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דבר מנכ"ל איל”ן

שלום לכם,
בעת כתיבת שורות אלו התקבל דיווח שלא בוצע ירי לעבר דירת אקים בצהלה,
כפי שסברו בתחילה .ואולם ,הודעה זו אינה מבטלת התנכלויות רבות אחרות שכן
התרחשו ונועדו למנוע את אכלוס הדירה על ידי דיירי אקים.
תופעת “לא בחצר האחורית שלי” ,דהיינו התנגדות לשילוב אנשים עם מוגבלות
בקהילה ,היא תופעה מכוערת ומסוכנת למרקם החברתי ,והיא תולדה של דעות
קדומות ,גזענות ,פחד וחוסר סובלנות .יש לגנות ולהוקיע אותה ,וכמובן להרבות
בהסברה ובחינוך לקבלת השונה ולהכלת האחר בקרבנו.
עם זאת ,ראוי לציין שתופעה זו אינה מייצגת את שכונת צהלה ,ולאיל”ן יש מסורת
ארוכה של שיתוף פעולה חיובי ותורם עם ועד השכונה ועם תושביה .בית הספר
און לילדי איל”ן פועל בשכונה ונהנה משיתוף פעולה עם התושבים ועם בית הספר צהלה,
שבין היתר מקיים פעילות “סל-גל” עם ילדי בית הספר און .גם גן און השוכן בסמוך נהנה
מיחס חם ואוהד של התושבים ,ושבט הצופים של צהלה משלב ילדים נכים בפעילותו .ראוי
אפוא להיאמר שהתופעות המכוערות שהתגלו סביב דירת אקים אינן מייצגות את השכונה
ונעשו בניגוד גמור לדעת רוב תושביה .יעידו על כך גם השכנים הרבים שבאו עם פרחים
להזדהות עם דיירי הבית ולהביע את סלידתם מהמקרה.
הנהלת איל”ן קיבלה כמובן החלטה המגנה את המקרה ואת התופעה בכללותה וחיזקה את
ידי הנהלת אקים ואת ידי דיירי הבית.
במלחמה על שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה ובמאבק על קבלת השונה ,אנו ננצח
בנחישות ,בסבלנות ובחינוך ,חינוך ושוב – חינוך.
ואכן ,השנה החליט משרד החינוך על נושא מרכזי ללימוד בכיתות“ :קבלת השונה והכלת
האחר” .אין לנו ספק שרק דרך החינוך אפשר להסיר דעות קדומות ולהרבות בסובלנות
ובפתיחות לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
איל”ן הציבה זה כבר יעד מרכזי לשתף ולשלב את חניכיה בקהילה ,וחרף הקשיים כך נעשה
גם בעתיד .לא נשקוט עד שבחברה הישראלית לא יהיו עוד תופעות מכוערות ודוחות של
אפליה כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים ועד שהשילוב יהיה תהליך מלא וטבעי ,כפי שהוא
ראוי להיות .אנו מאמינים שהיום הזה בוא יבוא.

						
						

עורכת ומפיקה :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי
ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
תרגום לאנגלית :סילבי שפירא – מזכירת איל"ן
מרכז איל"ן :רח' גורדון  9תל אביב 63458
טלפון 03-5248141 :פקס03-5249828 :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
אתרwww.ilan-israel.co.il :
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שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל”ן

מו"ל :פיליפ חדד בע"מ
מנהלת פרויקטים :שני אהרונוב
עורך :כינרת יפרח
עריכה גרפית ועיצוב :יהושע קוסקס
תיאום והפקת מודעות :שני אהרונוב
דפוס :המאירי

דבר יו”ר הנהלת איל”ן

מצעד הפרוטות הסתיים בהצלחה .מזג האוויר האיר לנו פנים ,והודות למאמצים
האדירים של הסניפים ושל המתנדבים הרבים וההתגייסות לביצוע ההתרמה
במספר רב של בתי ספר – הגענו לתוצאות יפות.
ועדת ההסברה של איל"ן החליטה לשים דגש על הקשר הרצוף עם בתי הספר,
ולא רק בימי ההתרמה אלא במהלך השנה כולה .השנה החליט משרד החינוך
להציף את הנושא "האחר הוא אני" ,ובמסגרת זו נעשתה פעילות נרחבת בין סניפי
איל"ן ובתי ספר ברחבי הארץ כדי להטמיע את המסר החשוב של קבלת האחר
והשונה ושילובו בחברה.
כמו בכל שנה ,גם השנה ערך נשיא המדינה שמעון פרס קבלת פנים במשכנו לרגל פתיחת
שנת העבודה של איל"ן ,ובמעמד זה הצגנו את חשיבות קבלתם ושילובם המלא של בעלי
מוגבלויות בחברה הישראלית .הנערה כליל-אור בן חיים ריגשה את הקהל בדברים שאמרה,
שהם חלק מהרצאה קבועה שהיא מעבירה בהתנדבות בפני קהל של ילדים ובוגרים כדי
לקרב את הציבור לנכים ולשנות את דעת הקהל בעניין .איל"ן תמשיך לקדם את הנושא בבתי
הספר לאורך כל שנת הלימודים.
זו השנה השנייה שחברי בורסת היהלומים הישראלית מלווים את איל"ן ,תומכים ביום
ההתרמה ומסייעים במהלכו .מר שמואל שניצר ,הנשיא החדש של בורסת היהלומים ,המשיך
את מסורת קודמו ,מר יאיר סהר ,ושימש השנה יו"ר מצעד הפרוטות .חברי הבורסה התגייסו
גם הם ,רצו למען איל"ן במרוץ נייקי ונענו ביד רחבה ובנדיבות למתרימים המתנדבים מאיל"ן
שעברו בין משרדי הבורסה ביום ההתרמה .אנו מעריכים ומוקירים שיתוף פעולה חשוב זה
ומקווים לזכות לחסות זו עוד שנים רבות.מיזם הבנייה של מרכזי היום החדשים של איל"ן
לבעלי מוגבלויות קשות מתקדם מאוד .מרכז היום בית מרים בחיפה הולך ונבנה ,ואנו מצפים
ומקווים לחנוך אותו כבר ביולי הקרוב.
הונחה גם אבן הפינה למרכז היום בתל אביב ,שייקרא בית חנה ,על שמה של חנה לאור
שעשתה ופעלה כה רבות – ועדיין פועלת – למען אוכלוסיית הנכים בתל אביב .איל"ן ממשיכה
בפעילות הנרחבת לגיוס המשאבים הנדרשים לפרויקט חשוב זה.
בין שאר פעילויות גיוס המשאבים ,אנו ממשיכים בשיתוף הפעולה עם חברות וגופים עסקיים
במשק הישראלי ,ובמסגרת זו הסתיים לאחרונה מבצע התרמה בקופות רשת שופרסל
שהכניס תרומה נאה לאיל"ן .אנו מודים להנהלת שופרסל על הרצון הטוב שנה אחר שנה.
כמו כן ,אנו עומדים בפתחו של חג הפסח ,ומרכזי היום פועלים במרץ ליצור מתנות פרי עמלם
שיימכרו בבזארים ובשיווק ישיר למפעלים וחברות כמתנות לעובדים ,ללקוחות ועוד .בהצלחה.
עקב הרחבת פעולות איל"ן אני קורא לכל חברינו לגייס מתנדבים לפעולות ולהנהלות
הסניפים .אנו חייבים להצעיר את השורות ולהעמיד דור חדש שימשיך ויצעיד קדימה את
פעילות איל"ן בשנים הבאות.
זו ההזדמנות לאחל לכל משפחת איל"ן חג שמח ,לכם ולבני משפחותיכם.
									
									

אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל"ן
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כללי

הנחת אבן הפינה למרכז
היום בית חנה בתל אביב

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יח”צ וקשרי תורמים

בשיתוף פעולה של איל”ן עם משרד הרווחה ,המוסד לביטוח
לאומי ועיריית תל אביב ,מוקם בימים אלו מבנה למרכז היום
לנכים בוגרים בתל אביב .המרכז החדש ייקרא על שם יקירת
איל”ן חנה לאור ,יוזמת הפרויקט ,מהמתנדבות הוותיקות באיל”ן
מאז הקמתו ,יו”ר איל”ן תל אביב וחברת הנהלת איל”ן הארצית,
אשר קיבלה השנה את אות נשיא המדינה למתנדב.
המבנה החדש צפוי להיפתח בעוד כשנתיים .הוא ייתן מענה
הולם ומתאים יותר לנכים בוגרים וישמש מרכז יום משודרג
במקום זה הפועל כבר שנים רבות במבנה שאינו מתאים עוד
לצורכי הנכים ולמספר הנכים הזקוקים לו.
המבנה ישתרע על פני כ 800-מ”ר וישרת תחילה כ 50-נכים
בוגרים .המטופלים במרכז החדש יזכו למכלול שירותים פרא-
רפואיים וחברתיים ,בהם ליווי עובדת סוציאלית ,ריפוי בעיסוק,
פיזיותרפיה ,פעילויות העשרה ,תעסוקה ,פעילות חברתית,
טיולים ועוד .במרכז יעבוד צוות מקצועי רב-תחומי בצד
עשרות מתנדבים .עלות בניית המרכז והצטיידותו היא כ14.5-
מיליון ש”ח.
באירוע המרגש שבו הונחה אבן הפינה של בית חנה השתתפו
יו”ר איל”ן רו”ח אהוד רצאבי והמנכ”ל שמעון צוריאלי; סגן ראש
עיריית תל אביב עו”ד דורון ספיר; יו”ר איל”ן תל אביב חנה
לאור; נציגת משרד הרווחה חנה מורגנשטרן; נציג שגרירות

כך ייראה בית חנה ,מרכז היום החדש שיוקם בתל אביב
(ביצוע הדמיה :א’ סטודיו בע”מ)
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אוסטרליה בישראל בן ריי; מנהלת סניף איל”ן תל אביב
סילבינה פרוינד; חברי הנהלת הארגון ומטופלי מרכז היום.
מנכ”ל איל”ן ,שמעון צוריאלי ,ציין כי מרכז היום פועל כבר
שנים רבות במבנה שאינו מאפשר לתת מענה הולם לצורכי
הנכים .כמו כן ,בתל אביב ובאזור המרכז מתגוררים נכים רבים
המשוועים לפתרון שיקומי חברתי מהסוג הניתן במרכזי היום,
אך המקום הנוכחי צר מלהכיל נכים נוספים .המבנה החדש
ייתן פתרונות לשני החוסרים הללו.
יו”ר איל”ן ,רו”ח אהוד רצאבי ,ציין כי בניית מרכז היום לא
הייתה יוצאת לפועל ללא תמיכתם הגדולה של משרד הרווחה
והמוסד לביטוח לאומי וללא המחויבות הגדולה שהפגינה
עיריית תל אביב וראש העירייה רון חולדאי להעניק לתושבים
הנכים מקום טוב יותר לשהות בו במהלך היום .רצאבי הוסיף
כי המנוע הגדול ביותר מאחורי פרויקט מרכז היום הוא חנה

לאור עצמה ,אשר יזמה וקידמה את הקמת הבניין ,והיא יזמת
חברתית בכל רמ”ח איבריה.
עו”ד דורון ספיר ,סגן ראש עיריית תל אביב ,ביקש לומר בשמו
ובשם ראש העירייה כי הם מברכים את איל”ן על הפרויקט
החשוב של הקמת מרכז היום לנכים בוגרים בעיר ,וכי העירייה
תעשה כל שביכולתה כדי לתמוך בפעילות המרכז ובצרכיהם
של הנכים בעיר באמצעות שילובם במסגרת תומכת ומעניקה.
חנה לאור ,יו”ר איל”ן תל אביב ,סיפרה כיצד עלה בראשה
הרעיון להקים מרכז יום לנכים בוגרים לפני שנים רבות ,וכי

הגב’ חנה לאור ,יו”ר איל”ן תל אביב ,חותמת על המגילה .מימין :מר יצחק גפני ,חבר
הנהלת איל”ן תל אביב; רו”ח אהוד רצאבי ,יו”ר איל”ן; עו”ד דורון ספיר ,סגן ראש
עיריית תל אביב; מר בן ריי ,נציג שגרירות אוסטרליה

טומנים את המגילה באדמה .במרכז :הגב’ חנה לאור ,יו”ר איל”ן תל אביב; לימינה מר
שמעון צוריאלי ,מנכ”ל איל”ן; לשמאלה רו”ח אהוד רצאבי ,יו”ר איל”ן ,ועו”ד דורון ספיר ,סגן
ראש עיריית תל אביב; מאחוריה מר בן ריי ,נציג שגרירות אוסטרליה בישראל

היא מאמינה שמרכז כזה יוכל לספק לנכים מסגרת חברתית,
טיפולית ושיקומית ,ובתוך כך להוציאם מבדידות גדולה:
“המרכז החדש יאפשר לנכים קשים שסיימו את המסגרות
החינוכיות בית למסיבות ,חוגים ,טיפולים פארא-רפואיים
וטיולים”.
אנה בטיר ,חברת מרכז היום הזמני ,הביאה את דבר הנכים
במרכז היום המשוועים לפתיחתו של המרכז החדש ובסיום
דבריה הקריאה שיר שכתבה לרגל האירוע המיוחד ולכבודה
של חנה לאור.
את הטקס ליוו בשירה מרגשת ווליד אבו חביש ומעיין
קטאשווילי ,תלמידי בית הספר און בתל אביב ,ולסיום הניחו
המשתתפים את אבן הפינה למרכז החדש ,חתמו על מגילה
שנטמנה באדמה והוציאו לדרך את פרויקט מרכז היום.

