כללי

בזאר העמותות בבנק
הפועלים לכבוד ראש
השנה תשע"ד

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

גם השנה השתתף איל"ן בבזאר העמותות שמקיים בנק
הפועלים למכירת מתנות לקראת ראש השנה .כמו תמיד
הקמנו דוכן מרשים עם המוצרים היפהפיים שמייצרים נכי
איל"ן במסגרות השונות ,והוא זכה להצלחה מרשימה .רבים
ביקרו בו ,רכשו מתנות לחג ,שאלו שאלות והכירו את איל"ן ואת
הפעילות בסדנאות היצירה .שמחנו במיוחד לגלות שאנשים
שרכשו מתנות מאיל"ן בשנים קודמות שבו לרכוש מאתנו גם
השנה.
ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק ,סייע והתנדב לעזור:
בראש ובראשונה ליוצרים ,חברי איל"ן בכל המסגרות ,וכמובן
למתנדבים המסורים ,למדריכי האמנות ,לדפנה הולנברג
מנהלת בית מרים ולמתנדבות סניף חיפה ,לאני זילברמן
מנהלת מרכז יום תל אביב ולמתנדבי סניף תל אביב ,וכן
ללאה שטקל מנהלת סניף ירושלים .תודה לכולכם על
המאמץ הגדול ועל השקעתכם ומסירותכם.

בורסת היהלומים
הישראלית מתגייסת
למען ילדי איל"ן
זו השנה השנייה

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

ביוזמתם של שמואל שניצר ,נשיא בורסת היהלומים
הישראלית ,ושל יו"ר איל"ן וחה"כ לשעבר רו"ח אהוד רצאבי,
החליטה בורסת היהלומים להמשיך ולאמץ את איל"ן זו השנה
השנייה ברציפות .יריית הפתיחה נורתה באוקטובר ,כאשר
מאות מחברי הבורסה השתתפו במרוץ נייקי ו”רצו למען איל"ן".
במרוץ גויס סכום ראשוני שהוענק ליו"ר איל"ן על ידי נשיא
הבורסה בטקס חגיגי במעמד חברי הנהלת הבורסה.
בעתיד מתוכננות שלל פעילויות נוספות ,לרבות אימוץ מצעד
הפרוטות ,שהוא יום ההתרמה הארצי של איל"ן המתקיים
ב 23-בדצמבר ויכלול בין היתר יום התרמה בבנייני הבורסה.
על שיתוף הפעולה עם בורסת היהלומים ביום ההתרמה
נעדכן בעלון הבא.

תודות שלוחות גם לגב' שרי אריסון ,היוזמת של האירוע
המכובד והמרשים שהפך למסורת זה כבר ,ותודה לעובדי
הבנק ולכל מי שלקח חלק בארגון ,בתמיכה ובסיוע הלוגיסטי.

שמואל שניצר ,נשיא בורסת היהלומים הישראלית ,ומוטי בסר ,מנכ"ל הבורסה,
מארחים את יו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי ,בישיבת הנהלת הבורסה שבה הודיע מר
שניצר על המשך התמיכה של הבורסה באיל"ן גם השנה

דוכן העבודות היפות של איל"ן

דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים ,ליד דוכן העבודות היפות של איל"ן
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שמואל שניצר ,נשיא בורסת היהלומים הישראלית,
מעניק תרומה ליו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי

כללי

ביקור משפחת זולטי
בבית קסלר וקביעת שלט
לזכרן של ג'ויס ואלן זולטי
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

בחודש נובמבר הגיעו מר ז'ק זולטי ובני משפחתו לביקור במעון
הנכים בית קסלר בליווי מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,ומר
משה דולב ,מנהל בית קסלר .בסיור ביקרו בני המשפחה באגפי
הבית ובבתי הדיירים ,פגשו את דיירי המקום וקיבלו מפיהם
הסבר על אורח חייהם .במעמד זה הוסר הלוט מעל השלט
שהוצב בפתח המרפאה של בית קסלר לזכרן של ג'ויס זולטי,
רעייתו המנוחה של ז'ק ,ושל אלן זולטי ,דודתו האהובה.
מר זולטי הוא תורם ותיק לאיל"ן ,אדם רגיש ואכפתי המתעניין
בפעילותנו ותומך בארגון זה שנים רבות .ג'ויס ,ילידת גלזגו,
הייתה אישה פעילה מאוד שסייעה לארגונים כמו ויצ"ו ותמכה
בחקר הסרטן ,בד בבד עם תמיכתה באוכלוסיית נכי איל"ן.
כמסורת המשפחה ,גם
הדודה אלן עסקה בפעילות
ציבורית וסייעה לנזקקים
עד יום מותה בשיבה טובה.
אנו גאים להנציח את זכרן
ואת פועלן בבית קסלר,
בית של נתינה ואהבה.
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ביקור משפחת זולטי

ביקור משפחת זולטי

כללי

טיול חנוכה של החוג החברתי
לבוגרים "עניין אחר"
מאת :שירה פייג ,רכזת החוג החברתי לבוגרים

