עלי איל"ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)
גיליון מס' ƒ 42נובמבר 2014

דבר יו”ר הנהלת איל”ן
חברי איל"ן היקרים ,מתנדבים ,עובדים ,שותפים לדרך,
השנה החולפת הייתה גדושה עשייה ,פעילות ,צמיחה והתחדשות .כולנו יחד
היינו שותפים להנעת גלגלי המכונה הגדולה והמורכבת של העמותה ,ואני
מבקש להודות מעומק הלב לכל המתנדבים והעובדים המסורים אשר
פועלים ללא לאות ומתוך תחושת שליחות עמוקה .יש בכם אכפתיות ,עוצמה
ונחישות שמניעות את איל"ן כל העת קדימה.
במהלך השנה עסקנו בנושאים רבים והתברכנו בהישגים קטנים וגדולים
בתחומי השיקום ,הספורט התחרותי ,החינוך ,ההשכלה הגבוהה ועוד .אך
הנושא המרכזי שבו נחלנו הצלחה היה קידום הזכויות והחקיקה למען שילובם
של אנשים עם מוגבלות בעבודה בשוק החופשי.
אנו רואים בהסכם הקיבוצי להעסקת אנשים עם מוגבלות ,שהייתה לי הזכות להיות אחד
ממוביליו ,פריצת דרך של ממש בתחום תעסוקת הנכים .בימים אלה הושלם המהלך
בטקס חגיגי בלשכת שר התמ"ת נפתלי בנט ,כאשר השר חתם על צו הרחבה להסכם,
כך שהוא יחול על כלל המגזר הפרטי .נותר עוד לחכות לחקיקה שיזם חבר הכנסת
איציק שמולי להחלת החוק גם על משרדי הממשלה ,ובעיקר לאכיפת ההסכם וליישומו.
אני מקווה שההסכם יביא לשינוי בתודעת המעסיקים ובעלי המוגבלויות כאחד בדבר
אפשרות השתלבותם בתעסוקה בשוק הפתוח ,ושאת פירותיו נוכל לראות כבר בשנה
הקרובה.
נקודת שיא נוספת בשנה החולפת אירעה בחודש יולי ,עת חנכנו את המבנה החדש
של בית מרים ,מרכז היום לנכים בקריית חיים (המרכז הראשון מבין שלושת המרכזים
החדשים שעל בנייתם אנו עמלים בשנים האחרונות) .מדובר בפרויקט שיחולל שינוי
יסודי בחייהם של נכים רבים ובני משפחותיהם .בנינו מרכז בסטנדרט גבוה במיוחד כדי
לאפשר למשתקמים בו לפעול בסביבה תומכת המנמיכה ככל האפשר את המשוכות
העומדות בדרכם בתהליך השיקום ,וכדי להעניק להם את ההזדמנות לממש את
הפוטנציאל הטמון בהם לחיים מלאים ומספקים מבחינה פיזית ,נפשית ורוחנית.

אנו החתומים מטה
מברכים את אגודת איל"ן על פועלה הרב למען החברה בישראל
ראוי לציין כי אין זה רגיל ומובן מאליו שעמותה ניגשת לפרויקט כה מסובך ועתיר
משאבים של בניית שלושה מרכזי יום חדשים בעת ובעונה אחת .פרויקט זה הוא מקור
לגאווה גדולה עבורנו .הוא מעיד על חוסנה ועל מקצועיותה של העמותה ,על אמון שנותן


בקרב גורמי המקצוע.
ביכולותיה ,ואף משמש מודל לחיקוי והערכה
הממסד והרשויות

קיבוץ גבים קיבוץ רמת הכובש קיבוץ אלונים
הניצבים לפתחנו עצומים .יש עוד דברים
השנה ,אולם האתגרים
עשינו רבות במהלך
רעים 
אפיקים 
קיבוץ
קיבוץ
פיזיותישראל
אמריקה
פניציה
רבים לעשות בכל הנוגע לשיקומם ,לרווחתם ולשילובם של אנשים עם מוגבלויות
בקהילה .כל אתגר כזה דורש הירתמות ומסירות של כל אחד ואחת מאתנו בתכנון
כפר עציון  -קבוצת בני עקיבא
פיקס
כרמית
ויצירתיות.
מיסטרחדשנות
ובביצוע מתוך מעוף,
חברם יקרים ,סיומה של שנה הוא בבחינת הזדמנות לשינוי ולהתחדשות ,לפתיחת
להתיישבות חקלאית  קיבוץ הזורע 
פרקיראון
קיבוץ
החדשה
בפתחה של השנה
חדש טוב יותר מקודמו ,להזדמנות להשפיע ,לשפר ולתקן.
עומדת באוויר תחושה של תקווה כי השנה המתחדשת עלינו תהיה לכולנו שנת רווחה
נתינה ,פיוס והבנה.
והגשמה ,שנה
פישלאץ
פרימיום
החזקות  אלכם מדיקל אגש"ח בע"מ
שנה טובה ומבורכת לכל בית איל"ן ,שלכם,
קיבוץ מצפה שלם  דור כימיקלים  שיכון ובינוי
אהוד רצאבי,
הנהלת איל"ן
קיבוץ נצר סירני  ענביד מוצרי בידוד יו"ר
ענבים
קריית
קיבוץ ניצנים  תעשיות דורם אגש"ח בע"מ
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דבר מנכ"ל איל”ן
החגים מאחורינו ואנו יכולים להסתכל אחורה בסיפוק על העשייה הגדולה
בשנה החולפת.
בשנה זו זכינו סוף סוף לחנוך את בית מרים ,מרכז היום החדש בחיפה ,וגם
להניח את אבן פינה לבית חנה ,מרכז היום בתל אביב ,שבנייתו החלה זה עתה.
אנו מקווים שבשנה הקרובה נוכל להתחיל גם בבניית מרכז היום בירושלים,
ובכך להביא לידי גמר את פרויקט הדגל של איל"ן בשנים האחרונות ,שעלותו
מסתכמת בכ 50-מיליון ש"ח מתרומות שגייסנו בארץ ובחו"ל .אנו מייחסים
חשיבות רבה להפעלת מרכזי היום לאוכלוסייה הבוגרת עם נכות קשה ביותר,
וההצלחות בהפעלת המרכזים עד כה מעידה על חיוניותו של פרויקט זה.
עברנו בשנה זו גם את מבצע צוק איתן שהיו לו השלכות על פעילותנו בדרום.
בייחוד השפיע המבצע על הקייטנות שהיו אמורות להתנהל בקיבוצים בדרום,
ונאלצנו להעביר אותן למרכז הארץ ולצפונה .השינוי גרם לקשיים רבים
ולהוצאות כספיות בשל הצורך בהסעות ובהתאמות של הרגע האחרון .למרות
זאת ,אנו גאים שלא היה ילד שרצה לצאת לקייטנה ולא נמצא לו מקום ,חרף האתגרים
הרבים .יתרה מכך ,חלק מילדי הדרום אף זכו לצאת השנה ליותר מקייטנה אחת כדי לסייע
להם ולבני משפחותיהם בתקופה זו.
תודתנו נתונה למתנדבים ,לתורמים ולקיבוצים שנחלצו לעזרתנו ואפשרו לקיים את הקייטנות
כסדרן .ברכתנו שלוחה לתושבי הדרום ,למשפחות ילדי איל"ן ,לעובדים ולמתנדבים בדרום,
שעברו תקופה לא קלה ,ואנו מקווים שהחזרה לשגרה הפעם תהפוך לשקט של שנים רבות.
אנו מתברכים במתנדבים רבים שחלקם ותיקים מאוד ,והשנה זכינו לחגוג יום הולדת 100
למר אפרים רז ,ממייסדי העמותה ומייסד המפעל המוגן בית מליכסון ,שבהזדמנות זו חגג
 50שנה להיווסדו .היה זה אירוע מרשים בהשתתפות סגן שר האוצר ,חבר הכנסת מיקי לוי,
ואנו מודים לו על דבריו החמים ועל השתתפותו באירוע.
מתנדב נוסף שזכה השנה להוקרה הוא מר משה רשקס ,יו"ר מרכז הספורט ברמת גן .משה
רשקס ,שלזכותו נזקף ניהול מרכז הספורט והשיקום ברמת גן במשך שנים רבות והעמדת
דורות רבים של ספורטאים פעילים ששוקמו ופעלו בתקופה זו ,קיבל השנה את אות אומ"ץ
למפעל חיים בספורט בטקס רב רושם בהשתתפות שרת הספורט.
מתנדבת נוספת שזכתה השנה להוקרה מיוחדת היא הגב' חנה ויסבלך ,יו"ר איל"ן חדרה,
שקיבלה את אות המתנדבת המצטיינת מראש עיריית חדרה.
ולבסוף ,אני מבקש להודות לחברת הכנסת קארין אלהרר ,שמובילה בכנסת את חקיקת חוק
שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות ,שמשמעותו שוויון זכויות לכלל הנכים ומתן זכויות לנכים
הפיזיים כמו לאדם עם מוגבלות שכלית ולאוטיסטים .חברת הכנסת אלהרר ,שדלתה פתוחה
לכל בקשה שלנו ,ביקרה בקייטנות איל"ן בקרני שומרון ובקדומים ,דיברה בפני בוגרי החוג
החברתי ,ואף הזמינה אותם לביקור בכנסת .אנו מודים לה על הקשר המיוחד עם איל"ן.
לא נותר לי אלא להודות למתנדבים ,לעובדים ,לתורמים ולחניכי איל"ן ברחבי הארץ על
העבודה המדהימה הנעשית בכל ימות השנה .שתהיה לנו שנת עבודה פורייה!

שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

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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מו"ל :פיליפ חדד בע"מ
מנהלת פרויקטים :קרן אטיאס-כץ
עורכת לשונית :כינרת יפרח
עריכה גרפית ועיצוב :יהושע קוסקס
תיאום והפקת מודעות :קרן אטיאס-כץ
דפוס :המאירי

כללי

האספה הכללית של איל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

האספה הכללית של איל"ן התקיימה השנה ב 1-ביולי בבית
קסלר כשבעקבותיה נערך טקס חנוכת "בית מרים" החדש
בקמפוס איל"ן.
את האספה פתחו יו"ר הוועד המנהל של איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי ,ומנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,בברכות לאורחים.
היו"ר הודה לכל הנוכחים על הגעתם והביע דברי הערכה
למר משה דולב ,מנהל בית קסלר ומארח האספה ,על
המצוינות שבה מנוהל הבית ועל החשיבה התמידית קדימה
לשיפור איכות הניהול כאמצעי לשיפור חייהם של דיירי
הבית .היו"ר מסר דברי הערכה וברכה למתנדבי איל"ן
המסורים ,ובייחוד לבני משפחתה של הגב' מרים לבנשטיין,
שעל שמה נקרא בית מרים שנחנך בהמשך האירוע  ,מיד
לאחר האספה.

בת ים החליפה הגב' ברכה אלטרס את הגב' ג'טה ראוך
בתפקיד היו"ר .עוד עדכן המנכ"ל כי הגב' פנינה ששון
והגב' ספי שמואלי ,מתנדבות באיל"ן חיפה ,קיבלו על עצמן
לרכז את נושא המתנדבים באיל״ן הארצי ,למפות את
הצרכים ואת העשייה ולהמריץ את הפעילות בכל סניפי
איל"ן ומוסדותיו בתהליך הדרגתי .בדבריו סיפר המנכ"ל גם
על כמה התמודדויות מוצלחות עם הרשויות :בזירה אחת
נאבקה איל"ן נגד כוונתו של משרד הרווחה להפחית את
השכר המוגן עד שבוטלה הגזרה ,ועמותות רבות הרוויחו
מכך; בזירה אחרת פעלנו בעזרת מפלגת יש עתיד פעלנו
נגד הצעת חוק שתגביל טלמרקטינג ודיוור ישיר ,וההצעה
אכן הוקפאה לשנה .נושאים נוספים שהוזכרו:

עוד סיפר היו"ר על המשך קידום הקשרים עם גופים
עסקיים חשובים כגון בורסת היהלומים ,חברת מקאן
אריקסון הפועלת בהתנדבות למען איל"ן כבר כמה שנים

מצביעים באספה הכללית  .2014צילום :בוריס יקותיאל

במצעד הפרוטות השנה לא היינו לבד -נאלצנו להפריש
 5%לעמותת "שמחה לילד".
• בימים אלה עובדים על קמפיין חדש לקידום קייטנות
הקיץ.

שולחן הנשיאות באספה הכללית  .2014צילום :בוריס יקותיאל

ברציפות ועוד .לבסוף בירך היו"ר את מר משה רשקס על
קבלת האות "איש מופת בספורט הישראלי לשנת "2014
מתנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי
ומשפטי.
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מנכ"ל איל"ן ,מר צוריאלי ,סקר את פעילויות הארגון בשנה
האחרונה ,ובהן יישום חזון איל"ן ,תהליך לקידום מצוינות
שמּונע על ידי צוותים מקצועיים במגוון תחומים ומתקדם
היטב .כמו כן ,המנכ"ל סיפר על חילופי משמרות בהנהלות
הסניפים :יו"ר התנועה הקיבוצית ,מר עזרא רבין ,הלך
לעולמו ,והחליפה אותו הגב' יעל אייזנר ,שהייתה מנהלת
סניף התנועה הקיבוצית .הגב' דנה גורן החליפה את אייזנר.
מר יוסי לוי מונה ליו"ר סניף נתניה במקום מר מנחם רוזן
שפרש .בסניף גבעתיים מונה מר אילן תמיר ליו"ר ,ובסניף

• השנה הוענקו מלגות מטעם קרן ברגמן בסך של 101,000
ש"ח לסטודנטים נכים.
• השנה יצאה לגרמניה משלחת ילדים נכים מסניף פתח
תקווה עם ילדים שאינם נכים שלומדים ִאתם ,בליווי ד"ר יוסי
מלר ,עו"ס ראשי באיל"ן .בשנה שעברה ביקרה משלחת
דומה מגרמניה בארץ כאורחת של סניף איל"ן פתח תקווה
וביקרה בכמה ממוסדות איל"ן.

בסוף הכינוס הצביעה האספה ואישרה את צירופו של
מר מנשה ענבר ,יו"ר ועדת ההשקעות ,לוועד המנהל של
איל"ן .האספה אישרה גם את הדוחות הכספיים לשנת
 ,2013ובסיומה יצאו המתנדבים והעובדים לטקס חנוכת
בית מרים החדש שנבנה סמוך מאוד לבית קסלר ולמרכז
הספורט של איל"ן ,במתחם שייקרא מעתה נווה איל"ן.

