר
שכל התלמידים הנכים מטופלים באיל"ן ,נעשה מאמץ
ונרכשו הכיסאות המיוחדים .הידיעה שהכיסאות יגיעו
התקבלה בדמעות התרגשות של הצוות המטפל בבית
הספר ,של התלמידים ושל ההורים.
תודה מיוחדת לתושבי העיר שבזכותם ובזכות תרומתם
סניף איל"ן פעיל ומקדם את עניינם של הנכים ובני
משפחותיהם בעיר.

סניף רמלה
סניף רמלה של איל"ן
מחדש
נפתח
מאת :עזרא בן משה – יו"ר סניף רמלה
בערב יום שלישי 26 ,ביוני  ,2012פתחנו סוף סוף,
לאחר תלאות רבות ,את סניף איל"ן רמלה.
בעבר היה ברמלה נציג של איל"ן ,יהודה סלקמן ז"ל,
שפעל מביתו במשך שנים רבות ,אך הוא נפטר לפני
כארבע שנים .אין מילים לתאר את האיש ואת פועלו.
יהודה פעל למען ילדי איל"ן בלי גבולות ,לא הכיר את
המילה "לא" ,והאמין שהכול אפשרי למענם.
את הפתיחה המחודשת של הסניף ברמלה
חגגנו בערב מכובד ומרגש שבו נכחו נציג העירייה,
יו"ר ארגוני המתנדבים ,יו"ר איל"ן ברמלה,
המתנדבים ומשפחת סלקמן היקרה.
את המזוזה קבע מר שאול כהן ,נציג רוטרי והנשיא הנכנס.

סניף אילן רמלה
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סניף רמת הגולן
ילדי איל"ן רמת הגולן
חוגגים חנוכה במושב שעל
מאת :יעל מלכה – נציגת איל"ן רמת הגולן

אור רב האיר את מושב שעל כשהגיעו אליו ילדי איל"ן
מיישובי הגולן ,מקצרין ומהכפרים הדרוזיים בוקעתא,
מסעדה ,מג'דל שאמס ועין קניה לחגוג יחד את חנוכה.
האירוע נפתח בברכותיהם של מר מאיר ועיש ,יו"ר הנהלת
איל"ן רמת הגולן; מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; ומר
חיכמת אבו שאהין ,מנהל מחלקת החינוך של בוקעתא.

מסיבת חנוכה במושב שעל

מסיבת חנוכה במושב

אלירן סוטיל מבני יהודה הדליק את הנר השלישי ,והילדים
שרו משירי החנוכה והתכבדו בסופגניות.
אחר כך השתתפו ילדי שעל וילדי איל"ן בסדנה להכנת
חנוכיות מחימר ,צפו במופע קסמים מיוחד לכבוד החג,
רקדו ושרו לצלילי מוזיקה מהנה .במפגש השתתפו כ150-
ילדים ובני משפחותיהם ,והערב קירב ביניהם ושימח אותם,
בעיקר כשקיבלו יחד חבילות שי לחג.
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תודתנו שלוחה לילדי שעל ,למשפחת סטוליאר ולצוות
התרבות והחינוך של המושב ,שקיבלו את פנינו ודאגו לכל
בקשותינו; לבנק הפועלים סניף הגולן ולנציגותיו שהפתיעו
אותנו בבואן ונתנו חבילות שי וסופגניות; לשמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן; לד"ר יוסי מלר וענת לוי שכיבדו אותנו
בנוכחותם; לאביבית שירן ,ורדה הרשקוביץ ,ברסי ספקטור
ויעל מלכה על ארגון האירוע; לוורד שור; לסטודנטיות
לעבודה סוציאלית במגזר הדרוזי לינה והמסה;
ולכל המשתתפים שבנוכחותם הביאו אור ושמחה
למשפחת איל"ן רמת הגולן.