כללי

מצעד הפרוטות תשע”ד:
יום ההתרמה השנתי לאיל”ן
מאת אביבה מובשוביץ מנהלת יח"ץ וקשרי תורמים איל"ן

גם השנה אימצה בורסת היהלומים הישראלית את איל”ן,
ונשיא הבורסה החדש ,מר שמואל שניצר ,המשיך את המסורת
שייסד קודמו בתפקיד ,מר יאיר סהר ,ושימש בתפקיד יו”ר
מצעד הפרוטות .מר שניצר ערך ביקור היכרות בגן הילדים
של איל”ן ובמרכז הספורט של איל”ן ברמת גן ויצא נרגש
ומלא הערכה לפעילות הארגון .גם השנה ,כחודשיים לפני
המצעד השתתפו חברי הנהלת בורסת היהלומים במרוץ נייקי
תל אביב ורצו למען איל”ן .בבוקר המרוץ הוענקה ליו”ר איל”ן
תרומה נאה מטעם הבורסה כפתיח ליום ההתרמה ,ובהמשך
אף הוסיפה הבורסה והרימה תרומה גדולה ומשמעותית
כשנתנה חסות לתשדירי הרדיו לקראת יום ההתרמה.
ביום ההתרמה עצמו התגייסו נשות היהלומנים (ארגון ניל”ה)
והציבו דוכני התרמה בבניין הבורסה .מתנדבי העמותה עברו
והתרימו במשרדי היהלומנים ,ומסכי הבורסה הקרינו שלטי
פרסום על יום ההתרמה .במקום הורגשה אווירה חגיגית
סוחפת ,וכולם תרמו ביד רחבה.
איל”ן מעריכה ומוקירה את שיתוף הפעולה ואת ההתגייסות
המיוחדת של חברי בורסת היהלומים ,של מנהלי הבורסה ושל
נשות ארגון ניל”ה ומודה במיוחד למר שמואל שניצר ,למר יאיר
סהר ,למר מוטי בסר המנכ”ל ,לחברי ההנהלה ולעובדי בורסה
רבים שלקחו חלק בארגון ובמימוש של הפעילות המשותפת.
מי ייתן ונכי איל”ן יזכו ליהנות מנדיבות לבכם עוד שנים רבות.

נשיא בורסת היהלומים ,מר שמואל שניצר ,מעניק את תרומת הבורסה לרו”ח אהוד
רצאבי ,יו”ר איל”ן ,בבוקרו של מרוץ נייקי תל אביב .צילום :קובי פוקס

מנכ”ל איל”ן שמעון צוריאלי וחברי הנהלת בורסת היהלומים
בסיום מרוץ נייקי בתל אביב .צילום :קובי פוקס
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נשיא בורסת היהלומים ,מר שמואל שניצר ,בביקור במרכז הספורט של איל”ן ברמת גן.
צילום :קובי פוקס

נשיא בורסת היהלומים ,מר שמואל שניצר ,בביקור בגן הילדים
של איל”ן ברמת גן .צילום :קובי פוקס

יום ההתרמה היה מצוין ,ומזג האוויר הנאה הקל על תלמידי
בתי הספר במצעדם בין הבתים .המבצע לּווה כבכל שנה
בקמפיין פרסום ויחסי ציבור נרחב ,שכלל פרסומים בעיתונות
וברדיו ,וכן תשדיר טלוויזיה חדש שבמרכזו כיכב הילד ארתור
חסון מהוד השרון .זו ההזדמנות להודות לארתור ולהוריו ציון
ויסמין על התגייסותם ועל שיתוף הפעולה המדהים עמם .את
התשדיר החדש הפיק בהתנדבות משרד הפרסום מקאן-
אריקסון ,ועובדיו עשו זאת במקצועיות והשקיעו הרבה מעבר
לעבודה מקצועית גרידא .אין ספק שיש למשרד חלק גדול
בהישגים של מצעד הפרוטות  .2014תודה לריצ’י האנטר,
מנכ”ל מקאן-אריקסון ,לעדי אורן ,לדפנה מונהייט ולצוות
המופלא שעומד לרשותנו באהבה ובמקצועיות רבה.
שותפים נוספים להצלחת הקמפיין הם רן פדות וליעד
גרינבוים-שגיב ממשרד אייזנברג-אליאש שהובילו את מערך
יחסי הציבור כמו בעבר והביאו לחשיפה אדירה של פעילות
איל”ן בכל ערוצי המדיה הכתובה והאלקטרונית ,החל
בכתבות טלוויזיה בכל הערוצים ,בחדשות ערוץ  ,2בכל תכניות
הבוקר ,בתכניות הבריאות והפנאי ובעיתונים היומיים ,ברדיו
ובמקומונים רבים .פעילות יחסי ציבור כה ענפה וחשיפה כה
גדולה בטווח זמן ממוקד לקראת יום ההתרמה ובמהלכו סייעו
מאוד להחדיר לתודעת הציבור את חשיבותה של פעילות
איל”ן ,וכתוצאה מכך להגדיל את התרומות .אנו שבים ומודים
לכם מקרב לב על עבודתכם המקצועית והמסורה ומרגישים
שאתם כבר חלק ממשפחת איל”ן.
הנהלת איל”ן מודה לשותפינו הרבים ולכל מי שתרם ונרתם
לסייע ,כי חברות ואנשים כמוכם נותנים לנו את הכוח והכלים
להמשיך ולפעול לרווחת נכי איל”ן.

כללי

אירוע מרגש בבית הנשיא
לציון שבוע ההתרמה לאיל״ן
ופתיחת שנת העבודה 2014
מאת אביבה מובשוביץ מנהלת יח"ץ וקשרי תורמים איל"ן

כבכל שנה ,גם השנה קיים נשיא המדינה אירוע מרגש בבית
הנשיא לרגל סיומו של שבוע ההתרמה לאיל”ן ולציון פתיחתה
של שנת העבודה .בטקס השתתפו יו”ר בורסת היהלומים
הישראלית מר שמואל שניצר וחברי הנהלת בורסת היהלומים
שאימצה את איל”ן זו השנה השנייה ברציפות ,וכן חברי הנהלת
איל”ן בראשות יו”ר איל”ן רו”ח אהוד רצאבי ומנכ”ל איל”ן
מר שמעון צוריאלי ,חניכי איל”ן ,מתנדבים ותורמים מהארץ
ומחו”ל .כיבדו אותנו בנוכחותם גם מתנדבים ,חניכים ובני
משפחות שהתנדבו לסייע בקמפיין התקשורתי לקראת מצעד
הפרוטותהנערה כליל-אור בן חיים ריגשה את הקהל ,ובייחוד
את נשיא המדינה ,בדבריה על הצורך בשינוי יחסה של החברה
לנכים ובקבלת השונה .בתגובה לדבריה של כליל-אור נשא
נשיא המדינה נאום מרגש ואמר לנכי איל”ן“ :הניצחון מובטח לכם
כי אתם לוחמים ונחושים להצליח ולהתגבר על כל המכשולים”.
את האירוע ליוותה להקת בית הספר הרצפלד מחולון בהדרכתו
של המורה אודי אהרוני ,שריגשה את הקהל בשירים שלא
הותירו עין יבשה.הבאה יוארך הטיול לשלושה ימים .חנה'לה
ישראל ,חניכה בחוג ,אמרה" :הרגשתי באורות בחג חנוכה בזכות
'עניין אחר'" .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.

נשיא המדינה עם ילדי מקהלת בית הספר הרצפלד מחולון.
צילום :בוריס יקותיאל

נשיא המדינה לוחץ את ידה של נורית מויאל ,חברת מרכז היום של איל”ן בבאר שבע.
לצדה :יבונה בלאי נהנה ,חברת סניף איל”ן ראשון לציון.
צילום :יוסף אבי יאיר אנגל

מימין :מר שמעון צוריאלי ,מנכ”ל איל”ן; מר שמואל שניצר ,נשיא בורסת היהלומים; מר
שמעון פרס ,נשיא המדינה; רו”ח אהוד רצאבי ,יו”ר איל”ן.
צילום :יוסף אבי יאיר אנגל
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נשיא המדינה לוחץ את ידו של ארתור חסון ,הילד שכיכב בקמפיין התקשורת ליום
ההתרמה .לצדו :הנערה כליל-אור בן חיים שסיפרה בטקס על פעילותה ההתנדבותית
למען קבלת השונה בחברה .צילום :יוסף אבי יאיר אנגל

כללי

ביער האילנות נחנך
חניון נופש פעיל על שם
איל״ן שהונגש במיוחד
לאוכלוסיית הנכים

מאת אביבה מובשוביץ מנהלת יח"ץ וקשרי תורמים איל"ן
במעמד יו”ר קק”ל אפי שטנצלר ,חה”כ אילן גילאון ,יו”ר איל”ן
רו”ח אהוד רצאבי ,מנכ”ל איל”ן שמעון צוריאלי ומנהל הקרן
לפיתוח שירותים לנכים בביטוח הלאומי מר שמואל ויינגלס,
נחנך ב 14-בינואר חניון איל”ן – חניון נופש פעיל שהונגש עבור
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ביער האילנות .בטקס השתתפו
גם ראשי המועצות קדימה-צורן ואבן יהודה.
החניון שוכן בצל עצי אקליפטוס בחלקו המערבי של יער
האילנות (כ 200-מטר ממערב לכביש  ,)4והוא כולל שולחנות
ומתקני שעשועים המיועדים לילדים עם מוגבלויות בתנועה,
מתקני מנגל ,פינות ישיבה ,שולחנות פיקניק ועוד – כולם
מותאמים ומונגשים באופן מלא לאוכלוסיית הנכים ,ובעיקר
לבעלי נכויות פיזיות .הפרויקט המשותף נולד לפני כשנה ,אז
פנה מנכ”ל איל”ן שמעון צוריאלי ליו”ר קק”ל אפי שטנצלר
וביקש ממנו להירתם ליוזמת ההקמה של חניון נופש פעיל
לציון שנת ה 60-לקיומה של העמותה .אחרי בחינת אתרים
אפשריים ברחבי הארץ הוחלט להקים את החניון הייחודי ביער
האילנות .בקק”ל ובאיל”ן הסבירו כי “מיקומו הגיאוגרפי המרכזי
של החניון והעובדה שיהיה בעל נגישות מרבית לאוכלוסייה
עם מוגבלויות פיזיות מבטיחים שייעשה בו שימוש נרחב מצד
ציבור הנכים ובני משפחותיהם”.
כאמור ,להקמת חניון
איל”ן היו שותפים קק”ל,
המוסד לביטוח לאומי
ואיל”ן .במעמד טקס
הסרת הלוט וחנוכת
הפרויקט אמר יו”ר
קק”ל אפי שטנצלר
כי “אנחנו גאים לסייע
לאיל”ן להביא את
הילדים הנכים אל חיק
הטבע ,בדיוק כמו כל
ילד אחר בישראלעמוס
אטינגר קרא מקאמה
מיוחדת שכתב והקדיש
לאיל”ן לרגל מאורע
חשוב זה ,ומקהלת ילדי
בית הספר און שרה
שירים שריגשו את קהל
הנוכחים ,בהם ראשי
המועצות מהאזור ,חברי
הנהלת איל”ן ואורחים
מכובדים .הילדים גם
נטעו עצים מסביב
לחניון לרגל ט”ו בשבט
הקרב ובא.
התמונות באדיבות ק.ק.ל

12

ילדי איל"ן נוטעים עץ יחד עם
יו"ר איל"ן אהוד רצאבי ויו"ר ק.ק.ל אפי שטנצלר

חניון נופש פעיל על שם איל"ן ביער אילנות -הסרת הלוט

ילדי איל"ן נוטעים עץ יחד עם מנכ"ל איל"ן
שמעון צוריאלי יו"ר קק"ל אפי שטנצלר

מימין :שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,שמואל וינגלס –מנהל הקרן לפיתוח שרותים לנכה
במוסד לביטוח לאומי ,אפי שטנצלר-יו"ר ק.ק.ל ,אהוד רצאבי -יו"ר איל"ן
וחה"כ אילן גילאון עם בנות מקהלת ביה"ס "און"

עמוס אטינגר מקריא מקאמה פרי עטו שכתב במיוחד לכבוד האירוע.
צלום ראובן לנגר

מקאמה לחנוכת חניון איל"ן
עמוס אטינגר 14/1/2014

אם יש את נפשך לדעת היכן חבוי המעיין
בו מוצאים נכים סיפוק וכושר ועניין,
היכן פועם הלב במרץ ובחום,
בוא לחניון איל"ן אשר נחנך ,נפתח היום.

אם יש את נפשך לדעת מה המקום ומה הזמן,
כמו שאמר בשירו משוררנו הלאומי – ביאליק נחמן,
מהו המקום הטוב לצאת ,לנפוש ולטייל,
בוא לפארקים ולחניוני הקרן הקיימת לישראל.

בחניונים ובמצפים שלאורכה של ישראל
ימצא כל הנופש וכל המטייל
את השבילים המוליכים בין הר לגבע
בהם ניתן לשוב לנשום את אווירת הטבע.

הקרן הקיימת ,לקרוב ולרחוק,
צבעה את ישראל ואת שביליה בירוק,
הצבע השולט ומחייך מכל פינה,
הצבע הנותן חיים לזו המדינה.

ובדרכים האלה ,בין גבעות וגיאיות,
נפתחו שבילים לבעלי מוגבלויות,
כי כל שיפוע ,מעבר צר או תלולית של חול
לבעלי מוגבלויות עלולים להוות מכשול.

וכאן הקרן הקיימת והביטוח הלאומי נכנסו לתמונה,
בידיעה כי גם נכים הם חלק בלתי נפרד מזו המדינה,
וכך ,בפעולות ההנגשה ,נפרצו שבילי גישה
והוכשרו מצפים וחניונים,
כדי לאפשר לבעלי מוגבלויות שונים

14

לנוע בעגלות נכים בדרך הנמשכת,
לתמוך במתקשים ביערות ללכת,
לאפשר להם לנוע בשטח הפתוח,
לחוש לטיפתם של משבי הרוח.