כללי

חנוכת בית מרים

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים
ביום שלישי 1 ,ביולי  ,2014נחנך בטקס מרשים בקריית חיים
מרכז היום החדש של איל"ן ,בית מרים .עד כה התקיימה
פעילות מרכז היום במבנה ישן וצפוף שלא התאים לפעילות
השיקומית הנרחבת שהתבצעה בו ,ולא הייתה בו כל
אפשרות להרחיב את הפעילות ולקלוט נכים רבים שחיכו
בקוצר רוח למענה זה .המבנה החדש נחנך אפוא בשמחה,
בהתרגשות ובהקלה.
בית מרים נקרא על שמה של הגב' מרים (מרוסיה)
לבנשטיין ,שהקימה את סניף איל"ן חיפה ,הייתה יו"ר הסניף
במשך שנים רבות והתנדבה למען חיפה והאזור עד זמן
קצר לפני מותה בשיבה טובה .בטקס השתתפו מר יוסי
סילמן – מנכ"ל משרד הרווחה; מר שי אבוחצירה – סגן
ראש העיר חיפה; עו"ד יצחק סבטו – מנהל אגף הקרנות
במוסד לביטוח לאומי; מר שמואל וינגלס – מנהל הקרן
לשיקום נכים במוסד לביטוח לאומי; רו"ח אהוד רצאבי –
יו"ר איל"ן; מר שמעון צוריאלי – מנכ"ל איל"ן; יו"ר סניף איל"ן
חיפה – הגב' שרה לבנשטיין ,כלתה של מרים לבנשטיין

משתקמי בית מרים בפתח הבית החדש

גזירת הסרט – נחנך בית מרים החדש

ז"ל; ארבעת בניה של מרים לבנשטיין ובני משפחותיהם;
תורמים מהארץ ומחו"ל התומכים באיל"ן; וכמובן – משתקמי
בית מרים ,שאושר ושמחה הציפו את לבם למראה המבנה
החדש שאליו יעברו בתוך חודשים אחדים!
המכובדים ציינו בטקס את שיתוף הפעולה בין הגורמים
הרבים שלקחו חלק בהקמת המבנה והבטיחו להמשיך
לקיימו ואף להרחיבו .יו"ר איל"ן אהוד רצאבי העניק את
מפתח הבית למר עמוס לבנשטיין ,בנה של מרים ז"ל ,שגם
הוא מתנדב מסור באיל"ן חיפה .אחריו העניק שלומי זהר,
משתקם בבית מרים ,מתנות לנציגי הרשויות ,מעשה ידיהם
של משתקמי בית מרים ,ולבסוף הנעימה מקהלת ילדי בית
הספר אופקים בכמה שירים מקסימים.
המבנה החדש של בית מרים משתרע על פני  1,200מ"ר
וישרת  50נכים בוגרים פגועי עצב ושריר .המטופלים
במרכז החדש יזכו למכלול שירותים פרא-רפואיים
וסוציאליים ,בהם ליווי סוציאלי ,ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה,
פעילויות העשרה ,תעסוקה ,פעילות חברתית ,נופש ועוד.
במרכז יעבוד צוות מקצועי רב-תחומי ,ולצדו יפעלו עשרות
מתנדבים .איל"ן גייסה לטובת הקמתו של המרכז החדש
יותר מ 10-מיליון ש"ח ,ואחת התרומות הגדולות הגיעה
מקרן אדליס והונצחה בסלע מרשים בכיכר היפה שבפתח
המבנה.

כיכר אדליס
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כללי

קייטנות הקיץ 2014

נופשים ונהנים בצל מבצע צוק איתן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים
קייטנות הקיץ של איל"ן עמדו השנה בפני אתגר גדול :מיד
עם פתיחתן בראשית יולי החל גם מבצע צוק איתן בעזה,
ודרום הארץ ומרכזה סבלו מירי טילים יומיומי .לקושי זה
הצטרף גיוס בצו  8של חלק מהרכזים והמתפעלים של
הקייטנות ,ולצערנו היו אף פצועים בקרב המשפחות.
בשל המצב ובהתאם להנחיות פיקוד העורף נאלצנו
להיערך מחדש כדי לתת פתרונות לילדי איל"ן ולבני
משפחותיהם ,שחיכו וציפו כל כך לקייטנות .עבור הילדים
מדובר בבילוי נפלא ובהזדמנות חברתית שאין לה תחליף
בימי הקיץ ,שבהם אינם משולבים במסגרות החינוכיות.
עבור המשפחות זו הזדמנות נדירה לנוח ולהתאוורר.
שתי קייטנות בוטלו כבר עם תחילת הלחימה – עלומים
ושפיים – אך רוב הילדים שהיו אמורים להשתתף בהן שובצו
לקייטנות במועד מאוחר יותר .קייטנת יבנה החלה את
פעילותה אך נאלצה להפסיקה באמצע לפי הנחיות פיקוד
העורף .הילדים המאוכזבים אמנם חזרו לבתיהם ,אך אלה
שיכלו שובצו לקייטנה אחרת בצפון וזכו לעוד שבוע מלא
של הנאה .ילדי קייטנת קיבוץ סעד הועברו בעוד מועד
לקיבוץ מירב .גם ילדי קייטנת מרכז שפירא עברו לשדמות
מחולה ,וילדי קייטנת בני ראם עברו לקיבוץ אשדות יעקב.
הגדיל לעשות קיבוץ שלוחות שקלט את קייטנת בארות
יצחק ואת קייטנת עין צורים על חניכיהם ,מתנדביהם וצוות
התפעול שלהם .הקיבוץ קלט למעשה כ 100-איש(!)
והעניק להם לינה ,אוכל ואפשרות לקיים את הקייטנה
שלהם באופן מלא.
אנו מודים לכל הקיבוצים והיישובים שקלטו את
הקייטנות מהאזורים המופגזים ושולחים את הערכתנו
הרבה על השתתפותכם במאמץ לתת לילדי איל"ן
פעילות נופש והנאה למרות המצב.

מימין :יו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן; משמאל:
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; באמצע :חניכת איל"ן נקשרת לקראת הריחוף
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לשמחתנו ,בראשית אוגוסט נרגע מעט המצב (אף
שבהמשך התחדשה הלחימה) ,והצלחנו לקיים ביקור של
יו"ר ההסתדרות ,מר אבי ניסנקורן ,ושל נשיא התאחדות
התעשיינים ,מר צבי אורן ,באתר מצנחי רחיפה ,שאליו הגיעו
ילדי קייטנת נוף איילון כדי לחוות חוויה אדירה של ריחוף
בין שמים וים .הביקור התאפשר בזכות פעילותו של רו"ח
אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן ,שחודש לפני כן יזם עם השניים
חתימה על הסכם המחייב מעסיקים להעסיק שיעור מסוים
של בעלי מוגבלויות בחברות עסקיות .בביקור השתתף
גם מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,וכל האורחים התרגשו
ונהנו לראות את ילדי איל"ן משתחררים לזמן מה מכיסא
הגלגלים ,צוהלים ונהנים מהחוויה הייחודית הזאת ,שספק
אם היו יכולים להרשות אותה לעצמם שלא במסגרת זו.
הביקור המחיש לאורחים את חשיבות פעילותו השוטפת
של איל"ן למען הנכים בכלל ובקייטנות הקיץ בפרט .אנו
מודים ליו"ר העמותה ,אהוד רצאבי ,שהוא גם נשיא להב,
על פעילותו החשובה למען הנכים בכלל ,על ההישג החשוב
של ההסכם להעסקת אנשים עם מוגבלויות ,וכמובן על
הבאת האורחים החשובים לביקור בקייטנות .אנו משוכנעים
כי אישים אלה המחזיקים בעמדות ציבוריות חשובות במשק
הישראלי ישמשו שגרירים טובים לפעילותה של איל"ן בכל
החוגים שבהם יש להם השפעה.
באוגוסט התקיימו הקייטנות במתכונתן החדשה ,ואלה
שתוכננו להתקיים בצפון ובשומרון התקיימו כסדרן .קייטנת
הבוגרים בקרני שומרון התקיימה במתכונת מלאה כבכל
שנה ,וחברת הכנסת קארין אלהרר הגיעה לביקור ולמפגש
עם החניכים ,שבו סיפרה להם על דרכה אל הכנסת ועל
ההתמודדות עם המגבלה .חברת הכנסת נסכה בחניכים
ובכל הפעילים כוח רב ועידוד בשיחת העצמה זו ,ואנו מודים
לה בשם הנהלת איל"ן וכל חברי איל"ן על התגייסותה.
אנו שולחים מכאן איחולי החלמה מלאה לפצועים ומודים
מקרב לב לכל המתנדבים בקייטנות איל"ן על התגייסותם
ועל דבקותם במטרה מתוך תחושת שליחות אדירה ,כדי
להעניק ימים של הנאה ובילוי נפלא לילדי איל"ן המצפים
לכך בקוצר רוח במהלך כל השנה .אתם פניה היפות של
ישראל! כולנו תקווה כי קייטנות הקיץ של איל"ן בשנה
הבאה יתקיימו כסדרן כשבכל הארץ ישררו שלום וביטחון.