 30חניכים חברי חוג הבוגרים "עניין אחר" יצאו עם  55חונכים-
מתנדבים לטיול חנוכה בן יומיים .ביום הראשון הגיעה הקבוצה
לחוות נעמ"א שבמושב תדהר ,שם החניכים חלבו והאכילו
ִעזים והכינו פיתות .מחוות נעמ"א המשיכה הקבוצה לבאר
שבע וביקרה במוזיאון קרסֹו למדע .החניכים קיבלו הדרכה,
עברו בין המתקנים והיו משתתפים פעילים בהתנסות מדעית-
חווייתית מהנה .בערב הגענו למדרשת ביחד שבירוחם ,שם
נערכה מסיבת חנוכה והודלקו נרות בחנוכיות שהכינו החניכים.
החניכים והחונכים הציגו את השיר "חנה זלדה" ,ולאחר מכן
שרו בקריוקי ורקדו בשמחה.
ביום השני לטיול התקיימה באגם ירוחם סדנת תיפוף מוצלחת
ביותר בהנחיית יגאל דן מ"צלילי ראג" .השמחה הייתה גדולה!
לאחר הסדנה התחלקו החניכים לקבוצות והכינו פנקייקים
טעימים מאוד .התחנה האחרונה של הטיול הייתה האתר
המדהים של מצדה ,כולל עלייה ברכבל כמובן.
החניכים היו מלאי הכרת תודה על הטיול ,וניכר שנהנו מאוד
מהפעילויות ומהבילוי המשותף .מקצתם אף ביקשו שבפעם
הבאה יוארך הטיול לשלושה ימים .חנה'לה ישראל ,חניכה
בחוג ,אמרה" :הרגשתי באורות בחג חנוכה בזכות 'עניין אחר'".
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חורש בן עמי ,חניך בחוג ,התקשר לרכזת החוג להגיד תודה
והוסיף" :הרגשתי בגן עדן ביומיים האלו .המתנדבים מגיעים
מהישיבות ,נותנים את הנשמה ועושים לנו טוב על הלב".
תודתנו הגדולה לד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי של איל"ן ,שאישר
ואפשר לנו לקיים את הטיול הנהדר הזה.

הקבוצה במצדה

הקבוצה במצדה

החניך רכס מאכיל כבשים בחוות נעמ"א

הקבוצה בסדנת תיפוף באגם ירוחם

פעילות בסניפים

מעון הנכים בית קסלר

על התנדבותי בנגישות ישראל
מאת :אלי אשורי ,דייר בית קסלר

אני אלי אשורי ,חבר ומתנדב בנגישות ישראל צפון (נ.י.צ).
אני גר בבית קסלר בקריית חיים  6.5שנים .בית קסלר הוא
מסגרת דיור שיקומית מוגנת עבור אנשים עם מוגבלויות פיזיות
המעוניינים לצאת לדרך חיים עצמאית .מנהלת נ.י.צ .היא
ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי ,אשר מכהנת גם כחברת מועצה
בעיריית קריית ביאליק.
פעם בחודש החברים מתכנסים בבית קסלר לחוג בנושא
נגישות ,ובו אנו מדברים על כל מיני נושאים מתחום הנגישות,
כמו חניות נכים .כשאדם ללא מוגבלות חונה בחניית נכים זה
מרגיז.
נושא הנגישות חשוב מאוד ,ולכן אנחנו מדברים הרבה
בתקשורת ובעיתונים .אני מחפש בעיתונים כתבות בנושא
בעיות הנכים ,שולח אותן לפרסום באתר של נגישות ישראל
ומקבל על כך הרבה מחמאות מחברים.
ביום שלישי 30 ,ביולי  ,2013קיימנו סיור במטרונית במפרץ
חיפה .היה צפוף מאוד במטרונית ,העלייה אליה הייתה קשה
מאוד ,והיה צריך להיעזר במלווה לדחיפת כיסא הגלגלים.
במטרונית אין חגורות בטיחות לנוסעים ,אף שהחוק מחייב זאת.
לאחרונה ביקרתי גם באתר פרדייב ( ,)Paradiveאתר צניחה
במושב הבונים .הגישה לאתר קשה מאוד ,השביל המוביל אליו
הוא שביל כורכר שמקשה מאוד על הנסיעה בכיסא גלגלים,
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ונאלצתי להיעזר בשני מלווים.
טוב לי בבית קסלר .יש לי הרבה חוגים .לפני שנה נפתח שביל
מקוצר ובטוח מבית קסלר לרחוב בן צבי .לפני כן נאלצנו
לנסוע בכיסאות הגלגלים בכביש הראשי ,וזה היה מסוכן
מאוד .עכשיו אנחנו נוסעים דרך השביל הבטוח לקניות בסופר,
לסידורים וסתם לבלות בעיר .אנחנו מגיעים עד בית נגלר
ולרחוב אח"י אילת.
בימי חמישי בערב אני נוסע הביתה ,ובימי שישי ושבת אני
נמצא בגלריה המשפחתית פיצ'פקעס במושב צרופה.

