עלי איל"ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)
גיליון מס' ƒ 39ספטמבר 2013

דבר יו”ר הנהלת איל”ן
ברצוני לפתוח את דברי הפעם בברכה חמה לגב' חנה לאור על זכייתה ב"אות
הנשיא למתנדב" לשנת תשע"ג אותו קבלה בטקס מרגש במשכן הנשיא בנוכחות
בני משפחתה וחברים מאיל"ן .חנה ,יקירת איל"ן וממייסדי העמותה ,פועלת עשרות
שנים וממשיכה בפעילותה הנמרצת עד היום כיו"ר סניף איל"ן תל אביב וכחברת
הנהלת איל"ן .אין ראויה ממנה לאות המכובד! אנו מוקירים את תרומתה רבת השנים
לאוכלוסיית הנכים בישראל ולארגון איל"ן ומתברכים בפעולותיה .יישר כח ואיחולי
בריאות טובה והמשך עשייה פורייה!
השנה קיימנו את האסיפה הכללית של איל"ן במכון ויצמן למדע ברחובות .באסיפה
אושרו הדוחות הכספיים של העמותה שהוגשו באופן המדויק ובמועד הנדרש ,כבכל
שנה ,לרשויות החוק .חלקה השני של האסיפה הוקדש לטקס ואירוע שהעלה על
נס את פעילותה של הגב' ורה ויצמן ז"ל ,רעיית נשיא המדינה הראשון חיים ויצמן ז"ל,
למען ילדי איל"ן ובו השתתף שר המדע והטכנולוגיה יעקב פרי ,ידיד גדול של איל"ן.
השר ציין בדבריו כי יפעל גם בממשלה בה הוא חבר כיום לקידום זכויותיהם ושיפור איכות חייהם
של הנכים במדינת ישראל ויסייע לאיל"ן במידת יכולתו .ברצוני להודות לשר פרי על החיבוק
החם ,על מעורבותו ועבודתו הציבורית למען איל"ן בפרט ולמען ציבור הנכים בכלל .
בחודש יולי הלכה לעולמה תמר קולק ,רעיית ראש העיר ירושלים בעבר ,טדי קולק ז"ל .תמר
קולק הייתה מעמודי התווך של איל"ן ,כיהנה כיושבת ראש סניף ירושלים של איל"ן במשך 25
שנה ,פעלה בעיר למען אוכלוסיית הנכים והקימה עבורם מוסדות ייעודיים ביניהם גם מעון לנכים
צעירים הנקרא על שמה "בית תמר" .בצניעותה ובנחישותה  ,התוותה דרך לרבים וטובים שבאו
אחריה בתחום ההתנדבות והשיגה הישגים משמעותיים לרווחת אוכלוסיית הנכים במדינה .הנהלת
איל"ן ומשפחת איל"ן כולה מרכינה ראש בצער ומשתתפת באבלה של המשפחה.
קייטנות הקיץ ומחנות הבוגרים של איל"ן בהם השתתפו כ 900-ילדים ובני נוער הסתיימו גם
השנה בהצלחה גדולה  .ברצוני להודות לקיבוצים ולישובים שאפשרו לילדים ליהנות מחוויה
מיוחדת זו ולהורים רבים חופשה ומנוחה מהטיפול בילד הנכה .תודה גדולה לקיבוצים וליישובים
המארחים ,לבנק איגוד שתומך כבר שנים רבות בפעילות קייטנות הקיץ לחברות ואנשים פרטיים
שנתנו מעצמם ושתרמו כסף ,מוצרים ושעות רבות של התנדבות ואהבה; ולצוות איל"ן שהדיר
שינה מעיניו בחודשים האחרונים מתוך תחושת אחריות ושליחות לביצוע מושלם של מבצע אדיר
זה .לכולכם תודות והערכה רבה ממני ומכל הנהלת איל"ן.
נבחרת השחייה הפאראלימפית הישראלית חזרה מאליפות העולם במונטריאול שבקנדה עטורה
בשתי מדליות – שתיהן של שחייני איל"ן – השחיין איציק ממיסטבלוב זכה במדליית זהב במשחה
 100מטר חופשי והשחיינית ענבל פיזרו ,שזכתה ב 3-מדליות באולימפיאדת הנכים בלונדון ,זכתה
גם במדליית כסף באליפות העולם במשחה  200מטר חופשי.
איל"ן מעריכה ומוקירה את הישגיכם וגאה בכם על ההתמדה ,הנחישות והדוגמא שאתם
מציבים לדור הספורטאים הצעירים של איל"ן ושל מדינת ישראל כולה!
אנו ממשיכים להתקדם בפרויקט הדגל שלנו ,בניית  3מרכזי יום לנכי איל"ן .בחלקם אנו נמצאים
כבר בתחילת תהליך הבנייה .איל"ן ממשיכה בגיוס המשאבים לפרויקט אדיר זה ותעשה כל
שביכולתה לזרז את התהליכים כדי לתת מענה מהיר לנכים הנמצאים כיום ללא מסגרת
מתאימה לצרכיהם.
אני מאחל לכולם המשך שנה טובה ומלאה סיפוק ועשייה ברוכה.

						
					

2

רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל”ן

דבר מנכ"ל איל”ן
הקיץ כבר מאחורינו ,ואנו עדיין נפעמים מהפרויקט הנפלא של הקייטנות.
בכל שנה מחדש אנו עדים לנכונות של הקיבוצים והיישובים הקהילתיים
המארחים בהתנדבות את קייטנות איל"ן לחבק את ילדינו ולהעניק להם
חוויה בלתי נשכחת.
השנה נתקלנו בקושי יחסי בגיוס ילדים לקייטנות ,בשל סמיכות מפעלי הקיץ
של עמותות אחיות ובשל ימי בין המצרים שחלו השנה בתחילת החופש .למרות
זאת ,עמדנו באתגר ושיבצנו בקייטנות כ 900-ילדים ובני נוער נכים .זה המקום
להוקיר ולהעלות על נס את רוח ההתנדבות והנתינה ללא גבולות של בני הנוער
הנפלאים החונכים את ילדינו .תקצר היריעה מלתאר את ההתלהבות והשמחה
שהם מקרינים סביבם ואת המאמץ הגדול שלהם בשבוע הקייטנה .על מקצת
מחוויות הקייטנות תקראו בגיליון זה.
האספה הכללית של איל"ן התקיימה השנה במכון ויצמן למדע ,בהזמנת בית ויצמן וכהוקרה
לאשת הנשיא הראשון הגב' ורה ויצמן ז"ל שהייתה ממייסדות איל"ן .הגב' ויצמן הייתה מארחת
בביתה שבמכון ובבריכת השחייה הצמודה לאחוזת הנשיא את קייטנות איל"ן הראשונות של
ילדי הפוליו ברחובות בשנות החמישים .בוגרי איל"ן מסניף רחובות מכהנים היום בהנהלת
הסניף ובירכו את באי האירוע .התרגשות גדולה אחזה בבוגרים שהוזמנו לאירוע לראות את
עצמם במצגת שהוצגה על הגב' ורה ויצמן ועל פעילותה למען איל"ן.
כשמדברים על ותיקים אי אפשר שלא להצדיע לגב' חנה לאור ,חברת הנהלת איל"ן ויו"ר סניף
תל אביב .חנה נמנית על מייסדי איל"ן הפעילים עד היום וזכתה להוקרה על פועלה הרב עת
הוענק לה "אות הנשיא למתנדב" .ברכת בית איל"ן לגב' לאור ואיחולי בריאות ונחת מפעילות
רצופה ,ארוכה ונושאת פרי המשמשת דוגמה ומופת.
בסוף יולי הלכה לעולמה בגיל  96הגב' תמר קולק ז"ל .תמר ,יקירת איל"ן ,הייתה ממייסדי
העמותה ומפורצות הדרך להתנדבות בציבוריות הישראלית .במשך עשרות שנים עמדה
תמר בראש הסניף הירושלמי של איל"ן ויזמה הקמת מוסדות כמו בית הספר אילנות ,מעון
גילה ,המחלקה התעסוקתית ובית תמר ,מעון ייחודי לילדים נכים שאף נקרא על שמה .תמר
הייתה אישה צנועה ואפילו נחבאת אל הכלים ,והליכותיה היו בניגוד גמור לנחרצותה ולנחישות
שגילתה במלחמתה על זכויות הנכים .איל"ן התברכה בדור מייסדים שתרם לבניינה של
החברה בישראל ,והגב' תמר קולק היא דוגמה לדור נפילים זה .יהי זכרה ברוך.
בצד ההצלחה בקייטנות ובפעולות הקיץ עברנו גם משברים שעליהם אנו מקווים להתגבר
ולהמשיך הלאה בכוחות מחוזקים.
לאחרונה הצטרפו לשורותינו מתנדבים חדשים שקיבלו על עצמם לנהל כמה סניפים .קיימנו
עבורם יום עיון בנושא קליטה והפעלה של מתנדבים ,ואנו מודים למצטרפים החדשים
ומברכים אותם על קבלתם למשפחת איל"ן.
אסיים בברכת שנה טובה ומוצלחת לכל בית איל"ן ולכל עם ישראל,
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שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל”ן

כללי

האספה הכללית של איל"ן
במכון ויצמן למדע
 1ביולי 2013
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.

האספה הכללית של איל"ן התארחה השנה במכון ויצמן
כמחווה לפעילותה של הד"ר ורה ויצמן ז"ל ,רעיית הנשיא
הראשון מר חיים ויצמן ,למען אילנשיל פוליו (כיום איל"ן)
וכאות הוקרה לתרומתה לקייטנות הקיץ הראשונות של
הארגון למען הילדים נכי הפוליו ברחובות.
את חלקה הראשון של האספה פתח יו"ר הוועד המנהל
של איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,אשר בירך את באי האירוע
והודה למתנדבים שנאספו מקצוות הארץ .בדבריו סיפר מר
רצאבי על התקדמות התהליך לחידוש החזון ולבניית תכנית
אסטרטגית לשנים הבאות שתצעיד את איל"ן קדימה .הוא
עמד על חשיבות העברת הידע והניסיון הרב שהצטבר
בעמותה בשישים שנות קיומה ועדכן כי השנה נעשה
באיל"ן תהליך מעמיק שבו נטלו חלק מתנדבים ועובדים,
ומטרתו להתוות דרכי פעולה ולממש את חזון העמותה
הלכה למעשה .בהמשך עמד על הצורך לרענן את השורות
ולגייס מתנדבים חדשים בסניפים ובמוסדות וציין את יציאת
משלחת השחיינים של מרכזי הספורט של איל"ן לאליפות
העולם בשחייה בקנדה באוגוסט ואת הישגי ספורטאי איל"ן
במשחקים הפאראלימפיים שנערכו בלונדון .לסיום שלח
היו"ר ברכה חמה לגב' חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב
וחברת הוועד המנהל של העמותה ,לרגל זכייתה ב"אות
הנשיא למתנדב" שהוענק לה באוגוסט .2013
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,דיווח על הפעילות
שנעשתה בשנה החולפת ומנה מקצת מהתכניות לעתיד.
בין היתר ציין את פעולתם ואת תרומתם רבת המשמעות

יעקב פרי שר המדע והטכנולוגיה עם יו"ר הנהלת איל"ן אהוד רצאבי,
מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי וחברי סניף רחובות וראשל"צ

שולחן הנשיאות של האסיפה .מימין :מירי בן יהושע -יו"ר ועדת הכספים של איל"ן,
עו"ד פנינה אלרעי -יו"ר האסיפה הכללית ,חברת הנהלת איל"ן,
אהוד רצאבי -יו"ר הנהלת איל"ן ,שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן

של המתנדבים לאיל"ן ואת מינוים של מתנדבים לתפקידים
חדשים בסניפים ובמוסדות ואיחל להם הצלחה בתפקידם
החדש .בין המינויים החדשים :הגב' שוש דהאן – יו"ר סניף
צפת; מר שלמה גריידי – יו"ר סניף הרצליה; מר איציק
קירשנבאום – יו"ר סניף כרמיאל; ומר שמשון ניר – יו"ר הוועד
המנהל של מעון גילה.
המנכ"ל דיווח כי תהליך בנייתם של שלושת מרכזי היום
בירושלים ,בתל אביב ובחיפה מתקדם ,וכי בחיפה כבר החלו
בבנייה בפועל .עוד סיפר כי הורחב מערך השירות הסוציאלי
של איל"ן על ידי העסקת עובדות סוציאליות מרחביות
בצפון הארץ ובדרומה .בתחום הפרסום ויחסי הציבור מסר
המנכ"ל כי בשנה החולפת התקיים קמפיין יום התרמה נרחב
ומוצלח ,וכן עמד על חשיבותן של פעולות ההסברה לאורך
כל השנה ,לרבות הרחבת השימוש ברשתות החברתיות
לצורך חשיפה ,גיוס משאבים ועוד.
מר רחמים מלול ,ראש עיריית רחובות ,בירך את באי
האספה ,סיפר על שיתוף הפעולה הפורה בין עיריית רחובות
לארגוני המתנדבים בעיר בכלל ועל שיתוף הפעולה המבורך
עם עמותת איל"ן בפרט והבטיח להמשיך ולתמוך באיל"ן.
לאחר מכן אושרו כנדרש הדוחות הכספיים של העמותה
לשנת .2012
את החלק הטקסי של האספה ,שבמרכזו עמדה השנה
פעילותה של הד"ר ורה ויצמן ,כיבד בנוכחותו שר המדע
והטכנולוגיה ,חה"כ יעקב פרי" .איל"ן הוא ארגון שמוכיח
עשרות שנים עד כמה תרומתו היא קריטית וקיומית
לאוכלוסיית הנכים בישראל ולרווחת משפחותיהם" ,אמר מר
פרי" .כוחה של חברה נמדד ביכולתה להנחיל את הערבות
ההדדית כלפי האוכלוסיות המוחלשות ,ואין ספק שהערבות
הזו החלה כאן באיל"ן ,ולנו כמדינה יש עוד עבודה רבה .אני
מאמין שהמדינה צריכה לפעול להבטחת עצמאות מרבית
לנכים תוך מאמץ אמיתי ורגיש לשלבם בכל תחומי החיים
ובמיוחד בתעסוקה .השנה איל"ן שם דגש על נושא קידום
ההשכלה הגבוהה לאנשים עם מוגבלות פיזית ,דבר שרק
מוכיח את ההשקעה לא רק בטיפול בנושאים קיומיים אלא
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כללי
גם בנושאים חברתיים חשובים ביותר" .יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי ,הוסיף כי השר פרי תומך באיל"ן שנים רבות ואף
לקח בעבר חלק פעיל באגודת הידידים של הארגון.
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,התייחס לתרומה ולתמיכה
הגדולה שהעניקה הגברת הראשונה ורה ויצמן לארגון איל"ן
בכך שהעמידה לרשות העמותה את גן האחוזה ,את הבריכה
ואת היער שמסביב לטובת הפעלת קייטנה לילדים נכים
בחופשת הקיץ ,וכן תרמה אישית תרומה נכבדה בכל שנה
לקרן מיוחדת על שמה שיועדה אך ורק להפעלת קייטנות
לילדי איל"ן הנכים ברחובות.
מר שמוליק שובלי ,חבר הנהלת סניף איל"ן ברחובות שהיה
חניך בקייטנת ורה ויצמן ,אמר בהתרגשות" :כילד נכה פוליו
בשנות החמישים והשישים חרוטה במוחי ובזיכרוני ,כנראה
לעד ,ולא רק בי אלא גם במוחם של ילדים אחרים כמוני,
הקייטנה שיזמה הגב' ויצמן ,שאף טרחה לגייס כספים
עבורה ,והכול לטובת הילדים נכי הפוליו ורווחתם בחופשת
הקיץ .הקייטנה של ורה השכיחה מאתנו את בתי החולים,
הטיפולים הקשים ,הכאבים והבדידות החברתית שבאה
בעקבות כל אלה .חוויית הקייטנות נותרה בזיכרוני ובזיכרון
חבריי כרצף של זיכרונות נעימים ,שמחה ,צהלות ילדים,
חיוך שלא מש מפנינו .בקייטנות נחשפנו לפעילויות מהנות
ויצירתיות ,לחיי חברה תוססים ,ואפילו לאוכל ולממתקים
שלא תמיד היו מנת חלקנו בשאר ימות השנה".
יו"ר סניף איל"ן ברחובות ,דניאל טרי ,אמר כי כנכה פוליו
שגדל ברחובות והשתתף אף הוא בקייטנת איל"ן בבית ויצמן
הוא שמח במיוחד שהאספה מתקיימת במכון כהצדעה
לפעילותה החשובה של ורה ויצמן בסניף המקומי בעשור
הראשון לקיומו.
על החלק האמנותי באספה הייתה אמונה בת אל יצחק,
חניכת איל"ן ששרה שירים מרגשים כשהיא מלווה בגיטרה
על ידי המתנדב אודי אהרוני .לאחר מכן נהנו האורחים
מהרצאה מרתקת מאת ד"ר ליאור חביב ,חוקר במכון ויצמן,
נכה ,שסיפר על התמודדותו ,על השתלבותו בחיי האקדמיה

מצביעים על אישור הדוחות הכספיים של איל"ן לשנת 2012
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ועל עבודתו המדעית המתמקדת בפיתוח מערכת שתאפשר
לאנשים משותקים לתקשר באמצעות מחשב המופעל על
ידי שאיפות ונשיפות עדינות דרך האף.
לסיום הוקרנה מצגת מרגשת על "מפעל קייטנות הקיץ
של איל"ן מאז ועד היום" .המצגת כללה תמונות היסטוריות
מרגשות מימי קייטנות איל"ן בגן בית ויצמן ועוררה זיכרונות
רבים בקרב כמה מחברי איל"ן שנכחו באולם וזיהו את
עצמם כילדים בקייטנה ברחובות.
איל"ן מבקשת להודות מקרב לב לשר יעקב פרי,
לראש העיר רחובות מר רחמים מלול ,לד"ר אריאל היימן
מנכ"ל מכון דוידסון לחינוך מדעי ,לד"ר ליאור חביב,
לצוות מכון ויצמן ויד ויצמן ולכל מתנדבי איל"ן שלקחו חלק
באספה .תמיכתכם ושותפותכם לעשייתנו נוסכות בנו את
הכוח להמשיך ולפעול למען אוכלוסיית הנכים בישראל.