משמאל :מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי ,נשיא התאחדות התעשיינים צבי אורן,
חניכת איל"ן ,יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי

כללי

ביקורה של חברת הכנסת
קארין אלהרר בקייטנות הקיץ
מאת :ד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי

חברת הכנסת קארין אלהרר הגיעה לביקור מרגש
בקייטנות הקיץ של איל"ן בקרני שומרון (החוג החברתי
לצעירים) ובקדומים (החוג החברתי לבוגרים) .בשתי
הקייטנות השתתפו כ 150-חניכי איל"ן ומאות חונכים,
רכזים ואנשי צוות שהעניקו למשתתפים שבעה ימים של
פעילויות מגוונות ומועילות וחוויות קיץ מהנות במישור האישי
והחברתי.
ביום קיץ לוהט הגיעה אלהרר לקרני שומרון ,ישובה בכיסא
גלגלים ממונע ,והתקבלה בחום ובשמחה על ידי ראש
המועצה המקומית ,הנהלת מרכז איל"ן ומאות משתתפי
קייטנת קרני שומרון .משתתפי הקייטנה פצחו בצהלות
ובקול שירה אדירה וקידמו את פניה באהבה רבה .חה"כ
אלהרר הודתה על קבלת הפנים המרגשת ובירכה את
המשתתפים ואת איל"ן על קיומו של מפעל הקייטנות
המרשים .היא העבירה גם מסר שתפעל במסגרת תפקידה
לקידום חוקים ,שירותים חברתיים ומפעלים לטובת אנשים
עם מוגבלות ולהסרת חסמים שמונעים מימוש זכויות
ושילוב חברתי.
משם המשכנו לביקור בקייטנת הבוגרים בקדומים .חה"כ
אלהרר הוזמנה להרצות בפני המשתתפים ולספר על
עצמה ,על עברה ועל פעילותה בכנסת ,וכן לדבר על האני
מאמין שלה ועל ניסיונה ולתת כלים ועצות לאנשים עם
מוגבלויות השואפים להעצמה ולהגשמת מטרות אישיות.
אלהרר ,בת  ,36נשואה ואם לילד בן שנה ,היא עו"ד בעלת

חברת הכנסת קארין אלהרר והחניכים
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תואר שני במשפטים וחברת כנסת מטעם מפלגת יש עתיד.
לפני כן ניהלה את הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת
בר אילן .בילדותה לקתה במחלת ניוון שרירים ,ומאז היא
מתניידת בכיסא גלגלים חשמלי.
קארין מספרת שתמיד התעניינה בנושאים חברתיים,
במצוקות ובזכויות של אנשים עם מוגבלויות ,והיא מאמינה
בשינוי חברתי ובקידום חקיקה .זה מה שהוביל אותה
לחבירה למפלגה ולכנסת .היא רוצה לקדם את הצעת חוק
הרווחה לאנשים עם מוגבלות שיעגן את זכויותיהם ומאמינה
בשילוב בחינוך .היא הקימה בכנסת את השדולה לשילוב
ילדים עם מוגבלות בחינוך ,וחשוב לה מאוד שבחברה
יסתכלו על ילדים ואנשים עם מוגבלות כעל אנשים רגילים,
ורק אחר כך כנושאי המוגבלות ,שהרי לרוב בני האדם יש
מוגבלות כלשהי .לחברה יש מחויבות להסיר הגבלות של
הסביבה כמו הנגשה פיזית של מקומות ציבוריים ,אספקת
שירותים ויצירת התאמות אישיות שיאפשרו לאנשים עם
מוגבלות למצות את הפוטנציאל האישי שלהם בכל
התחומים :חינוך ,תעסוקה ,תחבורה ,מבנים ,מרכזי קניות,
בידור ,פנאי וכדומה.
אלהרר הדגישה גם את המחויבות של אנשים עם מוגבלות
כלפי עצמם :היא פנתה למשתתפים וסיפרה שלאחר
שחלתה אמרו לה שלא יצא ממנה כלום ושהיא לא תגיע
רחוק" ,ותראו לאן הגעתי" ,סיכמה .כאן הדגישה אלהרר
את חשיבותם של אמונת האדם בעצמו ,של כוח המחשבה
והרגש החיוביים ושל ההחלטה לקבל אחריות על חיינו,
להציב מטרות ולפעול בנחישות ובעקביות להשגתן
בלימודים ,ברכישת השכלה וידע ,בהשתלבות בתעסוקה,
בזוגיות ובהשתלבות חברתית .לבסוף ענתה אלהרר
לשאלות המשתתפים ,וכך הסתיים מפגש מאלף ומרחיב
לב.

חברת הכנסת קארין אלהרר בביקורה בקייטנת קרני שומרון
לצידה דר יוסי מלר -עוס ראשי של אילן

כללי

ביקור חברת הכנסת קארין
אלהרר אצלנו בקייטנה
בקרני שומרון!

מאת :גילית נולר ,רכזת הקייטנה

במהלך קייטנת איל"ן בקרני שומרון ערכנו תחרות מאסטר
שף מטורפת ,שבה התחרו כל ילדי הקייטנה מי יכין את
המנה הכי שווה .בהתחלה התחלקנו לקבוצות לפי צבעים:
כל קבוצה קיבלה חולצה בצבע שלה ,צבעי פנים ,בנדנות
ושלטים כדי לקשט את עצמם ולייחד את קבוצתם .עשינו
גם המון מורל ,והאווירה הייתה בשמים! בעיצומה של
התחרות ,בדיוק כשהריחות מילאו את חלל החדר והמנות
כבר היו מוכנות ,הגיעה אלינו לביקור חברת הכנסת קארין
אלהרר.

שמחנו והתרגשנו בבואה והזמנו אותה לראות ולהרגיש מהי
שמחה של קייטנת איל"ן בקרני שומרון.
היא שמחה מאוד להיות אתנו ולראות אותנו נהנים ,מבשלים
מטעמים ושמחים .ברגע שהכול נכנס לתנור והיה לנו מעט
זמן לנוח ,ישבנו לשוחח ִאתה .היא סיפרה לנו על פעילויותיה
בכנסת לטובת אנשים עם מוגבלויות ,הזמינה אותנו לביקור
במשכן הכנסת וסיפרה על ההתרגשות לבוא ולהיות בחלק
מהקייטנה.
עם חברת הכנסת הגיעו לבקרנו ולשאת דברים גם מר
יגאל להב – ראש המועצה ,מר שמעון צוריאלי – מנכ"ל
איל"ן ,ד"ר יוסי מלר – עו"ס ראשי ,הגב' ענת לוי – סמנכ"לית
איל"ן ועוד אנשי צוות מאיל"ן .שמחנו מאוד לארח את
כולם אצלנו בקייטנה ,ושמחנו שהגיעו לראות את ההנאה
והשמחה שהם עמלים במסירות מאחוריה.
אנו רוצים להודות לכולם מקרב הלב על העזרה לפני
הקייטנה ,במהלכה ואחריה .ניפגש בשנה הבאה!