מעון הנכים בית קסלר

פעילות בסניפים

מרכז היום בית מרים

לפעמים חלומות מתגשמים

מאת :אילנה נקוריאקוב ,משתקמת במרכז היום בית מרים

שמי אילנה נקוריאקוב .אני משתקמת בבית מרים ומעריצה
כבר יותר מעשר שנים את צביקה פיק .את ההיכרות אתו לא
אשכח עוד שנים רבות :צפיתי במחזמר משיריו שנקרא "מרי לו"
והתחברתי לקצב ולמנגינה .אז עוד לא ידעתי מה תהיה הדרך
שלי ,כי עדיין למדתי בבית הספר ,אבל כששמעתי את השירים
שלו הרגשתי בבית .מצאתי לי דרך להתמודד עם כל הבעיות,
ואמרתי לעצמי שהוא יהיה החבר הרחוק שלי .התחלתי לכתוב
שירים וסיפורים על אהבה ,חברות וספורט ,וכך בעצם הכול
התחיל .מאז ועד היום אני שומרת על אותו סגנון ואומרת תמיד
ש"הקצב שלו והמילים שלי".
ברצוני לספר על חוויה מרגשת שחוויתי בסוף חופשת הקיץ:
היה לי חלום – לפגוש בפעם השלישית את צביקה פיק,
והחלום שלי התגשם .בסוף יולי הייתי בהופעה של צביקה
במועדון תרבותא שביקנעם עם דפנה ,מנהלת בית מרים ,ועם
משה לוי ,מתנדב ותיק וצנוע עם נשמה טובה ,שהזמין אותי
להופעה והגשים לי את החלום .שמעתי בהופעה את השיר הכי
אהוב עליי" ,דיווה" ,והייתי מלאת התרגשות!
אני שומעת את השירים של צביקה פיק כל כך הרבה שנים
ומודה בכל הזדמנות על החיבור שנוצר בינינו.

אילנה נקוריאקוב עם המאסטרו צביקה פיק ועם מר משה לוי במועדון תרבותא
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זיכרונות ילדות

מאת :אלינה ריבק

סיומה של שנה אחת ותחילתה של שנה חדשה הן תמיד
הזדמנות לחגיגה כמו באגדות .אני זוכרת מהילדות שלי
באוקראינה שזה היה חג גדול בעיקר לילדים .לקראת החג
הכול השתנה :ירד שלג ,והכול היה חגיגי ומכוסה לבן .במרכז
העיר ניצב עץ גדול ומפואר מאוד ,מקושט ומואר בנורות
צבעוניות .בכל מקום ציבורי כמו מרכזי קניות עמדו עצים
מקושטים ,ובאוויר עמדה אווירה של חג .גם בבית היה עץ
שקנינו מראש בבזארים מיוחדים .אנחנו הילדים עזרנו לקשט
את הבית ואת העץ בקישוטים מיוחדים ובסוכריות .הכנו
תחפושות בעצמנו ,קנינו מסכות והתחפשנו כמו בפורים.
במקומות העבודה נהגו לערוך מסיבה לעובדים ולבני
המשפחה לפני החג ,וכך גם בבתי הספר ובגנים .הילדים היו
מכינים שיר או דקלום וזכו לקבל מתנה סמלית מסבא קור.
גם בעל התחפושת היפה ביותר זכה בפרס .נהוג היה שסבא
קור וילד קטן הגיעו מחופשים :סבא קור סימל את השנה
שהסתיימה ,והילד הצעיר סימל את ההתחדשות ונשא שלט
שכתובה עליו השנה החדשה .נהגנו לרקוד במעגל ,לשמוח
ולשיר .את הלילה האחרון של השנה חגגנו בארוחה משפחתית,
ואחריה – אם מזג האוויר אפשר – יצאנו החוצה לשיר ,לנגן
ולשמוח.
ההורים הכינו מראש מתנות והניחו אותן מתחת לעץ .כשקמנו
בבוקר ניגשנו מיד לעץ וגילינו כל אחד את המתנה שלו .אני
זוכרת במיוחד מתנה אחת שקיבלתי :בובת כלב גדולה מאוד.
באותה השנה קיבלה אחותי סט כלים מיניאטוריים לבובות.
בשנה הראשונה בישראל לא ידענו איך מקובל לחגוג ,וחגגנו
בצנעה בבית .כיום רבים נוהגים לקבל את פני השנה החדשה
בחגיגות ,והן מחזירות אותי לילדות .אני שמחה מאוד שגם
בבית מרים אנחנו מציינים את תחילתה של שנה חדשה
במסיבה משותפת .חשוב לי מאוד שאנשים יבינו שהחגיגה
מסמלת התחלה של שנה חדשה וזו הסיבה למסיבה .אני
מאחלת לכולם שנה של שלום ,בריאות ,אושר ועושר.

האחיות לבית ריבק בשלג

פעילות בסניפים

עבודות קרמיקה
מאת :אילן ניסים

אני אוהב ליצור עבודות מחמר.
בהתחלה לא ידעתי מה זה חמר ,ולא
היה לי ניסיון ,אבל הרגשתי טוב לעבוד
בידיים ולהפעיל אותן .ניסיתי ליצור
עבודות קטנות כמו סבונייה ,מאפרה
ודמויות.
נעזרתי בקטיה ,מדריכת הקרמיקה,
ולאט לאט התחלתי להתקדם ולעבוד
לבד .היום אני עצמאי .אני חושב על
כל מיני רעיונות לעבודות חדשות,
מתייעץ עם קטיה ועובד עצמאית.
אני מכין עבודות אישיות וגם עבודות
למכירה דרך בית מרים :מגשים,
רימונים ,יונים ,קערות ועוד .בסוף הקיץ
נסענו עם קטיה למוזיאון בתל אביב
וביקרנו בתערוכה של עבודות קרמיקה.
לאורך כל הסיור ליוותה אותנו מדריכה
מהמוזיאון והסבירה לנו מי הם האומנים
שהכינו את העבודות ואיך הכינו
אותן .התרשמתי מהיצירות שראיתי,
והתערוכה העלתה בי רעיונות חדשים
שאולי אבצע בעתיד בבית מרים .אני
מאוד מאוד אוהב לעבוד עם קטיה.
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אילן ניסים בראשית תהליך היצירה