מסיבת חנוכה במושב שעל

סניף רעננה
הפרוטות
מצעד
מאת :נועה דהן ,תיכון אביב רעננה
היי אברהם ,אני נועה דהן מכיתה י( 1כיתת ספורט) בתיכון
אביב .בהתחלה כששמעתי על איל"ן ולא בדיוק פירטו לי מה
המטרה ולמי הכסף הולך ,לא ממש התלהבתי ולא הייתה בי
מוטיבציה .ואז אתה הגעת לכיתה שלנו וסיפרת את הסיפור
האישי שלך שהיה באמת מרגש באופן יוצא מן הכלל .אתה בן
אדם כל כך חזק וכל כך מעורר השראה ומהווה דוגמה ומופת
שאין דבר שיכול לעצור אותך.
אתה הפכת בעצם את הפגם הפנימי שלך ,את המחלה
הפרטית שלך ,למשהו כל כך עוזר ,תורם ועצום ששינה חלק
בחיי מאות אלפי אנשים .כשהגעת לכיתה שלנו וסיפרת את
כל הסיפור שלך וסיפרת על איל"ן בתור אגודה ,החדרת בי כל
כך הרבה רצון לתרום ולהיתרם ,החדרת בי וכמעט בכל הכיתה
מוטיבציה ענקית לצאת להתרמות ביום רביעי על הצד הטוב
ביותר .היום יצאתי להתרמות ברחוב הלוטוס ברעננה ,אני ועוד
שתי חברות שלי ,והתרמנו קרוב ל 900-ש"ח.
עשינו את זה באמת על הצד הטוב ביותר ,וקיבלתי תחושת
סיפוק הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו .יותר נתרמנו מאשר
התרמנו .לסיום ,אני רוצה להגיד לך תודה ,אברהם ,תודה על
הנתינה והרצון הטוב והאין סופי שלך!

תודה!
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סניף תל אביב
לפעמים כל מה שצריך
הזדמנות
זה
מאת :ויקי משעניה ,עובדת בבנק מזרחי טפחות
סניף איל"ן תל אביב נושא בחלק גדול מהוצאות הנסיעה
שלי לבנק ועוקב מקרוב אחר התקדמותי ,והיום אני עובדת
הבנק ממקום אמיתי ,שלם ובלתי מהוסס .המגבלה שלי
קיימת ,היא חלק ממני ,אבל היא לא ניכרת בכלל.
תחילת הקליטה שלי במזרחי טפחות הייתה סטיגמטית ולא
רצו אותי כלל ,ורק המעורבות של איל"ן תל אביב ,ובמיוחד
הגברת חנה לאור ,הפכו את הקערה על פיה ,ועכשיו חיי
היומיום שם בכלל לא סטיגמטיים .ואני בדיוק הטיפוס
שזקוק להזדמנות .משם השאיפה היא רק להמריא.

בית ספר ונצואלה
תעסוקה ירוקה

מאת :אסתר ברגר – מנהלת בית ספר – ונצואלה –קלישר

66

תעסוקה ירוקה אצלנו היא לא רק סיסמה .השנה הרחבנו
את הפעילות בתעסוקה לכל החטיבה הבוגרת ,שש כיתות,
והעשרנו את אפשרויות ההתנסות .המגמה הירוקה מורה
לנו לשמור על איכות הסביבה ,וכך עוסקים תלמידי החטיבה
בעבודה בחומרים טבעיים וממוחזרים .במסגרת שיעורי
משרדאות גרסו התלמידים ניירות או עיתונים שאינם בשימוש.
מהנייר הגרוס הכינו תלמידי כיתת הבוגרים עיסת נייר :הם
מיששו את הנייר הגרוס ,הרטיבו אותו ,לשו והכניסו למערבל.
אחר כך הוסיפו צבע ,לחצו על מתג להפעיל את המערבל,
והנה התוצר  -עיסת נייר בצבע מיוחד .מעיסת הנייר הכינו
הבוגרים דפים ממוחזרים ,ומהם הכינו איגרות ברכה יפהפיות.
את האיגרות שלחנו לבוגרי בית הספר ליום הולדתם .השנה
פתחנו מגמת קדרות .בשיעורי קדרות הכנו עציצים מחימר.
מיששנו את החימר בידיים ,מעכנו אותו ,דפקנו עליו ,עשינו
כדור ,גלגלנו אותו ,ובסוף עיצבנו עציצים .העציצים נשלחו
לשרפה בתנור ,לצביעה בגלזורה ולשרפה נוספת ,וכשהיו
מוכנים שתלנו בהם בשיעור גינון ייחורים של סוקולנטים
(צמחים חסכוניים במים) .ומה עם המִחזור ,אתם ודאי שואלים,
מה עשינו בכל הבקבוקים והפחיות במהלך השנה? ובכן,
הסירו דאגה מלבכם ,גם בזה טיפלנו כמו שצריך :ראשית ,מיינו
אותם לפי סוגים וגדלים .אלו שחייבים בפיקדון נשלחו לאל"ה
(תאגיד המִחזור) ,והאחרים נוצלו כחומר גלם לפעילויות יצירה
בבית הספר .בט"ו בשבט הכנו מהבקבוקים הגדולים פרחים
לקישוט החצר הפנימית של בית הספר ואדניות מקושטות
לשתילת פרחי העונה .מבקבוקים אחרים הכנו ערכות באולינג
לשימוש כלל התלמידים בבית הספר וגם כתפאורה להצגות.
במסגרת התעסוקה התקיימו גם שיעורי נגרות ,ובהם שייפנו
לוחות עץ ,וכל תלמיד עיצב קוביית דומינו ענקית משלו .יחד
יצרנו ערכות דומינו שמשמשות אותנו בכיתה ובבית.
זו הייתה ללא ספק שנה ברוכה בעבודה ,ביצירה ובשותפות
אמיתית בשמירה על איכות הסביבה.
איל"ן תל אביב תומך זו השנה השנייה בפרויקט גינה ותעסוקה
ירוקה בבית הספר ונצואלה