חברת הכנסת קארין אלהרר עם מר שמעון צוריאלי – מנכ"ל איל"ן ,ד"ר יוסי מלר – עו"ס ראשי של איל"ן,
חניכי הקייטנה והרכזים
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כללי

קייטנת איל"ן
בקיבוץ טירת צבי

קייטנת איל"ן בהובלת
חב"ב ,כפר הרא"ה

מאת :אורן ברג ,רכז נוער בקיבוץ כפר רופין

מאת :צוות קייטנת כפר הרא"ה

רציתי לשתף אתכם בחוויה מרתקת ושונה שהייתה לי
ולבני הנוער מקיבוץ כפר רופין בחופש הגדול בשנתיים
האחרונות .אנו גרים בעמק המעיינות ,עמק מיוחד במינו,
שופע חקלאות ,טבע ואנשים טובים .לפני שנתיים פנו
אלינו נציגי קיבוץ טירת צבי – שאחראים לקייטנת איל"ן
שמתקיימת בקיבוץ בכל שנה כבר יותר מ 20-שנה – ושאלו
אותי ואת הנוער אם נרצה להצטרף ולהתנדב בקייטנה .לא
ידענו יותר מדי על איל"ן ועל הקייטנה ,אך הנוער שמע שיש
קייטנה ונרתם מיד.

 30חניכים בעלי מוגבלויות בכל הדרגות הגיעו אלינו לשבוע
מלא בחוויות ,פעילויות ,סדנאות ,ואטרקציות :קיאקים,
קולנוע ,חווה טיפולית ,מעגל מתופפים ,גן החיות התנכ"י,
בורגראנץ' ,קריוקי ,מגנטים ,מופע חיות ,סדנת בועות סבון
ועוד .הכול כדי שהחיוך לא ירד מהפנים!

כך נחשפנו בשנתיים האחרונות לאנשים ולנוער מדהימים
מעמותת איל"ן שמגיעים לקייטנה בעיקר מבית הספר
אופקים בחיפה .השנה בילינו שבוע שלם ביום ובלילה עם
בנות ובנים מהעמותה ,טיילנו עם טרקטורונים בנופי העמק,
אפינו יחד ,שיחקנו יחד ,שחינו בבריכה ,ביקרנו בפארק
המעיינות ונסענו ברכבים חשמליים ,בילינו בגן גורו (גן חיות
של בעלי חיים מאוסטרליה) ,נפגשנו עם חברי קהילת טירת
צבי ,עשינו סדנאות יצירה ועוד ועוד .במהלך השבוע נוצרו
קשרים מיוחדים בין הנוער מאיל"ן ובין הנוער של טירת
צבי ,הנוער של קיבוץ כפר רופין ונערות מהיישוב רבבה
שמתנדבות גם הן בקייטנה בשנתיים האחרונות.

גם אנחנו ,חברי הצוות ,קיבלנו המון בשבוע הזה ,והוא היה
ממלא ,מספק ומרגש .אפשר לומר ששבוע לא קל עבר
עלינו ,אבל הוא היה מ-ט-ו-ר-ף!
ישר כוח לכל הצוות המסור ולרכזי הקייטנה :אלרון ,ירדן
ומוריה הקומונרית.

בזכות קייטנת איל"ן זכינו להכיר נוער איכותי ,מלא שמחת
חיים ,שונה אך גם דומה לנו ,ומצאנו חברים וחברות חדשים
להמשך חיינו.
בהזדמנות זו אגיד תודה גדולה לקהילת טירת צבי
שאירחה אותנו ונתנה לנו הרגשה של בית .אנו מלאי ציפייה
לקייטנה בשנה הבאה .שתהיה לכולנו שנה של עשייה
חינוכית ,יציאה לאוויר הפתוח והגשמת חלומות.

אחרי יום טיול בירושלים ,מסיימים בכותל כמובן

משתתפי הקייטנה בסוף מפגש מדהים עם מורן סמואל ,ספורטאית פראלימפית.
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לתת מעט ,להעניק הרבה! – אנא –
עגלו למען ילדי איל"ן.
קמפיין "עיגול לטובה"

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

השנה החליט איל"ן למנף את גיוס התרומות גם בעזרת
פרויקט "עיגול לטובה" .זהו מיזם שדרכו יכול כל אדם,
באמצעות כרטיס האשראי ,לתרום שקלים אחדים באופן
קבוע לעמותה שהוא בוחר .התרומה נעשית על ידי עיגול
סכומי הקניות לסכום שלם ,וההפרש שעוגל נתרם .לדוגמה,
אם נעשתה קנייה בסך  52.60ש"ח ,הסכום מתעגל ל53-
ש"ח ,ו 40-אגורות נתרמות לארגון שבחר התורם.
איל"ן נהנה מפירות המיזם הזה בשנים האחרונות ,ואנשים
רבים כבר "מעגלים למען ילדי איל"ן" ,אך הפוטנציאל גדול
מאוד ,ואנו מעוניינים להגביר את גיוס התרומות בדרך
זו .לכן יצאנו בקמפיין שהפיקה בהתנדבות חברת מקאן
אריקסון ,הקורא לאנשים רבים להצטרף ,להירשם ו"לעגל
למען ילדי איל"ן".
אנו קוראים לכל אחד ואחת מכם לעשות פעולה קטנה של
הרשמה ולהעניק שקלים מעטים בכל חודש ,כי הם יכולים
לעשות שינוי גדול לילדי איל"ן.
נרשמים בקלות באחת הדרכים הבאות:
 .1טלפון לשירות לקוחות ייעודי
ל"עיגול לטובה":
03-6177778
 .2טלפון לשירות לקוחות כללי:
03-6178888
 .3דרך אתר איל"ן:
www.ilan-israel.co.il
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כללי