ציור – האהבה הגדולה שלי השלב הראשון בדרך
מאת :אנה יורוביצקי
המקצועית שלי
מאת :מיכאל פרנקל
שמי אנה יורוביצקי ,ואני רוצה להציג בפניכם אמן שאני אוהבת
ורוצה שגם לכם ,הקוראים ,תהיה הזדמנות להכיר .אני קוראת
על אמנים ,לומדת על סגנונות שונים ומציירת .ציור הוא האהבה
הגדולה שלי ,ואני אוהבת במיוחד את האמן וינסנט ון גוך.
וילם ון גוך (,Vincent Willem van Gogh), 1890-1853
וינסנט ֶ
צייר הולנדי ,אחד מחשובי הציירים האירופאים שפעלו בסוף
המאה ה ,19-השתייך לזרם הפוסט-אימפרסיוניסטי .האמנים
הפוסט-אימפרסיוניסטים תיארו את העולם על פי הופעתו
החיצונית ,אך שילבו בתיאורם גם את המציאות הפנימית
והאישית שלהם.
ּונדרט ,עיירה קטנה בהולנד ,ונדד במשך חייו
ון גוך נולד בז ֶ
ברחבי אירופה .הוא לא זכה להצלחה בימי חייו וסבל מדלות
ומעוני .את רוב יצירותיו רשם וצייר בעשר השנים שקדמו
להתאבדותו אחרי שלקה במחלת נפש .רק אחרי מותו זכו
יצירותיו להכרה והוצגו בתערוכות .מתוך מאות ציורי השמן
והרישומים שלו מכר ון גוך בחייו עבודה אחת בלבד" :גפנים
אדומות בארל".
טכניקת הציור שלו מתאימה לי מאוד כי הוא השתמש
בכתמים .גם אני מציירת בטכניקה זו .קל לי יותר להניח על
הקנבס כתמים של צבע בגוונים שונים וליצור מהם תמונה
שלמה .ציירתי כמה ציורים בעקבות תמונותיו של ון גוך ,כמו
שדה של שיבולים ,אירוסים וברושים .זה לא העתק מדויק ,אבל
אפשר לראות שהטכניקה דומה .אני מקווה שזה יעניין אתכם.

בשנת  2009התחלתי ללמוד במכללת תילתן שבחיפה ,מכללה
לעיצוב גרפי ולתקשורת חזותית .למדתי שם במשך ארבע
שנים ,כולל מכינה ,עם מרצים מעולים ועם סטודנטים נחמדים.
עשינו הרבה פעילויות ופרויקטים בזוגות ,וזה היה כיף ומרגש
מאוד ,אבל הכי מרגש היה שקיבלו אותי כמו שאני ונתנו לי
להרגיש שייך .אף אחד לא אמר לי "מה אתה עושה כאן? זה
לא בשבילך!" השנה עשיתי פרויקט גמר ,והוא הוצג בתערוכה
"מציצים לעיצוב  ,"2013שבה מוצגות עבודות הבוגרים של
תילתן .נושא הפרויקט שלי היה אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות,
כמוני וכמו חלק מחבריי ,ועשיתי קמפיין ששמו "מוצלחים" כדי
להראות שגם נכים יכולים ללמוד ,לעבוד ולאהוב כמו כל אחד
אחר .התערוכה הייתה מרגשת מאוד .היה פנל מעצבים שכלל
מעצבים מגרמניה ,מבולגריה ומישראל שביקרו את העבודות.
אחרי הפנל הייתה הרצאה של מעצבים מחו"ל ומישראל על
עיצוב במדינות שמהן באו ,והיה מעניין מאוד .בסוף היום הארוך
והמרגש הזה עשינו מסיבה על הגג של תילתן ,והיה כיף גדול.
כל הסטודנטים וצוות העובדים לקחו אותי לרקוד .רקדנו ,צחקנו
ועשינו חיים.
אני שמח שבחרתי ללמוד במכללת תילתן .אני אוהב את תחום
העיצוב ,וכיף לי לעבוד במקצוע .אני מקווה שהמקצוע הזה
יאפשר לי להשתלב בשוק העבודה למרות המגבלה.

תמונת ברוש של אנה יורוביצקי

מיכאל פרנקל ליד פרויקט הגמר שלו

תמונת ברושים של וינסנט ון גוך

פרויקט הגמר של מיכאל פרנקל
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פעילות בסניפים