פרויקט גינה ותעסוקה ירוקה בבית ספר ונצואלה

גן און
סנוזלן

קולות מרגיעים ,תאורה צבעונית משתנה ,מגע רך ונעים –
אלה רק מקצת המרכיבים בחדר הסנוזלן (חדר חושים)
בגן און ,שהוקם בזכות תרומה מיוחדת מידידינו
באוסטרליה .החדר אינו גדול ,וכך הילדים יכולים לנסות
ולהגיע לכל הגירויים המצויים בו בכוחות עצמם .ילדה
בעלת תסמונת העצמות השבירות משתחררת בחדר
ורוקדת בחופשיות לצלילי נעימות על פי בחירתה ,בדרך
שאינה מתאפשרת לה מחוץ לחדר .ילדה אחרת ,בעלת ניוון
שרירים ,מתקשה בדרך כלל ליצור קשר וממעטת בדיבור,
אך בחדר היא מרבה לדבר ולשלוט על הנעשה ומשתפת
בסיפורים מעולמה הפנימי.

סנוזלן

פעילות בסניפים

און
בגן
תחושה
קיר
מאת :כרמית קורן רביב ושירה רז ,מרפאות בעיסוק
יום אחד ,כשעמדנו בחצר הגן מול קיר חשוף וריק ,עלה
במוחנו רעיון להשמיש אותו ולהפוך אותו לקיר פעיל,
צבעוני ומושך לעין .כמרפאות בעיסוק חשבנו כיצד להביא
לילדים טעימות מעולם התחושות באופן שיהיה אטרקטיבי
ונגיש ,וכך נולד הרעיון ליצור קיר תחושה שישמש מוקד
פעילות נוסף לילדים בזמן המשחק בחצר.

על הקיר בחצר הגן הצמדנו לוחות בשלל מרקמים ,כמו
דשא סינתטי ,מברשות צבעוניות ,חלוקי נחל ,במבוק
וקוביות לגו שהפכו את הקיר לפעיל .לאחר מכן הצמדנו
אליו בובות ענק של תניני פלסטיק כדי למשוך את
סקרנותם של הילדים.
ילדי הגן אימצו מיד את קיר התחושה ,והם נהנים
להשתמש בו ,לחוש אותו ולבנות עליו .הצבעוניות המושכת
והאפשרות לשימוש עצמאי השיגו את המטרה במלואה.

ילדים קטנים נוטים ,מדרך הטבע ,לגעת בכל דבר
ולהסתכל בכל מה שהם נוגעים בו .הילד לומד על תכונות
ויחסים בין עצמים על ידי נגיעה בחפצים ובמרקמים ,וזהו
הבסיס להתפתחות חזותית ,מוטורית ורגשית .התגובה
למגע מעוררת את הגוף לתגובה מוטורית .למערכת
החוש יש יחסי גומלין גם עם ההתפתחות הקוגניטיבית,
הרגשית והחברתית של הילד ,אך אצל ילדים בעלי קשיים
מוטוריים ,יש מעט מאוד הזדמנויות להתנסויות תחושתיות
ספונטניות .הקיר נועד אפוא להנגיש התנסות במרקמים
באופן עצמאי ובלי תיווך של מבוגר ולהעשיר את החוויה
החושית של הילדים כחלק מהפעילות בחצר הגן.
לצורך איסוף חפצים וקבלת השראה נסענו לדרום תל
אביב ,שוטטנו בשוק הכרמל ,הרחנו ,מיששנו והוצפנו
במראות ,בצבעים ובמרקמים ,ולבסוף בחרנו חומרים
להרכבת קיר התחושה.
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תל אביב