מסיבת יום הולדת כפולה:
 100לאפרים רז ו50-
למפעל המוגן בית מליכסון

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

כבר יותר מ 60-שנה פועל מר אפרים רז ,החוגג בימים אלו
יום הולדת  ,100לטובת ילדים ובוגרים נכים של איל"ן .הוא
החל את פעילותו בעקבות הולדת בתו ,נועה ז"ל ,שסבלה
משיתוק מוחין ,והמשיך לאורך השנים בשל הרצון לעזור
לנכים לנהל חיים נורמטיביים ככל האפשר .היום חגג את
יום הולדתו בשילוב חגיגות היובל לבית מליכסון – המפעל
המוגן לנכים בוגרים הראשון מסוגו בארץ ,שאותו הקים.
רז ,מוותיקי המתנדבים בישראל כולה ,חגג את יום הולדתו
ה 100-באירוע מרגש בבית מליכסון ,שבו השתתפו
מטופלים נכי איל״ן שליווה במרוצת השנים .למסיבת יום
ההולדת הגיעו גם חברי הנהלת איל"ן בראשות היו"ר ,רו"ח
אהוד רצאבי ,והמנכ"ל ,מר שמעון צוריאלי; סגן שר האוצר,
מר מיקי לוי; מר אפרים חוג'ה ,שהיה מנהל אגף השיקום
במשרד הרווחה; אלון ברוידא ,יו"ר איל"ן בעבר; וכמובן
חברים ומשפחה .כולם התאספו במפעל המוגן שיזם והקים
רז לפני  50שנה בדיוק .מקהלת מרכז הספורט רמת גן
הנעימה בשיריה ,וצוות "רוקדים על גלגלים" של מרכז
הספורט (שגם בו רז מעורב ופעיל) הופיע בריקוד.
רז ,יליד הונגריה ,נולד בשנת  1914ועלה לארץ ב1939-
כמעפיל .בצעירותו היה פעיל בהגנה ,שימש כמפקד אזור
גליל מערבי ,שירת בצה"ל ,עבד בנציבות המים והיה אמון
על זכויות המים בישראל .בשנת  1958היה רז בין מקימי
שתל"ם ,ארגון הורים לילדים הלוקים בשיתוק מוחין ,עמד
בראשו ואף יזם את הקמתם של גן ובית ספר לילדי CP
הראשונים בארץ .בשנת  1964התאחדו שני ארגוני הנכים
– שתל"ם ואילנשיל פוליו – למסגרת חדשה ,איל"ן (ארגון
ישראלי לילדים נפגעים) ,ורז כיהן בתפקידי מפתח בארגון
החדש והמשיך לפעול וליזום לרווחתם ולאיכות חייהם של
הנכים.

רז הוביל לפיתוח דרכי פעולה חדשות ,לשיפור שירותי
השיקום ולהקמת מגוון מעונות ,מוסדות ומפעלי תעסוקה
מוגנים ברחבי הארץ ,בהם מעון נתניה והמפעל המוגן
לנכים בוגרים בית מליכסון שהוקם ב 1964-והיה כאמור
ראשון מסוגו בישראל .בית מליכסון ,בן טיפוחיו של רז,
מכשיר את הנכים להשתלב בעבודה יצרנית ומספק
כיום תעסוקה לכ 130-נכים המתגוררים באזור תל אביב
והמרכז.
במרוצת השנים שימש רז במגוון תפקידים באיל"ן :סגן יו"ר
הארגון ,גזבר ,חבר בוועדת הבנייה וחבר בוועדת הכספים,
והיה מעורב תמיד בכל תכנית כבר מהשלבים הראשוניים.
אפרים רז הוא בעל אות יקיר איל"ן ואות נשיא המדינה
למתנדב על פעילותו רבת השנים שנעשתה מאז ועד היום
בהתנדבות מלאה.
חרף גילו המתקדם ,רז לא נח לרגע :הוא חבר בהנהלת
איל"ן הראשית וממשיך להגיע כמה פעמים בשבוע
למוסדות איל"ן כדי לסייע למטופלים ולשמש דוגמה אישית
לדור הצעיר של המתנדבים .הוא מתנייד באופן עצמאי,
אחראי לניהול הכספים של המפעל המוגן ,גולש בקביעות
באינטרנט וחי חיים מלאים ומספקים.
יו״ר איל״ן ,רו״ח אהוד רצאבי ,אמר באירוע :״אפרים הוא
איש של ערכים ועקרונות ,שמתוך התמודדות אישית עם

משמאל :יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,וסגן שר האוצר ,מר מיקי לוי,
בביקור בבית מליכסון לפני תחילת האירוע .מימין :מנכ"ל איל"ן ,מר
שמעון צוריאלי ,ומנהל בית מליכסון ,מר דוד נוי

בתו לקח על עצמו לחולל שינוי חברתי .הוא דוגמה ומופת
לאדם שנותן את כל כולו לחברה״.
אפרים רז נשא גם הוא דברים ואמר :״החיים שלי מתחלקים
לשניים :עד  ,1958כשהבנתי את הצורך של הורים באגודה
למען ילדים נכים ,ומ 1958-והלאה .אני גאה להיות בגיל
צעיר שמאפשר לי להמשיך לתרום למפעל המוגן ולעמותת
איל״ן ומתרגש מהמעמד״.

מימין :מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; מר מיקי לוי ,סגן שר האוצר;
אפרים רז ויו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי – עם הדיוקן שהוענק לרז,
מעשה ידי ציירת איל"ן ממרכז היום בית מרים בחיפה
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סגן שר האוצר ,מר מיקי לוי ,אמר כי הנתינה וההתנדבות
אינם דבר של מה בכך ,וכי הוא מלא הערכה והתפעלות
לנוכח פעילותו של אפרים רז לאורך השנים ועד עכשיו .עוד
אמר" :נדהמתי מהפעילות הענפה של מפעל בית מליכסון,
ואני מבין את הצורך לעבור למשכן גדול יותר עבור שילוב
של יותר אנשים עם מוגבלות בעבודה .אשמח לתמוך
ולהיות שותף בהקמת מפעל חדש".

כללי

טקס נטיעת עץ לזכר
סמי מור חיים ז"ל
סמי מור חיים היה איש חם ואוהב אדם שתרם
תרומות גדולות ומשמעותיות לילדי איל"ן במשך עשרות
שנים .חותמו הוטבע ברבים ממוסדות איל"ן שנהנו
מתרומותיו הרבות ,כגון חדר לימוד מוזיקה בבתי הספר,
חדר טיפול באמצעות בעלי חיים ,מימון פעילות שיקומית
בגני ילדים ,ותקצר היריעה מלפרט את כולם.
סמי האמין בחינוך הדור הבא למעורבות ולתרומה ודאג
ליידע את בני משפחתו ,את מכריו ואת סביבתו הקרובה
על פעילותו הפילנתרופית כדי להנחיל להם מורשת זו.

משפחת מור חיים נוטעת את העץ לזכר סמי

אך טבעי הוא שילדיו ובני
משפחתו שומרים על קשר
וממשיכים לתרום לאיל"ן כדי
להמשיך בדרכו ולהנציח את
זכרו.

משפחת מור חיים ,הרב כדורי ומנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,ליד השלט
לזכר סמי מור חיים ז"ל

משתקמי בית מרים מעניקים שי למשפחת מור חיים ,מעשה ידי הנכים
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לציון  30לפטירתו של סמי
ערכה איל"ן טקס נטיעת עץ
בשדרת התורמים במרכז
הספורט של איל"ן בקריית
חיים ,בהשתתפות בני
משפחתו ומכובדים רבים.
רעייתו ,בתו ובנו של סמי
הגיעו במיוחד ארצה לטקס,
נטעו את העץ לזכרו ,עוררו
התרגשות גדולה בקהל והעלו
דמעות בעיני כל הנוכחים .בין
האורחים היו גם מר יוסי כדורי,
נכדו של המקובל יצחק כדורי
זצ"ל ,והרב דוד כדורי ,בנו של
המקובל ,שנתן ברכה לילדיו
ולאשתו של סמי ז"ל.