מרכז שיקום וספורט
הפלדה
ילדי
מאת :רחלה שרמן
רחלה שרמן היא סבתא של רונן ,נכה איל"ן וחבר ותיק במרכז
השיקום והספורט של איל"ן בקריית חיים .רחלה שוחה זה שנים
אחדות בבריכת איל"ן ,ובכישרון רב היא מתארת כיצד היא רואה
בעיניה את נבחרת השחייה שלנו:
שבת בבוקר .בריכת איל"ן בקריית חיים.
אני באה לשחות בבריכה ,להפעיל את המפרקים המזדקנים
ולעורר את השרירים שנחלשו במשך השנים .אני יושבת על שפת
הבריכה ורואה אותם ,את "ילדי הפלדה" ,ילדים וילדות ,נערים
ונערות בעלי רצון עז ,נחושים ,שלא מוותרים ,שוחים במלוא כוחם
על אף מוגבלותם.
על הספסל יושב יעקב המאמן ,נותן הוראות ,מסביר בסבלנות
ולפעמים קצת בהרמת קולו ,מודד בשעון דקות ,שניות ,ואפילו
עשירית השנייה ,מעודד ,טופח על הכתף הרטובה ומבטיח
שהנחישות והרצון יביאו מדליית
ניצחון.
"ילדי הפלדה" היקרים ,אני הסבתא,
ממרומי גילי ,מודה לכם בכל שבת
על כך שאתם ורק אתם נותנים לי
את הכוח להמשיך ולא לוותר .לא
להיאנח ,לא להתלונן ,ורק ללמוד
מכם איך להמשיך בחיוך ובאמונה.
אני מרגישה שמכם" ,ילדי הפלדה",
למדתי ,החכמתי ואני ממשיכה.
יישר כוח ובהצלחה!
בהערכה רבה לכולכם,
פיזרו ענבל צילום-רזי לבנת
רחלה

תמר"
"בנות
להקת
מאת :עטרה בלומוביץ ,לשעבר מזכירת מרכז הספורט
להקת "בנות תמר" היא להקת ריקוד אמנותי ,אחת משלוש
להקות הריקודים של סניף איל"ן חיפה .היא מורכבת משלוש
רקדניות ורקדן ,וכולם רוקדים בכיסאות גלגלים .הכוריאוגרפית
ומנהלת הלהקה זה שנים ארוכות היא תמר סרוקה ,והלהקה
מייצגת את איל"ן חיפה במגוון אירועים .לאחרונה היא הופיעה
בטקס הפתיחה של קניון עזריאלי בעכו :חיה לביא ,גיורא לב,
רויטל שורץ-סבירסקי ונוגה וינשטיין הופיעו בשני קטעי ריקוד –
"דמדומים" ו"קלידוסקופ" (כוריאוגרפיה :תמר סרוקה).
מצורפות תמונות

להקת בנות תמר

להקת בנות תמר

ענבל פיזרו באולימפיאדת הנכים לונדון .2012
צילום-רזי לבנת
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להקת בנות תמר

פעילות בסניפים

קהילות תומכות
ביקור מרגש במוזיאון אילן רמון

מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות

אי אפשר היה שלא לחוש את אווירת הכבוד וחרדת הקודש
שאפפה את חברי הקהילה התומכת
כשנכנסו למרכז המבקרים במכתש רמון ,שם מונצחים אילן
רמון ז"ל ובנו אסף ז"ל בדרך ייחודית .במקום מוצגים חליפת
החלל וסרבל הטיִ ס בצד תמונות שניבטים מהם חיוכים גאים
של מי שעושה היסטוריה ,וכן סרטים ,תכתובות מהחלל
למשפחה הממתינה בקוצר רוח שיחזור ,וגם ההלם והכאב
הפרטי והלאומי.
הביקור חתם חמישה ימים של חופשה באילת ,שבהם
השתתפו כ 60-נכים חברי קהילות תומכות .בחופשה בילו
החברים בשיִ ט בספינה נגישה ,ביקרו בחווה חקלאית בערבה,
צפו במופע ועוד .מרגש לקרוא על חוויותיה ועל התרשמותה
של שרה שרביט ,חברה בקהילה התומכת ,שאף הולידו שיר
מקסים! מכתב מרגש מחברת הקהילה שרה שרביט
לאחר הנופש באילת התקבל אצל מנהלת סניף ירושלים
מכתב מרגש שכתבה חברת הקהילה שרה שרביט .קטעים
מהמכתב מובאים כלשונם:
לאה שלום,
לפני כשלושה שבועות חזרתי מהנופש באילת .מאוד מאוד
נהניתי מהחופשה.
השמש האירה לנו פנים ,והעיר אילת קיבלה אותנו בחמימות
ובאדיבות .הנופש כולו נוהל על ידי אירית (הרכזת) למופת,
בסבלנות ,באורך רוח ובהבנה שהפגינה כלפי החברים.
אני כותבת לך ומשתפת אותך שההנאה עבורי הייתה גדולה,
וכדי להגיד לך בכנות כמה חשוב שנצא לחופשים מסוג זה .זה
נותן לנו כוח להמשיך הלאה ,מרענן ומשפר את מצב הרוח.
תודה מקרב הלב לכל הצוות על החופשה הנעימה .כולי תקווה
כי תנסי יחד עם הצוות לאפשר לנו לצאת ולהינפש לעתים.
תודה רבה ,יישר כוחכם .אני מאחלת לכם רק בריאות ושלא
תזדקקו לתלות מכל סוג.
בברכה,
שרה שרביט

חרדת קודש למול הגבורה :ציפי ארבלי ,משה אשרף וגלעד סיבוני

חוגגים את השנה החדשה עם חיילי
פיקוד העורף

מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות

חברי הקהילות התומכות דרום ירושלים ומערב ירושלים
התרגלו לראות את החיילים והחיילות של פיקוד העורף
בהדרכות להתנהגות במצבי חירום ,ולכן הופתעו ושמחו עד
מאוד כאשר החיילים הצטרפו אליהם לארוחה חגיגית לכבוד
ראש השנה תשע"ד!
ברקע ריחף אז האיום במתקפה כימית ,וכשהשתרכו תורים
ארוכים לחלוקת ערכות מגן ,בירך סרן דניאל אברהם ,קצין
התנהגות אוכלוסייה במחוז ירושלים ,את החברים לשנה טובה
ורגועה ואמר" :היה חשוב לנו להיות כאן אתכם ,לחגוג ולשמור
על שגרה .זו הייתה חוויה משובבת נפש ושוברת סטיגמות,
לחיילים ולי .נשמח לשיתופי פעולה שלא יכללו מצבי חירום".
האירוע הסתיים בשירה ובריקודים של החיילים עם חברי
הקהילה.