בת אל יצחק  -חניכת איל"ן עם המתנדב המלווה בגיטרה אודי אהרוני.

שמוליק שובלי ,חבר הנהלת איל"ן רחובות,
מספר על חוויותיו כילד בקייטנת איל"ן בבית ויצמן

יקירת איל"ן חנה לאור
זוכת "אות הנשיא
למתנדב" לשנת 2013

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.

הגב' חנה לאור ,יקירת איל"ן ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב וחברת
הנהלת איל"ן ,היא אחת ממקבלי "אות הנשיא למתנדב" לשנת
 .2013האות הוענק לגברת לאור בטקס חגיגי בבית נשיא
המדינה בחודש אוגוסט במעמד בני משפחתה וידידים.
חנה לאור פועלת בהתנדבות כבר למעלה משבעים שנה.
את ערכי ההתנדבות ינקה בבית הוריה ,והיא משמשת
דוגמה לעשייה ללא גבולות למען אוכלוסיות נזקקות ,ובראשן
אוכלוסיית הנכים בישראל .חנה פתחה גם את ביתה לכל נצרך
והנחילה רוח של התנדבות בסביבה ובקהילה הקטנה של תל
אביב והאזור בשנות החמישים .ומאז ועד היום המשיכה לפעול
במבחר תחומי התנדבות ,בהם סיוע לעולים חדשים בכל גלי
העלייה ,סיוע לבעלי מוגבלויות בחינוך בספורט ועוד רבים.
בעת מגפת הפוליו בראשית שנות החמישים הייתה חנה ,אחות
במקצועה ,בין המתנדבים הראשונים בתל אביב שהתגייסו
לעזרת הילדים הנפגעים ומשפחותיהם ,שרובם היו עולים
חדשים שאך הגיעו ארצה ולא ידעו כיצד להתמודד עם
הצרה שניחתה עליהם .המדינה עוד הייתה בחיתוליה ,ולא היו
בידיה המשאבים לתת מענה למשפחות שילדיהן נפגעו .חנה
עמדה אפוא בראש קבוצת מתנדבים שהבינה את הצרכים
והחלה לדאוג לרכישת אביזרי שיקום ,לסיוע למשפחות בארגון
פעילויות חינוך ופנאי מותאמות לילדים ,ובד בבד הייתה בין
השותפים למבצע חיסון האוכלוסייה הבריאה לאחר שהובא
ארצה חיסון סלק.
בהמשך הדרך התמסדה פעילותה ההתנדבותית של חנה
כשנוסד אילנשיל פוליו ,שהיא הייתה בין מקימיו .חנה המשיכה
לפעול באופן אישי לרווחת הילדים הפגועים ומשפחותיהם,
וכעת גם קידמה באופן מערכתי את הרחבת הפעילות
ההתנדבותית לכל חלקי הארץ .לאחר שנים אחדות עלה
הצורך לטפל גם בנפגעי שיתוק מוחין שהיו בחסותו של ארגון
שתל"ם .חנה זיהתה את היכולת לאגד כוחות ולטפל במשותף
באוכלוסייה בעלת מאפיינים דומים ,והייתה בין הפעילים
והמובילים שהביאו לאיחוד בין אילנשיל פוליו ובין שתל"ם
לארגון אחד ששמו איל"ן.
מאז פועלת חנה באותה הרוח של התנדבות ועשייה ,ואף
השכילה להרחיב את תחומי הפעילות לחינוך ,ספורט ,רווחה,
תעסוקה ועוד .היא פעלה להקמת מוסדות חינוכיים טיפוליים
בתל אביב ,בהם גן הילדים און ובית הספר און ,שהוקמו
בזמנו על ידי איל"ן וזוכים עד עצם היום הזה לטיפוח ולסיוע
של העמותה .בזכות פעילותה באיל"ן ,יוזמתה ונחישותה של
חנה הוקם בנתניה מעון הנכים הראשון בארץ ,והיא גם סייעה
ופעלה רבות להקמת בית מלכסון ,המפעל המוגן של איל"ן,
שבו מועסקים היום כ 150-נכים בוגרים ,וכן להקמת מרכז
הספורט לנכים ספיבק ברמת גן.
מפעל חשוב נוסף לרווחת הילדים הנכים שבו הייתה חנה
מעורבת הוא קייטנות הקיץ המיוחדות .כבר בשנות הפעילות

אהוד רצאבי יו"ר הנהלת איל"ן
שכיבד את חנה לאור בהשתתפותו באירוע המכובד

הראשונות עלה הצורך לאפשר לילדים הנכים ליהנות מחופשת
קיץ כמו כל ילדי ישראל ,ויותר מכך ,לאפשר למשפחות
מנוחה מהטיפול היומיומי הקשה בילד הנכה .מאחר שהתנאים
בקייטנות העירוניות לא אפשרו לשלב בהן ילדים עם מוגבלויות
ונכויות כילדי הפוליו ,הבינו חנה ומתנדבי איל"ן כי יש ליצור
מסגרת קייטנה ייחודית לילדים אלה ,ויחד הקימו את המפעל
האדיר .מאז ועד היום מתקיים מפעל קייטנות הקיץ של איל"ן,
שבו משתתפים כ 1,000-ילדים בכל קיץ .הילד הנכה מבלה
שבוע ימים ,עם לינה ,בפעילויות פנאי והנאה ,ומשפחתו זוכה
להתאווררות ולהתרעננות כדי לאגור כוחות להמשך הטיפול בו.
במסגרת תפקידיה המגוונים ,חנה מכהנת עד היום כיו"ר סניף
איל"ן תל אביב ,חברה בהנהלת איל"ן הראשית וממשיכה
בפעילות יומיומית מול מוסדות עיריית תל אביב ,מטופלים,
מתנדבים ועובדים .גולת הכותרת של פעילותה היום היא
הקמת מרכז יום לנכים בעלי מוגבלות קשה בתל אביב,
פרויקט שעלותו כ 10-מיליון ש"ח ,שייתן מענה לעשרות
רבות של נכים היושבים כיום בביתם בבדידות ובחוסר מעש
וממתינים למקום שייתן להם תעסוקה ועניין בחייהם .את כל
הפעילות הענפה הזו ביצעה חנה בלהט אך בצניעות וללא
פרסום ,תרמה מזמנה וממשאביה האישיים וגייסה את כל
משפחתה למפעל חיים זה.
על כל אלה זכתה חנה לאור לקבל את "אות הנשיא למתנדב"
לשנת  2013כהוקרה על תרומתה רבת השנים לאוכלוסיות
נזקקות רבות ,לאוכלוסיית הנכים בישראל בפרט ולחברה
הישראלית בכלל.
הנהלת איל"ן ,מתנדבי איל"ן ועובדי העמותה מברכים את
הגב' חנה לאור ,יקירת איל"ן ,על הזכייה באות המכובד
ומוקירים את תרומתה רבת השנים לאוכלוסיית הנכים
בישראל ולארגון איל"ן.
יישר כוח ואיחולי בריאות טובה והמשך עשייה פורייה!
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כללי

קייטנות קיץ 2013

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים.
הקיץ עבר חלף לו ,וגם השנה התקיימו קייטנות הקיץ של
איל"ן והתנהלו כרגיל בצורה מופתית ומעוררת כבוד והתרגשות.
השנה כלל מעגל הקיבוצים והיישובים המארחים  38יישובים
שאירחו כ 900-ילדי איל"ן.
אנו מברכים את קיבוץ מגל וטל מנשה ,שאירח השנה קייטנת
איל"ן בפעם הראשונה .הערכה ותודה גדולה שלוחות אליכם
מהנהלת איל"ן ,מהילדים וממשפחותיהם על שהצטרפתם
למפעל קייטנות הקיץ של איל"ן שמביא שמחה רבה לילדים
וגאווה גדולה לאיל"ן!
הקייטנות התקיימו גם בקיבוצים וביישובים שזו להם מסורת
רבת שנים ,והם :בני ראם ,חיספין ,רמת מגשימים ,מרכז
שפירא ,אלון שבות ,אורנית ,מעלה אדומים ,עין הנציב ,בארות
יצחק ,לביא ,כפר הרא"ה ,ראש צורים ,טירת צבי ,בית רימון,
כפר עציון ,מירב ,שפיים ,קדומים ,קרני שומרון ,אשדות יעקב,
עלומים ,עין צורים ,סעד ,מגדל עוז ,שלוחות ,גן שמואל ,כוכב
השחר ,יבנה ,נוף איילון ,נחלים ,מעגן מיכאל וגבע.
תגובותיהם של הילדים והמשפחות מחממות את לבנו ונותנות
לנו כמו תמיד את הכוח להמשיך ,ואנו כבר מתחילים לחשוב
ולתכנן את השנה הבאה!
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,וד"ר יוסי מלר ,העו"ס הראשי
של איל"ן ,ערכו ביקורים בכל אחת ואחת מהקייטנות כדי
להודות אישית לבני הנוער המתנדבים הנפלאים ,לחברי
הקיבוצים והיישובים המארגנים ולכל השותפים לעשייה.
תודה גדולה שלוחה לכולכם על עשייה מלאת נתינה ואהבה.
יישר כוח ,ושתזכו להמשיך ולתת גם בשנים הבאות.

קייטנת איל"ן בכפר הרא"ה

מאת :שרי דדוש ,רכזת הקייטנה

"מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו"...
חופש ,קיץ ,טיולים ,מחשב ,טלוויזיה ,עבודה ...ובני הנוער של
כפר הרא"ה מנצלים את החופש לעשות עוד משהו ,משהו
בשביל מישהו.
זו השנה השביעית שבה נוער הכפר מרים פרויקט אדיר
ומחמם את הלב :קייטנת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים),
שבוע שלם של פעילויות חווייתיות מבוקר עד ערב של הנוער
שלנו עם בני הנוער של איל"ן.
בשבוע אחד הספקנו ליהנות בסופרלנד ,בקיאקים ,בספארי
ובקולנוע ,להשתתף במעגל מתופפים ,בסדנת צחוק ,בסדנת
שוקולד ,בסדנת בועות סבון ,במופע של "דולמן" איש הבובות
ובמופע של להטוטן ,התפנקנו בגבינות יעקבס ובהרא"ה
בקפה ,ואפילו הזמר עידן עמדי קפץ אלינו לביקור של
צילומים וחתימות .הצלחנו לאפשר לאותם נערים לשים את כל
המגבלות והקשיים בצד למשך שבוע אחד ופשוט ליהנות.
השנה זכינו בקייטנה גדולה מתמיד :הגיעו אלינו  28בני נוער
מקסימים של איל"ן מכל רחבי הארץ ,בעלי מוגבלויות שונות,
מלאי שמחת חיים וחכמת חיים .הכמות הגדולה של משתתפי
הקייטנה הפכה את השבוע הזה למאתגר מאוד ,אך מספק לא
8

פחות .היה מדהים לראות את הכמות העצומה של המתנדבים,
את המסירות הגדולה ואת ההתמודדות בבגרות רבה עם כל
המכשולים .הנוער שלנו טיפל בנערים בשמחה ובסבלנות,
במקלחות ,בהאכלות ובכל ההתארגנות היומיומית הלא פשוטה.
קשה לתאר את התחושות שעולות למראה פרויקט כזה ,קשה
לתאר את ההערכה הרבה כלפי כל העוסקים במלאכה.
אחת ממתנדבות הקייטנה מספרת" :הלילה שלפני הקייטנה
פרפרים בבטן ,המון חששות ,מפגש עם משהו קצת אחר,
ולא משנה כמה פעמים כבר עברת את הקייטנה ,וכמה אתה
כבר מכיר הכול ,עדיין ההתרגשות בשיאה .ואז מגיע יום ראשון
בבוקר .מעגל היכרות ,וכבר הכול מרגיש טבעי ,זורם .ומיום
ליום אתה רק מעריך את הנערים האלה יותר ,וכל חוויה אִתם
חושפת עוד צד ועוד צד בהם ובך .החוויה של הקשר שבין
המדריך לחניך היא משמעותית מאוד .שבוע שלם של ביחד כל
כך קרוב וצמוד יוצר חיבור ומקרב .החוויה האישית של המדריך
מול עצמו היא עוצמתית ,ואחרי הקייטנה ממשיכים הלאה עם
פרופורציות אחרות על החיים.
במהלך הקייטנה אתה נתקל בקשיים ,לפעמים הכוחות קצת
נגמרים בעקבות עבודה פיזית ורגשית כל כך אינטנסיבית .אבל
רק להסתכל מסביב ולראות שכולם נהנים ושהצלחנו להרים
ביחד משהו כזה ,נותן לך עוד כוחות .החוויה הקבוצתית שעברנו
– שבוע שלם ,כולנו ביחד עושים משהו טוב! – אין יותר מגבש
ומאחד מזה .הנוער הוא כבר לא אותו נוער! וכשמגיעים ליום
האחרון ,למרות העייפות הרבה ,אתה מרגיש שאם רק ייתנו לך,
אתה ממשיך לעוד שבוע מטורף כזה בשמחה".
הנוער שלנו זכה להיפגש עם אנשים מדהימים ועם חוויה בלתי
נשכחת ,אך יותר מכול ,זכה להיפגש עם עצמו ,להיפגש עם
כוחות הנתינה הגדולים שבו .כך ,העבודה המתישה במהלך
הקייטנה עשתה עבודה הפוכה :כולנו יצאנו מלאי כוחות! כי
אין דבר עוצמתי יותר מחיוך של חניך ,אין דבר משמח יותר
מהידיעה שאת כל העבודה שעשינו במהלך השבוע ,ההורים
של אותם נערים עושים יום-יום ,שעה-שעה ,ובידינו נפלה הזכות
לאפשר להם שבוע של מנוחה.
לסיום נרצה לומר תודה ,קודם כול לבני הנוער המדהימים!
תודה גם לכל אנשי הכפר ולתורמים שנרתמו וסייעו בכל מה
שצריך .תודה על ההקפצות ,על האירוח בבתים ,על החיבוקים
הגדולים ועל הידיעה שאתם פה לכל דבר.
תודה לכל בעלי העסקים שפתחו את הלב.
ותודה לקב"ה על שזיכה אותנו בכוח לתת ,לשמח ולהתאהב.