הרב דוד כדורי מברך את אלי ,בנו של סמי ז"ל

כללי

החוג החברתי לבוגרים
אחר"
"עניין
מאת :שירה פייג ,רכזת החוג לבוגרים
שלושה נציגים מסניף הקריה של בנק יהב – חן ,יוליה
ועומר – העבירו פעילות התנדבותית לחניכי החוג החברתי
לבוגרים .הפעילות עסקה בהכרת השטרות הישראליים
וסימני הזיהוי שלהם כדי למנוע קבלה של כסף מזויף;
עריכה של שיק פרטי והשימוש בו; וכל מה שצריך לדעת
על השימוש בכרטיס אשראי וכיצד למנוע גנבה של כספנו
באמצעותו .החניכים התעניינו ,שיתפו סיפורים משלהם
ושאלו שאלות הקשורות בנושאים אלו .תודתנו הרבה
לנציגים שהקדישו לנו מזמנם היקר.
בימים  7-6באפריל התקיים טיול פסח לצפון .ביום הראשון
ביקרנו ברמת הנדיב ,ומשם המשכנו למסלול נגיש ויפה
בנחל השופט ולהכנת פיתות בטאבון .בלילה לנו באכסניית
בית שאן ,שם התקיים קריוקי ,ורקדנו ושרנו כמעט עד אור
הבוקר .ביום השני אכלנו ארוחת בוקר בעין מודע ,שהוא
אתר קסום ,נסענו לשיט ִלידֹו בכנרת וחתמנו את טיולנו
בדבורת התבור ,מרכז מבקרים שעוסק בדבורים ובדבש
ונמצא במושב שדמות דבורה .שמענו על תהליך הפקת
הדבש והכנו שוקולד דבש ונרות מדונג .האווירה הייתה
טובה ונהנינו מאוד! חזרנו שמחים ומרוצים עם כוחות
מחודשים לחג החירות .תודתנו הגדולה לד"ר יוסי מלר,
העו"ס הראשי ,על שאישר ואפשר לנו לקיים את הטיול ועל
נתינתו וסיועו לחוג החברתי.

נחל השופט
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רמת הנדיב

שיט לידו

חנה'לה מכינה שוקולד דבש בדבורת התבור

בנק יהב (המפגש עם נציגי בנק יהב)

דבורת התבור
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כללי

לצעירים
החברתי
החוג
מאת :גילית נולר ,רכזת החוג לצעירים
באסרו חג פסח יצאנו כל חברי החוג
החברתי לצעירים –  90חבר'ה – לטיול
פסח  .2014יצאנו מוקדם בבוקר והתחלנו
בתחרות מאסטר שף בפארק נחל
אלכסנדר .פארק זה הוקם לנוחותם של
אנשים עם צרכים מיוחדים .השבילים
נגישים ,ויכולנו להסתובב בפארק
ולעשות כל מה שילדים ללא מוגבלויות
יכולים לעשות .התחלקנו לקבוצות עם
כובעים לפי צבע הקבוצה ,ועשינו תחרות
שקשוקות ,כדורי שוקולד ,סלט פירות
ועוד מטעמים .לאחר שאכלנו ונהנינו,
המשכנו לבאולינג בנתניה .שיחקנו המון,
וחלק מאתנו אפילו ניצחו ...מכאן נסענו
לחוף אולגה ,שנמצא בתוך גבעת אולגה
ומותאם במיוחד לנכים .הצוות הטכני
חיכה לנו שם עם "על האש" מאורגן
וטעים .ירדנו לים ונהנינו מאוד .כמובן,
חזרנו הביתה עייפים אך מרוצים .תודה
רבה לכל המתנדבים והמדריכים שהפכו
את הטיול לחוויה בלתי נשכחת!
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כללי

הנהלת איל"ן מברכת
ברכות למר משה רשקס על זכייתו
באות כבוד מטעם תנועת אומ"ץ
הנהלת איל"ן וחברי איל"ן מברכים את מר משה רשקס,
יקיר איל"ן ,על זכייתו באות כבוד מטעם תנועת אומ"ץ –
אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי .האות
הוענק למר רשקס בטקס "אנשי המופת בספורט
הישראלי" שהתקיים בחודש מאי במוזיאון ארץ ישראל בתל
אביב בחסות משרד התרבות והספורט.
בנימוקים לזכייה נכתב כי האות מוענק למר רשקס "על
תרומתו הרבה לפיתוח ספורט הנכים בארץ והצלחתם של
הספורטאים הנכים בחו"ל ,על גישתו האנושית יוצאת הדופן
כלפי ציבור הנכים והמוגבלים ,ועל האכפתיות שלו לטוהר
המידות במדינה".
אין ראוי ממר רשקס לאות כבוד זה על פעילותו הענפה,
היסודית והעקבית במשך למעלה מ 40-שנה למען פיתוח
ומינוף של ספורט הנכים בישראל במסגרת מרכז הספורט
של איל"ן ברמת גן .אנו מאחלים למר משה רשקס עוד
שנים רבות של בריאות טובה ,עשייה ופעילות ברוכה למען
שיקומם ורווחתם של אנשים עם מוגבלויות בישראל.

ברכות לגב' חנה ויסבלך על קבלת אות
המתנדב המצטיין של עיריית חדרה
הנהלת איל"ן וחברי איל"ן מברכים את הגב' חנה ויסבלך,
יו"ר סניף איל"ן חדרה וחברת הנהלת איל"ן ,על זכייתה
באות עיריית חדרה למתנדב המצטיין .האות הוענק לגב'
ויסבלך בטקס חגיגי שהתקיים ב 7-בספטמבר באולם רנה
שני בחדרה.
בנימוקים לזכייה נכתב כי האות מוענק לגב' ויסבלך על
פעילות התנדבותית בת שבע שנים באיל"ן .חמש פעמים
בשבוע מתמסרת הגב' ויסבלך לילדים הנכים ,והיא מכהנת
גם כיו"ר סניף איל"ן בחדרה כבר שלוש שנים .למעשה,
התנדבותה החלה לפני עשרות שנים ,כשהתנדבה לעזור
לתאומות נכות בנות שלוש ,ועד היום התאומות שומרות
עמה ועם בני משפחתה על קשר אמיץ.
בשנת  ,2002כשניהלה הגב' ויסבלך את בית הספר
חנה סנש באור עקיבא ,הצליחה לחבר את גן הילדים
המיוחד לילדי  CPלקמפוס בית הספר ,וכך יכלו ילדים
אלה להשתלב בכיתות רגילות כשהגיעו לגיל המתאים .גן
הילדים המשיך לפעול בצמוד לבית הספר ,ובמשך השנים
השתלבו ילדים רבים בכיתות  CPמיוחדות בתוך בית הספר
הרגיל.
ואם לא די בכך ,לפני חמש שנים ,בהיותה יו"ר בצוות היגוי
של הקמת מועדונית לילדי  CPבקיבוץ מגל ,יזמה הגב'
ויסבלך טיפול ייחודי בעזרת רכיבה על סוסים .פעמיים
בשבוע מגיעים ילדי איל"ן מכל המגזרים ומכל האזור
לפעילות שעוזרת להם לייצב שיווי משקל ,לחזק את
הביטחון העצמי ופשוט ליהנות .פעילות נוספת שהבשילה
לאחרונה בזכות פעילותה של הגב' ויסבלך היא העמדתו
של אולם הספורט של בית הספר צפרירים פעמיים בשבוע
לטובת הפעלות לאוכלוסיית הנכים.
הנהלת איל"ן הארצי וילדי איל"ן מברכים את הגב' חנה
ויסבלך על קבלת האות ומאחלים לה המשך עשייה ברוכה
ובריאות טובה עוד שנים רבות.

אילן מברכת את משה רשקס

חנה וייסבלך -אות מתנדב מצטיין.
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הגב' חנה ויסבלך מקבלת את האות מידי ראש העיר חדרה ,מר צביקה גנדלמן

כללי

בזאר עמותות
בבנק הפועלים לכבוד
ראש השנה תשע"ה
גם השנה השתתף איל"ן בבזאר העמותות שמקיים בנק
הפועלים למכירת מתנות לקראת ראש השנה וכמו תמיד
הקמנו דוכן מרשים עם המוצרים היפיפיים שמייצרים נכי
איל"ן במסגרות השונות.