בהשראת הטיול באילת כתבתי שיר:

שוקעת בעולם כחול
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שוקעת בעולם כחול
עולם בצבע הים
מתבוננת שם רחוק
ולא רואה את הסוף
שעת דמדומים
שקיעת השמש טובעת
לתוך הים
אט אט נעלמת כלא הייתה
לבד עם עצמי
רגע של פחד
שקשוקי הגלים
מזכירים לי שאני לא לבד
וברוך השקיעה הזו
שוקעת בחלומי

איחולים לשנה שתהיה מלאת חיוכים ושמחה

חיילות מפיקוד העורף עושות שמח

פעילות בסניפים
טיול בין ערביים
של הקהילות התומכות לתל אביב-יפו

מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות

חוף יפו ,שעת שקיעה .העוברים ושבים מביטים בהשתאות
בשלושה אוטובוסים עמוסים
מצדם
הפורקים את מטענם האנושי והייחודי .הירושלמים ִ
מתרגשים ממראה החוף הפסטורלי
ומקשיבים למדריכה המספרת על ההיסטוריה של יפו
העתיקה ומתבלת בסיפורי פולקלור על
המתיישבים המפורסמים שחידשו את היישוב היהודי עוד לפני
קום המדינה .הסיור לאורך הטיילת היפהפייה סחט קריאות
התפעלות ומשפטים כמו" :שנים שלא ראיתי את הים,
רחש הגלים מרגיע ,ומראה השמש השוקעת – מהמם!"

שקיעה כמו בגלויות .חברי הקהילה בטיילת יפו
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בית תמר
יום הורים

מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר

כחלק מהעמקת שיתוף הפעולה בין ההורים ,ילדיהם-הדיירים
וצוות בית תמר ,התקיים לאחרונה יום הורים שכלל שיחה של
ההורים עם צוות בית תמר ועם נציגי ההנהלה ,ארוחת ערב
משותפת והקרנת מצגת המשקפת את פעילותם של הדיירים.
האווירה במפגש הייתה נעימה ,וכל השיחה נערכה ברוח טובה.
ההורים שיתפו בפתיחות וברגישות את רגשותיהם ובקשותיהם.
בחודשים האחרונים אנו שולחים להורים את עלון בית תמר
המשתף אותם בנעשה בבית ומחוצה לו .נוסף על כך ,ההורים
הסכימו להצעתנו להיות שותפים לפעילויות ולימי עיון התואמים
את צורכיהם ,וכבר סמוך לחג החנוכה הצטרפו חלק מההורים
למחזמר "יוסף וכתונת הפסים".

ההורים ,הדיירים והצוות צופים במצגת

מעון גילה

תערוכת צילומים משותפת של מעון
גילה ומתנדבי חברת טבע

מאת :שרית שמיר ,רכזת תעסוקה ופנאי במעון הנכים גילה

שיתופי פעולה בין קהילה לחברה פרטית מניבים תמיד פירות,
וראינו זאת שוב בשיתוף הפעולה בין חברת טבע ובין מעון
הנכים גילה .מדיניות חברת טבע והחשיבות הרבה שהיא
מייחסת לקשרי קהילה ולהתנדבות הביאו את נציגיה אל מעון
גילה .האחראית לקשרי הקהילה ,שגית ,ומנהלת משאבי אנוש,
יעל בירן ,מחברת טבע ירושלים ,העלו בפני יעל זאפל ,מנהלת
תחום התעסוקה והפנאי במעון גילה ,את רצונה של טבע
ירושלים להשתלב בפעילות המעון .הדלתות בין שני הגופים
הללו נפתחו והתרחבו שנה אחר שנה ,ובכל פעם הפעילות
המשותפת השאירה חותם .היו מאז מסיבות והפעלות רבות,
אך רגע השיא הגיע בשנת ההתנדבות האחרונה.
משה כהן ,רכז הפעילות ההתנדבותית בחברת טבע ,ביקש
לקיים פעילות שיהיה בה יותר מגע אישי ,שתעניק למידה,
תיצור חברּויות ותהיה כרוכה בלימוד ובעשייה מתמשכת .יעל
זאפל העבירה את בקשתו אל הדיירים ,ואלה הביעו התעניינות
בקורס צילום משותף שבו מספר הדיירים שווה למספר
המתנדבים.
גלעד קרסיינטי מחברת טבע ,המתעניין בצילום ועוסק בתחום
כתחביב עיקרי ,הציע להנחות את סדנת הצילום ,וכך נבנתה
לה סדנה שבתוכה נוצרו חברותות ,כלומר קבוצות למידה