וחניון איל"ן שלפניכם היום נחנך
הוא עוד דוגמה לעשייה רבה כל כך
במישור הארצי ובמישור המקומי
של עוד מפעל אשר שותף לו הביטוח הלאומי.

כי הביטוח הלאומי ,שצדק סוציאלי מטרתו,
שצדק סוציאלי גם לבעלי מוגבלויות בסמכותו,
נרתם למשימת ההנגשה שבה שילב
תרומה גם לחניון איל"ן ,שנעשתה מכל הלב.

העשייה המשותפת של הביטוח הלאומי והקרן הקיימת,
ִאפשרה הקמת חניון זה עם דרך נגישה הולמת,
דרך המאפשרת לילדי איל"ן להשתובב ,לצחוק,
בחיק הטבע הטובל בים ירוק.
בחניוןֵ ,

להרגיש את השלווה,
את ריגושי האהבה,
ולראות את הנכים באים לחניונים,
ופניהם כאן מספרות – שמחת חיים.

ועל אושר זה ,על חניון איל"ן אשר נחנך,
מודה איל"ן לכל מי שנתן ידו לכך,
לביטוח הלאומי ולקרן הקיימת,
שרוח התנדבות זו גם בהם היא מפעמת,
לכל שעשו במלאכת החניון  -איל"ן מודה
ואומרת שוב לכם  -תודה,
תודה,
תודה.

כללי

הענקת מלגות מקרן ברגמן
לסטודנטים נכים מאיל"ן
בחודש ינואר התקיים במרכז הספורט של איל"ן ברמת
גן ,טקס חגיגי ,בו העניקה 'קרן ברגמן' על שם ד"ר אברהם
ופאולינה ברגמן ז"ל 24 ,מלגות סיוע לסטודנטים נכי איל"ן.
הסטודנטים ,אשר הגיעו מכל רחבי הארץ לטקס המיוחד,
התרגשו לשמוע כי נושא ההשכלה והתרבות היה קרוב לליבם
של מקימי הקרן ,ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן ז"ל  ,ומטרתם
הייתה לסייע לנכי איל"ן במימון לימודים להשכלה גבוהה
בישראל.
בין מקבלי המלגות היה גם אברהם רואש ,סטודנט לתואר
ראשון במשפטים במכללת נתניה:
"בשבילי קבלת המלגה הייתה מלווה בהתרגשות גדולה למרות
שזו לא הפעם הראשונה בה אני זוכה למלגה מקרן ברגמן" .
סיפר רואש ,הסובל משיתוק מוחין ויושב בכסא גלגלים" .איל"ן
מלווה אותי לכל אורך החיים ,מאז אובחנה אצלי הבעיה,
והיום אני סוגר מעגל .היה מאוד מרגש לראות נכים כמוני
שמצליחים להשתלב באקדמיה בתארים גבוהים .זה מעצים
את הכוח ונותן תקווה להמשך"
יו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי " :איל"ן מלווה את ילדיו החל
מהחינוך הרך ועד למוסדות האקדמיה .הענקת המלגות
לסטודנטים נכים תאפשר להם לרכוש השכלה גבוהה
המהווה בימינו מפתח לעצמאות כלכלית ,דבר שיתרום באופן
משמעותי לשילובם בחברה".
ד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי של איל"ן הוסיף" :איל"ן
באמצעות הקרן ע"ש פאולינה וד"ר אברהם ברגמן ז"ל
מסייעים לסטודנטים עם מוגבלויות פיזיות לרכוש השכלה
ומיומנויות אקדמיות שיביאו לקידומם האישי ,התעסוקתי,
הכלכלי והחברתי 24 .הסטודנטים הנכים מקבלי המלגות
ההוכחה החותכת לניצחון הנפש והרוח על מגבלות הגוף".
באירוע השתתף גם ד"ר ליאור חביב ,חוקר במכון ויצמן
למדע אשר נפצע לפני מספר שנים בתאונה ומאז יושב
בכיסא גלגלים .ד"ר חביב אמר לסטודנטים כי עליהם לעשות

הכול על מנת להגיע לתארים מתקדמים" :מהרגע שנפגעתי
בתאונה הבנתי שהמוח שלי הוא זה שיפתח לי דלתות בעולם.
אנשים עם נכות פיזית יכולים להצליח בגדול ,אם יתמידו
וילמדו ,ויקדמו עצמם בעזרת האקדמיה".

אברהם רואש מקבל המלגה -בשלחן הנשיאות = הגב' חנה לאור –יו"ר סניף תל אביב
ועו"ד פנינה אלרואי -חברת הנהלת איל"ן -נאמנות הקרן ואהוד רצאבי יו"ר הנהלת איל"ן

אלי ספיר ,דוקטורנט לחינוך מקבל המלגה מאהוד רצאבי -יו"ר הנהלת איל"ן.

שלחן הנשיאות -משמאל -ד"ר ליאור חביב ,הגב' חנה לאור –יו"ר סניף תל אביב ועו"ד פנינה אלרואי -חברת הנהלת איל"ן -נאמנות הקרן ואהוד רצאבי יו"ר הנהלת איל"ן
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ספורט  -כבוד לאיל"ן!!

כדורסלני אילן ר"ג דורגו במקום השני
במוקדמות היורלינג למחזיקות גביע

ענבל פיזרו נבחרה כספורטאית שנת 2013
בספורט הפראלימפי!!

קבוצת הכדורסל של איל"ן רמת גן ,המורכבת מדור חדש של
כדורסלנים צעירים ,זכתה להישג נאה ,כשדורגה במקום השני
בטורניר בבית המוקדם בטורניר היורולינג לקבוצות מחזיקות
גביע.
במהלך הטורניר שנערך בסופ"ש בצ'כיה ,נוצחה ר"ג על ידי
מיינהטן סקייהילרז מגרמניה , 67-48 :וזכתה ב 3-ניצחונות על
ס.ק.הוביט ברנו מצ'כיה , 43-62 :על ר.ס.ק .קנאוס מליטה55- :
 ,67ועל אנטורפ פלירז מבלגיה. 57-65 :
למרות ההישג המרשים לא העפילה הקבוצה לשלב הבא
מכיוון שעל פי התקנון רק הזוכה במקום הראשון מעפילה
לטורניר הגמר.
בכל מקרה היווה הטורניר ניסיון בין לאומי לכדורסלנים
הצעירים לקראת האתגרים הבאים הצפויים להם בעתיד.

מאת :אברהם תשובה

ענבל פיזרו מאיל"ן ואורן בלציבלאו נבחרו כספורטאי שנת
 2013בספורט הפראלימפי .הפרסים הוענקו בטקס מרגש
שהתקיים במרכז דניאל לחתירה בנוכחות מנכ"לית משרד
הספורט הגב' אורלי פרומן ,ראשי התאחדות לספורט נכים-
דני בן אבו יו"ר ההתאחדות ואבי לרמן מנכ"ל ההתאחדות,
איציק לארי ,מנכ"ל הטוטו ,גילי לוסטיג מנהל היחידה לספורט
הישגי ,שאול סווירי חבר הנהלת מרכז הספורט של איל"ן ר"ג
וסגן יו"ר ההתאחדות ובועז קרמר מנכ"ל מרכז הספורט של
איל"ן רמת גן.
קהל רב נכח במהלך האירוע שבו הוענקו גם מלגות
לספורטאים מצטיינים לשנת  2014לענפים השונים .בין
המצטיינים באיל"ן היה השחיין יצחק ממיסטבלוב

ענבל פיזרו מקבלת את הפרס מאבי לרמן (משמאל) מנכ"ל ההתאחדות
לספורט נכים ,יעל לנדר מתאמת היחידה לספורט הישגי ואיציק לארי,
מנכ"ל הטוטו .צילום :רפי בן עזרא.

הדור החדש של כדורסלני מרכז הספורט איל"ן רמת גן!
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כללי

איל”ן מרכין ראש עם
לכתו בטרם עת של
סמי מור חיים ז”ל
סמוך לסגירת עלון זה קיבלנו הודעה מצערת ביותר על מותו
של אדם יקר ,מר סמי מור חיים המתגורר בתורכיה .סמי
היה איש חם ואוהב אדם ,אוהב ישראל גדול שתרם במשך
עשרות שנים תרומות גדולות ומשמעותיות לילדי איל”ן .סמי
נהג להעביר תרומה כמעט מדי חודש ,וכאשר הצטבר סכום
נכבד היה מייעד את תרומתו לרכישת ציוד שיקומי לילדי איל”ן
בגני הילדים או במוסד אחר או למימון פעילויות שיקומיות.
הוא הטביע את חותמו ברבים ממוסדות איל”ן ,ואלה נהנו
מתרומותיו הרבות כגון חדר לימוד מוזיקה בבתי ספר ,חדר
טיפול באמצעות בעלי חיים ,ותקצר היריעה מלציין את כולן.
נוסף על אלה ,בכל אחד מביקוריו הרבים בארץ נהג סמי
להגיע למשרדי מרכז איל”ן ולהביא תרומה ,אם כתרומה
אישית ואם כתרומה על שם ילדיו או קרובי משפחתו .סמי
האמין בצורך לחנך את הדור הבא למעורבות ולתרומה ודאג
ליידע את בני משפחתו ,את מכריו ואת סביבתו הקרובה על
פעילותו הפילנתרופית כדי להנחיל להם מורשת זו .אף שהיה
אדם עניו וצנוע תרם רבות מתוך הרצון לשמש עמוד האש
ההולך לפני המחנה ולחבר את הקהילה סביבו לעזרה לזולת,
לתמיכה בישראל ובייחוד לתמיכה בילדי איל”ן שהיו יקרים
ללבו.
הנהלת איל”ן ,ילדי איל”ן ,המתנדבים ועובדי איל”ן מרכינים
ראש עם לכתו בטרם עת של סמי מור חיים ומשתתפים
בצערה העמוק של המשפחה .אצילות נפשו ועשייתו רבת
השנים ייזכרו לעד.
מנכ”ל איל”ן שמעון צוריאלי מוסר“ :עם לכתו של סמי ז”ל אבד
לאיל”ן ולי אישית ידיד גדול .סמי היה יהודי ציוני חם שביטא
את אהבתו לישראל בתרומות לאיל”ן ,במתן צדקה לרבנים
ובמעורבות בחיים בארץ .לאחרונה גם קנה דירה בתל אביב
ושאף לחלק את זמנו בין ביתו בתורכיה ובין ישראל .איל”ן
תנציח את זכרו של סמי ז”ל בלוח זיכרון באחד ממוסדות
העמותה .סמי יחסר לכולנו”.

ביקור של האחים סמי ואיזי מור חיים עם אמם לוסי בגן הילדים שי בבני ברק .בביקור
נקבע שלט המנציח את תרומתו הרבה של סמי מור חיים לרכישת ציוד ולארגון פעילות
עבור ילדי הגן

סמי מור חיים בטקס קביעת שלט על תרומתו לבית הספר הרצפלד בחולון

סמי מור חיים בטקס חנוכת חדר המוסיקה שתרם יחד עם אחיו איזי בבית
הספר אילנות בירושלים

סמי מור חיים עם אמו לוסי בביקור בגן הילדים שי בבני ברק.
בביקור נקבע שלט המנציח את תרומתו הרבה של סמי מור חיים
לרכישת ציוד ולארגון פעילות עבור ילדי הגן
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סמי מור חיים בטקס מצעד הפרוטות בבית הנשיא

"עניין אחר" – החוג החברתי
לבוגרים
מאת :שירה פייג ,רכזת חוג הבוגרים
שגרת הפעילות בחוג הבוגרים "עניין אחר"
אחת לשבועיים מתקיים באוניברסיטת בר אילן החוג החברתי
לבוגרים ״עניין אחר״ של עמותת איל״ן .החוג מונה כ 36-חניכים
בני  35-21בעלי שיתוק מוחין ומציע מבחר פעילויות כגון יצירה,
בישול ,ערבי שירה ,סדנאות מוזיקליות ,הצגות ,פסיכודרמה
ושיחות בנושאים מחיי היומיום כמו התמודדות עם קשיים ,כוח
רצון ,בחירה ,עבודה ,זוגיות ועוד.
החוג מאפשר לחניכים ולמתנדבים לחלוק זה עם זה דברים
אישיים ונותן להם הזדמנות להביע את עצמם .כך נוצרת
אינטראקציה מדהימה ומרגשת ביותר של הכלה ושיתוף .החניכים
והמתנדבים מחכים מאוד להגיע למפגשים ושמחתם רבה!

יצירה בנושא חנוכה

שיחה בנושא כוח רצון

פעילות תיאטרון בובות

שיחה בנושא התמודדות עם קשיים
עדי מכין כדורי שוקולד

אודליה מכינה כדורי שוקולד

חוגגים יום הולדת לחורש
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הכנת לוח מודעות אישי

סדר ט”ו בשבט במפגש ט”ו בשבט של “עניין אחר”
התקיימה שיחה בנושא “השורשים שלי וצמיחה אישית” .לאחר
השיחה הכינו החניכים סלט פירות טעים ומרענן .אכלנו גם
פירות יבשים ופצחנו בשירה עם הזמר והנגן משה תורג’מן.
הייתה שמחה גדולה!