קייטנת איל"ן בקיבוץ לביא

מאת :מירה שרון

קייטנת איל"ן בלביא הפכה למסורת שהילדים שלנו אוהבים
ומצפים לה .ואומר יותר מזה :גם קבוצות הילדים הקטנים ,ולא
רק ילדי התיכון האחראים לקייטנה בפועל ,מצפים לקייטנה
ובאים לבקר את ילדי איל"ן השוהים בלביא .ילדי הקייטנה
ומשפחותיהם נהיו חברים ,ואפילו מעין משפחה שנפגשת פעם
בשנה .האחים הקטנים של ילדי הקייטנה קשרו קשרים חמים
עם התיכוניסטים שלנו ,ובסוף הקייטנה הייתה הפרידה קשה
עד דמעות .עכשיו כולם מחכים לשנה הבאה.

קייטנת איל"ן באשדות יעקב

מאת :צוות המדריכים וסמדר

בשבוע שעבר התקיימה אצלנו קייטנת איל"ן כמבצע של
חברת הנעורים ,רגע לפני שהם יוצאים לחופשה שלהם .המבצע
מתאפשר רק הודות לתרומות שנאספו בין חברי קהילת "נוף
אשדות" ,וזה הזמן להודות לכולכם ,לכל החברים שרואים בעין
יפה את המשימה החינוכית שלה זוכים בני הנוער שלנו.
מדי שנה נוספים אלינו חברים חדשים עם נכונות לעזור ולתת
יד ,אם ברעיונות ואם בביצוע של מפעלי הקייטנה ,וזה מחמם
את הלב ונותן דוגמה חיובית למדריכים הצעירים שמתמסרים
לטובת הילד שבו הם מטפלים.
השנה חזרו אלינו שמונה מילדי הקייטנה לקיץ נוסף,
וההתרגשות הייתה רבה ,אף שלא ידענו איך זה ישפיע על
השבוע .כמו כן ,הצטרפו אלינו בוגרי חברת הנעורים לעזרה –
ממסיימי י"ב ועד בנים בוגרים שחוו את הקייטנה כנערים ,כך
שאני מרשה לעצמי לומר שהחוויה נחרטה בלבם.
ובנימה אישית :הימים שלפני הקייטנה גורמים מתח עצום
לנוכח גודל האחריות ,אך התגייסות הנוער מרחיבה את הלב,
והמשמעות מקבלת את המקום החשוב ביותר.

נערי חברת הילדים כותבים:
אנו ,נערי חברת הילדים ,קיימנו השבוע קייטנת איל"ן .בשבוע זה
חוו ילדי איל"ן בעזרתנו שלל פעילויות בקיבוץ ומחוצה לו שכללו
משחקי חשיבה "פלונטר" ,בריכה ,טיול שארגנו בחורי אשדות
לרמת סירין ,יצירה והיכרות עם מחשב במול גלעד ,מופע של
קוסם ,אפייה עם שי אורבך ,נסיעה ליער אודם וסרט בבית
גבריאל ,ארוחת ערב של בנות החינוך ,מעגל מתופפים ,פעילות
עם בעלי חיים ,בית אייל וארוחת סיום בצל תמר.
עבורנו קייטנת איל"ן היא שבוע מיוחד ומהנה שבו אנחנו
נפגשים עם דברים שאנחנו לא רגילים לראות ולחוות ביומיום;
שבוע שבו אנחנו מקבלים זווית ראייה אחרת על פעולות
שגרתיות כמו לזרוק כדור או לאכול בסכין ומזלג ,פעולות שלנו
נראות כדבר מובן מאליו ,אך לילדי איל"ן הן מאמץ יומיומי.
בקייטנה נוצרו קשרים מיוחדים עם הילדים ,צחקנו אִתם,
אִתם ,ואפילו
השתוללנו אִתם ,בילינו אִתם ,שתינו ,אכלנו ,ישנו ִ
התקלחנו אִתם ,ובקיצור – חווינו אִתם הכול.
לפני שילדי איל"ן הלכו הביתה שמענו מפיהם איך עבר להם
השבוע .כששמענו אותם מדברים ,וחלקם אף בוכים ,על שהם
צריכים לסיים ולהיפרד מאתנו ,הבנו שהצלחנו לגרום להם
הרגשה טובה .בלבנו גם אנו הרגשנו כך והתרגשנו .מקווים
שמסורת זו תמשיך גם בשנה הבאה .אנחנו כבר מחכים לזה!
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כללי

החוג החברתי לצעירים

מאת :שלומציון רויטמן ,רכזת חוג הצעירים.

ב"ה החוג החברתי של הצעירים פורח!
בכל שבוע מתקיימת פעילות מהנה מאוד ומגוונת לחניכים:
גם פעולה לפי קבוצות וגם פעילות משותפת של כל החוג
יחד .החוג החברתי מחולק לשלוש קבוצות לפי גיל .הקבוצה
הצעירה ביותר הצטרפה רק השנה לחוג החברתי ,והשם
שבחרו לה הילדים בעצמם הוא זברה .הם משתתפים בפעם
הראשונה במסגרת חברתית לא פורמלית ואוהבים מאוד
את החוג החברתי.
קבוצת זברה קיימה שבת ביישוב פדואל שבשומרון ,ולרוב
הילדים הייתה זו הפעם הראשונה שבה ישנו מחוץ לבית.
הם התארחו אצל משפחות ואכלו סעודות משותפות באולם
האירועים של היישוב .היו משחקים ופעילויות לאורך השבת,
וכמובן אווירה מהנה וכיפית.
גם לשתי הקבוצות הבוגרות יותר בחוג החברתי – קבוצת
נעלולים וקבוצת בימבה – התקיימו שבתות כאלה .קבוצת
בימבה התארחה ביישוב גינות שומרון ,וקבוצת נעלולים
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ביישוב צופים שבשומרון .בסוף השבת קיבלו כל חברי
הקבוצות חולצה של הקבוצה שלהם .כל השבתות היו
מוצלחות מאוד ,ומלבד הפעילויות והמשחקים המהנים ,זה
היה זמן איכות לכולם ביחד!
נוסף על כך ,באסרו חג פסח ,יום המימונה ,יצאנו לטיול
בהרצליה .את היום פתחנו במשחק באולינג מהנה במיוחד,
ועשינו שמח עם מוראלים ושירים גם תוך כדי המשחק.
הילדים התרגשו מאוד .הייתה להם הזדמנות לשחק בסיוע
המתנדבים ,והאווירה הייתה מצוינת.
המשכנו למשחק חפש את המטמון ברחבי קניון שבעת
הכוכבים .התחלקנו לקבוצות של שישה חבר'ה ,וכל קבוצה
קיבלה דף משימות שהיא צריכה לצלם .המשימות דרשו
לשתף את האנשים שבקניון ,למשל להצטלם עם זוג
תאומים ,להצטלם עם עשרה אנשים שמחזיקים שלט "החוג
החברתי" ,להצטלם בתוך חנות בגדים ועוד .האנשים בקניון
שמחו מאוד לשתף פעולה ,ואי אפשר היה לפספס את
הקבוצות השמחות שהסתובבו במקום.
אחרי המשחק עשינו מנגל על חוף הים בהרצליה ,וקינחנו
בארטיקים טעימים .לבסוף חזרנו הביתה שמחים ומרוצים!

שבת נעלולים

שבת בימבה

שבת זברה

באולינג

תמר קולק ,יקירת איל"ן,
הלכה לעולמה
תמר קולק הלכה לעולמה בגיל  96כשמאחוריה שנים רבות
של עשייה נרחבת למען החברה בישראל בכלל ולמען
אוכלוסיית הנכים בפרט.
תמר נמנתה על מייסדי איל"ן ,כיהנה במשך יותר מ25-
שנים כיו"ר סניף איל"ן ירושלים ולאחר מכן כנשיאת הכבוד
של הסניף ,והייתה פעילה בכל התחומים שבהם עוסק
הארגון :גיוס כספים ,קשרים עם רשויות ,איתור נכים והקמת
מסגרות שיספקו את צורכיהם המיוחדים בתחומי החינוך,
הדיור ,התחבורה ,התעסוקה והרווחה.
בזכות פעילותה הענפה של תמר הקימה איל"ן בירושלים
ארבעה מוסדות חשובים :בית הספר אילנות לילדים נכים,
מעון לנכים בוגרים בגילה ,המחלקה התעסוקתית ומעון
משפחתי לילדים נכים שאף נקרא בית תמר כאות הוקרה
והערכה לפועלה הרב.
על אף מעמדה הרם של תמר בירושלים ובציבור הישראלי,
היא נודעה בצניעותה הרבה .ברוח התנדבותה ובכוח
אישיותה גייסה תמר מאות מתנדבים שנרתמו לעזרת
הנכים ולמבצעים הרבים שיזמה למען גיוס כספים והחדרת
המודעות והסובלנות כלפי נכים .תמר הייתה פונה אישית,
במכתבים בכתב ידה ,לידידים וחברים בארץ ובעולם כדי
לרתום אותם לסייע ולתרום למען רווחת הנכים בירושלים.

גישתה האנושית והחמה כלפי בני אדם ורגישותה הרבה
עמדו לזכות איל"ן ותרמו תרומה גדולה ביותר להכרה
בארגון ובחשיבותו .לאות הערכה קיבלה תמר בשנת 2000
את עיטור יקירת איל"ן .בשנת תשנ"ו הייתה תמר ממקבלי
"אות הנשיא למתנדב" על מפעל חיים של עשייה למען
הקהילה ולמען אוכלוסיית הנכים.
איל"ן מרכינה ראשה ואבלה על לכתה של אישה מופלאה.
תנחומינו שלוחים למשפחה .יהי זכרה ברוך.

זיכרונותיי מתמר קולק
סיפרה :אתי חדד ,דיירת בבית תמר
כתבה :לאה שטקל ,מנהלת סניף איל"ן ירושלים

"תמר הייתה אישה מדהימה והותירה בי חותם" ,במילים אלו תיארה
אתי ,דיירת בבית תמר ,את זיכרונותיה מתמר קולק .תמר הייתה
מסבירת פנים ונעימה ,ועצוב היה לשמוע על פטירתה ולהשתתף
בהלווייתה .עוד סיפרה אתי כי זכור לה הביקור האחרון המשותף
של תמר עם טדי קולק בבית תמר ,כאשר היא זכתה להגיש לתמר
פרחים .באותו המפגש סיפרו דיירי הבית על חייהם במסגרתו.
כשנודע לאתי כי טדי קולק נפטר ,היא ביקשה לנסוע ולנחם את
תמר והגיעה בשעת צהריים .למרות אי הנוחות ,כשנודע לתמר כי
הגיעה דיירת מבית תמר ,היא התפנתה לקבלה.
אתי חזרה והדגישה כי תמר קולק ז"ל הייתה אחת הנשים
המשמעותיות בחייה ,ופניה מסבירות הפנים חקוקות בלבה.
יהי זכרה ברוך.

תמר קולק בחנוכת בית תמר החדש עם יו"ר איל"ן מר אהוד רצאבי
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סניף באר-שבע
מרכז היום

על המחזה "טיפוסים" שעלה לציון
 11שנים להקמתו של מרכז היום

חומרנות והישגיות-יתר ,מעט מאוד דברים מרעידים לנו את
ציפור הנפש .אילו הייתי מבקרת תיאטרון ,הייתי נותנת למחזה
חמישה כוכבים וממליצה :רוצו לראות .זהו מחזה שיגרום
לכם לצחוק ,לדמוע ולקבל בעיטה בבטן.
אסיים כפי שסיימתי את הערב לציון  11שנים למרכז היום:
איל"ן באר שבע – אימפריה!

מאת :ירדנה חזקיהו ,חברת מרכז היום בבאר שבע

בפעם הראשונה שהתבקשתי להנחות את ערב ההצדעה
לאיל"ן רעדתי מפחד ומהתרגשות ,ובכל זאת "סיפקתי
את הסחורה" ואפילו נהניתי .בפעם השנייה היה קל יותר,
בעיקר משום שהערב התנהל בלובי של מרכז היום .חגגנו
אז עשור למרכז ,ובערב נשזרו אלמנטים אישיים שלי שנגעו
בעמקי נשמתי.
כעת ,בפעם השלישית ,דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום ,אפילו
לא הכינה אותי מראש .יום לפני כן היא שאלה לדעתי,
וכשנעניתי בחיוב ,כתבה את הטקסט .כמה שעות לפני
המעמד קיבלתי אותו לקריאה ראשונה .התרגשתי כמו קודם,
אך הניסיון עשה את שלו .כמובן ,המטרה החשובה עמדה
לנגד עיניי ,והקהל שהורכב ברובו מבני משפחה היה חם
ואוהד ,כך שהרגשתי בבית.
בטקסט נאמר שמרכז היום הוא בית שני לחבריו ,וחשוב לי
להדגיש שלא מדובר בקלישאה .בני משפחתי ישבו עם שאר
הצופים בקהל והיו גאים בי .כשהחלה ההצגה "טיפוסים",
עבר בהם רעד של התרגשות .זו אינה הפעם הראשונה שאני
כותבת לעלון של איל"ן על החוויות שלי במרכז היום ,אך
הפעם חשוב לי לכתוב על החוויות שעוברים בני משפחתי
מאז נחשפנו לעמותה המופלאה הזו.
כאשר חליתי ,לפני עשור ויותר ,העולם כפי שהכרנו אותו
כמשפחה נעלם ,ונכנסנו למציאות שונה ,אחרת .מציאות
שבה אימא ,שהייתה בריאה וחזקה ,כבר לא הולכת לעבודה
אלא נשארת בבית כואבת ודואבת ,משתעממת ,כועסת ולא
משלימה עם האובדן היקר של החיים הקודמים .שמוליק,
אישי היקר ,אלוף נעוריי מאז התיכון ,חיפש פתרונות והיה די
מתוסכל .כאשר התוודענו למרכז היום ולכל המתנות שיש לו
להציע ,רווח לו ולילדיי האהובים שגיא ואור.
כשצפינו בהצגה "טיפוסים" ,הסצנות שבהן לא מכבדים ו"לא
סופרים" את הנכים היו כה אמיתיות ,עד שכל שנותר לנו היה
למחוא כף ולדמוע .אך בבית החם של איל"ן משקמים את
הכבוד של הנכה שהחברה לפעמים דורסת ורומסת ברגל
גסה ,ביודעין או שלא ביודעין .המחזה החשוב הזה מעביר
מסר קשה שלא נעים להפנים ,מציב מראה מול החברה,
ומה שנשקף ממנה קצת מכוער וקצת כואב אבל אנושי .אין
ספק שהמחזה מנער ,מעיר ומאיר.
בני משפחתי שצפו בי מנחה את הערב ,ראו את האימא
שעבדה פעם בבנק ,ונראיתי להם חזקה ובריאה למרות
הנכות ולמרות כיסא הגלגלים .מרכז היום של איל"ן אמנם לא
מרפא אותנו ,אבל הוא דואג שנדע שאנחנו שווים ובעלי ערך
ועושה את מרב המאמצים כדי שהחברה הסובבת תראה
אותנו כאנשים ותתייחס אלינו בכבוד שאנו ראויים לו בזכות
ולא בחסד.
העובדה שההצגה תעלה עוד פעמים רבות ושהמסר החשוב
שלה ייראה ויישמע על במות ברחבי הארץ וייגע בלבבות
רבים – יש לה ערך שלא יסולא בפז .היום ,בעידן של
12

מר עופר פישר -עובד בתרכובות ברום ומנהל חבורת הזמר של הברום .מתנדב במרכז
היום שבאירוע היה אחראי על הפעלת התאורה וההגברה ,יעקב אמסלם  -במאי.
מוטי אלטנני  -מטופל במרכז היום  -באירוע  -מפעיל התאורה וההגברה

זוהר קדם  -מרכז תחום ההוראה העיסוק ותרבות הפנאי במרכז היום
ומירי זקוטו  -מטופלת במרכז היום .בסצנת זוג נשוי בסופר בהצגה

ברכת ראש העיר ,מר רוביק דנילוביץ' ,לאיל"ן ולמרכז היום

מר רוביק דנילוביץ  -ראש העיר באר שבע
ושניר בר חנין  -מטופל במרכז היום שהפעיל בהצגה את הכתוביות