תערוכת הצילום בחברת טבע

תערוכת הצילום בחברת טבע
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בישראל כשחקן כדורסל וכשחקן טניס שולחן בכיסאות
גלגלים .ב 2001-זכה חגאי בפרס ישראל לספורט ותרבות
הגוף .כמו כן ,הוא הוכתר בתואר "ספורטאי השנה" לשנת
 1988ובתואר "ספורטאי היובל" בשנת  1998מטעם הוועד
האולימפי בישראל .בשנת  1985נבחר חגאי להיכל התהילה
של ספורטאים יהודים באוניברסיטה העברית ,בשנת 1986
קיבל את תואר "איש השלום" מהוועד האולימפי הבינלאומי,
ובשנת  1999זכה בפרס היובל בספורט מטעם משרד החינוך
והתרבות.
ראובן הלר המכהן כמנהל המקצועי במרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן קיבל את ההוקרה על מפעל חיים בתחום
ספורט הנכים .הלר מסיים בימים אלה  50שנות פעילות
שבמהלכן היה המנהל המקצועי של משלחות ישראל בשמונה
משחקים פראלימפיים .כמו כן ,הוא זכה במדליית הזהב
בשתי אולימפיאדות כמאמן נבחרת הכדורסל ,אימן גם את
נבחרת הנשים בכדורסל ושימש בתפקידים בינלאומיים בוועד
הפראלימפי הבינלאומי .כמנהל המקצועי של מרכז הספורט
היה הלר שותף בהכשרת מאות מנפגעי הפוליו ושיתוק מוחין,
בארגון אולימפיאדת הנכים בארץ ועוד.

טור דה תרום 2014

בתאריכים  27-24בפברואר  2014יקיים מרכז הספורט לנכים
של איל"ן ברמת גן את מסע האופניים המסורתי ,טור דה תרום.
המסע יתקיים זו הפעם השמינית ,ומטרתו לגייס משאבים
למימון הפעילות השוטפת של מרכז הספורט .לפרטים נוספים
ולהרשמה 03-5754444 :שלוחה .200

רוכבי טור דה תרום  2013בתחילת המסע .צילם עומר לוי
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פעילות בסניפים
זהירות בדרכים

מאת :מיכל גרוס ,מנהלת בית הספר און
במסגרת שבוע הזהירות בדרכים והמודעות למניעת תאונות
דרכים ערכנו בבית ספרנו מגוון פעילויות בנושא:
• המחנכות עברו הדרכה בנושא חגורות בטיחות בהסעות.
• התלמידים התנסו בנסיעה ובהליכה בכמה מסלולים
שהונחו ברחבת בית הספר ,וכך למדו להתייחס לתמרורים
שהוצבו לאורכם.
פעילות זו התקיימה בהפסקות ,בשיעורי חינוך גופני
ובקבוצות הליכה במסגרת טיפולי הפיזיותרפיה.
• התלמידים התבקשו להכין עם הוריהם חנוכיות או עוגות
בסימן זהירות בדרכים ולהביאן לתצוגה בבית הספר.
• תלמידי השכבה הצעירה והאמצעית צפו בהצגה "הכי
זהיר בעיר".
• תלמידי השכבה הבוגרת ושכבת ההמשך השתתפו
בסדנה בנושא חגורות בטיחות ותאונות דרכים.
• בשיעורי אנגלית חיברו התלמידים שיר וסיפור בנושא.
• בשיעורי אמנות יצרו התלמידים חנוכיות בסימן "חושבים
חיים".
• בשיעורי מחשבים יצרו התלמידים עבודות בתוכנת
פוטושופ.
בסופו של התהליך ניגשנו לתחרות ארצית וזכינו במקום
הראשון בפרס שר החינוך ושר התחבורה!

מרכז היום לנכים בוגרים
סיור סליחות לילי בירושלים –
דבר מנהלת מרכז היום

מאת :אני זילברמן

לקראת הימים הנוראים הוחלט לארגן סיור סליחות לילי
בירושלים .רבים מהחברים במרכז היום חששו לצאת לטיול
בשעות החשכה ,אך בכל זאת כמעט כולם נרשמו לסיור.
ואכן ,יצאנו ממרכז היום בשעה עשר וחצי בלילה באוטובוס
מיוחד שיכול היה להכיל את כל כיסאות הגלגלים ואת
המלווים .דאגנו שיהיה מלווה לכל חבר מהמרכז .הגענו לחניון
ליד עיר דוד אחרי חצות ופגשנו את המדריכה שלנו .לאחר
התארגנות קצרה התחלנו לסייר ברחובות ירושלים העתיקה.
נדהמנו מכמות האנשים שסיירו בעיר יחד ִאתנו!
הסיור כלל ביקור בקבר דוד ,בית הכנסת שחולל בזמן השלטון
של ירדן ,ולבסוף הגענו לכותל .התחלקנו לעזרת הנשים
ולעזרת הגברים ,וכל אחד התייחד עם עצמו וטמן בכותל פתק
שהוכן בעוד מועד .האווירה הייתה מיוחדת ומרגשת ,ושררה
תחושת ביחד חזקה מאוד .לסיום הסיור עצרנו במאפיית אנג'ל
(בארבע בבוקר) וקנינו מאפים שזה עתה יצאו מהתנור .הגענו
חזרה למרכז קצת אחרי שש בבוקר.
תגובות החברים לסיור היו מדהימות ,וכולם היו גאים בכך
שהתגברו על החשש לטייל בלילה .הסיור תרם גם לגיבוש
החברים ואנשי הצוות ,וכבר יש בקשות לסיבוב לילי נוסף.