הפנינג פורים ביום שישי 7 ,בפברואר ,התקיים הפנינג פורים
לחניכי “עניין אחר” בבית הספר עומר שביישוב שקד .ההפנינג
כלל תחנות כמו הכנת עוגות מבצק סוכר ,קפה דילמה בנושא
שמחה ,הכנת מסכות ,הכנת פיצות ,צפייה במערכונים ואיפור.
את התחנות הפעילו תלמידי כיתות ז-ט .החניכים נהנו מאוד
עם התלמידים שבילו ִאתם והנחו אותם ,והיה מרגש לראות את
השיח שנוצר ביניהם .חלקם אף החליפו ביניהם מספרי טלפון
כדי שיוכלו לשמור על קשר בהמשך .תודתנו הרבה נתונה
למנהלת בית הספר קרן אמיתי ולספיר לידאני שמדריכה
בחוג ומורה בבית ספר.
בסיום ההפנינג נסענו לשבת בנתניה .החניכים והמתנדבים לנו
אצל משפחות שגרות באותו אזור ,ואת סעודות השבת אכלנו
יחד באולם בית הכנסת שבשכונה .בשבת נכחו  88איש .תודה
גדולה למשפחות היקרות שאירחו אותנו בשמחה ובחום.

משה תורגמן הזמר והנגן עשה שמח

תלמידה וחניכה בתחנת הכנת פיצות

חברי החוג בשירה בציבור

תחנת קפה דילמה במסגרת הפנינג פורים בבית הספר עומר

חניך מכין סלט פירות
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פעילותבאר שבע
סניף
בסניפים
מרכז היום

פרחי הטיס שלנו

מאת :פרח הטיס ג’
לאחר ביקור במרכז היום לנכה של עמותת איל”ן בבאר שבע
במסגרת קורס הטיס רציתי לכתוב על שעבר עליי .אקדים
ואומר שלאיל”ן יש מקום חם במשפחתי מיום שאני זוכר את
עצמי .נעם אחי ,פגוע שיתוק מוחין מלידה ,למד בגן ובבית
ספר של איל”ן ,שחה ,שיחק טניס שולחן והתאמן בחדר
הכושר במועדון הספורט של איל”ן ,וכן השתתף בפעילות
ובטיולים של החוג החברתי .גם היום ,כשהוא בן  ,23הוא אינו
מוותר על אף הזדמנות להשתתף במחנות הקיץ של איל”ן
בקיבוצים ברחבי הארץ .לכן כשהזדמן לי במסגרת הקורס
להיות בצד השני – הצד הנותן – שמחתי מאוד על כך.
הקורס הצבאי שלנו מחייב התמודדות יומיומית עם אתגרים
ומשימות לא פשוטים .כל חניך עסוק באימונים ,בלמידה
ובמילוי תפקידים שלא תמיד משאירים לו זמן להסתכל סביב
ולראות את הגיבורים האמיתיים ,למשל את חניכי איל”ן במגוון
המסגרות ,אנשים בוגרים וילדים המתמודדים עם קשיים
ואתגרים יומיומיים במשך שנים רבות .המפגש החם שהיה לנו
במרכז היום הכניס לפרופורציה את הקשיים והמתח שלנו
והזכיר לכל אחד מאתנו למען מה ולמען מי אנחנו עושים את
מה שבחרנו לעשות.
המפגש המרגש עם אנשים שמקרינים כל כך הרבה חום
ואהבה ,אנשים שלא הסתירו את ההנאה שלהם מכל רגע
שבו שיחקו ודיברו אתנו ,היה עבורנו זמן של חום וקרבה,
חוויה אדירה שתישמר בלבנו ותלווה אותנו עוד זמן רב .אין לי
ספק שחבריי ואני ,ברגע שתהיה לנו הזדמנות ,נחזור אליכם
בשמחה.
תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לנו לחוות בוקר במחיצתכם,
בוקר מלמד ומרגש מאוד עבורנו.

יום המשפחה
מאת :ירדנה חזקיהו ,חברת מרכז היום
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במסגרת יום המשפחה אירחנו במרכז היום ,ביוזמת כיל
מוצרים תעשייתיים ,קבוצות של ילדים ונערות ממסגרות של
מועדוניות ובתים חמים ,שהם מעין תוספת לבית .ביקשנו
לשמח אותם ולהעניק להם הפוגה מהיומיום הרגיל שלהם.
בשיתוף עם מתנדבים מקבוצת הברום של כיל מוצרים
תעשייתיים הענקנו להם אחר צהריים מלא שמחה ,פינוקים
ואהבה.
הילדים נהנו מחידון ט”ו בשבט וידיעת הארץ בו גילו בקיאות
רבה ,מאיפור פנים ,קעקועים ונצנצים ויצרו קופה או עציץ
שלאחר מכן קיבלו במתנה .הנערות נהנו מיצירת תמונות עץ
משולבות בהדבקת מפיות וקיבלו את התמונות כקישוט לחדרן
או לפינה החמה של כל אחת לפי רצונה .לאחר מכן נהנינו
כולנו מארוחת ערב שכללה מנת פלאפל בהתאמה אישית,
וכל אחד הרכיב את המנה שלו ואת השתייה לפי טעמו .לאחר
הארוחה שימח במבי הליצן את כל באי המרכז במופע קסמים

וליצנות מצחיק וחביב שגרף הרבה תשואות .בסוף הערב
קיבלנו כולנו עציץ מתנה לכבוד ט”ו בשבט שנחגג ממש באותו
השבוע ,וכן סיכת ילד חמוד שאיל”ן הוציאה במסגרת “להגשים
חלום לילד”.
שאתן חוויתי הרבה הנאה
אני קיבלתי קבוצה של נערות ִ
מהולה בכאב מסוים .הבנות ריגשו אותי עד דמעות .היה
שם הרבה הומור שחור שאופייני לקבוצות שסבל מסוים
הוא מנת חלקן .עם כל הכאב שמלווה את חייהן ,הבנות היו
עליזות וצחקניות והתרפקו בחום על אם הבית שלהן ועל צוות
המתנדבים
הקושי של הבנות הכניס אותי לפרופורציות מול הקשיים
הפיזיים שלי .לכל אחד יש “חבילה” ,וכל אחד מוצא אומץ
וכוחות להתמודד ִאתה .הרגשתי תורמת ונתרמת יותר מכל יום
אחר בחיי.
במהלך הערב זכינו לביקור של אסתר עמר ,מנהלת אגף
הרווחה ,ששמחה לראות את הנעשה וניכר בה שהתרגשה
מאוד .גם ד”ר זוהר חפציבה ,סגנית ראש העיר וממלאת
מקומו ,וכן מחזיקת תיק החינוך והרווחה ,הגיעה לברך אותנו
ואת האורחים שלנו .התרגשתי לראות כיצד ענתה לשאלות
הבנות לגבי עתידן הלימודי ואף מסרה להן את מספר הטלפון
האישי שלה .מעשה קטן אבל גדול ,ואימא שלי אומרת
שאלוהים רואה הכול...
היום הזה ,שמתקיים כבר פעם שנייה בתולדות מרכז היום,
השאיר רושם בל יימחה גם עלינו וגם על הילדים .כן ירבו ימים
כאלה .אציין גם שמילים אלה נכתבו בהתרגשות ועל סף
דמעות .זה מה שמרכז היום של איל”ן עושה לנו...

חגית שלום .
בשמי ובשם צוות וילדי מועדונית "בית רחלי".
אנו מבקשים שת עבירי לצוות מרכז איל"ן ,את תודתנו
והערכתנו הרבה ,על הפעילות האירוח והיחס הנפלא
שלהם אלינו.
ילדי המועדונית נהנו מאוד מכל הפעילות בתחנות,
בעיקר מהאדיבות והסבלנות של מפעילי התחנות (
מטופלים ומתנדבים) במשך כל הפעילות.
כמו כן שיתוף הפעולה בין צוות מרכז איל"ן למובילי
המועדוניות היה מעולה לכל אורך הערב.
בברכה,
דוד לוי – תרכובות ברום ,מוביל בהתנדבות מלאה את
מועדונית בית רחלי.

פעילות בסניפים
איל"ן פורה ומפרה  -ט"ו בשבט במרכז
יום איל"ן באר-שבע
מאת : :ירדנה חזקיהו – מרכז יום איל"ן באר-שבע

"טו בשבט הגיע ,חג לאילנות – "...כמה סמלי השיר הזה
ששרנו עוד מילדות .הלא גם אנחנו אילן ,אילן פורה ומפרה.
חג זה בו נהנים משפע של פירות טריים ויבשים ובעיקר
מתוקים ,חוגגים את הלבלוב של הטבע ופריחת האילנות
המעניקים כ"כ הרבה לאדם ,והאיל"ן שלנו מסוכך עלינו ויוצר
עבורנו בית חם ,תומך ומפנק.
לא פלא שבמרכז היום שלנו חברי הצוות כולו טרחו עבורנו
וערכו לנו מסיבת ט"ו בשבט מהממת.
כאשר הגענו ביום החג למרכז היום ,היו השולחנות עטויים
במפות צחורות ועליהן עציצים קטנים מלאי חרציות וסביונים
– כמו אלה שצמחו פרא בוואדי הקרוב לשכונת מגוריי (היום
עומד במקום זה בי"ח סורוקה).
לאחר שהגיעו כל החברים ישבו לארוחת בוקר חגיגית
ועשירה במיוחד .פירות יבשים וטריים ,לחמניות כפריות
ממולאות בפירות יבשים ,סלטים "מפונפנים" כמו במסעדות
יוקרה ,פנקייק שלא שייך אמנם למסורת החג אך היה
שמנמן ומזמין ובהחלט ענה על הפתגם "ארץ זבת חלב
ומייפל "...קינחנו במוזלי – יוגורט על מצע פירות ומעליו
גרנולה ,מה אגיד לכם לא בא כבושם הזה ...לא ממש רצינו
לקום מהשולחן גם בגלל האוכל אך בעיקר בגלל האווירה.
המשכנו את החג בפעילות שהנחתה המדריכה מירי יחד עם
אייל (המורה החדש למחשבים) בגינה האחורית של המרכז.
שתלנו בעציצים ואדניות מפרחי ארץ ישראל .פרחים יפים,
פקעות עם פוטנציאל לסלט ,עשבי תיבול ועוד.
בשורות אלה אני מרשה לעצמי להתגאות בגינה שלנו הכוללת
עצי פרי ,שיחי ורדים יפהפיים ,פרחים ועצים מיניאטוריים
והכי חשוב עשבי תיבול .התוצרת של הגינה משמשת אותנו
לארוחת בוקר .תבינו – מדובר בתוצרת טרייה ואורגנית.
הגינה מתוחזקת כמובן ,ע"י החברים בהשגחת המדריכה .כל
אחד כפי יכולתו ,משקה ,עודר ,זורע וכו' .התוצאה מדהימה
ומספקת .את סידור הגינה היפה הזו הוציאו לפועל מתנדבים
ממי שבע וחבורת קנדים טובי לב המתנדבים אצלנו בקביעות.
עם סיום הפעילות כבר הגיעה שעת ארוחת צהריים ולאחריה
נהנינו משירה
בציבור – קריוקי
את
שחתמה
היפה
היום
הזה .אפילו מזג
האוויר הצטרף
לחגיגה והעניק
לנו יום אביבי.
כן ירבו ימים
בהם
כאלה
נהייה שמחים,
מגובשים וקצת
יותר בריאים.
שלום אורטל ואנה
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תמר מורן מירי שלום אורטל אדווה אנה וחנה

 – RGRMשיטה לאימון
והגוף
המוח
ולאתגור
מאת :דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום
שיטת  RGRMהיא שיטה אימון תרפיסטית רב-חושית שנועדה
לגירוי של המוח ,שמטרתה לחזק ,לשפר או לשמר קשב
וריכוז ,קואורדינציה ,תנועתיות דו-צדדית ,איזון ,זיכרון ,דימוי גוף,
מודעות פיזית ,יכולת דיבור וקריאה ,מיומנויות מוטוריות ,תחושת
ביטחון ביכולת האישית ,יכולת תיאום קבוצתית ועוד .השיטה
ניתנת לביצוע הן בישיבה והן בעמידה ,ואפשר להתאים אותה
לאוכלוסיות שונות ולצרכים וליכולות האינדיבידואליות של
המתאמן או של קבוצת המתאמנים .האימון חווייתי ,משעשע
ומהנה ,והשיטה בונה מחדש את האמונה של המתאמנים
ביכולותיהם ובעצמם בכלל.
כיום פועלים בארץ כמה וכמה מאמנים שמאמנים קבוצות
ויחידים בשיטת רוני גרדינר.
צוות מרכז היום ואנוכי נחשפנו לשיטה במסגרת ימי השתלמות
צוות בקיץ  2013ונענינו לאתגר של שילובה במרכז היום .לצורך
כך נבחרו כתשעה מטופלים שיתנסו בה ושני אנשי צוות .בשלב
הראשון התקיימו מפגשי האימון פעמיים בשבוע בהנחיית נעמי
לאלזר ממרכז “לעוף רחוק” המאמנת בשיטה .לאחר המפגשים
ניכרו שינוייםמשמעותיים .ברמת הפרט ניתן להצביע על
התקדמות במגוון תחומים כמו שיפור ביכולת שליפת המילים,
שיפור בקשב ,בריכוז וביכולת ההתמקדות לאורך זמן ,במוטיבציה
להצלחה ובתחושת המסוגלות האישית .ברמה הקבוצתית
המתאמנים מגיעים למפגשים ברצון רב ,מעודדים זה את זה
להצליח ,ונוצרה תחושה של אחווה .חל שינוי רב ביכולת ההכלה
שלהם זה את זה ובכישורי ההקשבה ,הסבלנות והסובלנות.
עם תום סבב המפגשים הראשון ציינו המשתתפים בשיחות עמם
את השיפור שהם חשים .נראה כי השיטה סייעה להם בשליפת
מילים והתבטאות ,יכולת התארגנות ,תחושה של מחשבה
סדורה ,יכולות קשב וריכוז ,סובלנות ,יכולת סינון הפרעות ,זיכרון,
מיקוד במטרה וכדומה .המדריכים במרכז היום ,גם אלו שאינם
נמצאים במפגשי האימון ,מציינים כי הם חשים שינויים חיוביים
אצל המטופלים שהתאמנו בשיטה גם במהלך היום בסיטואציות
אחרות ושונות.
לאור ההצלחה הוחלט להמשיך ולהפעיל את הקבוצה אחת
לשבוע ,וכן לפתוח קבוצה נוספת משפחת מרכז היום מודה
לשרה פולוסצקי ,נציגת השיטה בישראל .תודה חמה ומיוחדת
גם לנעמי לאלזר ממרכז “לעוף רחוק” על שזכינו במתנדבת
שכמותך :ההשקעה ,המסירות והנתינה – ותמיד עם חיוך – אינן
מובנות מאליהן .תודה! אנחנו מעריכים זאת מאוד!