פעילות בסניפים
רשמים אישיים מאחורי הקלעים
של המחזה "טיפוסים"

מאת :מירי חיון ,מדריכה תעסוקתית ושחקנית במחזה
"טיפוסים" ,מרכז היום בבאר שבע
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הרגע הזה שאנחנו על הבמה ,כל אחד עם פעימות הלב
הפרטיות שלו ,כולנו מתרגשים לקראת עליית המסך .אני
יכולה להעיד שפעימות הלב שלי נשמעו למרחקים .הרצתי
בראש את השלבים הראשונים שאני צריכה להתחיל בהם.
התרכזתי קצת בתוך עצמי ,נשמתי עמוק ,הכנתי את עצמי
לקפיצה לתוך המים .ואז ,בשניות האלה שאני תכף קופצת,
הסתכלתי מסביב :אדווה מחכה ברוגע במקום שלה ,מורן
מוכנה בעמדה שלה ,אור הבמה הכחול כבר מציף אותה,
ודליה מצחקקת בכיף עם קובי .וואלה ,אמרתי לעצמי,
הכול בסדר ,תירגעי ,אנחנו לגמרי בבית .ההצגה התחילה,
ואני שומעת את מחיאות הכפיים ,מרגישה את האמפתיה
והאהבה של הקהל חודרות את כל המסכים ,האורות
והקולות ומגיעות עד מאחורי הקלעים ,שם התרוצצנו ,כל
הצוות ,להעביר את הסצנות חלק כמה שאפשר .החבר'ה
שלנו שמרו על קור רוח והתנהלו כמו על ענן רך ונעים.
עד אתמול היו כולם במתח ,מלאי חששות וחרדות לקראת
המעמד המיוחד הזה.
אבל אני רוצה לחזור אחורה בזמן ,לרגעים הראשונים
שיעקב וזוהר קיבצו את כולם בכיתת הלימוד וחילקו לכל
אחד את התפקיד שלו .כבר אז הרגשתי את ההתרגשות,
כבר אז הבנתי שיש פה משהו מיוחד .נהניתי לראות את
ההתרגשות של כל אחד מהחבר'ה ,איך כל אחד למד ובנה
את הדמות שלו ברצינות כזאת ,אפשר לומר במקצועיות.
זה התחיל בקריאת הטקסט ,אחר כך בשינון שלו בעל פה,
ולאט זה עבר לאופי של הדמות ,ובתוך כך נלמדו התנועות,
הדיבור ,המבט והרגשות ,ואיך בהדרגה נרקמו להן הדמויות.
בתוך השגרה היומית במרכז היום עבדו החבר'ה על ההצגה
מדי יום ביומו .אני מודה שבהתחלה ,עוד בשלב של קריאת
הטקסט ,שיערתי שכמדריכה התעסוקתית אצטרך אולי
להזיז את החבר'ה לעשות חזרות ולשנן ולעשות את מה
שצריך ,אך להפתעתי הגדולה ,זה היה לגמרי ההפך :אני,
עם כל העיסוקים כמדריכה ,לא תמיד שמתי את ההצגה
בראש סדר העדיפויות שלי (מודה!) .היה לי במאי אישי ,יניב,
מהחבר'ה שלנו ,שהגיע ללובי בכל יום ,ולא משנה באמצע
מה הייתי – התרוצצות סביב עטיפות או ידיים עסוקות
בפסיפס או הכנת עוגת אוכמניות בסדנת אפייה – בלי
להתווכח הוא היה מגיש לי את הטקסט ויאללה ,חזרה.
בדיעבד ,אני מבינה שההתרגשות שלי על הבמה לא
נבעה רק מההצגה אלא מהזכות להיות חלק מדבר כל
כך משמעותי וכל כך מיוחד .בערב הזה – שהמשפחה שלי
באה וראתה איפה ועם אילו אנשים מופלאים אני עובדת,
ועם המילים החמות שהיו לכולם להגיד – ביום הזה ממש
הרגשתי שהחבר'ה הם שהגשימו עבורי חלום.
קיצרתי כל כך ,אך בכל משפט מסתתר סיפור ארוך יותר.
הייתה לי חוויה משמעותית הן עם עצמי והן עם החבר'ה
המקסימים שלנו .לכל אחד מהם יש קסם מיוחד :לדליה
שידעה למרות המוגבלויות שלה בשפה להרגיע ולהשרות
אווירה חברית ונעימה; ולאדווה שהמתינה בסבלנות רבה
לקטע שלה בלי להתלונן; למורן שלמרות ההתרגשות ידעה
לבהות בנקודה אחת כדי להירגע; וליניב ,שבכלל יצא תותח
כשהזיז את כל העניינים ,החל בלימוד הטקסט בעל פה

וכלה בבדיקה יומיומית עם כל אחד ואחד אם הוא מוכן
לתפקיד שלו ואם צריך עזרה והכנה .בקיצור ,הלב שלי
מתמלא חום ואהבה לראות את החבר'ה שלנו ,ששום דבר
בשבילם הוא לא מובן מאליו ,ושהם משיגים הכול במאמץ
רב ,ועוד לחשוב שהם בעצם אלו שאפשרו לי לעשות את
הדברים שאני אוהבת ולהרגיש בערב המיוחד הזה חלק
מהמשפחה הענקית הזאת של איל"ן .על כל אחד יש מה
לכתוב ,וגם על הצוות שלנו :יעקב הבמאי ,וזוהר וקובי ,וחגית
מכיל מוצרים תעשייתיים ,שריגשה אותי כשאיפרה את כולם
עם המזכירה שלה ,ואילנה שדאגה כל הזמן שהחבר'ה ישתו
ויצאו לנוחיות ,ובכלל ,בערב הזה הייתה מעין אחדות ואחווה
מיוחדת בין כולם .ואני מקווה שמכל מה שמתועד בווידאו
אפשר להפיק איזה סרט על המחזה שהתרחש דווקא
מאחורי הקלעים.

המחזה "טיפוסים",
או :היציאה שלי מהארון
מאת :נורית מויאל ,חברת מרכז היום בבאר שבע
ב 5-באוגוסט  2013חגג מרכז היום של איל"ן באר שבע
 11שנים להיווסדו במעמד ראש העיר ,מר רוביק דנילוביץ',
ומכובדים נוספים .האירוע המרכזי היה המחזה "טיפוסים",
שנכתב בהשראתם ובכיכובם של מטופלי המרכז .גם
אני השתתפתי בו ושיחקתי את מנחת הקבוצה הלא נכה.
המחזה בא להמחיש ולשנות את הסטיגמה החברתית
סביב חייו ומוגבלותו של הנכה ולהגיד כי כנכה אני שווה,
וגם אני יכול! הוא מספר על קבוצת נכים שחוותה קשיים
בחיי היומיום ,בקשר עם מוסדות ,בסופרמרקט ,בראיונות
עבודה ובמצבים נוספים של התחככות והשתלבות בחברה,
ולכן קמה והחליטה לטפס אל פסגת האוורסט כנגד כל
הסיכויים כדי להביא לשינוי בסטיגמה.
כדי ליצור עניין ולשמוע תגובות ,המחזה נעצר לדקות
אחדות שבהן ניהלנו דיאלוג וסיעור מוחות עם הקהל כדי
שיחווה את דעתו על הקבוצה :האם עליה להמשיך לטפס
על ההר או לרדת? ומשם התפתח דיון על חייו של הנכה.
בדיון השתתפו מבוגרים ,בני משפחה ,אנשי מקצוע ,ואף
ילד בן שמונה שגדל לתוך הנכות בשגרה לא טריוויאלית
לילד בגילו.
מובן שצריך לעשות שינוי ותיקון לאפליה ,לתת לנכה תחושה
של "אתה כאן ,ומכשולים נועדו כדי לעבור אותם ,פיזית
ונפשית ,ואתה שווה" .גישה כזאת נותנת מוטיבציה לאנשים
שהוויתור אצלם מתקבל בתחילתה של כל החלטה.
חבריי למחזה ואני שמחנו לקבל תגובות אוהדות וחיבוק חם
מהקהל .זה היה ערב מרתק ,סוער ,מרגש וכובש .המחזה
הותיר רושם רב על האורחים ,כפי שראינו היטב על פניהם.
זה היה חזק ומעבר למצופה .הקהל נשבה ,הוקסם והתרגש
מאופיו של המחזה ,והוא הטביע חותם בכולם .זהו מחזה
שעוד ידובר בו רבות ושירוץ עוד שנים לא מעטות.
לי אישית הייתה ההשתתפות במחזה דומה ליציאה מהארון,
שכן עד לערב זה לא הסכמתי להיחשף בחברה המורחבת.
המעשה הזה נתן לי כוח ,ביטחון ,כלים להסתגל לחיי
החדשים (כלומר לנכות שלי) ואמונה בעצמי ,ביכולות שלי,
בקבלת הנכות שלי ובקבלת החלטות.
ולסיום ,אין מילים .חייבים לראות את המחזה.

דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום לנכים ,ביקשה שאכתוב משהו
על ההתנדבות במקום ,ובחרתי לפתוח בהגדרת הערך
"התנדבות" :התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי
של אדם ,ללא תמורה חומרית או אחרת והמונע על ידי
רעיון או מטרה מסוימת.
הגעתי למרכז היום לגמרי במקרה (או שלא) לפני ט"ו
בשבט של שנת  2011כדי לרכוש עציצים שיחולקו במתנה
לבנות הבית החם בשכונה יא ,פעילות שאני מוביל
בהתנדבות זה  11שנה .לא היה לי מושג איפה נמצא רחוב
המדע  17בשכונת רמות ,אבל לבסוף הגעתי ,העמסתי את
העציצים וחזרתי לומר תודה ושלום .אלא שאז הציעו לי
לערוך סיור במקום ,סיור שהפך מסיור קצר לסיור ארוך
עם המון שאלות מצדי .ואז שוב הגעתי להגיד תודה ושלום,
ונשאלתי על ידי חגית ,מנהלת קשרי הקהילה של חברת
הברום ,אם אני רוצה להתנדב במקום יום בשבוע .הסכמתי
ללא היסוס ,ולא ידעתי איזו משמעות תהיה להחלטה הזאת
על חיי.
ההתנדבות של יום בשבוע הפכה עד מהרה להתנדבות של
חמישה ימים בשבוע ,או כמו שדנה אומרת .24/7 :מרכז
היום שאב אותי לתוכו .באותה התקופה החל תהליך של
"הפיכת חלום למציאות" ופרויקט ההעצמה ,ומהר מאוד
מצאתי את עצמי שקוע בשתי הפעילויות .פתאום נחשפו
בפניי אנשים ,עולמות שלמים ,כישרונות ,רגשות ,רצונות
וחלומות ,ואני גמרתי אומר לעשות ככל יכולתי ולגייס את
כל הניסיון והיכולות שלי כדי להחזיר לאנשים אלה את
הרגשת החיוניות והערך העצמי.

מצאתי את עצמי מקבל כמויות עצומות של אהבה,
סימפתיה ,שיתוף פעולה ,הקשבה ואנרגיות שלא האמנתי
שקיימות במקום כמו מרכז היום ,ובכל יום זה רק הלך
והתגבר .למדתי לשים דברים בפרופורציה וקיבלתי מושג
חדש על סדרי העדיפות בחיים .המעורבות שלי הלכה
והעמיקה כי משפחת מרכז היום קיבלה ואימצה אותי
לתוכה באהבה רבה ,וכעבור זמן לא רב הרגשתי כאילו
אני חלק מהמקום כבר שנים רבות .כאן המקום להדגיש
את היחס שקיבלתי מהצוות :יחס אוהב ואוהד ושיתוף בכל
הנושאים והישיבות השוטפות ,שמבחינתי אינו מובן מאליו,
וזה מה שמייחד את מרכז היום.
אני נמצא במשפחת מרכז היום יותר משנתיים .הוא הפך
לבית השני שלי ,ואני מברך מדי יום על ההזדמנות שניתנה
לי .אני קשור לאנשים – מטופלים וצוות – בעבותות של
רגשות ,ואיני מסוגל לדמיין את חיי בלעדיהם .אהבתי
והערכתי לאנשים כאן רק גוברת והולכת ,ובכל פעם
מגיעים להישג ולשיא חדש ועולים מדרגה .זה בא לידי
ביטוי בפעילות השוטפת של פרויקט העצמה ,טיולים,
פעילות "שכן טוב" ,שיעורי אימפרוביזציה ,משחק ,תעסוקה,
אמנות ,חוג אפייה ,הצגות ועוד ועוד פעילויות שכולן לטובת
המטופלים ומרכז היום.
לא אגזים אם אומר שאני מרגיש כל הזמן כאילו אני מרחף,
כאילו זה לא אמיתי ולא יכול להיות שזה קרה לי ושהגעתי
לכאן ושאני שייך ,תורם ,נותן ,אוהב ,עושה למען האחר,
מצמיח טוב ,מביא שמחה ,מעלה חיוך ,נותן בלי לזכור אבל
מקבל בלי לשכוח .אני מרגיש שהגעתי למקום שבו אני יכול
להגשים את עצמי ,מקום שהביא אותי להרגיש כמו פרח –
מפיץ ריח טוב לכולם – בלי חשבונות ובלי תמורה.
אשריי וטוב לי!

משה עוזיאל עם שחקני המחזה מודים לקהל

משה עוזיאל ,ירדנה חזקיה ודנה ביטון חיבוק אוהב למתנדב אהוב

מרכז היום

על ההתנדבות במרכז היום

מאת :משה עוזיאל ,מתנדב במרכז היום בבאר שבע
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סניף חדרה
פעילות הסניף

מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת סניף חדרה והאזור

נוער חדרה בתחרות טניס שולחן הארצית
נבחרת הנוער של סניף חדרה הצטרפה השנה לתחרות
הארצית בטניס שולחן במועדון הספורט של איל"ן ספיבק
ברמת גן .בתחרות זכו הנערים במדליות זהב וכסף בבית ב.
זהו הישג גדול בשביל ההתחלה!
קורס פרחי ליצנות רפואית לבני נוער נכים ולא נכים
אחת לשבוע מתקיים קורס פרחי ליצנות רפואית לבני נוער
נכים ולא נכים במועדון איל"ן חדרה שבקיבוץ מגל .זוהי
תכנית יחידה מסוגה לקבוצה כזו ,והתכנים הנלמדים בה הם
באחריות "שמחת הלב – איגוד הליצנים הרפואיים".
בקורס זה עברו בני הנוער הכשרה במשחקי תיאטרון
ותרגילים להכרת שפת הליצן ,שימוש בתנועה ובקול ,שימוש
באביזרים ,אלמנטים של קוסמות ,ג'אגלינג ובובות ,פיסול
בבלונים ,איפור ,אימפרוביזציות ,תגובה ספונטנית למצבים
משתנים ,בניית קטעים קומיים וסימולציות של עבודה עם מגוון
אוכלוסיות וגילאים ושל התמודדות במצבי לחץ .בסיום הקורס
יצאו המשתתפים להשתלב כמתנדבים במסגרות רפואיות
וטיפוליות :בתי חולים ,בתי אבות ,מוסדות קהילה ורווחה ,בתי
ספר לחינוך מיוחד ,גני ילדים ועוד.
מטרותיו של הקורס הן ליצור שילוב בין נוער נכה ונוער
לא נכה ,להעצים את בני הנוער הנכים שיקבלו את עצמם
כמועילים ותורמים בחברה על ידי נתינה והתנדבות כליצנים,
לשלב אותם במסגרות רפואיות וטיפוליות כמתנדבים ,וכמובן
לתת כלים להתנדבות בעתיד.

מסיבת סיום במועדונית עמיתים בקיבוץ מגל
בסוף יולי התקיימה מסיבת הסיום במועדונית עמיתים
שבקיבוץ מגל ,הממומנת בחלקה על ידי סניף איל"ן חדרה
והאזור ,ושבה משתתפים כ 30-ילדי איל"ן בני  18-5מכל
האזור.
בטקס הראו הילדים את הישגיהם בתחומים שבהם התנסו
בשנת הפעילות :רכיבה על סוסים ,אילוף כלבי נחייה לנכי
תנועה (הבוגרים נעשו חונכים לנכים צעירים) ,קורס ליצנות
רפואית וחוג דרמה .כמו כן ,הוצגה תערוכה של תוצרי חוג
האמנות.
באירוע הוגשה ארוחה עשירה ,נישאו ברכות ,וחולקו תעודות
ושי לילדים .במקום נכחו אורחים רבים ,בהם ההורים כמובן,
וכולם התרגשו עד מאוד למראה הילדים המאושרים.