און
גן
גינת
מאת :כרמית קורן רביב ושירה רז ,מרפאות בעיסוק
בגינת הגן שלנו אנו מטפלים עם הילדים באדמה,
מדשנים ,הופכים ועודרים .אנחנו זורעים זרעים של פרחי
בר שהבאנו מטיול בשדה הקרוב ,משקים אותם ועוקבים
אחר התפתחותם .אנחנו שותלים שתילי ירקות ופרחי נוי,
מטפלים בהם ומטפחים אותם ונהנים מפריחתם .את תוצרי
הירקות והתבלינים אנחנו קוטפים ואוכלים .שמחה גדולה
במיוחד מסבים לנו צמחי התות ,שלהם בנינו חממה .אנו
עוקבים אחרי בעלי חיים קטנים כמו נמלים ,זחלים ופרפרים,
ומתחברים לעונות השנה דרך מעקב אחר השינויים בגינה.
עץ השקד למשל פרח במלוא הדרו בדיוק ביום הולדתו
בט"ו בשבט .מי שלא ראה שמחתו של ילד נכה בזמן טיפול
בצמחי הגינה ,לא ראה שמחה מימיו.

בית מליכסון
חוג ציור ,תרומת השכנים
מקאן-אריקסון
מאת :דוד נוי – מנהל המפעל המוגן -בית מליכסון
בבית מליכסון חודשה בהתנדבות ובאהבה פעילותו של
החוג לציור בהדרכתה של הגר נחום מחברת מקאן-
אריקסון .וזו אינה התמיכה היחידה שמקאן-אריקסון תומכת
באיל"ן בכלל ובבית מליכסון בפרט :החברה מפיקה בתרומה
את כל קמפיין ההסברה של איל"ן כבר כמה שנים ,ועובדיה
אימצו את בית מליכסון .בעבר תרמה החברה חוג צילום
לחברי המפעל המוגן ואירחה תערוכת צילומים מפוארת
באכסדרה של בניין החברה.
בחוג הציור השנה משתתפים עשרה חניכים במפגש
שבועי ,והם נפעמים ונרגשים מהיכולת ליצור ,לצייר ולהביע
רגשות בצבעים עזים וחמים .בשם החניכים ,תודה רבה
לאיל"ן על שיצרה את החיבור המיוחד הזה ,ובעיקר לחברת
מקאן-אריקסון ,למנהלים ולעובדים הקשובים ,המחבקים
והתומכים במפעל המוגן כבר שנים רבות.

גינת גן און

חוג ציור בבית מליכסון
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חוג ציור בבית מליכסון

פעילות בסניפים

יבשים"
"פירות
מאת :דוד נוי – מנהל המפעל המוגן -בית מליכסון
בזכות התמחותנו באריזות שי קיבלנו על עצמנו גם השנה להכין
אריזות של פירות יבשים לקראת ט"ו בשבט עבור חברות אחדות.
החניכים שמחים מאוד לצאת קצת מהשגרה ולבצע את האריזה
(וגם קצת לזלול) ונלחמים מי יעבוד בפרויקט .כדי לספק את
רצונם של רוב החניכים ,אנחנו מבצעים ביניהם תחלופה.

אורזים אריזות פירות יבשים לקראת ט"ו בשבט.