סניף חדרה
הפרוטות
מצעד
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת הסניף
נציגי הנהלת איל”ן ,בראשות יו”ר סניף איל”ן חדרה הגב’ חנה
ויסבלך ,נפגשו עם ראש עיריית חדרה מר צביקה גנדלמן
בלשכתו וקיבלו ממנו את ברכת הדרך לקראת מבצע
ההתרמה השנתי שהתקיים ביום שני 23 ,בדצמבר .סניף
חדרה פועל כבר שנים רבות לשיפור איכות החיים של מאות
ילדים ובוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות ומוטוריות ומחלות שריר
ועצב ,כגון שיתוק ילדים ,שיתוק מוחין וניוון שרירים .הסניף
כולל את חדרה ,בנימינה-גבעת עדה ,מועצה אזורית מנשה,
מועצה אזורית אלונה ,פרדס חנה-כרכור ,קיסריה ,אור עקיבא
והמועצה האזורית עמק חפר .בסניף מתנדבות היו”ר ועוד 14
חברות הנהלה שעושות את עבודתן כשליחות למען אוכלוסיית
בעלי המוגבלויות.
צרכיה של האוכלוסייה המיוחדת הם רבים ,והסיוע מתבטא
ברכישת עזרים אורתופדיים וציוד נגישות מתקדם ,רכישת
מחשבים מותאמים ,התעמלות שיקומית ,רכיבה טיפולית,
הידרותרפיה ,קייטנות וסיוע במסגרות החינוך :גני ילדים ,בתי
ספר ,מרכזי יום לנכים בוגרים והאקדמיה .כמו כן ,סניף איל”ן
חדרה מקיים פעילויות שיקום ורווחה מגוונות ,בהן שחייה
טיפולית ושחייה תחרותית בבריכה העירונית; חוג טניס שולחן
ששחקניו משתתפים בתחרויות ארציות; מועדונית שיקומית
בקיבוץ מגל הפועלת פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים;
שיעורי רכיבה טיפולית על סוסים עם מדריכים מקצועיים;
מוסיקה; אמנות; טיפול בעזרת בעלי חיים ,כלבים וחיות בר;
חוג כתיבה יצירתית לקבוצות הורים בשיתוף עמותת על”ה;
ופתיחה מחודשת של החוג “רוקדים על גלגלים” בשיתוף
ובסיוע של עמותת על”ה.
הגב’ חנה ויסבלך ,יו”ר הסניף ,פנתה לתושבי העיר לפני יום
ההתרמה ,וכך אמרה“ :בכל שנה אנו מקיימים את מבצע
ההתרמה השנתי ,מצעד הפרוטות ,ומגלים עד כמה תומך
בנו הציבור ומודע לפעילות החשובה שלנו ,הנעשית כולה
על טהרת ההתנדבות .נבקש מכל בית ישראל לפתוח את
דלתותיו בפני התלמידים ,שעושים את עבודתם זו באהבה
רבה ,ולתרום בעין יפה ביום ההתרמה לאיל”ן”.

נציגות איל"ן חדרה עם ראש העיר החדש צבי גנדלמן
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סניף חיפה
יום המשפחה בבית הספר
גבעון בנשר“ :האחר הוא
האחר”
קבלת
–
אני
מאת :שרה לבנשטיין ,יו”ר הסניף
מצעד הפרוטות של איל”ן בעיר נשר יצא לדרך בטקס שנערך
בלשכת ראש העיר בהשתתפות סגן ראש העיר ,ממלא
מקומו ומחזיק תיק החינוך בעירייה ,מר יחיאל אדרי; מנהל
מחלקת החינוך ,מר משה לאופר; מנהלות בתי הספר בעיר;
נציגי מועצות התלמידים ואנוכי .אדרי ציין בטקס את חשיבות
החינוך לנתינה ולהתנדבות ,שהוא ערך מוסף מרכזי של מפעל
התרומות .בהתייחסו לשיתוף הפעולה הפורה בין איל”ן ובין
עיריית נשר ביקש אדרי את סיוע הארגון בייעוץ ובהמלצות
בתחום ההנגשה לנכים ,נושא שהעירייה מקדמת בימים אלו.
בירכתי על הבקשה ,הבטחתי שארגון איל”ן ישתף פעולה
והבעתי תודה על ההתגייסות רבת השנים של העירייה ושל
התלמידים בנשר ביום ההתרמה .כמו כן ,ציינתי את השירותים
הרבים של ארגון איל”ן בחיפה ,שמהם נהנים השנה כ20-
מתושבי נשר.
כחודש לאחר מצעד הפרוטות ,שעבר בהצלחה ,קיבלתי
הזמנה ממנהלת בית הספר גבעון בנשר לחגיגת יום
המשפחה .התלמידים שיצאו להתרמה עשו כמיטב יכולתם
אך לא הסתפקו בכך ,אלא הכינו שטיח קיר מתנה לאיל”ן,
ובו הדביקו ציורים ושירים בנושא המשפחה וקבלת השונה.
המנהלת הזמינה אותי לערב יום המשפחה כדי לקבל את
המתנה מהתלמידים וכדי להודות להם.
שמחתי על ההזמנה והחלטתי להביא עמי את משפחת אסקין
ובנם שון שיקבל אות המתנה ויודה להם בשם איל”ן והנכים
על ההתנדבות ,על המחשבה ועל השטיח היפה.
יום המשפחה בבית הספר גבעון הוקדש לנושא קבלת השונה,
ומטרתו הייתה הטמעת הנושא “האחר הוא אני – קבלת
האחר” בקרב משפחות התלמידים . .ואכן ,ליום המשפחה
בבית הספר הגיעו משפחות התלמידים – הורים ,אחים ,סבים
שהגיעו עם סירי אוכל ,עוגות ושתייה והפכו את חצר בית
הספר להפנינג עליז ושמח בשותפות אמיתית עם הילדים,
הצוות והמשפחות.
משנכנסנו לאולם ,הייתה ההתרגשות בשיאה .המנהלת פתחה
את הערב בתודה לכל המשתתפים והדגישה את מטרת
העל -לחדד אצל קהל המשתתפים את קבלת האחר והשונה
בסבלנות ובסובלנות ,לראות את הערך האנושי שבו וליצור
דיאלוג אמיתי ואכפתיות כלפי בעיות וצרכים ייחודיים של
פרטים בחברה..
משפחת אסקין ואנוכי הוזמנו לעלות לבמה כדי לקבל את
השטיח וכדי להודות על המתנה .אני בירכתי בשם איל”ן ,ואביו
של שון שיתף את הקהל בגילוי לב וסיפר על ההתמודדות
של בנו עם הנכות ועל העזרה של איל”ן .שון ,שסירב
בתחילה לדבר ,לקח את המיקרופון ,ועל אף קשיי הדיבור
סיפר בהתרגשות על החיים עם המשפחה ועל הקשיים
בחיי היומיום ,ולבסוף גם הודה לאיל”ן על העזרה שניתנת
לו ולמשפחתו .הוא סיים את דבריו בתודה לתלמידים שיצאו

להתרמה ועזרו בגיוס משאבים לאיל”ן .ההתרגשות מדבריו
הייתה רבה ,והוא זכה למחיאות כפיים סוערות מכל הנוכחים.
לסיום הזמנו את המנהלת ואת נציגי מועצת התלמידים לבוא
לביקור במסגרות שלנו בקריית חיים ולהביא בעצמם את
שטיח הקיר היפה לבית קסלר .אני מקווה שהביקור יתבצע
בקרוב ,ושזוהי תחילתה של ידידות ארוכת שנים בין בית הספר
ובין איל”ן.

יום המשפחה בבית הספר גבעון בחיפה בנושא “האחר הוא אני – קבלת האחר”

דרכי החדשה בסניף איל"ן
חיפה
מאת :שרונה שנהר ,המנהלת החדשה
ב 9-בפברואר נכנסתי לתפקידי כמנהלת החדשה של
סניף איל"ן חיפה .עד סוף השנה שעברה כיהנתי כמנכ"לית
בעמותת מעוף חברתי – ארגון גג ותשתית לעמותות הפועלות
בחיפה ובסביבתה.
במסגרת תפקידי הקודם הקמתי וקידמתי ,בין היתר ,אשכול
ארגונים לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם .איל"ן,
כארגון חבר באשכול ,שותף לפעילויות בנושא קידום זכויות
ושירותים לאנשים עם מוגבלויות בחיפה ובסביבתה .ב4-
בפברואר ערך האשכול ,בשיתוף פעולה עם נציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,יום עיון בנושא נגישות השירות.
מר משה דולב ,מנהל בית קסלר ,אירח את המפגש ,וזו הייתה
הזדמנות להכיר את המוסד המרשים של איל"ן.
בתכנית האשכול מתוכנן ב 1-באפריל (שבועיים לפני פסח)
מתוכנן יריד ארגונים בקריון ,שבו הארגונים יוכלו לפתוח דוכני
הסברה ודוכני מכירה של מוצרים .מובן שבית מרים ישתתף
בפעילות זו.
ברצוני לתרום מניסיוני ומכישוריי למען איל"ן חיפה מתוך
הכרה בחשיבות העמותה ,אשר מטביעה את חותמה בחברה
הישראלית למען הנכים ובעלי המוגבלויות .עם הצוות הנפלא
של המשרד ושל המוסדות הקשורים אלינו נצעיד את הסניף
ואת השירותים שהוא נותן למקום טוב יותר .בהצלחה לכולנו.

בית הספר אופקים

בית הספר מתגייס למצעד הפרוטות

מאת :דבי בלוק טמין ,עו”ס

כמדי שנה התגייס בית הספר אופקים למצעד הפרוטות .צוות
בית הספר ,ההורים והתלמידים תרמו יחד מזמנם כדי לקדם
את הצלחתו של יום ההתרמה ,בברכתה של מנהלת בית
הספר ,הגב' גלית אמסלם.
שבועות אחדים לפני המצעד השתתפו כמה מאנשי הצוות
בהסברות לתלמידים מתרימים בבתי הספר באזור חיפה.
המחנכות ,המרפאות בעיסוק ,העובדת הסוציאלית וקלינאיות
התקשורת העובדות יום-יום עם ילדי איל"ן הצליחו להעביר
בהתלהבות וברגישות מסרים הסברתיים דרך סיפורים על
החוויות שהן עוברות .הן הדגישו במיוחד את הסיפוק שהן
חשות מעבודתן עם הילדים הנכים והסבירו את חשיבותה של
פעילות איל"ן בחיי הילדים.
ביום ההתרמה עצמו יצאו  11תלמידים נכי איל"ן ואנשי צוות
להתרים בגרנד קניון בחיפה ,ובתוך שעה הם התרימו יותר
מ 1,000-ש"ח מבאי הקניון .גם אני פניתי ליותר מ 30-משפחות
מהורי התלמידים בבקשה להירתם ולעזור במצעד באמצעות
פניות ישירות לבני משפחותיהם ,למכרים ,לשכנים ולעמיתים
בעבודה ,בתקווה שהמגע האישי עם הורה לילד נכה יכול
להביא לתרומות נדיבות לאיל"ן.
אנו גאים להודיע שהשנה גייסה משפחת בית הספר אופקים
יותר מ 5,000-ש"ח למצעד הפרוטות! ישר כוח!

ילדי בית הספר אופקים מתרימים למען איל"ן בגרנד קניון בחיפה

ילדי בית הספר אופקים מתרימים למען איל"ן בגרנד קניון בחיפה
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פעילות בסניפים

מעון בית קסלר

הסטייליסטית מבית קסלר

מאת :חדיג’ה מוחסן

היי,
אני חדיג’ה מוחסן ,בת ,25
קטועת שתי רגליים מתחת
לברך ומתגוררת במעון איל”ן
בית קסלר זה שש שנים.
אני סטייליסטית זה שלוש
שנים ,ואת המקצוע למדתי
בבית הספר לאופנה “מרים”
בהנחייתה של סנדרה רינגלר.
לאחר לימודים של שנה
שלמה ,הנחיתי כאן בבית שלי
(בית קסלר) סדנה ראשונה
מסוגה במעון! לסדנה נרשמו
 10נשות צוות ו 10-דיירות.
המסר המרכזי שלי הוא שכל
אישה באשר היא ,גם אם היא
נכה ,יכולה לשמור על מראה
מטופח ועל הדימוי שהיא
חדיג'ה הסטייליסטית שלנו מבית קסלר
רוצה להשאיר בכל מקום .אני
מאמינה שאישה יכולה תמיד לדאוג למראה שלה ולמה שהיא
לובשת .חשוב לי להדגיש :כאמור ,אני קטועת רגליים ,וגם חלק
מאצבעות ידי ,ועם זאת ,אני לא מוותרת על הסטייל שלי ועל
המראה המטופח אף פעם!
למדתי לקבל את החיסרון שבי ולהעצים דברים אחרים שיש לי!
אני כסטייליסטית ,וכמובן כאדם ,שלמה וגאה להיות מי שאני
ואיך שאני ,וזה החלק המיוחד שבי!
אני מאמינה שכל דבר שנרצה ,תמיד נוכל להשיג אותו.
כסטייליסטית ראיתי את השינוי העצום שעברו המשתתפות,
את השינוי במודעות למראה שלהן ואת המאמץ שהן עשו כדי
להשיג את מטרתן .נדהמתי לגלות את הצימאון ,את השאיפות
של המשתתפות בסדנה ואת הרצון לשינוי .וכמובן יש שינוי
מטורף.
הלכתי אתן יחד צעד אחר צעד במשך  15מפגשים ,והיום זה
היום שבו אני חותמת סדנה ראשונה בגאווה ענקית במשתתפות.
אם אני לא ויתרתי ,אז כולן יכולות לעשות את זה ובגדול!