סיור סליחות לילי בירושלים –
דבר מנהלת סניף איל"ן תל אביב

מאת :סילבינה פרוינד

שיעורי זהירות בדרכים בבי"ס און

בחודש אלול נהוג לנסוע לטיול סליחות בירושלים .חברי מרכז
היום של איל"ן תל אביב עברו את החוויה בפעם הראשונה
בחייהם .אני הצטרפתי אליהם בחשש רב ,וגם בהתרגשות
רבה .בסופו של דבר ,החוויה הייתה מדהימה .עצם העובדה
שהצלחנו לטייל בעיר העתיקה ,להתייחד בכותל ולנשום
מהאווירה הלילית המיוחדת כמו כל אחד אחר ,די בה כדי
לרגש ולחמם את הלב .לפני שהגיעו החברים למרכז היום ,הם
לא זכו לטייל ,ובשבילם אלה חוויות מיוחדות במינן .כולי תקווה
שנצליח לקיים טיולים רבים במהלך השנה לרווחתם.

שיעורי זהירות בדרכים בבי"ס און
חברי מרכז היום תל אביב עם המנהלת אני זילברמן בכותל
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פעילות בסניפים
חוויות מהטיול הלילי לכותל
אני והכותל  /עידן גיגי

הטיול לירושלים לכותל המערבי ריגש אותי .למרות שלא
פגשתי את אלוהים .האווירה של לילה חשוך ,העמידה לפני
הכותל שקיים אלפי שנים והמחשבה שבאים לכאן אנשים מכל
הארץ ואפילו מהעולם בבקשות – היא מרגשת עד דמעות .אני
עמדתי ליד הקיר ,התרגשתי וידעתי שאלוהים שומע אותי.
הביקור בכותל  /כפיר מרמרלי

הצטרפתי לטיול בגלל יוסי סלמן חברי הטוב שגרר אותי
נגד רצוני .אם לא ,הוא היה בא אליי הביתה .אז לא הייתה
לי ברירה .במהלך הטיול ישבתי בכיסא גלגלים כי אינני יכול
להתנייד בחושך .הרגשתי לא נוח ,כאילו אינני עצמאי .בשלוש
לפנות בוקר הגענו לכותל המערבי .החברים התרגשו מאוד,
אני פחות .המדריכה סיפרה לנו סיפורים על ירושלים ,היה
מעניין מאוד .האווירה מיוחדת מאוד .תארו לכם לילה ללא
שינה ,חושך ,ואנחנו עומדים לפני הכותל.
סילבינה ,מנהלת איל"ן תל אביב ,הצטרפה אלינו ,דבר מאוד
לא שגרתי .היא הייתה המלווה של יוסי סלמן .יוסי זכה למעמד
מיוחד ...סילבינה כמונו הייתה נרגשת מהמעמד .נוצרה בינינו
אווירה של קרבה והתרגשות נעימה .ואז כתבנו פתקים .אני
כתבתי על חלומותיי וביקשתי שיתגשמו ...מובן שהופרדנו נשים
וגברים .אישית אינני דוגל בהפרדה .יוסי נאלץ לגשת לכותל
בלי המלווה שלו סילבינה ,איזה אבסורד ,עד שזכה שסילבינה
תלווה אותו ,הוא נאלץ לוותר .יש הרבה דברים שאני אוהב
בדת היהודית והרבה דברים שאיני מבין בה ,כמו הדרת נשים.
מצד שני ,החגים ,הביחד עם המשפחה ,הקרובים ,הידידים,
החברים ,את זה אני אוהב.
לסיכום ,היינו בירושלים ,נהנינו ,התרגשנו ,היה כיף לכולם .לי
קצת פחות בגלל הניידות בחושך .היה שווה.
שימו לב אני וסילבינה ,בפעם הבאה טיול ביום ולא בלילה.
אגב ,לחברי יוסי לא משנה ביום או בלילה .תודתנו למארגנים.
בתמונה  :חברי מרכז היום לנכים בוגרים איל"ן תל אביב,
מדריכים ומנהלת סניף איל"ן תל אביב ,סילבינה פרוינד)
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הבנות מתפללות בכותל

השמים הם הגבול

מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב
איל"ן תל אביב מלווה את ויקי משעני כבר שנים רבות .ויקי
למדה בבית הספר און ,השתלבה בעבודה בעזרתנו בבנק
מזרחי טפחות ,ולאחרונה החליטה לעבור לחיים עצמאיים
בדירה משלה .המעבר היה מרגש וטמן גם הרבה הפתעות
והתמודדויות לא קלות .לאחרונה שוחחתי עם ויקי על החוויה
חדשה ,ואני מביאה כאן חלק מדבריה:
"אז כן ,אני כבר שלושה שבועות בדירה שלי ,וזה מאוד מרגש,
אבל גם לא פשוט .מעבר לנטל הכלכלי ,שהוא קשה למדי,
העצמאות הזו מזמנת לי להתמודד עם מצבים שלא הכרתי,
כמו למשל כמה קונים? מה יספיק לשבוע? כמו למשל להכין
מהערב ארוחת צהריים למחר בידיעה שיום המחרת הולך
להיות עמוס ולא אספיק .כמו למשל מה עושים כשהגז לא
נדלק? כשקופץ החשמל? איך בכלל ניגשים לבדוק בארון
חשמל? וכו' .אני מרגישה כמו ילדה שצריכה ללמוד את החיים...
כל מיני דברים שהיו מובנים מאליהם בבית הוריי ,עכשיו הם
באחריות שלי".
אנחנו מאחלים לוויקי הרבה הצלחה בדרכה החדשה!