הנערים הזוכים במדליות

חוג ליצנות רפואית
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חוג ליצנות רפואית

סניף חיפה
פרידה מרגשת מרכזי המתנדבים
במחנה הקיץ דני וגיא

מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף חיפה

בקיץ  2013נפרדנו ברגשי תודה והוקרה עמוקה מרכזי
המתנדבים ,גיא רבאון-שרי שריכז במשך  13שנה את
ההתנדבות במחנה הקיץ הארצי לנכים בוגרים בשיתוף
עם סניף איל"ן חיפה ,ומחברו הטוב דני וינריב שסייע בידו
בשנים האחרונות.

דני וגיא ,זקני השבט ,החליטו להמשיך לסייע ברקע אך
לפנות את הבמה לרוח רעננה עם מקוריות וגישה חדשה.
לפיכך ,מהקיץ הזה ואילך מונו רכזים חדשים :גלעד שרי –
אחיו הצעיר של גיא ,ולילך סלוצקי ,מוותיקי המתנדבים.
עבור רכזי המתנדבים אין מדובר בשבוע אחד של
התנדבות ,אלא בתכנון ובחשיבה לאורך כל השנה ובעבודה
אינטנסיבית ביותר ,לעתים יומיומית ,בשלושת החודשים
שלפני המחנה .גיא אף זכה על מפעלו זה בשנת 2006
בפרס "מגן שר הרווחה למתנדבים מצטיינים" .בטקס
מרשים שנערך אז בירושלים תוארו כישוריו הייחודיים של
גיא שמצליח ליצוק תכנים מרתקים ומהנים לחיי המחנה,
והוסבר כיצד בזכות יכולותיו לטפח ולהעצים את הקשרים
החברתיים ,הם מתקיימים גם לאורך השנה ולא רק
בתקופת המחנה .ולראיה ,באביב האחרון התחתנו כשמונה
מהמתנדבים ,ורבים מהנכים המשתתפים במחנה רקדו
וחגגו עמם ביום חתונתם.
השנה ,לקראת המחנה ,נראה היה שהמפעל החשוב הזה
בסכנה ,וכי עזיבתו של דור המייסדים מפרק במידת מה
את היסודות החברתיים האיתנים .אך לשמחתנו ,קם דור
חדש ,וטיפין-טיפין התווספו מתנדבים חדשים למחנה.
אנחנו קוראים לסניפים השונים לסייע בידינו בשנים
הקרובות בגיוס מתנדבים אחרי צבא כדי שנצליח להמשיך
ולקיים את המחנה החשוב הזה ,שהנכים שמשתתפים בו
מחכים לו בנשימה עצורה.
לרכזים החדשים ,לילך וגלעד ,אנו שולחים ברכת הצלחה!

פרידה מדני וגיא

המתנדבים שגיא ודני גייסו ,ליוו וטיפחו לאורך שנות
פעילותם הם מיוחדים במינם .אין מדובר ביישוב שמתגייס
למען הקהילה אלא באנשים פרטיים שהדבק היחיד ביניהם
הוא הערכים הגבוהים שהם שותפים להם .גיא ודני הצליחו
לגייס למפעל חברים ,עמיתים ושכנים ,ואלה הביאו את
חבריהם ובני משפחותיהם ,בהם גם שני אחיו הצעירים של
גיא ורעייתו .רוב המתנדבים הם בוגרים בני  ,35-21אנשי
רווחה וחינוך ,עובדי היי-טק וסטודנטים שלוקחים פסק זמן
משגרת חייהם ומבלים  24שעות ביממה במחיצת בני גילם
הנכים .רובם חוזרים מדי קיץ ומגבירים את מעורבותם
בתכנון פעילויות מהנות ,בגיוס תרומות ובחשיבה אישית על
כל אחד ואחד מהנכים.

דני וינריב במרכז התמונה

גיא שרי מקבל פרס מגן שר הרווחה בשנת 2006
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פעילות בסניפים
ערב הוקרה למתנדבי איל"ן חיפה
מאת :ענבר בן משה ,רכזת מתנדבים סניף חיפה

בחודש מרץ  2013ערך סניף איל"ן חיפה אירוע מרגש
לכבוד מתנדבי הסניף היקרים ובני זוגם .האירוע עמד
בסימן הכרת תודה למתנדבי הסניף הוותיקים והחדשים
על פועלם ועל התנדבותם המבורכת ורבת השנים למען
אוכלוסיית הנכים .בערב זה הודו יו"ר הסניף – הגב' שרה
לבנשטיין ,ומנהלת הסניף – הגב' רונית לביא ,בשם ילדי
איל"ן והבוגרים ,לעשרות המתנדבים המסורים והיקרים
ללבנו על התרומה היקרה מפז בכל תחומי הפעילות של
הסניף :למתנדבי מצעד הפרוטות – שנוטלים חלק נכבד
במבצע ההתרמה ,בקשר עם בתי הספר ,בחלוקת חומרי
ההתרמה ,בהסברות ובאיסוף הכספים וספירתם בסניף.
למתנדבי להקת הריקודים היקרים הורה איל"ן חיפה – על
מפעל חיים מבורך ומדהים שמייצג בגאווה את הסניף
בכל התחרויות ומשמש מקור השראה לאנשים רבים כל
כך שנשבים בקסמם ומעריצים את הנחישות ואת שמחת
החיים שלהם שמשתקפת בכל ריקוד וריקוד.
למתנדבי בית הספר אופקים לחינוך מיוחד – שבמהלך
כל שנת הלימודים מלווים את הצוות ותומכים בילדי איל"ן
הלומדים בבית הספר.
למתנדבי מחנה הקיץ – שמשקיעים מחייהם ומזמנם
הפרטי להפעלת פרויקט ייחודי זה של איל"ן חיפה,
שבלעדיהם לא היה יוצא לפועל.
ולכל המתנדבים שתומכים בפעילות השוטפת בסניף
לאורך שנים ארוכות ,שמגיעים בכל פעם שקוראים להם
לדגל ומשקיעים מזמנם הפרטי וממרצם למען איל"ן חיפה.
שאו ברכה!
הערב כלל קבלת פנים עשירה עם כיבוד מגוון ,טעים
ואיכותי ובר מתוקים שנתרמו בחלקם על ידי קונדיטוריית
אייל .האירוע המרכזי של הערב היה ההצגה "יום נישואין
לאוהבים" ,הצגה מהנה ומצחיקה על זוגיות ואהבה
בכיכובם של אמירה פולן ורן ורד (הבימה ,הקאמרי,
תיאטרון חיפה) .המתנדבים מילאו חלק מהתפקידים
בהצגה ,דבר שהצחיק עד דמעות את כל הקהל היקר.
סניף איל"ן חיפה מודה למתנדביו ומאחל להם שנה טובה,
שנת בריאות והצלחה.

בית הספר אופקים
תכנית בר/בת מצווה
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רבים ,הוא נקלט בבית הספר אופקים .לאחר חודשים של
הכנות ובמזל טוב חגגנו ב 3-ביוני את טקס בר המצווה שלו
בבית הכנסת של קהילת מוריה ,הקהילה המסורתית בחיפה,
בהנהגת הרב דב חיון .רז היה מוקף בבני משפחה רבים וחגג
עם חברי המשפחה ועם חבריו מבית הספר .הוא השתתף
כפי יכולתו ,והטקס היה מרגש עד דמעות.
רונית לביא ,מנהלת הסניף ,השתתפה בחגיגת בר המצווה
כנציגת איל"ן חיפה .לדבריה" ,טקס בר המצווה היה מרגש
מאוד והעניק כוחות גדולים להמשיך ולפעול למען ילדי איל"ן".
סניף איל"ן חיפה – עובדים ,מנהלים ומתנדבים – שולחים
ברכת מזל טוב ,אושר ובריאות לרז ולמשפחתו.

רז מוסקוביץ תלמיד ביה"ס אופקים ,במסיבת בר המצוה שלו

בית מרים

מאת :דבי בלוק-טמין ,עו"ס בית הספר אופקים

פעילות מאתגרת ומעשירה
בבית מרים

מזה ארבע שנים זוכים תלמידי בית הספר אופקים בחיפה
שהגיעו לגיל מצוות להשתתף בתכנית "בר/בת מצווה לילד
המיוחד" של התנועה המסורתית .פרויקט זה נותן הזדמנות
שווה לכל צעיר וצעירה המגיעים לגיל מצוות לקבל
העשרה יהודית במשך כמה חודשים ולחגוג את עלייתם
לתורה בטקס מכובד ומרגש .כל תהליך הלימוד ,ההעשרה
וההכנה נעשה על ידי צוות מיומן ומקצועי בעל ניסיון רב
בתחום החינוך המיוחד .השנה השתתף בתכנית תלמיד אחד
מבית הספר ,רז מוסקוביץ' ,וזכינו לעבוד עם טליה ספיר-לוטן
שמדריכה בתכנית שנים רבות .רז נפגע קשה לפני כשנתיים,
ומאז הוא מרותק לכיסא גלגלים .לפני כשנה ,לאחר אשפוזים

אחת לחודש התקיימה פעילות מוזיקלית בהנחיית
סטודנטים מאוניברסיטת חיפה למשתקמי בית מרים .כל
מפגש המשיך את המפגש הקודם והתאים גם לתקופה
שבה התקיים .המפגשים היו מושקעים מאוד וכללו קטעי
וידאו ,שירה ונגינה .הפעילות נערכה באופן מקצועי ועם
הרבה חום ורגישות ,והמשתקמים לקחו חלק פעיל עם
הרבה רצון ומוטיבציה.
פעילות זו תרמה הן ללמידה של מגוון ענפי מוזיקה ,הן
לאווירה קסומה ומיוחדת והן לקשר אישי ויוצא דופן בין
סטודנטים צעירים ומלאי מרץ ובין המשתקמים.

מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת מרכז היום בית מרים

שרים ומנגנים יחד

מפגשים עם סטודנטית

מאת :עדן עטאר ,משתקמת בבית מרים

מאת :אליאס דיב ,משתקם בבית מרים

אני רוצה לספר על הפעילות המוזיקלית בערבי התרבות.
קבוצה של סטודנטים מאוניברסיטת חיפה מגיעה לכל
מפגש .אנחנו שרים ,מקשיבים למוזיקה ומנגנים יחד.
במפגש שהתקיים ביום שני 3 ,ביוני ,הסטודנטים הלחינו
ושרו שיר שכתב שימי סוויסה .אני אוהבת מוזיקה ונהנית
מאוד מהמפגשים .כיף לי ואני שמחה .גם במפגשים עם
יפעת אני מקשיבה למוזיקה ,מנגנת באורגן ומאלתרת .אני
אוהבת להקשיב לנגינה בגיטרה .אחי אייל מנגן בגיטרה,
ואני אוהבת לשמוע אותו מנגן.

בימי רביעי במהלך השנה נפגשתי עם סטודנטית ששמה
אופיר מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה .עשינו
יחד כל מיני דברים :דיברנו ,הקלדנו במחשב מידע על
ירושלים למצגת שאני מכין ,והכנו עבודות מחומרים כמו
עץ ,פלסטלינה ואבני פסיפס .היה בינינו קשר טוב ונהניתי
מהמפגשים .אני אוהב לעבוד ,להיות עסוק ולעשות דברים
חדשים .בתחילת חודש יוני התקיים המפגש האחרון עם
אופיר .זה עצוב לי! הייתי שמח להמשיך את המפגשים גם
בשנה הבאה.

פעילות מוסיקלית עם סטודנטים - ,שרים ומנגנים יחד

טיול לחמת גדר
מאת :אילנה נקוריאקוב ,משתקמת בבית מרים
פעילות מוסיקלית עם סטודנטים - ,שרים ומנגנים יחד

מפגשים עם סטודנטית

מאת :לירן לוגשי ,משתקם בבית מרים
במסגרת לימודי ריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה הגיעו
השנה לבית מרים שתי סטודנטיות .אני נפגשתי עם
סטודנטית ששמה ח'אולה פעם בשבוע בימי רביעי.
מתוך ניסיון להבין טוב יותר את העולם שלי ,ח'אולה
ראיינה אותי בנוגע להתמודדות שלי עם המגבלה הפיזית:
איך אני מסתדר ביומיום ,מי עוזר לי ,אילו דברים אני עושה
באופן עצמאי ומתי אני זקוק לעזרה ,מה אני עושה בשעות
הפנאי ועוד.
סיפרתי לה שאני אוהב מאוד מוזיקה ואוהב להקשיב
לשירים שמשודרים בגלגל"צ ,וח'אולה הכינה לי כמתנת
פרידה ברכה ודיסק עם שירים שאני אוהב.
אני מרגיש שהצלחתי לקרב את ח'אולה לעולם שלי
ולאפשר לה להבין טוב יותר את הצרכים שלי ואת העולם
המיוחד הזה.

לקראת הטיול לחמת גדר (מתנת בתי הזיקוק) בחרתי
להכין מצגת כדי לתת רקע על המקום .הכנתי את המצגת
בהדרכתה של רונית ,מדריכת המחשבים ,במשך כחודש.
את המידע אספתי מהאתר של חמת גדר ומאתרים
נוספים ,ושאלתי אנשים מה הם יודעים על האתר .שילבתי
במצגת תמונות ושיר.
ביום ראשון 7 ,באפריל ,הצגתי את המצגת בבית מרים,
עם רונית ,לכל החברים והצוות .זו הפעם הראשונה שאני
מציגה מצגת ,ולכן התרגשתי מאוד .היו לי חששות :איך
אהיה? האם אני מוכנה מספיק? האם יבינו את מה שאני
מציגה? אבל אחרי שסיימתי חשתי תחושת סיפוק .הרגשתי
שעשיתי את הכי טוב שאני יכולה ושהשגתי את המטרה.
כשהגעתי לחמת גדר הרגשתי שאני כבר מכירה את
המקום .נהניתי לראות את התנינים ואת המופע של
התוכים .אהבתי במיוחד את הצבעוניות של התוכים ואת
התרגילים שעשו .אכלנו יחד ארוחת צהריים במסעדה
בקיבוץ עין גב .לאורך כל היום הייתה אווירה טובה וחברית
והרגשה של קבוצה מגובשת שנהנית מהטיול .חזרתי
הביתה עייפה אך מרוצה!
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פעילות בסניפים
שנה ראשונה בבית מרים

מאת :נטשה צבקין ,משתקמת בבית מרים

אני רוצה לספר על דברים
שאני אוהבת לעשות בבית
מרים ובכלל .אני אוהבת
לעבוד .עם אור וילנה אני
מכינה כל מיני דברים :שטיח
ארוג עם פרחים ,פונפון מצמר
ותפוח מיוחד מצופה פייטים.
אני בוחרת את העבודה
והצבעים ונהנית לעקוב אחר
ההתקדמות ומהתוצר הסופי.
עם קטיה אני מכינה מגשים
מקרמיקה .אני מטביעה עלים
וצובעת את החמר .עם אסיה
נטשה צבקין ב"בית -מרים"
ויעל אני לומדת דברים חדשים
בשפה .אני אוהבת להגיע לבית מרים .אני אוהבת את החברים
והצוות ונהנית מהשייכות לאנשים ולמקום .אני חוזרת הביתה
במצב רוח טוב .אני גם אוהבת לשיר ,לרכוב על סוסים ולשחות.
אני מאחלת לכל החברים שלי חופשה נעימה!