חדיג'ה הסטייליסטית שניה משמאל בשורה הראשונה
עם הקבוצה שזכתה להנות מהדרכתה
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מרכז היום בית מרים
בוקר של כיף

מאת :אנדריי מגיאש
ביום שני 30 ,בדצמבר ,נסענו מבית מרים לקריון שבקריית
ביאליק לבוקר של כיף וטיילנו עם אנשי הצוות קנינו מתנות
לקראת מסיבת שלושת החגים .קניתי מתנה קטנה גם להורים
שלי :צעיף לאימא ומחזיק מפתחות לאבא .ההורים שלי שמחו
מאוד .למסיבה קניתי מתנה בקבוק שמפיץ ריח נעים .אחר כך
המשכנו לבאולינג.
אני אוהב לשחק באולינג .אני משתמש במגלשה מיוחדת
ומצליח לדחוף את הכדור בגב היד .הצטרפו למשחק גם
קבוצת ילדים מבית הספר אורט דפנה עם המורה קרן ,והיה
לנו כיף יחדִ .אתם נפגשנו שוב במסיבת שלושת החגיםִ .אתי
בקבוצה היה גם מר משה לוי ,מתנדב של בית מרים שעזר לי
עם הכדורים .כשכולנו סיימנו לשחק ,אכלנו יחד פיצה לארוחת
צהריים .אני אוהב לצאת לפעילויות מחוץ לבית מרים .זה
עושה לי טוב ,ואני מצפה לטיול הבא!

בבאולינג
ביקור
מאת :מחמוד עבד אל רחמאן
אני והחברים שלי מבית מרים טיילנו בקריון .דפנה ואני טיילנו
בתוך הקריון ,ובחרתי באחת החנויות כובע צמר .אני אוהב לחבוש
כובע בחורף כי הוא מחמם לי את הראש.
משם המשכנו למשחק באולינג .התחלקנו לקבוצות ושיחקנו
אחד מול השני .אני תפסתי את הכדור באצבעות שלי בשלושת
החורים ,וזרקתי אותו בכל הכוח שלי כדי להפיל כמה שיותר
פינים .לפעמים אני מצליח להפיל את כל הפינים בבת אחת (יש
 ,)10וזה נקרא סטרייק.
אני אוהב לשחק באולינג ונהניתי מאוד

חברי בית מרים בבוקר של כיף; אנדריי מגיאש ומר משה לוי משחקים באולינג

דברים על המתנדבת
הדרי ז"ל
ג'ודי
מאת :סלביק בוגס
ג'ודי הדרי ז"ל הייתה מתנדבת בבית מרים .ג'ודי הגיעה לבית
מרים בדרך כלל פעם בשבוע ,וכשהיה צריך אז גם יותר
מכך ,ועזרה בכל דבר :קיפול סרגלים ,אריזה של מתנות בנייר
צלופן ,הדבקת מגנטים ועוד .ג'ודי גם יצאה אתנו לטיולים,
וכשמישהו היה צריך עזרה ,היא עזרה ככל יכולתה .כשג'ודי
הביאה כיבוד ,היא חשבה עליי ודאגה שיהיה משהו ללא סוכר
גם בשבילי.
הפתיע אותי לשמוע שג'ודי אושפזה בגלל תאונת דרכים.
איחלתי לה הרבה בריאות וקיוויתי שתחלים מהר .לצערי ,ג'ודי
לא התאוששה ,וההודעה על פטירתה הפתיעה אותי והעציבה
אותי מאוד .אני משתתף בצערה של המשפחה.
יהי זכרה ברוך!

מאת :עדן עטאר
ג'ודי הייתה מתנדבת של בית מרים .ג'ודי ישבה קרוב אליי
ותמיד דיברה וצחקה ִאתי .ג'ודי עשתה הרבה רעש ,והנוכחות
שלה הייתה מורגשת .אהבתי את ההומור שלה .היו לנו
משפטים קבועים ובדיחות קבועות שג'ודי הייתה מספרת
ואנחנו צחקנו .היא תמיד אמרה לי ,בצחוק ,שאני מכוערת ,אבל
התכוונה בדיוק להפך .כשאני נזכרת בזה אני צוחקת לעצמי.
ג'ודי ,אני מתגעגעת ,את חסרה לי!

הולדת בט״ו בשבט
יום
מאת :אילן ניסים
אני בחרתי לספר על ט"ו בשבט ,חג האילנות ,בבית מרים.
נולדתי בט"ו בשבט לפני  45שנה .ההורים שלי בחרו לקרוא לי
אילן .אילן זה שם נרדף לעץ.
עשו לי מסיבת יום הולדת בבית מרים .ליאוניד ואני הלכנו
בבוקר לקנות עוגה בקונדיטוריה ליד בית מרים .במסיבה עשו
לי מאוד שמח ,וכולם בירכו אותי שכל החלומות שלי יתגשמו.
הייתי מאושר מאוד שכולם הגיעו ליום ההולדת שלי .הרגשתי
שיש לי הרבה חברים טובים מאוד ,וידעתי שהם אוהבים אותי.
החברים שלי נותנים לי אושר ,שמחה וכוח בחיים.
ומה אני מאחל לעצמי?
אני אוהב מאוד לעסוק במלאכת יד וליצור דברים מחמר
ומנייר .בחמר אני יוצר ציפורים ,מגשים ,קערות ,רימונים ועוד,
ומנייר אני יוצר מתקן לכלי כתיבה ,פרחים באגרטל ,כרכרה
עם סוס ,בובה ועוד .אני חושב כל הזמן על עבודות חדשות
ומנסה לעשות אותן .ככה אני לומד .כשאני עובד אני צריך
שקט וריכוז .כשאני מצליח אני מאושר .אני חולם ללמד
ולהדריך אנשים שרוצים לעשות עבודות אמנות.

הפוך ויום הולדת
יום
מאת :רמי ברנדר
ביום רביעי 15 ,בינואר ,התקיים בבית מרים יום הפוך .למי שלא
יודע ,יום הפוך הוא בעצם מפגש חברתי שקורה פעם בחודש
אחר הצהריים במרכז הספורט .ביום הזה לא מתקיימת פעילות
בוקר.
במהלך המפגשים אנחנו צופים בסרט ומקיימים דיון בעקבות
הצפייה .לאחר מכן אנחנו נפגשים עם סטודנטים למוזיקה
מאוניברסיטת חיפה ,מאזינים למוזיקה ,שרים ומנגנים ,ובסוף
אוכלים יחד ארוחת ערב.
המפגש הזה היה מיוחד עבורי כי חגגתי יום הולדת .החברים
שלי בירכו אותי בחום רב ואיחלו לי הרבה דברים טובים ,ואני
הגבתי לדברים שלהם והייתי מאושר .הרגשתי שיש לי חברים
נאמנים וטובי לב בבית מרים.
אני מאחל לעצמי ולחברים שלי עוד הרבה שנים יחד ,מלאות
בתקווה ובחברות טובה!

התעסוקה שלי בבית מרים
מאת :אליאס דיב
אני בחרתי לספר לכם הפעם על העבודה שלי בבית מרים .אני
נמצא בבית מרים כבר הרבה שנים .הגעתי לכאן בשנת ,2003
אחרי שסיימתי את הלימודים בבית הספר אופקים .אני אוהב
להיות פעיל ,לעבוד ולעשות דברים .התעסוקה שלי מלאה
ומגוונת :אני מכין תמונות מחרוזים וסיכות .מכינים עבורי חרוזים
עם סיכות לפי קווי המתאר של הציור ,ואני לוחץ על הסיכה
ומהדק את החרוז למקומו .אני מכין עכשיו תמונה של ינשוף.
אני עובד בקרמיקה עם קטיה .אני מכין מגשים .אני מרדד את
החמר במערוך ,וקטיה חותכת את החמר בצורה המתאימה
ומניחה על תבנית מקלקר לייבוש .אחרי זה אני צובע את המגש.
אני מכין גם ציפורים ורימונים .אני לומד עם אסיה ויעל ומכין עם
רונית מצגת .יש לי גם שיחות עם דפנה ועדי .לבית מרים הגיעה
מרפאה בעיסוק ,והייתה לנו שיחת היכרות.
אני שמח להגיע לבית מרים ,כי אני אוהב ללמוד ולעבוד.
אני מצפה לעבור לבית החדש כי אני חושב שתהיה לי שם
הרבה תעסוקה.

התעסוקה שלי בבית מרים :אליאס דיב שוקד על הכנת תמונת ינשוף מחרוזים וסיכות
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הופעת רקדניות הורה איל"ן
חיפה במשגב
מאת :ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי ,מנהלת נגישות ישראל
צפון (נ.י.צ ,).חברת להקת הריקודים הורה איל"ן חיפה
צמד רקדניות הורה איל"ן חיפה ומתנדבות נגישות ישראל צפון
(נ.י.צ ).הופיעו ביום שבת 11 ,בינואר ,באירוע "ניצני בוקר" .זהו
יום מיוחד שמתקיים כבר  17שנה במשגב ,וכולו תרומה לילדי
ניצנים ,ילדים עם צרכים מיוחדים במועצה האזורית.
באירוע זה – שהיה מרגש ומיוחד מאוד – הופיעו להקות
המחול של משגב ,ילדים מגיל  10ועד  ,18וכן נבחרת
התעמלות קרקע ,ובמקביל התקיימו פעילויות יצירה לכל
המשפחה .כל המפעילים והמופיעים ביום זה עשו זאת
בהתנדבות ,וכדי שכל הקהל יוכל ליהנות מההופעות ,הן נערכו
שלוש פעמים.
חיה ורחלי רקדו ריקוד אחד שנקרא "לצדך" (כוריאוגרפיה:
מרגריטה פוליאקוב) ,ואלו המילים המרגשות שכתבה רחלי על
הריקוד לקראת המופע במשגב" :לצדך – אישה לצד רעותה,
ההולכות יחד בטוב וברע ,בשמחה ובעצב .לתמוך ,להיות,
לקבל ולפסוע יחד במרקם החיים".

במועדון הספורט של איל"ן
חיפה בנוכחות הספורטאים,
המאמנים וההנהלה.
מקבלי המלגות:
ענף השחייה :ענבל פיזרו,
הראל לוי ,מור מסרי ,ורוניקה
גרנקו ,יוליה גורדצ’וק ,מארק
ואריק מליאר ,איאד שלבי
ענף הטניס :עידו מדלסי,
פטריק בן אוריאל
ענף הבוצ’ה :עקיבא פרבר,
רפי חנן ,אמג’ד זידאן
עינבל פיזרו לפני אימון

מרכז הספורט

טקס חלוקת מלגות לספורטאים
מצטיינים לשנת 2013

מאת :רעות שיטרית ,מזכירת מרכז הספורט

ועדת הספורט של מרכז איל"ן בראשות מר שאול סוורי
המליצה בפני הנהלת איל"ן והיו"ר מר אהוד רצאבי להעניק
מלגות לספורטאים צעירים ומצטיינים לשנת  .2013ההנהלה
נענתה ברצון ושלחה את המלגות.
ביום חמישי 20 ,בפברואר ,התקיים טקס חלוקת המלגות

איאד שלבי מקבל מלגה מידי מר עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט
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ענבל פיזרו מקבלת מלגה מידי מר עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט

הספורטאים שקיבלו מלגות

סניף ירושלים
בית הספר אילנות
אספה כללית ומשאל עם

מאת :נועה פחימה ,מנהלת בית הספר
בבית הספר אילנות בירושלים קיימת מועצת תלמידים
פעילה זו השנה השלישית .המועצה מורכבת מכ 10-תלמידים
מחטיבת הביניים ומהחטיבה הבוגרת ,ולכל כיתה יש נציג או
שניים במועצה .מטרתה של המועצה היא להשמיע את קולם
של התלמידים ,לדון בסוגיות החשובות להם ולחולל שינויים
בבית הספר.
השנה החליטו חברי המועצה לקבוע חוקה לגבי תנאי
הבחירות למועצת התלמידים .לאחר דיונים בין חברי המועצה,
הם ניסחו את החוקים הבאים:
 .1אחת לשנתיים יתקיימו בחירות כיתתיות לנציגי
המועצה ובחירות בית ספריות ליושב ראש המועצה.

 .2רק תלמידי בית הספר (ולא הצוות) זכאים להשתתף
בבחירות.

 .6בכל שנה תחליט המועצה אם לבחור סגן ליושב הראש
ותקיים בחירות פנימיות בנושא.

לאחר דיון שהתקיים במועצה החליטו חבריה לכנס את כל
תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה הבוגרת על מנת ליישם את
עקרון משאל העם ולהחליט בדרך דמוקרטית על החוקים.
כל הכיתות התכוננו ליום ההתכנסות ,למדו את החוקים והכינו
שאלות .בהתרגשות רבה התכנסו כולם לאספה הכללית
וקיימו דיון מכובד מאוד :תלמידים שאלו שאלות בקשר לחוקה,
ותלמידי המועצה השיבו להם .בסופו של הדיון נערכו בחירות
על ידי הרמת פתקים ,והיום יש לנו חוקה חדשה בנושא החשוב
של מועצת התלמידים בבית הספר אילנות.
היה זה אירוע מכובד ומרגש שכולו דמוקרטיה במלוא
תפארתה!