הניקרה
הטיול לעכו וראש
מאת :שלמה שרה -עובדת המפעל בשם כולם

הגנים הבהאיים בעכו

רציתי לספר קצת על הטיול שערך המפעל ל 33-חניכים .יצאנו
בתאריכים  28ו 29-באוקטובר לראש הנקרה ולעכו .התחנה
הראשונה הייתה גן הבהאים בעכו ,שם קיבלנו הדרכה על
המקום .השבילים היו מרוצפים חצץ ,והסבירו לנו כי אבני חצץ
משרות רוגע .היו שם גם פרחים יפים מאוד .משם המשכנו
לראש הנקרה ,והעלייה ברכבל הייתה חוויה כיפית מאוד .גם
ישבנו בחוף הים מכיוון שהיה מלא ,והצוות לא רצה שנפספס
את הרכבל .ישנו באכסניית הנוער בעכו ,שהייתה כמו בית
מלון ,ולמחרת ביקרנו במרכז האבירים בעכו ,וגם שם נהנינו
מאוד .כל הכבוד להנהלת איל"ן שאפשרה את הטיול הזה.

בעיר העתיקה בעכו

בחוף בצת
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תל אביב

מרכז היום בתל אביב
דיווח מהשטח :מה מספרים
הדיירים ואנשי הצוות
יוסי ס' :כיף לי עם החברים ,זאת הסיבה שאני כאן.
נטלי :אני שמחה להיות כאן ,זה נותן לי המון.
רבקה :מאז היכרותי עם המקום נפתחתי לאנשים מדהימים,
מלאי אהבה ואכפתיות.
יניב ,איש צוות :מקום של אושר ותקווה.
סבטלנה :בשבילי זה המקום הכי טוב ,הכול קורה ,צוחקים,
כועסים ,מדברים ,יש אקשן .האדם הכי טוב בשבילי זה יניב המדריך.
יעל :אני אוהבת לבוא ,נהנית להשתתף ,לכתוב .אני אוהבת
שקוראים את מה שאני כותבת.
עידן :אני נהנה מהחברים ,במיוחד מיאיר ,ונהנה לכתוב עם ציפי
סיפור בהמשכים.
יהודית :אני אוהבת את האנשים ,במיוחד את ציפי וסבטלנה,
ונהנית מהמקום.
איריס ,אשת צוות :גן עדן ,מקום של שפיות ,מקור לבריאות נפשית.
שולי ,סטודנטית מתנדבת :אני לומדת פיזיותרפיה ,וכיף לי מאוד,
חבל שזה רק יום בשבוע.
שרית ,בת שירות לאומי :אני נהנית לתרום במסגרת השירות
הלאומי במקום נפלא זה.
מיכאל ,איש צוות :אין זה כי אם בית אלוהים,
וזה שער השמים בשבילי.
משה :כיף לי ,אני נהנה להשתתף בשיעורי מוזיקה ושירה
עם ליאת וציפי.
אלעד :הרווחתי חברות טובה עם כולם.
גידי :בעיניי המקום יפה ,האנשים לא (חחחחחח) .כשבאתי לפה
שערותיי היו שחורות ,עכשיו הן לבנות ,מרוב שחיי דבש
קיבלתי סוכרת.
גיל :מקום טוב ,יש הרבה פעילות מבורכת.
ליליה :סיבה טובה לקום בבוקר.
איגור :זה מקום מדהים.
ים (חבר חדש) :תודה שנתתם לי את המקום להיות בו.
אלכסיי :אני נהנה לשמוע שירים ולפעמים סיפורים מצחיקים עם
ציפי והחבר'ה.
בת חן :כיף להיות במקום שאפשר לסמוך על האנשים.
הדר :המרכז הוא כמו משפחה בשבילי ,אני נהנית מיוגה ונהנית
לשמוע על סופרים ויצירותיהם עם ציפי והחבר'ה.
שלומית ,בת שירות לאומי :כיף לי לעשות פה שירות לאומי,
בזכות החברה.
גיא ,מדריך :מרכז היום של איל"ן הוא עץ שמניב ללב ולנשמה
פירות קסומים.
אורלי :אני מרגישה תקועה .אני רוצה להתקדם .אני מרגישה
עצובה .הכול קשה כל כך .קמתי הבוקר בתחושה מוזרה ,עם רצון
למצוא מקום .אולי לימודים עם עבודה .להכיר אנשים חדשים,
ליצור מגעים אנושיים ושוב ליצור שמחת חיים .אני עדיין מחפשת
את עצמי.
כפיר ויאיר:
יאיר :כל השנה יש חידושים ,מההנהלה ועד החברים .הסיפור
התחיל במקום קטן בתוך העיר רמת גן.
כפיר :אם תשאלו מתי 2008 ,זה הזמן.
יאיר :אני התחדשתי במדעי המחשבים.
כפיר :ואני קיבלתי תיאטרון שבלעדיו אין לי חיים.
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כפיר ויאיר :רק בחוג פסיכודרמה אנחנו סובלים ,אך אל תיבהלו,
יש חבר'ה שמחים .בסופו של דבר ,זה ייגמר ,וגם אנחנו
נהיה שמחים.
אנה :שוב יש חוג אמנות ,למרבה המזל .אותי זה החזיר לחיים .יש
טעם לחיי ,יש לי סיבה לקום בבוקר.
עודיי ,פיזיותרפיסט :אני נהנה מהעבודה עם החבר'ה שמנסים
לתפקד מעבר ליכולתם ,רוצים להצליח ולא מוותרים.
לריסה ,מדריכה :אני מכורה למקום ,מרגישה שהחברים גנבו את
לבי ,וזה ממריץ אותי בעבודה.
שרית :בשבילי המקום הוא קשר עם אנשים חיים ,אני נהנית,
אוהבת את כולם.
אני ,מנהלת המרכז :זו זכות עבורי לעבוד עם החברים פה ,לא
מפסיקה לחשוב איך לפתח עוד ועוד.
יוסי ס :כף לי עם החברים  ,זאת הסיבה שאני כאן.
נטלי :אני שמחה להיות כאן זה נותן לי המון.
רבקה :מאז הכרותי עם המקום נפתחתי לאנשים מדהימים ,מלאי
אהבה ואכפתיות.
יניב ,איש צוות :מקום של אושר ותקווה.
סבטלנה :בשבילי זה המקום הכי טוב ,הכל קורה ,צוחקים ,כועסים,
מדברים ,יש אקשן .האדם הכי טוב בשבילי זה יניב המדריך.
יעל :אוהבת לבוא ,נהנת להשתתף ,לכתוב.
אוהבת שקוראים את מה שאני כותבת.
עידן :נהנה מהחברים ,במיוחד מיאיר ,נהנה לכתוב עם ציפי
סיפור בהמשכים.