על העבודה בבנק

מאת :היאם שחאדה ,משתקמת בבית מרים

במהלך שנת הפעילות הקודמת הכנתי מצגת המספרת את סיפור
חיי .כשהצגתי את המצגת בבית מרים ,היו בקהל גם נציגות של
בנק דיסקונט .האירוע הזה פתח את הדלת לנס גדול :התחלתי
לעבוד בסניף הבנק בחיפה ,בעיר התחתית .עבורי ,ההשתלבות
בעבודה הזאת היא אתגר חשוב וגדול מאוד .אני עובדת בבנק
יום בשבוע וגאה מאוד בעבודה הזאת .זכיתי לקבלת פנים חמה
ומכבדת .הצוות נותן לי הרגשה שאני בן אדם כמו כל אדם אחר.
אני מרגישה חלק מהצוות ועושה עבודה משמעותית .אני מרגישה
שמעריכים את העבודה שאני עושה .זה חשוב לי וממלא אותי
גאווה וביטחון .זה מעודד אותי להמשיך ולחפש אתגרים חדשים.
אני שואפת להתקדם ולהתפתח ולא מפסיקה להתמודד ולאתגר
את עצמי בפתרון בעיות שאני נתקלת בהן בדרך .חשוב לי לשתף
אתכם בבשורה שמחה :בתום שנה של התנסות חתמתי על חוזה
עבודה ,וכעת אני עובדת הבנק .אני רוצה להודות על ההזדמנות
המבורכת שניתנה לי להשתלב בעבודה בשוק החופשי ולצוות
שאִתי על תחושת השייכות והאכפתיות.

בנק דיסקונט ,היאם שחאדה עובדת בסניף הבנק בחיפה
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הספורט
מרכז
מאת :עטרה בלומוביץ' ,מזכירת מרכז הספורט
אליפות שחייה ארצית
ב 28-בפברואר  2013נערכה במרכז שיקום וספורט איל"ן
חיפה שבקריית חיים תחרות השחייה הארצית לנכים,
והשתתפו בה למעלה ממאה איש ואישה שהגיעו ממועדוני
נכים ברחבי הארץ :בתי הלוחם בחיפה ,בתל אביב,
בירושלים ובבאר שבע ,ספיבק רמת גן ,איל"ן חיפה ,בית
איזי שפירא ,מבואות חרמון ובית אליהו .באליפות השתתפו
אלופי עולם ואלופי אירופה כמו איציק ממיסטלוב וחנוך
בודין ,וכן ספורטאים שנטלו חלק במשחקים הפאראלימפיים
בלונדון  :2012אראל הלוי ,איאד שלבי ויואב וילנסקי.
בתחילת התחרות חולקו גביעים לשחיינים צעירים מאיל"ן
חיפה שהצטיינו במהלך  :2012מרק מליאר ויוליה גורדיצ'וק.
את מועדון איל"ן חיפה ,המארח כבר שנים רבות את
אליפות החורף הארצית ,ייצגו  22שחיינים .בין התוצאות
ראוי לציין את שלוש מדליות הזהב ושיאים אישיים בכל
מקצה ליוליה גורדיצ'וק ואת מדליית הזהב במקצה 400
מטר שבה זכתה אראל הלוי ,שהיא גם חברה בנבחרת
ישראל .ב 200-מטר מעורב זכה במקום הראשון יואב
וילנסקי מבית הלוחם תל אביב ,ובמקום השני מור מסרי
מאיל"ן חיפה עם שיא אישי .במקצה  200מטר חתירה
ניצח איאד שלבי מאיל"ן חיפה ,שאף הוא נמנה על
נבחרת ישראל .בין הנשים ניצחה ורוניקה גירנקו מאיל"ן
חיפה ב 200-מטר חתירה .ראוי לציין כי התחרות אורגנה
במקצועיות ,וכי האווירה הייתה מצוינת.

יוליה גורדיצ'וק מקבלת את גביע ההצטיינות מעוזי פרלה  ,מנהל מרכז הספורט

תחרויות טניס שולחן
ספורטאי ענף טניס שולחן מאיל"ן חיפה הולכים מחיל
אל חיל .באליפות הונגריה הפתוחה ,שהתקיימה בעיר
אגר ב 10-6-במרץ  ,2013השתתפו  121ספורטאים מ24-
מדינות ברחבי העולם .ספורטאי ישראל צברו הישגים
נאים :לירן גבע מאיל"ן חיפה ,שאף השתתף במשחקים
הפאראלימפיים בלונדון  ,2012הגיע למקום הראשון וזכה
במדליית זהב במשחק יחידים בקלאס  3מול שחקן
מצרפת .במשחקי הזוגות בקלאס  3שיחקו לירן גבע
ושמואל בן עשור בחצי הגמר מול צמד צרפתי ועלו לגמר.
במשחקי הגמר הם נוצחו והסתפקו במקום השני ובמדליית
כסף .את לירן גבע ליווה המאמן הוותיק בוריס יעקובובסקי.
באליפות החורף לנכי שיתוק מוחין ,שנערכה ב 14-במרץ
 2013במועדון ספיבק רמת גן ,השתתפה משלחת נכבדה
מאיל"ן חיפה .אלי אשורי ויוליה באבזנוב ,שניהם דיירים
בבית קסלר ,הצטיינו במשחקים וזכו במקומות הראשונים
בבתים של הבנים והבנות המשחקים ללא רשת.
אבנר בטיסט זכה במגן הוקרה על הישגיו באליפות ישראל
לנכים קשים.

ספורטאי ענף טניס שולחן מאיל"ן חיפה

להקת הריקודים הורה איל"ן חיפה
השתתפה בפסטיבל כרמיאל 2013
מאת :ד"ר רויטל סיבירסקי-שורץ

להקת הריקודים הורה איל"ן חיפה ,הוותיקה בלהקות
הריקודים על כיסאות גלגלים בארץ ,ציינה השנה 25
שנים לקיומה וגם הופיעה בפסטיבל כרמיאל .2013
הלהקה משתתפת במיזמי הסברה בנושא נגישות וקבלת
השונה של עמותת נגישות ישראל ,ורבים מרקדניה
פועלים בקבוצת מתנדבי נגישות ישראל בצפון (ני"צ).
הלהקה הופיעה באולם ע"ש הורוביץ במעמד
ראש העיר ,מר עדי אלדר ,ורקדה שלושה קטעי ריקוד:
מליאת הלהקה הופיעה בקטע ואלס מהמחזמר
"מרי פופינס" (כוראוגרפיה :מדריכת הלהקה מרגריטה
פוליאקוב); קבוצת רקדני תמר הופיעה בקטע "דמדומים"
(כוראוגרפיה :תמר סרוקה); ושתיים מרקדניות הלהקה,
חיה לביא ורחלי כהנא ,רקדו ריקוד ואלס (אף הוא
בכוראוגרפיה של מרגריטה פוליאקוב) .הריקודים עוררו
התרגשות רבה וקצרו תשואות מהקהל.

להקת הריקודים הורה אילן-פסטיבל מחולות כרמיאל

בית קסלר
רומן עם מקום

מסיבת פורים

מאת :חמודי ,דייר בבית קסלר

חג פורים נחוג ברוב שמחה וגיל על ידי נכי מרכז
הספורט איל"ן חיפה שאירחו השנה את השכנים –
דיירי בית קסלר .במשך שעות השתתפו כולם בהכנת
אוזני המן טעימים ומסכות (כולל מסכת ענק שצוירה
בעזרת כיסאות גלגלים שנסעו על פניה) .הצמד יואב
ודגנית דאגו להרקיד את החברים העליזים שהגיעו
מחופשים ומלאי עליצות .חבילות של משלוחי מנות
הגיעו מתלמידי בית הספר היסודי קורצ'אק בקריית
מוצקין ,וגם הם הוסיפו לשמחה הגדולה.

ההתאהבות במין השני לא מבטיחה שלווה ,אך התאהבות במקום
מביאה תמיד לרוגע .יש ההולכים לים מילדותם עד שהם הופכים
לקשישים ,ואהבתם לים ,לחוף ולשמש הזורחת והשוקעת גדלה.
כך גם אני .מיום ליום אני מעריך יותר את הבית שלי ,בית קסלר,
מעון איל"ן לנכים ,שהפך אותי לאדם עצמאי למרות הנכות.
כשלא רואים ביהלום מענק מובן מאליו ,מעריכים אותו יותר ,וכך
לגבי בית קסלר ,הלא מובן מאליו .אם מעון זה לא היה קיים ,חיי
וחיי נכים רבים היו קשים מדי.
תודה לעמותת איל"ן ,להנהלת בית קסלר ולצוות הבית.
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סניף ירושלים
סדנת בישול של תנובה
לחברי המועדון החברתי איל"ן ירושלים
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי איל"ן ירושלים
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פרידה חגיגית מהאמא
של הקהילות התומכות
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות

בתוקף תפקידי כרכזת המועדון החברתי של איל"ן ירושלים
אני תרה באינטרנט אחר פעילויות מעניינות לפגישות
שבועיות עם חברי המועדון ,גם לפי מועדי ישראל .מדי שנה
נפגשים חברי המועדון לפני חג השבועות ,ואיש-איש מביא
ממטעמי ביתו מאכלים חלביים ,וכך אנו חוגגים יחד .השנה
צדה את עיני מודעה על סדנאות בישול מטעם תנובה
בכל הארץ ,אך ההרשמה הייתה מלאה .פניתי לבית הספר
טעמים בירושלים ,והם הפנו אותי למוקד של תנובה ,שם
פניתי וביקשתי סדנה נפרדת לחברי המועדון .ואכן ,תנובה
נענתה ברוב אדיבותה.
חברי המועדון נהנו מאוד מהסדנה .כולם נרתמו והכינו
במרץ רב מאפים טעימים ועוגות מתוקות .הסדנה התמקדה
בהכנת מתכונים המכילים מוצרים דלי שומן ומלח שמייצרת
תנובה ,וגם צפינו בסרט הסברה בנושא .כל משתתף יצא
מהסדנה עם המטעמים שהכין ,חוברת מתכונים ,קופונים
לקניית מוצרי תנובה ושקיות שוקו.
זהו המקום להודות לתנובה על תרומתה ,לשף אודי ,למרינה
ולצוות מבית הספר טעמים על היחס האדיב ועל חוויה
מדהימה ,עשירה במידע ומלאת נתינה.

דמעות של התרגשות עלו בעיניה של רונית גולדינר
מהג'וינט כשהבינה שמסיבת הפורים שאליה הוזמנה היא גם
מסיבת הפתעה ופרידה ממנה לרגל עזיבתה את תפקידה
כמנהלת תחום קהילות תומכות לנכים בג'וינט.
רונית מלווה את פרויקט "קהילה תומכת חיים עצמאיים
לנכים" מרגע התהוותו ותרמה רבות מניסיונה המקצועי
העשיר בתכנון ,ביישום ובליווי הצוותים מהחבר הראשון ועד
להתהוות קהילה של  100בתי אב .היא חרשה את הארץ
והקימה עוד ועוד קהילות תומכות ,אך אף שעברו עשר
שנים ,היא לא שוכחת את הקהילה התומכת הראשונה
– קהילה תומכת איל"ן בגילה ,הפיילוט! הצוות והחברים
זוכרים את השעות הרבות שהשקיעה בהדרכה ובתמיכה,
בסבלנות רבה ובעצות של זהב .מאז נהנים מהפרויקט 140
בתי אב ברחבי ירושלים ועוד מאות ברחבי הארץ.
נחת ואושר קרנו מפניה כשראתה את החברים נוהרים
לאולם מחופשים ומחויכים ,כששמעה את המחמאות
שהרעיפה עליה מנהלת סניף איל"ן לאה שטקל וכשקיבלה
שלל מתנות .היא מיהרה להשתלב עם הרוקדים על הרחבה
בליווי רקדניות הסלסה וצוות התכנית שניצח על החגיגה.

אילן י-ם המועדון החברתי בסדנת שבועות

צוות הפרויקט אירית בנימין ואילן גרינשטיין עם רונית גולדינר

אילן י-ם המועדון החברתי בסדנת שבועות

הודייה וסריאני בתחפושת ססגונית

יום כיף לקהילות התומכות בים המלח
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות

טיול למיני ישראל ויד לשריון

מאת :עדן סבח ,דניאל שוורץ ומלכי קלטר,
בשם כל דיירי בית תמר

שלושה אוטובוסים עמוסים בחברי הקהילות התומכות של
איל"ן ירושלים הגיעו למלון קראון פלאזה בים המלח וציפו
לגל חום האופייני לחודש יולי .אך החום שקיבל את פניהם
נבע בעיקר מצוות המלון שיצא מגדרו להנעים את שהותם.
מזג האוויר הנוח עודד את החבר'ה לשחות בבריכת המים
המתוקים (המצוידת במעלון) ולטבול בים המלח ובברכות
הגופרית בתוך המלון .רבים מהם נהנו גם ממסאז'ים
מפנקים ,וכמובן התענגנו על ארוחת הצהריים העשירה
שהוגשה במסעדת המלון .סדנת הסלסה "רוקדים עם
כוכבים" עם צוות הבידור הפכה ללהיט ,והחבר'ה הפגינו
את יכולותיהם בביצועים שלא היו מביישים גם מקצוענים.

ביום חורף שטוף שמש יצאנו לטיול באזור מטה יהודה,
חבל ארץ יפהפה ושופע ירק .בחרנו לטייל תחילה באתר
יד לשריון שבלטרון ,שם נפגשנו עם חיילים שמשרתים
במקום וקיבלנו מהם הסברים על הטנקים ועל כל אתר
ההנצחה של חיל השריון .התרשמנו מאוד מהסרטון על טנק
המרכבה ,והרגשנו שחיילי צה"ל שומרים עלינו.
משם המשכנו למיני ישראל וראינו דגמים מיניאטוריים של
אתרים רבים בארץ .נהנינו מאוד והצבנו לעמנו מטרות לבקר
בחלק מהם .אנחנו מודים מאוד לחיילי צה"ל מצוות יד
לשריון ,לצוות בית תמר ולמשפחת פון הולצברינק שאפשרה
לנו את הטיול לציון יום הולדתה השבעים של קארין ז"ל.

החברים נהנים בבריכת המלון

דיירי בית תמר במיני ישראל

בית תמר

כדורגל בבלומפילד

מאת :דניאל שוורץ ,דייר בבית תמר
הפעם הראשונה בבלומפילד .יצאנו ארבעה חבר'ה לתל
אביב בערב חורפי קריר ונעים למשחק הכדורגל בין
מכבי חיפה להפועל תל אביב .האווירה הייתה מחשמלת.
לראשונה נחשפתי למשחק כדורגל באולם כה גדול .היה
רעש ,והאוהדים של שתי הקבוצות עודדו את קבוצותיהם
ולפעמים אמרו מילים לא יפות לקבוצה היריבה .כולנו תמכנו
באהבתו הגדולה של חבר שלנו ,אלי באבייב ,ורצינו מאוד
שמכבי חיפה תנצח .מאור ,אלי ,הרוט ואני חזרנו מאוחר
מאוד בלילה עצובים מהתוצאה ועייפים אך מרוצים מהטיול.