 .3כל כיתה בוחרת עד שני נציגים ,וכל נציג שנבחר מכהן
למשך שנתיים .הנציג אינו יכול להיבחר פעמיים ברצף,
ועליו להמתין עד הבחירות הבאות.

התלמידים בהליך הבחירות

 .4כל תלמידי בית הספר מחטיבת הביניים ומהחטיבה
הבוגרת זכאים להיבחר ,ועליהם לקבל על עצמם את חוקי
ההתנהגות של המועצה.

 .5תפקיד הנציג והמועצה הוא לארגן פעילויות לתלמידי
בית הספר ולהשמיע את קולם של התלמידים.
התלמידים בהליך הבחירות
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פעילות בסניפים

תמר
בית
מאת :תמר אליהו ,מנהלת הבית
מטיילים בפארק אוטופיה

במסגרת חשיפת הדיירים של בית תמר ליופי שבטבע ,טיילנו
בחופשת חג החנוכה בפארק אוטופיה ,שם נחשפנו ליופי
ולמידע חדש על סחלבים ועל צמחים טורפים .את היום סיימנו
בטיול ובארוחה בטיילת בנתניה ,שם הדלקנו נר שמיני של
חנוכה.

פעילות עם חיילים
מתנדבים
פרויקט נפלא החל השנה בבית תמר :חיילי בסיס יריחו אימצו
את דיירי הבית ומקיימים פעילויות משותפות במהלך השנה.
כבר נהנינו מחגיגת ט”ו בשבט שכללה חידונים ופעילויות
בנושא הפריחה ,ולאחרונה ,לקראת פורים ,הכינו החיילים עם
דיירי בית תמר מסכות לקישוט הבית.

פעילות יצירתית משותפת של הכנת מסכות לפורים

ילדי בית תמר מטיילים בשבילי פארק אוטופיה

סיום הטיול בארוחת ערב בטיילת נתניה
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הודיה מונתסר ומלכי עם החיילים המתנדבים

סניף כרמיאל
מצעד הפרוטות:
הלב
מכל
תורמים
מאת :נירה מרום ,מתנדבת בסניף
בנובמבר  2013יצאו מתנדבי איל”ן כרמיאל ,בהנהלתו של
מר איציק קירשנבאום ,להסברה נרחבת בבתי הספר העל-
יסודיים ובשני בתי ספר יסודיים שנרתמו למשימה .המתנדבים
הציגו סרטון על פעילותה המבורכת של עמותת איל”ן למען
ילדים נכים בישראל ,סיפרו בהתרגשות על המעט שניתן
לעשות למען רווחתם של הילדים והציגו את חשיבות מצעד
הפרוטות ומטרותיו .למרבה השמחה ,צוותי המורים והילדים
פתחו את לבם ויצאו לביצוע המשימה החשובה .ברחבי העיר
החלו באיסוף התרומות ,והנה נאספים שקל ועוד שקל בגאווה
רבה.
מבצע ההתרמה נפתח בביקור מרגש בלשכת ראש העיר ,מר
עדי אלדר ,שאליו הגיעו המתנדבים עם נערה בעלת מוגבלות
מאיל”ן כרמיאל .מר אלדר היה הראשון שתרם ויצא בקריאה
נרגשת לכל תושבי העיר לפתוח את לבם ולהשיא תרומה
צנועה למען המטרה הנעלה.
בתום מבצע ההתרמה המפרך ,סיפרו המתנדבים בגאווה על
הצלחה רבה בגיוס הכספים למען פעילותה של העמותה
בעיר.
סניף איל”ן כרמיאל אמנם בתחילת דרכו ,אך הוא מלא
מוטיבציה להרחיב ולהעמיק את העשייה ,והשמים הם הגבול!

ראש העיר מר עדי אלדר פותח את מצעד הפרוטות בעיר כרמיאל

סניף נהריה
חברי איל”ן התנדבו לספר
את סיפוריהם לקראת
מצעד הפרוטות
מאת :דבורה מילשטיין ,מתנדבת בסניף

לקראת יום ההתרמה יצרנו קשר עם תלמידי כיתה ו מבית
הספר גולדה מאיר בנהריה .סיגלית סבג ,הסובלת משיתוק
מוחין ,נתנה את הסכמתה להגיע לבית הספר ולספר
לתלמידים על קורות חייה ועל הסתגלותה לחיי היומיום
ולקשיים שבצדם.
סיגלית הגיעה לארץ ממרוקו בגיל  .17היא הגיעה לבדה
במסגרת עליית הנוער ,ובארץ עברה כמה ניתוחים וגרה אצל
קרובי משפחה עד שהחליטה לעבור לגור לבד .חבלי הקליטה
של סיגלית לא היו קלים ,אך היא הייתה נחושה וחזקה ,עבדה
וניהלה חיים רגילים ..סיגלית חברה בסניף איל”ן נהריה,
שבראשו עומדת הגב’ סימונה בלסון ,ופועלים בו גם מתנדבים
שמשתדלים לעזור לילדי איל”ן.
ואכן ,סיגלית הגיעה לבית הספר גולדה מאיר וסיפרה לילדים
על חיי היומיום שלה ועל העזרה שהיא מקבלת מהסניף
והמתנדבים בו העומדים לצדה ומסייעים ככל יכולתם.
הסניף מסייע לנכי נהריה ברכישת מתקנים חיוניים המקלים
על חייהם ומסייעים להם גם לקבל טיפולים רפואיים חיוניים
ופעילויות כמו שחייה,
טיפול הידרותרפי,
ריפוי בעיסוק ,טיולים
להעלאת המורל,
ציון החגים ועוד .כל
הפעילויות שניתנות
לילדי איל״ן תלויות בלב
הרחב של אנשים טובים
המוכנים לפתוח את
לבם ולתרום .ילדי בית
הספר היו מרותקים
וקשובים לסיפור חייה
של סיגלית ונענו ברצון
לצאת להתרמה .תודה
לסיגלית היקרה על
עזרתה הגדולה ולילדי
סיגלית סבג בבית הספר גולדה מאיר ,משתפת את
בית הספר שיצאו
הילדים בסיפור חייה לפני יציאתם להתרים במצעד
הפרוטות למען איל”ן
להתרמה.
ימים מספר לפני
יום ההתרמה יצאו גם רוזה ואילן יעקב ,הורים לתאומים עם
מוגבלות וחברי עמותת איל”ן ,להדרכה בבית הספר הראל.
רוזה ואילן סיפרו לתלמידים ולמורים על ההתמודדות היומיומית
עם ילדיהם הנכים ,למשל כאשר הם צריכים לצאת לקניות או
לסידורים וכד’ ההורים הדגישו שילדיהם לומדים בבתי ספר
רגילים ושהם תלמידים טובים .התלמידים והמורות התרגשו
מאוד והאזינו בהערצה ובהערכה להורים המיוחדים .אנו מודים
לזוג יעקב על הסכמתם להתלוות אלינו לבית הספר הראל
ועל עזרתם הגדולה למען ילדי איל”ן!
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סניף תל אביב
סניף רחובות
הופעותיה של להקת גלגלי המטרה :שילוב מלא של
הסניףובעבודה
בחברה
נכים
.נ.י
ר
מאת :חנה לאור ,יו”ר
מאת :שמוליק שובלי ,חבר הנהלת הסניף
גלגלי ר.נ.י היא להקה ייצוגית של חוג כיסאות הגלגלים גלגלי
ר.נ.י ,והיא משותפת לערים רחובות ,נס ציונה ויבנה .הלהקה
הופיעה לאחרונה במרכז סוזן דלל בפני עובדים מתנדבים
של בנק מזרחי טפחות ,וכן באירועי יום הנכה הבינלאומי בפני
מועצת הנשים בעיר בת ים.
ריקודי הלהקה ,המונה כ 30-רקדנים ,הם מיוחדים ,מגוונים
וססגוניים ומשלבים ריקוד ,משחק ושירה בתלבושות מיוחדות.
הריקודים עוררו התרגשות רבה וזכו לשבחים.
המוטו של הלהקה הוא שהריקודים מותאמים ליכולתם של
הרוקדים ,וכל רוקד משתלב בהם לפי יכולתו האישית .מנהלת
הלהקה ומדריכת חוג כיסאות הגלגלים היא הגב’ לאה הדדי-
דב ,וכוריאוגרפית הלהקה היא ברגיט יונג.

הופעת גלגלי ר.נ.י בפני מועצת הנשים בבת ים

להקת גלגלי ר.נ.י בסוזן דלל
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השתלבות נכים בעבודה ובחברה היא הכרח מוסרי שבלעדיו
מובטח קיפוח משווע של אנשים עם לקויות .דבריי אלו
מוקדשים לציון שנת ה 50-לפעילותו של המפעל המוגן של
איל”ן בית מליכסון ,וכן למייסדו מר אפרים רז ולגמלאית נילי
בן ארי שעבדה  42שנים במפעל במגוון רחב של תפקידים.
נילי חלתה בשיתוק ילדים בגיל שנה ,וכתוצאה מכך היא
משותקת בשתי רגליה ויושבת בכיסא גלגלים .נילי היא אישה
משכילה ואינטליגנטית שלמדה בבתי ספר רגילים וברשותה
תואר ראשון בספרות אנגלית .לא אחת כאשר שלחה קורות
חיים נתקבלו אלו בחמימות ובנחמדות ,אבל רק עד שהגיע
שלב הריאיון האישי .כאשר הופיעה לריאיון בכיסא גלגלים,
נעלמו האהדה והחביבות .ה”מקריות” חזרה על עצמה,
ומגוון רחב של תירוצים שונים ומשונים כיסו על הפחד מפני
ההתמודדות עם השונה ,ולא משנה עד כמה חכם ,מוכשר
ומתאים לתפקיד הוא.
במהלך פעילותי באיל”ן כיהנתי כאחראית על קייטנות הקיץ,
וכך הצטלבו דרכינו ,שכן נילי לקחה חלק בקייטנות ובנופשונים
בעין כרמל ,באלוני יצחק ,בגבעת השלושה ועוד .מדובר
באישה אנרגטית שמתאמנת בקביעות במרכז הספורט של
איל”ן ספיבק .היא אינה מסתפקת בעבודה ובעשייה למען
עצמה וייסדה את קבוצת התמיכה “תנופה” לנפשות תועות
ומבודדות ,שאותה היא מנהלת  14שנה בהתנדבות.
כיום אנו נלחמים על שילוב מלא של אנשים עם לקויות
במוסדות להשכלה גבוהה ,בשוק העבודה ובכל מקום
בחברה .יש לקבל את הנכה כאדם שווה ולעזור לו בשעת
הצורך .לאיל”ן יש גני ילדים ובתי ספר מיוחדים לחינוך
ולשיקום ,שבהם מודגשת העצמת יכולותיהם של התלמידים,
וניתנים טיפולים פרא-רפואיים בטכנולוגיות חדישות על ידי
צוות מקצועי ,מיומן ומסור .אין מכשיר חדיש שהצוות מבקש
ולא ניתן לו ,ויש עזרה ,תמיכה נפשית ועוד .התלמידים שלנו
משתלבים בימים קבועים במוסדות החינוך שבסביבתם ,כך
שהחינוך והשיקום לשילוב מלא בחברה נעשה באופן עקבי
ומדורג.
לפנינו עבודת הסברה ארוכה ומגוונת .סניף איל”ן תל אביב
מקיים כיום סדנאות בבתי ספר ברחבי העיר שמטרתן
להטמיע את ערך קבלת השונה מגיל צעיר כאבן יסוד
במסגרות החינוך .אנו זקוקים לעזרתם של מוסדות
ממשלתיים כגון משרד החינוך ,מוסדות השכלה גבוהה ומדיות
תקשורתיות על מנת ליצור ולהטמיע שינוי יסודי בחברה.

זוהי משימה לשנים רבות ,ואנו חייבים להתמודד
ִאתה ולהצליח!

השינוי
את
חווים
מאת :סילבינה פרוינד ,מהלת הסניף
זה שלוש שנים שסניף איל”ן תל אביב מקיים שיתוף פעולה
יוצא מן הכלל עם בית הספר צהלה בתל אביב .השנה קיימנו
בבית הספר הרצאה מיוחדת על קבלת השונה ,וילדי מועצת
התלמידים עברו סדנה של סל-גל ,כדורסל בכיסאות גלגלים,
עם ליאור דרור ממרכז הספורט של איל”ן בעידוד הרכזת
החברתית ענת דגן ומנהלת בית הספר ויויאן אקשטיין .ילדי
מועצת התלמידים הם שגרירים של שינוי גם בתוך כיתותיהם
וגם בקרב משפחתם ובקהילה.
בית הספר צהלה מחבק את השונה ומעודד שילוב ילדים
עם צרכים מיוחדים .באמצעות פעילות זו ,הילדים מבינים
את הקושי של נכים ואת חוסר הנגישות ,אבל גם את החוויה
שבמשחק מוכר אך קצת שונה.
בית הספר צהלה גם משתתף במצעד הפרוטות ,והילדים
יוצאים עם שקיות לעודד תרומה למען ילדי איל”ן.

מצעד הפרוטות :תיכון חדש
לקהילה
הפנים
עם
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת הסניף
בית הספר תיכון חדש הוא מקום של עשייה חברתית ללא
הפסקה .שיתוף הפעולה שזכינו לו ביום ההתרמה הארצי של
איל”ן היה יוצא מן הכלל ,והופתענו מההיענות הגבוהה של
הרכזים ומרצונם העז של התלמידים לעזור .שיתוף הפעולה
בינינו רק מתחיל ,ובמסגרת פגישה עם רכזות שכבה ,רכזת
חברתית ומנהלת החטיבה החלטנו לקדם סדנת קבלת האחר
בכל הכיתות בשכבה הצעירה.