פעילות בסניפים

לספארי
טיול
מאת :אנה בטיר כתבתנו לענייני טיולים

במרכז היום
חנוכה
מסיבת
מאת :אני זילברמן ,מנהלת מרכז היום

כל החבר'ה 14 ,במספר ,נכנסנו למכוניות ויצאנו לספארי.
נסענו לתוך השטח כשמסביבנו אריות ,ג'ירפות ויען שניקרה
במקורה הגדול על חלון המכונית .חששנו שהיא תידרס,
אך התברר שיענים יודעות לדאוג לעצמן .הפילים הפתיעו
כשהשתמשו בחדק שלהם כמו ביד .הקופים היו מקסימים.
לא אהבתי את ישבנם האדום ,אך אהבתי לראות את
התנהגותם הקרובה לבני אדם.

המסיבה התקיימה בנר רביעי של חנוכה .החברים הגיעו
קצת מאוחר מהרגיל ,נהנו ממופע סטנדאפ ומנאום מרגש
שקראה אנה וגם אני .קבוצת היוגה הכינה עבורנו מופע
מקסים ביותר ,וחולקו מדליות של צדיקים למתנדבים שלנו.
לפני מסיבת הריקודים עם הדי-ג'יי דניאל ,פיצחו החברים
פיניאטה שתכולתה התפזרה על הרצפה להנאת כולם.

היציאה יחד ,כל החברים ,הייתה חוויה מרגשת ומרתקת.
ארבעה מחברינו הלכו לאיבוד ,ויחד דאגנו ,נרגענו וצחקנו.
השף מיכאל המהולל הכין לנו המבורגר ,קבב וסלטים .היה
טעים ונעים .נהנינו מאוד .חבל שכמה חברים היו חסרים.

החבר'ה בספארי

מסיבת חנוכה במרכז היום

יום
למרכז
חדש
מבנה
מאת :אנה בטיר חברת מרכז היום לנכים בוגרים איל"ן תל אביב
כולנו מצפים למקום החדש ומחכים בהתרגשות לפתיחתו.
אנחנו שומעים על תכניות ,שרטוטים ,מהנדסים ,מגרש,
אדריכל ,ישיבות ועניינים .זה לא מעניין.
תכלס ,מתי נכנסים לבית החדש
ומתחילים חיים חדשים?
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