אלי לקראת כניסה למגרש

סניף נהריה
טיול אביב

מאת :סימונה בלסון ,יו"ר סניף נהריה

בכל שנה תקופת האביב נותנת לי השראה לצאת לטבע
ולטייל .אך הפעם רציתי לשתף במראות היפים של
הטבע ושל המקומות המעניינים שראיתי גם את אלה
שאין להם הזדמנויות רבות לעשות זאת :חבריי לסניף
הקטנים והגדולים ,מוגבלים יותר או מוגבלים פחות ,ובני
משפחותיהם .פניתי לראש עיריית נהריה בבקשה שיעזור
לנו בעניין התחבורה .לשמחתי ,הוא נענה בשמחה ,וקיבלנו
מיניבוס לשמונה שעות בחול המועד פסח .אספנו את כל
המשתתפים מבתיהם ויצאנו לדרך.
הגענו לאתר אשכול ,התחנה האחרונה לסינון מי שתייה
שמגיעים משלושה מקורות :הכנרת ,מי תהום והתפלת מי
ים .ההסבר היה מתאים ומעניין לכל הגילאים ,וגם המצגת
והסרט עשויים יפה מאוד .הנושא דיבר כמובן לכולנו ,כי
מדובר במים שאנו שותים .לאחר מכן נסענו למוזיאון
המרציפן בכפר תבור ,שם שמענו הרצאה ,צפינו בסרט
והשתתפנו בסדנת יצירה של דברים יפים ממרציפן.
מרוצים ,מאושרים וגם קצת עייפים יצאנו לכיוון נהריה,
ולאורך כל הדרך הייתה אווירה נהדרת של החלפת דברים
וחוויות .עכשיו כולנו מצפים לטיול הבא.
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סניף פתח תקווה
פרידה ממועדונית איל"ן

מאת :ארז לוינשטיין ,רכז פעילות מועדונית איל"ן פ"ת

בסוף חודש יוני נפרדתי ממקום שליווה אותי יותר ממחצית חיי:
מועדונית איל"ן בפתח תקווה .בפעילות הסיום הקראתי כמה
מילות פרידה:
 ,1996תחילת שנת הלימודים .לכיתה ט' בחטיבת בן צבי
בפתח תקווה נכנסת עובדת סוציאלית של סניף איל"ן בעיר.
היא מספרת על אפשרות להתנדב במועדונית של ילדי איל"ן
במסגרת הפרויקט "אזרחות פעילה"" .המקרים הם לא תמיד
קלים" ,הסבירה לנו מלי ברקוביץ'" ,אבל הילדים מקסימים
ומחזירים חום ואהבה .הם רק רוצים שישחקו אִתם ,ידברו אִתם
וייהנו אִתם".
לשחק? שאלתי את עצמי ,אני יכול לשחק .אלוהים יודע כמה
זמן אני משקיע בשבוע במשחקי מחשב .ובאופטימיות ונאיביות
אינסופית אמרתי לעצמי :למה שלא אלך להתנדב שנה אחת?
הגעתי למועדונית ביום שני ,ובתוך כמה דקות רכזת הפעילות
ענת כבר זורקת את המתנדבים למים ומבקשת שנתחיל
להתקרב לילדים .בצד עומד לו ונעזר בהליכון ילד ששמו
לאוניד .נוצר בינינו קשר עין ,והוא הגיב בחיוך .ניגשתי אליו,
וכעבור כמה דקות של היכרות אני מוצא את עצמי מנסה
לשכנע אותו לנסות לעמוד בכוחות עצמו .אופטימיות ונאיביות
אינסופית כבר אמרנו? לאוניד מנסה ,כמעט נופל ,ואני תופס
אותו ברגע האחרון .לאוניד לא כועס ,הוא אפילו צוחק ,ואנחנו
עוברים להרכיב פאזל.
השבועות עוברים ,ובטקסיות קבועה ענת נפרדת מאתנו בברכת
שלום ותודה על הכול .על מה תודה ,אני אומר לעצמי ,מה כבר
עשינו ,באנו ליהנות ולשחק עם ילדים מקסימים.
בכיתה י' יכולתי לבחור מקום השמה לפרויקט "מחויבות אישית".
לא הייתה לי שאלה בכלל ,והמשכתי לשנה נוספת במועדונית.
בכיתות י"א וי"ב המועדונית כבר הייתה חלק בלתי נפרד מהלו"ז
השבועי שלי ,ולאחר התיכון – מישהו חושב שהצבא עצר אותי
מלהמשיך להגיע למקום הקסום הזה?
בגיל  21קיבלתי את המפתחות לריכוז הפעילות במועדונית.
היו לא מעט מהמורות בדרך ,אבל איזו דרך זו הייתה ...ילדים
באו ,ילדים עזבו ,כך גם מתנדבים נהדרים ,וכלום לא עוצר את
המקום המדהים הזה מלהמשיך לפעול.

ארז לוינשטיין,מלי ברקוביץ' ,ילדי ומתנדבי מועדונית אילן בהווה ובעבר
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היום 17 ,שנים אחרי אותו ביקור של מלי ברקוביץ' בחטיבה
שלי ,אני יכול לומר שאילו בחרתי שלא להתנדב במועדונית,
הייתי אולי שחקן מחשב טוב יותר ,אבל הייתי מפסיד המון! את
הבגרות הנפשית ,את ערך האחריות כלפי מישהו אחר שזקוק
לך ,את אינספור החיוכים שקיבלתי מהילדים ואת האהבה
הבלתי נגמרת .אני מאחל לכל בן נוער שיהיה שחקן מחשב
קצת פחות טוב וירוויח כמוני.
בכל שנה ענת הודתה לי ,ההורים הודו לי ,הילדים הודו לי,
המתנדבים הודו לי ,וצוות איל"ן בפתח תקווה הודה לי .היום אני
אומר לכולכם – תודה!

מילות פרידה לארז

מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף איל"ן פ"ת

ארז היקר!
אנחנו ממש לא מאמינים,
אך הנה חלפו  17שנים.
מאז החלטת למועדונית להתנדב
ולתת לילדי איל"ן את כל הלב.
התחלת כחונך והמשכת כרכז
ופעלת למען הילדים הנכים מאז.
וכעת ,משהחלטת שזה הזמן לומר שלום,
רוצים אנו לומר לך היום –
מעריכים ומוקירים את פועלך עד מאוד,
והלוואי שהיית ממשיך עוד ועוד.
תודה ענקית מכל הלב,
ובהצלחה בעתיד בכל מה שאתה אוהב.
שמור על קשר!
אוהבים אותך ,צוות איל"ן פתח תקווה

שרים מגרמניה הגיעו לישראל
ללמוד על שילוב בעלי מוגבלויות
בחינוך הרגיל
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף איל"ן פ"ת

משלחת ממדינת ברנדנבורג בגרמניה ,הכוללת דיפלומטים,
אנשי חינוך ותלמידים בעלי מוגבלויות ,ביקרה בחודש מאי
בארץ במטרה להכיר וללמוד מקרוב את מערכת החינוך
המשולב בישראל .ביקור המשלחת הגרמנית הוא חלק
מפרויקט ייחודי של סניף איל"ן פתח תקווה ,גני מרכז הפנינה
ומִנהל החינוך בעיר ,המחבר בני נוער נכים המשתלבים בבתי
ספר תיכוניים רגילים בברנדנבורג ובני נוער נכים המשולבים
בתיכונים בפתח תקווה .המשלחת הגרמנית הגיעה לארץ לאחר
שלאחרונה נחקק חוק השילוב בגרמניה ,המעודד שילוב ילדים
בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.
משלחתו מטעמו של ראש ממשלת ברנדנבורג ,מר מתיאס
פלאצק ,הכוללת גם את שר הפנים והשר הממונה על תחום
הצרכים המיוחדים במדינה ,הגיעה ארצה כדי ללמוד על דרכי
השילוב המתקיימות בישראל בכלל ובפתח תקווה בפרט ,שבה
פועל כבר עשרות שנים סניף איל"ן המטפל בבעלי המוגבלויות
בגני הילדים מרכז הפנינה ,המכינים ומלווים אותם לקראת
שילוב בחינוך הרגיל .למעשה 70% ,מבוגרי מרכז הפנינה בעלי
הצרכים המיוחדים משתלבים במערכת החינוך הרגילה בעיר.
המשלחת טיילה בעתיקות קיסריה ,ולאחר מכן התארחה
בקיבוץ מגל ,שבו מפעילה איל"ן מועדונית לילדים המקיימת

פעילות של רכיבה טיפולית על סוסים וטיפול באמצעות
בעלי חיים .למפגש זה הגיעו גם סגן ראש עיריית פתח תקווה
וראש מִנהל החינוך מר יעקב בן שמחון ,נציגי הנהלת איל"ן
ונציגי משרד החינוך .במהלך הביקור בקיבוץ רכבו הצעירים
הישראלים והגרמנים על סוסים בהדרכתם של מאמני
המועדונית שמאמנים דרך קבע את ילדי איל"ן המגיעים
לפעילות שיקומית וחברתית במקום כמה פעמים בשבוע.
לאחר ארוחת הצהריים הביע ד"ר דיטמר וולדקה ,שר הפנים
של מדינת ברנדנבורג ,את התפעלותו מאופן שילובם של ילדים
בעלי מוגבלויות בישראל בחינוך הרגיל .לדבריו" ,המשלחת
הגיעה לארץ כדי ללמוד על התחום מהפעילות הנעשית
בישראל ,ואכן גילינו כי נעשית כאן עבודה מקצועית ורצינית.
הילדים בעלי המוגבלויות משחקים מגיל צעיר עם עמיתיהם
שאינם בעלי מוגבלויות ,הם גדלים ביחד ,לומדים בבית הספר
ביחד ,ובזכות הדרך המשותפת ידעו בהמשך לחיות חיים
משותפים בחברה".

הגרמנים והישראלים שטיילו וסיירו יחד במשך ימים אחדים.
בכל קבוצה היו תשעה בני נוער ,נכים ושאינם נכים .החיבור
היה מיידי ,וכבר בשעות הראשונות של ההיכרות נרקמו
חברויות וקשרים מיוחדים .בבוקר היום הראשון טיילו הצעירים
בתל אביב וביפו ,ועל אף החום הכבד נהנו מהטיול ובעיקר
מחברתם של צעירים בני גילם ממדינה אחרת ומתרבות
שונה .היו גילויי חברות ,והקִרבה התפתחה במהירות מפתיעה.
לדוגמה ,קריסטין בת העשרים ,הלוקה בשיתוק מוחין קל
יחסית ,מסוגלת ללכת מרחקים קצרים ללא עזרה ,אך בטיולים
ארוכים נעזרת בכיסא גלגלים .במהלך הטיול בתל אביב
הבחינה קריסטין כי אחד מחברי הקבוצה הישראלים ,נער
הלוקה גם הוא בשיתוק מוחין ,מתקשה בהליכה .קריסטין
הציעה את כיסא הגלגלים שלה לנער הישראלי והמשיכה את
הטיול בהליכה.
אסיים ואומר שלאחר הכנות ומאמצים מרובים שנמשכו על

שיעור משותף לתלמידי תיכון ברנר ותלמידי משלחת הנערים הנכים מגרמניה

עומר ,אורי ,ותומר מפתח תקוה -בסיור במועדונית איל"ן במגל

השר הממונה על תחום הצרכים המיוחדים בגרמניה ,מר יורגן
דוזל ,ביקר בגני מרכז הפנינה ובתיכון ברנר ,שבו משולבים
צעירים בעלי מוגבלויות בוגרי הגן .שם התקיים שיעור בכיתת
י"ב משולבת ,והשתתפו בו גם תלמידים מהמשלחת הגרמנית.
וכך אמר מר דוזל" :אישית כגרמני אני מרגיש אחריות גדולה
לבנות קשרים בין גרמנים לישראלים ,בגלל ההיסטוריה
והמסורת בין העמים .ממשלת ברנדנבורג עושה מאמצים לקדם
את תחום השילוב בבתי הספר ,ונמשיך בכל הכוח .יש לי קשר
רגשי לירושלים ,ואני שמח שלנערים והנערות הגרמנים יש
הזדמנות לחוות את החוויה ,לבקר בישראל ולהכיר אותה".
החלק המרגש והמיוחד בביקור היה המפגשים בין בני הנוער

פני חודשים – שלהם היו שותפים ד"ר יוסי מלר ,ירדנה טאוב
ואנוכי – הפרויקט יצא אל הפועל ,ובמהלכו נערכו מפגשים,
טיולים ושיעורים משותפים .בני הנוער הישראלים והגרמנים
חלקו חוויות ,קשיים וחלומות .נקשרו קשרים יפים ,ולאחר זמן
קצר כבר קשה היה להבחין מי ישראלי ומי גרמני .במפגש
הפרידה שערכנו קשה היה להינתק זה מזה ,ובני הנוער סיכמו
את החוויה המשותפת כמרגשת ומיוחדת.
בשובם לגרמניה נפגש מר יורגן דוזל עם ראש ממשלת
ברנדנבורג ,מר פלאצ'ק שנעדר מהמשלחת עקב מחלה והעניק
לו שי מאיל"ן ,ציור מעשה ידיה של משתקמת במרכז יום של
איל"ן בבאר שבע

קריסטין מגרמניה על הסוס במועדונית הרכיבה של איל"ן בקיבוץ מגל

מר יורגן דוזל מעניק לראש ממשלת ברנדנבורג
שי מעשה ידיה של משתקמת במרכז יום של איל"ן באר שבע
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פעילות בסניפים
ערב חלוקת מלגות

מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף איל"ן פ"ת

בסוף חודש מאי ערך סניף פתח תקווה כהרגלו מזה שנים
רבות טקס חלוקת מלגות לתלמידים וסטודנטים ממטופלי
הסניף .בערב נכחו מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי ,העו"ס
הראשי של איל"ן ד"ר יוסי מלר ונציגי עיריית פתח תקווה.
כולם כאחד שיבחו את סניף פתח תקווה ואת הפעילות
המבורכת הנעשית בו לאורך כל השנים .את הערב הנחתה
הגב' מלכה מכנס ,ובמהלכו הוענקו מלגות לרכישת צורכי
לימוד לעשרה תלמידים ולחמש סטודנטיות .באולם נכחו
התלמידים הנכים ובני משפחותיהם ,מתנדבי איל"ן פתח

סניף תל-אביב
ביקור נציגות הNCJWA-

מאת :חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב

בחודש אפריל ביקרה באיל"ן תל אביב נציגות רשמית
של נשים פעילות ב ,NCJWA-ארגון של נשים יהודיות
מאוסטרליה .בראש המשלחת עמדה הגב' דיי הירש ,נשיאה
ארצית של הארגון וידידת איל"ן כבר שנים ארוכות .לצדה
הגיעה הגב' שירלי גלנץ ,נציגת איל"ן באוסטרליה ,וכן נציגות
מכל הקבוצות המרכזיות של אוסטרליה.
הביקור כלל את גן וקסלר-און המאובזר לתפארת בציוד
מיוחד ,ובו הסרנו את הלוט לזכרה של דיאנה גלפנד ז"ל,
פעילת איל"ן במלבורן ,אוסטרליה .ביקרנו גם בבית הספר
ונצואלה-קלישר ,ובו קיבלנו הסבר על פעילויות הילדים ועל
הישגיהם .אך המטרה המרכזית של הביקור הייתה להכיר
את מרכז היום לנכים בוגרים של איל"ן בתל אביב .בישיבת
הוועד המנהל החליט הארגון לתמוך בפרויקט הקמת
המבנה החדש .ביקרנו בשטח המיועד וסיירנו במרכז הזמני.
למרות הצפיפות הרבה במרכז ,כבר ארבע שנים ש26-
החברים מגיעים להישגים ראויים לציון הן ברמה החברתית
והשיקומית והן בהעצמה האישית .האורחים נהנו ממבחר
היצירות המופקות במרכז ורכשו חלק נכבד מתוכן.
בארוחת הצהריים המשותפת הביעו האורחות סיפוק רב
ממה שראו במוסדות הטיפוליים של איל"ן בתל אביב.
התברכנו בקבוצת פעילות מופלאות .כן ירבו.

בית ספר און

מחדדים את הראש בחוג שחמט
מאת :מיכל גרוס ,מנהלת בית הספר און

26

בית הספר און בתל אביב הוא בית ספר לתלמידים נפגעי
שיתוק מוחין ונכויות מורכבות בני  .21-6בשנתיים האחרונות
פועל בבית הספר חוג שחמט ,ובו משתתפים דרך קבע
תלמידים מכל שכבות הגיל מכיתה ד' ומעלה .הסיבה
שבחרנו לפתוח חוג שחמט דווקא היא יתרונותיו הרבים של
המשחק ותרומתו החשובה והמועילה במיוחד לאוכלוסיית

תקווה ,תורמי המלגות ואורחים נוספים .חלק מהמלגות
שחולקו היו תרומה של חברי הסתדרות המורים הגמלאים
בפתח תקווה ,שבראשם עומדת הגב' ברוריה שכטר .הגב'
שכטר נכחה כאורחת בערב המלגות שערך סניפנו בשנה
שעברה ,התרגשה עד מאוד ,ולכן יזמה השנה בזאר מכירות
שהכנסותיו היו קודש למתן מלגות לילדי איל"ן.
אין ספק שערב המלגות תרם להידוק הקשרים בין איל"ן ובין
הסתדרות המורים הגמלאים.
בחלק האמנותי הופיעה נבחרת התעמלות משולבת תנועה
של ילדים בהדרכת אורלי אבידן ,וכן ניגנה בנבל הנגנית
הנפלאה טלי לגריסי ,נכדתה של הגב' מכנס.
כבכל שנה ,גם השנה הטקס היה מרגש וזכה לשבחים רבים.