גב' גילי מלצר -מנהלת חטיבת הביניים תיכון חדש עם סילבינה פרוינד,
מנהלת סניף איל"ן תל אביב
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בית הספר און

בית הקפה ווטסאפ

מיכל גרוס מנהלת בית הספר "און"

בית הקפה הוא פרויקט רב-צוותי שמובילות המרפאות
בעיסוק ומשלב גם את קלינאיות התקשורת ואת צוות הכיתה.
מטרת הפרויקט לאפשר לתלמידים להתמודד עם מיומנויות
יומיומיות כמו קבלת החלטות ,התמצאות בכסף ,התארגנות
בקנייה ,אחריות ואינטראקציה חברתית.
הפרויקט כלל שלב מקדים של תכנון חזון בית הקפה ואופיו.
התלמידים בחרו את המוצרים שיימכרו בבית הקפה ותמחרו
אותם בעזרת עקרונות שלמדו בשיעורי חינוך פיננסי .הם
גם דאגו לשווק את בית הקפה בקרב תלמידי בית הספר
באמצעות בחירת שם ,לוגו ופרסום.
בכל שבוע מוזמנת כיתה אחרת מבית הספר לבית הקפה.
באחריות התלמידים
לדאוג למלאי
המוצרים ,לסידור
האולם ,למוזיקה וכמובן
לתפעול בית הקפה
בזמן אמת .כמו בכל
בית קפה אמיתי ,יש
מלצרים ,מארחים,
קופאי ,אחראי מזנון
ושירות משלוחים .כולם
בית הקפה ווטסאפ בבית הספר און
מוזמנים!

ביקור תלמידי כיתות ב ו-ג
אפקה
בבית הכנסת
מיכל גרוס מנהלת בית הספר "און"
במסגרת לימודי התורה ביקרו תלמידי כיתות ב ו-ג מבית
הספר און שבצהלה בבית הכנסת אפקה .את פנינו קיבל
צביקה אורן ,חזן בית הכנסת ,שאירח אותנו בשמחה והסביר
לנו על מבנה בית הכנסת ,תשמישי הקדושה ,ספרי התורה,
הקישוטים המיוחדים ועוד.
וכך סיפרו התלמידים:
“בית הכנסת היה יפה .מהתקרה היו תלויות נברשות יפות ,ועל
הקירות היו קישוטים .בתקרה של בית הכנסת יש ויטראז’ים –
חלונות שעליהם מצוירים ששת ימי הבריאה”.
“ראינו ספרי תורה גדולים .ראינו את האצבע שמצביעים
בעזרתה על כל מילה ומילה שבספר התורה”.

ביקור תלמידי בית הספר און בבית הכנסת אפקה

טיול של״ח עם חטיבת
מרמת השרון
עלומים
הביניים
מאת :מיכל גרוס -מנהלת בית הספר "און"
בית הספר און וחטיבת הביניים עלומים מקיימים כבר שנים
אחדות פעילות משותפת במסגרת הוראת של”ח .בכל שנה
אנו מקיימים כארבעה סיורים ,והשנה מסלול הסיור היה מגן
העצמאות ועד בניין האופרה בתל אביב.
התלמידים נחשפו לתכנים הקשורים להיסטוריה של העיר
ועסקו בפעילויות משותפות .יפה היה לראות כיצד במהלך
הסיור נוצרו קשרי חברות בין התלמידים משני בתי הספר.
על רקע השמש והים הכחול נוצרה קרבה של ממש בין
התלמידים ,ובסיום הפעילות הם החליפו כתובות והבטיחו
להמשיך את הקשר ביניהם.
מפגשים אלה יוצרים קשרים אישיים ומסייעים לשני הצדדים
ללמוד לקבל את השונה כשווה לך.

טיול של”ח של תלמידי בית הספר און עם תלמידי בית הספר עלומים

גן און
בגליון מס׳  40חלה טעות בייחוס הכתבה ״חצר אקולוגית בגן און״
לבית הספר און במקום לגן און.
לצוות ולילדי הגן -קבלו התנצלותי (א״מ) .להלן הכתבה שנית

אקולוגית חדשה בגן און
חצר
מאת :תמי גנץ ,מנהלת הגן
ילדים הגדלים במרחב העירוני
בכלל וילדים בעלי נכות פיזית
בפרט ממעטים לשהות בחיק
הטבע וליהנות מהחוויות שהוא
מזמן .מחקרים מראים כי השהות
בסביבה טבעית וירוקה מעודדת
פיתוח התנהגויות חברתיות חיוביות,
עדו לוי ,ילד בגן און ,נהנה לטפל
מאפשרת חקר ,למידה והתקשרות
בפרחים
באמצעות התנסות חושית-חווייתית
ומחנכת לשמירה על המשאבים הטבעיים של הסביבה.
חצר אקולוגית היא מרחב ירוק טבעי הכולל בתי גידול וסביבות
חיים מגוונות המאפשרות התבוננות ,גילוי ,חקר ,למידה ותיעוד של
החי והצומח ושל יחסי הגומלין ביניהם .לאחרונה הוקמה חצר
אקולוגית בגן און .בעבודת החצר מקבלים הילדים הזדמנות לעבד
את האדמה ,לטייב אותה ולהכשירה כקרקע פורייה לגידול צמחים.
הם מלווים את תהליך הצמיחה של הירקות והפרחים וזוכים
לטפל בהם ולשמור על בני טיפוחיהם הקטנים והעדינים .הטיפול
בצמחים מאפשר העצמה אישית דרך הטיפול בחלש ובקטן ודרך
קבלת אחריות על התלויים בך .כל אלה מניעים תהליך חינוכי-
שיקומי במגוון תחומי התפתחות.

בית הספר קלישר-ונצואלה מרכז היום
מערכת מיקוד מבט:
משחקים עם העיניים

מתנדבי אלקטרה בסימן “לתת”

מאת :אסנת ברגר ,מנהלת בית הספר

השנה אימצה אותנו חברת אלקטרה ,ומדי חודש מגיעים 17-15
מתנדבים מעובדי החברה ליום פעילות עם חברי מרכז היום של
איל”ן בתל אביב.
ב 6-בפברואר ,לקראת יום מעשים טובים ,קיימנו פעילות
בסימן “לתת” .את היום פתחנו בהצגה הדדית של חברי המרכז
והמתנדבים ,וכל אחד הציג את עצמו וסיפר על מעשה טוב שעשה
או שעשו לו .לאחר מכן הציגה דקלה ,המורה שלנו לאמנות ,את
עבודותיו של האמן וסילי קנדינסקי ,שאחת מיצירותיו – “עיגולים
צבעוניים בתוך ריבועים” – שימשה השראה להמשך הפעילות.
בפעילות עצמה ,כל חבר
מרכז ומתנדב של אלקטרה
ישבו בצוותא ליצור את אחד
העיגולים ,וכך יכלו להכיר
לעומק זה את זה .לאחר מכן
נאספו כל היצירות ,ונוצרה יצירה
אחת גדולה ומדהימה .לבסוף
צעדנו כולנו לבית החייל הסמוך,
מתנדבת מאלקטרה עם מיכל בר-נח,
והתמונה נתלתה בטקס מרשים
חברת מרכז היום של איל”ן תל אביב
בנוכחות מנהלת בית החייל.

בשעה טובה התחדשנו במערכת מיקוד מבט מתקדמת:
 .Tobiiהמערכת פועלת בטכנולוגיה של סריקת מבט ,עוקבת
אחר העין של התלמיד ופועלת לפי מבטו .כך ,תזוזת העיניים
של התלמיד גורמת לסמן לזוז על המסך ,ממש כמו שאנו
משתמשים בעכבר המחובר למחשב הביתי.
המערכת החדישה מאפשרת לתלמידי בית הספר ונצואלה
קלישר לבחור בעצמם,
ללא מגע יד ,כפתורים
נלווים או עזרת
מתווך ולשחק בשלל
משחקים מאתגרים
ומשעשעים .התלמידים
שהתנסו במערכת עד
כה הראו עניין והנאה,
ואנו מאושרים על
מערכת מיקוד מערכת מיקוד המבט בבית הספר
האפשרויות שמערכת
קלישר-ונצואלה
זו הביאה עמה.

מאת :אני זילברמן ,מנהלת מרכז היום
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תרבותית
העשרה
מאת :ציפי לבנת ,מתנדבת במרכז היום
במסגרת התנדבותי במרכז היום של איל"ן תל אביב אני מנחה
חוג העוסק בסיפורה של ישראל דרך שירים .אנחנו קוראים
בצוותא שיר ומדברים על כותבי המילים והלחן ועל התקופה
שבה נכתב .אנו קוראים גם שירי משוררים ישראלים וזרים.
החברים מביאים שירים של זמרים ויוצרים שהם אוהבים
ומבקשים שנקרא את השיר ונשוחח עליו.
קריאת השירים מביאה את החברים לחוויית גילוי ,גורמת להם
הנאה והנעה ופותחת את הלב .החברים בחוג מגלים שיש
בהם כוחות שלא נחשפו עד כה .למשל ,חלקם כתבו וחלקם
רצו לכתוב אך לא העזו .הצעתי להם לכתוב והתחלתי להעביר
גם סדנת כתיבה יוצרת .חלק מהכותבים אינם מדברים
ומשתמשים תחת זאת במחשב או בלוח תקשורת .מרגש
ביותר לקרוא את מחשבותיהם ואת רחשי לבם .במשפטים
מלאי עוצמה הם מציגים את עולמם עם כל העצב ,הכאב,
הייאוש ,החריגות ,התקווה והשמחה.
אנו קוראים את השירים ואת הסיפורים שלהם ,והחברים זוכים
להתנסות בהצלחה ובמימוש עצמי .להלן שתי דוגמאות:
בכיסא גלגלים  /עידן גיגי (חבר במרכז היום)
נא להכיר ,יושב בכיסא גלגלים ,לא מדבר ,מתקשר באמצעות
מחשב או לוח אותיות.
נשמע לכם עצוב? אז לא .אני אדם בדיוק כמו כולם .יש לי
משפחה ,חברים ,ומאז שאני במרכז היום חיי מלאים .אני פוגש
במרכז אנשים מעניינים מכל תחומי החיים שעושים לי טוב.
אני רגיל לפגוש אנשים שמביטים בי ונותנים לי הרגשה מוזרה,
אבל האמינו לי ,אני בדיוק כמו כולם :מבין ,יודע ,יש לי חלומות,
יש לי תקוות ,לפעמים אני עצוב ,לפעמים שמח ,ואותי קל
לשמח ,אוהב לשמוע מוזיקה שעושה לי טוב בלב ואוהב
לכתוב סיפורים .יש לי חלום להוציא ספרון קטן עם כמה
מהסיפורים שלי.
למרות המגבלות אני אצליח.
ועוד דבר קטן נוסף :אתם שם בעולם הגדול ,קבלו אותי כאחד
מכם ,תנו לי להשתלב ביניכם.
לאחסן בארון  /כפיר מרמלי
(חבר במרכז היום)
הייתי רוצה לאחסן בארון
את חוסר הביטחון,
פשוט לעשות ,לזרום
בלי לדעת נכון או לא נכון.
הייתי רוצה לאחסן בארון את
השוני,
לתת לכם להרגיש כמוני,
ואני לרגע ארגיש לא אדם
כפיר מרמלי ,כותב ויוצר במסגרת פעילות
חולם ,אדם מגשים.
העשרה תרבותית במרכז היום
הייתי רוצה לאחסן בארון
את איך שמסתכלים עליי ברחוב,
להסתכל על האיש שמולי לא כאחד שיודע מכאוב.
הייתי מאחסן הכול בארון ,סוגר אותו,
ולפתע פותח אותו רק כדי לשלוף את התרמיל שלי,
תרמיל הניצחון.
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פרויקט אישי עם חברי
היום
מרכז
מאת :ליעד פרנק ,מורה לדרמה ומולטימדיה
בתחילת השנה עלתה הצעה להשקיע זמן אישי עם חברים
בעלי יכולות על מנת להעצים ולפתח אותם .כל אחד מהם
בחר פרויקט ,ויש שעה קבועה בשבוע שבה אני יושב ִאתם
על התקדמות הפרויקט ומפתח אותו לכיוון הרצוי .כל
פרויקט ,מתחילתו עד סופו ,הוא פרי היצירה של החבר,
והתוצאות יוצגו בסופו של דבר בפני חברי המרכז ,הצוות,
חברים מבחוץ והמשפחה.
כיום ,לאחר כמעט חצי שנה לתוך העבודה ,אפשר לומר
שהפרויקטים הם הצלחה .להלן דוגמה לאחד מהם:
העבודה עם עידן החלה לפני חודשים אחדים ,כשהוא החל
לכתוב תסריט להצגה שבה הוא רוצה לכתוב ,לביים ולשחק.
ההצגה עוסקת בקושי הקיים אצל אנשים עם מוגבלויות
במערכות יחסים רומנטיות .הגיבור ,שאותו משחק עידן,
מתחיל קשר עם בחורה שגם היא נכה .העניין מסתבך כאשר
חברו הטוב ,שאינו נכה ,מעוניין גם הוא בקשר עם הבחורה.
עולה השאלה מה עדיף :קשר של שני נכים שמאוהבים עם
כל הקושי הכרוך בכך ,או קשר בינה לבין אדם נורמטיבי,
שהוא אמנם נוח יותר אך בלי אהבה אמיתית .העיסוק בנושא
זה הוא אמיץ ורלוונטי מאוד.

עידן גיגי ,כותב שירה ותסריטים ,יוצר ,מביים ומשחק