התלמידים שבבית ספרנו :המשחק מקדם את יכולותיהם
לביטוי עצמי ומעניק חוויית הצלחה ,מביא עמו חוויית למידה,
מגביר את הקשב והריכוז ומשפר כישורים נוספים .בשיעורי
השחמט מודגשת רמת התקשורת בין התלמידים ,ויש
הקפדה על נימוס וכבוד בין המתמודדים ועל עזרה הדדית.
הניסיון שצברנו עד כה הוכיח שיפור ניכר ביכולת התלמידים
לקבל הפסד ולהתמודד אתו ביעילות לקראת המשחקים
הבאים ,יכולת חשובה ביותר גם בתחומים אחרים בחיים.
במהלך השנה יצרנו קשר עם אנשי איגוד השחמט הישראלי,
ואלה הביעו התלהבות מעצם קיום חוג שחמט לתלמידים
הנמנים על אוכלוסיית בית הספר און .דובר איגוד השחמט
הישראלי ,מר אריה אלדר ,ורב-אמן בתחום השחמט ,מר
אברהם קלדור ,ערכו סיור באון והתרשמו מהפעילות הענפה
בתחומים החינוכיים והשיקומיים .לאחר הסיור נערך מפגש
עם תלמידי החוג בספריית בית הספר.
מר אלדר העניק למנהלת בית הספר ,הגב' מיכל גרוס,
ערכות שחמט מהודרות ,וכן ספרות מקצועית לשימוש
החוג .שיאו של המפגש היה במשחק סימולטני בין הרב-אמן
מר קלדור ובין שמונה תלמידים מהחוג .במהלך המשחק
הסביר מר קלדור על מהלכים ודרכי חשיבה חדשות וכיוון
את המתמודדים נגדו .בסוף המשחק הביעו המבקרים
את התרשמותם וציינו שרמת משחקם של התלמידים היא
טובה ,וכי יש מקום להמשיך ולקדם אותם ,ובמידת האפשר
להרחיב את החוג.
מפעיל החוג ,המורה מר אלי מוזס ,הודה למר אלדר על
הקשר שנוצר עם האיגוד ועל הנכונות שהביע להמשך
שיתוף הפעולה .ואכן ,בימים אלה הודיע לנו מר אלדר כי
הקשר עם איגוד השחמט הישראלי יימשך באמצעות סיוע
לשיפור של השחקנים הטובים בבית הספר ,עזרה באיתור
תלמידים חדשים לחוג ,דרכי הוראה מתקדמות וארגון
משחקים מול שחקנים מהאיגוד.
בסוף שנת הלימודים ערכו אלי מוזס והמסייעת להדרכה
אלן טקצ'נקו מפגש מסכם ,ובו העלו התלמידים את
חוויותיהם ואת ציפיותיהם להמשך .בתום המפגש קיבלו
התלמידים תעודות השתתפות.
יוסף מכתה ו'" :2אני אוהב מאוד את סדנת השחמט .למדתי
איך לשחק ,ואני כבר מצליח לנצח את החברים שלי .זה נותן
לי הרגשה שאני חזק ,מנצח ב'מלחמה' ,אבל זה רק משחק,
ובסוף אני לוחץ את היד של כולם .בכיתה שלי משחקים גם
חכים ואמיר ,ובזכות זה שאנחנו משחקים שחמט בחוג נעשינו
חברים טובים גם בכיתה".

שיעורי חינוך פיננסי

מאת :אלי מוזס ,מרכז התכנית

כולם יודעים שהכסף לא גדל על העצים ,אבל רבים אינם
יודעים מה לעשות בכסף שבכיסים.
שיעורי החינוך הפיננסי נערכו בשנת הלימודים תשע"ג בחטיבת
ההמשך בבית הספר ,במסגרת קורס מתוקשב של המרכז
לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) .הקורס נועד להכין תלמידים
לעצמאות כלכלית ולהבנה בניהול כלכלי של משק הבית .בית
הספר און הוא היחיד שמעביר את הקורס לבעלי מוגבלויות
פיזיות קשות ופגועי .CP
מטרת התכנית היא לחשוף את המשתתפים לתחומי דעת
הקשורים בחינוך פיננסי ולהקנות מיומנויות שיאפשרו להם
להבין ולפעול באופן מושכל ובשיקול דעת בנושאים אלו
בבגרותם .חשוב לציין כי תלמידי החינוך המיוחד נחשפים
באופן חלקי בלבד לכל ההיבטים של עולם הכלכלה ,אך
כמקבלי קצבאות מגיל צעיר חשוב מאוד לחשוף אותם לעולם
זה ,כדי שיוכלו לנהוג בתבונה בכספם .בין השאר נלמדים
בתכנית נושאים כמו מודעות להתנהלות הכספית ,משמעותן של
התחייבויות אישיות ,חתימה על מסמכים ,הכרת זכויות צרכניות,
יכולת לעמוד מול פיתויים וחשיבות החיסכון.
הלימודים נערכים כסדנה בכיתה אינטראקטיבית ומשלבים
הוראה פרונטלית ושימוש בתכני הקורס של מט"ח ,לרבות
מצגות ,סרטונים ומטלות לניתוח אירועים .מאחר שאתר
הקורס עדיין אינו מונגש לבעלי צרכים מיוחדים ,נדרשנו
להתמקד במושגי יסוד בניהול פיננסי מעבר למצוי באתר
ולהכין העשרה אקטואלית שתיתן מענה לצורכי התלמידים.
שיעורי הבית שניתנו הם ביצוע משימות באתר הקורס ומציאת
פתרונות לבעיות שנתקלו בהן בפועל .כמו כן ,התלמידים צפו
בבית בתכניות כלכלה פופולריות ,ולאחריהן נערך דיון חופשי
בכיתה .בסוף השנה קיבלו התלמידים תעודות השתתפות
בקורס ,ובחופשת הקיץ הם יכולים להיכנס לאתר לבצע
משימות נוספות ולהעבירן באופן מתוקשב לבדיקת המורה
ולקבלת משוב.
רשמים של תלמידים מהקורס:
בתחילת השנה ,כשהתחלנו בחטיבת ההמשך ללמוד תחום
חדש ,חינוך פיננסי ,לא הבנו בדיוק במה מדובר .אבל ככל
שהתקדמנו התברר שמה שאנחנו לומדים משפיע על איכות
חיינו ,ושהסביבה הפיננסית שבה אנו חיים מובנת לנו היום
יותר .מושגים שנשמעו לנו עד היום מוזרים ולא קשורים לחיינו,
ברורים לנו עכשיו ,ואנו מבינים שהידע בתחום ניהול הכספים
במשפחה תופס מקום חשוב באיכות החיים שלנו .אנו לומדים
מהו בנק ,מהי הלוואה ומהי ריבית ,לומדים כיצד להתנהל
באופן נבון עם הכסף על ידי תכנון נכון ובניית תקציב ,ובעיקר
מקבלים טיפים מעשיים בנוגע לצרכנות נבונה .למשל ,למדנו
להתייחס לפרסומות בזהירות ולבדוק את ההבטחות שבהן.
אחד התלמידים מספר כי בדק והשווה בשיטתיות את
הכדאיות למעבר לחברת סלולר זולה יותר ,ואכן עבר לחברה
מתחרה .תלמיד אחר מספר כי התלווה לאביו אל הבנק ,נכח
וגם העיר במשא ומתן על גובה העמלות .למדנו לא לקבל
באופן סופי את המחירים שקובעים לנו בעת הקניות ,והבנו
שאפשר ואף חובה להתמקח גם עם הבנקים על הטבות.
אחד הדברים החשובים הוא השאיפה לדעת יותר על ניהול

נבון של התקציב המשפחתי ,וכבר הגענו לשלב שבו אנחנו
מכוונים את ההורים במה שלמדנו ,למשל בנושאי חיסכון
וחוקים המגינים על הצרכן .תלמידים מספרים כי הסבירו
בבית את הצורך בבדיקת חשבונות שוטפים כדי למנוע חיובים
לא נכונים .למדנו מושגים בסיסיים בכלכלה ,ושמה שקורה
אצלנו נובע ממה שקורה גם במקומות אחרים .לכן חשוב
שנהיה תמיד מעודכנים ,ולשם כך עלינו לעקוב אחר חדשות
בנושאי כספים וכלכלה .אנו מרוצים שבית הספר שותף
לתכנית החינוך הפיננסי ושהשיעורים מועילים לנו וגם מרחיבים
את ידיעותינו בנושא.

בית הספר ונצואלה-קלישר

קיר התחושות

מאת :סילבינה פרוינד -מנהלת סניף איל"ן תל אביב
בניית קיר התחושות בבית הספר ונצואלה-קלישר בעזרת
תלמידי החטיבה הבוגרת אפשרה השתתפות מלאה של
התלמידים בפרויקט ובשימוש בו .תלמידי החטיבה הבוגרת
שהיו שותפים זכו להעצמה ניכרת וקיבלו משוב בזמן השיוף,
הצביעה וההדבקה של פריטי הקיר .הורי התלמידים קיבלו דיווח
שוטף על התקדמות העבודה וגילו התעניינות במוצר הסופי.
פרויקט קיר התחושות זכה להצלחה בקרב תלמידי בית הספר
והעלה את המוטיבציה שלהם לעמוד ולהושיט יד כדי למשש
את האצות שעל הקיר ,ללטף תמנון או ללכת בהליכון עד לקיר
כדי להוריד ממנו את אחד הדגים או לסובב את כוכב הים.

קיר התחושות
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פעילות בסניפים
מועדונית גן און

מאת :סילבינה פרוינד -מנהלת סניף איל"ן תל אביב

מאת :שרה שלמה ,בשם כל עובדי המפעל

מועדונית גן און הוקמה ביוזמת איל"ן תל אביב לפני  11שנה
ומנוהלת על ידו מאז ועד היום .סניף איל"ן תל אביב רואה
חשיבות רבה בקיום המועדונית מתוך הבנת הצרכים הייחודיים
של הילדים ושל משפחותיהם .השהות במועדונית מאפשרת
לילדים ליהנות מחוגים מעשירים ומפעילות חברתית מגוונת
שאינה מתאפשרת במקומות מגוריהם .כך הם זוכים לחוויות
דומות לאלה של רבים אחרים בני גילם .ההורים זוכים להקלה
בעומס היומיומי ויכולים להתפנות לילדיהם האחרים ולצורכי
פרנסתם .האווירה במועדונית שמחה ,חמה ותורמת לחיזוק
ערכם העצמי וביטחונם של הילדים.

• תודה על הביקור בסניף הדואר בתל אביב שהתקיים
בחודש מאי .היה מעניין מאוד לראות איך מתבצעת העבודה
בדואר ,ונהנינו מהיחס ,מקבלת הפנים ומהאירוח הלבבי.

המפעל המוגן בית מליכסון

פורים ויום מעשים טובים
מאת :דוד נוי ,מנהל המפעל

לחגיגות פורים במפעל הגיעו שתי מאפרות מסטודיו "נטשה
דנונה" כדי לאפר את החניכים בהתנדבות ,ולאחר מכן נהנינו
ממופע של רקדנית .כשסיימנו לאכול אוזני המן ,הגיע קובי פרץ
לשמח את החניכים.
ביום המעשים הטובים בחודש מרץ הגיעו אלינו עובדי עיריית
תל אביב ועשו יום כיף לחניכים עם עבודות יצירה צבעוניות
וריקודים לצלילי מוזיקה מקפיצה.

פורים בבית מלכסון
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תודות מעובדי המפעל המוגן

• אנו רוצים להודות להנהלת הבורסה ליהלומים שראתה
לנכון להזמין אותנו לסיור במוזיאון כדי לראות את תהליך
העיבוד של האבן היקרה ביותר .הסיור היה מקסים,
ההסברים היו נפלאים ,ותודה למדריכה נורית וללאון
שהעניקו לנו יחס חם וטוב והבנה למצבנו.
• תודה על הטיול לעיר הקרח בירושלים ,ובייחוד למדריכים
המדהימים אורי אברהם ורמי נהמן ולמנהל המפעל דוד נוי.
במוזיאון הקרח ראינו כל מיני בובות משלג ,והיה קר מאוד,
כ 10-מעלות מתחת לאפס .מרוב קור אני אישית לא יכולתי
לדבר ,אבל היה פשוט מדהים .ראינו גם מופע של כ40-
דקות על הקרח עם כל מיני פעלולי אקרובטיקה .היה יפה
מאוד ומרשים .רציתי לציין שכל ימי הכיף שאתם מעניקים
לנו נותנים לנו הרגשה טובה וגם מאפשרים לצאת קצת
מהשגרה.
תודה מכל הלב!

עובדי בית מליכסון בטיול על הקרח!

מרכז היום

בחירות זה חלק מהחיים

מאת :אני זילברמן ,מנהלת מרכז היום תל אביב

קראת יום הבחירות לכנסת באמצע ינואר  2013החלטנו
לערוך במרכז היום בחירות להקמת ועד של חברי המרכז.
המטרה:
• לתרגל את נושא הבחירה בכל תחום בחיים (נושא שקשה
לרבים מהחברים).
• לעורר מודעות למה שקורה מחוץ למרכז.
• ליצור אינטראקציה מעט שונה בין חברי המרכז לבין עצמם.
• לבחור נציגות של חברי המרכז שתשתתף בקבלת
החלטות חברתיות הנוגעות לחיים בו.

חוג הבוצ'ה במרכז היום

מאת :גידי מוסאי ,משתקם במרכז היום
בעקבות בקשה של ברוך חגי ,רכז הספורט של מרכז
היום ,ואני זילברמן ,מנהלת המרכז ,העליתי רעיון להוסיף
חוג חדש לפעילויות השוטפות :חוג בוצ'ה .זהו משחק
של כדורים שמתאים לכל סוג של מגבלה ,ולכן מאפשר
לכולם להשתתף .הוא גם חברתי ומשפר את חוש הכיוון,
את ההתמצאות במרחב ,את הקואורדינציה ואת התקשורת
הבינאישית .החוג פועל בהצלחה ,ויש היענות רבה מצד
החברים .חשוב לציין שזהו ספורט אולימפי ושקבוצת נכים
מספיבק רמת גן משתתפת בימים אלה באליפות אירופה.

תשעה חברים הגישו מועמדות ,ובמשך שבועיים הציגו
את המצע שלהם בפני חברי המרכז .זה עורר מאוד את
היצירתיות בקרב המועמדים ועודד אותם לדבר גם עם
חברים שבדרך כלל אין להם מגע אִתם .שתיים מסיסמאות
הבחירות היו" :אל תבלבל ,הצבע יעל!" וכן "כדאי לכם
לבחור בי כי יש לי לב זהב (עידן)".
ההצבעה התבצעה במשך שבוע שלם כדי לכלול גם
חברים שלא מגיעים בכל יום .כאמור ,הדגשנו את נושא
הבחירה ואת המשמעות של קבלת אחריות על הבחירה
האישית שלי .כמו כן ,עסקנו בשאלה מה קורה אם מי שאני
בוחר לא זוכה.
לכל מועמד היה פתק משלו ,וכל חבר לקח פתק מאחורי
פרגוד ,הכניס למעטפה ושלשל לקלפי .בסוף היום האחרון
נספרו הקולות ,ושני חברים זכו .בשבוע שלאחר מכן
התקיים המפגש הראשון של הוועד עם שלושה אנשי צוות.
הוועד עובד יפה מאוד ,ויחד אנו מקדמים את המרכז.

תל אביב – מרכז יום – חוג בוצה

סדנת ניהול תקציב אישי

מאת :גידי מוסאי ,משתקם במרכז היום
ואני זילברמן ,מנהלת מרכז היום

בחירות במרכז יום תל אביב

לאחר שהתקבלו כמה בקשות מחברי המרכז ,החלטנו
להעביר יחד סדנה של חמש פגישות בנושא ניהול תקציב
אישי .המפגשים עסקו במידע שיש לחברים על הכנסותיהם
והוצאותיהם ,בעקרון חלוקת עוגת התקציב לפי הצרכים,
בצורך מול רצון ,במה שמשפיע על ההחלטות שלנו
(פרסומות ,אופנה ,לחץ חברתי וכו') ובעבודה מול דוגמה
של תקציב.
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