רבים ביקרו בדוכן איל"ן ,רכשו מתנות לחג  ,שאלו שאלות
ולמדו להכיר את איל"ן ואת הפעילות בסדנאות היצירה.
גם השנה הגיעו "לקוחות מתמידים" אנשים שרכשו בשנים
קודמות מתנות מאיל"ן וחזרו אלינו שוב לרכוש מתנות
מאיל"ן.

מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי עם מר יאיר סרוסי יו"ר בנק הפועלים ליד דוכן איל"ן

הגב' שרה לבנשטיין ,מתנדבת סניף איל"ן חיפה שסייעה בגאוה רבה למכור
את מוצרי ב"בית מרים"

ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק ,סייע והתנדב לעזור.
בראש וראשונה ליוצרים ,חברי איל"ן מכל המסגרות,
למתנדבים המסורים ,למדריכי האמנות בכל המסגרות,
לדפנה הולנברג -מהלת "בית מרים" ולמתנדבות סניף
איל"ן חיפה ובראשן שרה לבנשטיין שכמו בכל שנה
התייצבה לסייע למכירת המוצרים של מרכז היום "בית
מרים" חיפה ,לאני זילברמן -מנהלת מרכז יום תל אביב
ולמתנדבי סניף תל אביב
תודה לכולכם על המאמץ הגדול ועל השקעתכם
ומסירותכם.
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תודות לגב' שרי אריסון ,היוזמת של האירוע המכובד
והמרשים שהפך כבר למסורת ,למנכ"ל הבנק וליו"ר יאיר
סרוסי שאף ביקר ליד דוכן איל"ן ותודה לעובדי הבנק ולכל
מי שלקח חלק בארגון ובתמיכה והסיוע הלוגיסטי.

בזאר בנק הפועלים

סניף חדרה
בסניפים
פעילות
הרצאת סטיילינג
למתנדבות
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת סניף חדרה והאזור

נפתח מרכז ספורט נכים
אזורי
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת סניף חדרה והאזור

בהתכנסות והרמת כוסית לכבוד חג הפסח נהנו חברות
ההנהלה והמתנדבו של סניף איל"ן חדרה מהרצאתם של
מעצב האופנה יואב מאיר והסטייליסט לאון שניידרובסקי.
ההרצאה עסקה בסטיילינג ,באופנה ובהתאמת הבגד
למבנה הגוף והייתה מלאה בשיק ,מצחיקה ,שנונה,
אינפורמטיבית ,קולחת ומרתקת .בסיום ההרצאה קיבלו
המתנדבות טיפים אישיים וכללים לשדרוג המלתחה שלהן.
היה מועיל ומהנה!

בגלל המרחק הרב מרמת גן ומקריית חיים ,ממעטים תושבי
חדרה והאזור להגיע למרכזי הספורט של איל"ן ואינם
מפיקים מהם את המרב .לכן החליטו חברות הנהלת סניף
איל"ן חדרה ,עמותת על"ה בעיריית חדרה והפיזיותרפיסטית
המלווה – שיש צורך במרכז ספורט אזורי .ואכן ,באוקטובר
ייפתח מרכז ספורט נכים אזורי במתנ"ס בית הספר
צפרירים בחדרה .בתחילה תתקיים הפעילות יומיים בשבוע
ותכלול חוגי ספורט מגוונים כמו טניס שולחן ,חדר כושר,
בוצ'יה ,אומנויות לחימה ,יוגה ,קט-סל וחוגים נוספים.
הילדים יעברו מחוג לחוג במהלך שעות אלו ,וחונכים ילוו
את הפעילות.
מוסכם שלפעילות גופנית יש השפעות רבות וטובות
על בריאות הגוף והנפש .פעילות גופנית משמשת גם
כלי טיפולי וכלי שיקומי לילדים ומבוגרים ,ובייחוד לבעלי
פגיעות אורתופדיות ,נכויות וצרכים מיוחדים .לספורט יש
גם השפעות חיוביות ומוכחות עבור ילדים עם עיכובים
התפתחותיים בקוגניציה ,בכישורים החברתיים ועוד.
לסיכום ,אנו בטוחים שאוכלוסיית הנכים באזור תיקח חלק
פעיל במרכז ושהתרומה תהיה רבה לכולם.

המעצב יואב מאיר והסטייליסט לאון שניידרובסקי בהרצאה לפני המתנדבות
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סניף חדרה
הצלחה אדירה לפרויקט
 – Xmagalשיפוץ המועדונית
בקיבוץ מגל

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

מועדונית עמיתים יצאה לדרך בשנת  ,2010כתוצאה
משיתוף פעולה ייחודי של ארגון איל"ן עם עמותת משעולים,
ארגון ע.ז.ר.ה ,ארגון מתן ,משרד הרווחה ומרכז תלמים
בקיבוץ מגל .הרעיון היה להקים מועדון ייחודי שייתן מענה
חברתי וטיפולי לילדים עם מוגבלויות פיזיות ועם בעיות
התנהגות.
בתיווכם ובסיועם של הגורמים השותפים ,ובייחוד של
עמותת משעולים בראשותה של הגב' ענת לביא קוברסקי,
הרים איל"ן את הכפפה של מר שלומי זהיר ,מנהל מרכז
תלמים של קיבוץ מגל ,שחלם להקים מרכז טיפולי
לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים שיסייע לשילובם
בחברה .בניצוחם של ד"ר יוסי מלר ,העו"ס הראשי באיל"ן,
והגב' חנה ויסבלך ,יו"ר סניף איל"ן חדרה ,תמך איל"ן
בפרויקט כבר מתחילתו וסייע גם כלכלית להפוך את
המועדונית למרכז שנותן מענה וטיפול לילדי איל"ן מאזור
חדרה והסביבה.
היום מונה מועדונית עמיתים  26ילדים ובני נוער בני ,21-6

חדרה – מגל -ילדי המועדונית עם ילדי מגל

ערבים ויהודים ,מחדרה ומיישובי הסביבה ,הפוקדים את
המקום פעמיים בשבוע בתום יום הלימודים ומגיעים אליה
ישירות ממוסדות החינוך .לאחר שיחת פתיחה וארוחה
חמה ,תרומת קייטרינג ג'ינג'ר מקיבוץ מגל ,מתפנים הילדים
לקבל אשכול טיפולים הכולל רכיבה טיפולית על סוסים,
טיפול באמצעות אימון כלבים ,טיפול באמצעות בעלי חיים
מוכתמים (חיות בר ומשק המורגלים במגע בני אדם) וגינון
טיפולי .הפעילויות מועברות בקבוצות קטנות הפועלות
לסירוגין כדי לתת מענה מיטבי לצרכים הפרטניים של כל
ילד וילדה .את הטיפולים מעביר צוות מטפלים מוסמך
ומנוסה באמצעות בעלי החיים של המרכז.

חדרה – מגל -ילדי המועדונית עם ילדי מגל
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סניף חדרה

פרופ' אבישי ברוורמן – אורח הכבוד באירוע

הרעיון שבבסיס הגישה הטיפולית של המועדונית הוא
להעצים את המטופל באמצעות חוויות חיוביות כדי שיוכל
להשתלב בחברה .במרכז הטיפול ניצב בעל החיים (ולא
המטופל) .הילדים נדרשים לרכוב את הסוס ,לאמן את
הכלב ,לטפל בבעל החיים או לגנן את המקום .בעודם
עושים זאת ,הם נדרשים לפעילות שכשגרה מאסו בה ואינם
מעוניינים לקיימה ,ובתוך כך קושרים קשר בלתי אמצעי,
חזק וחם עם בעל החיים שאתו בחרו להיות .הפעילות
מביאה לחיזוק ביטחונם העצמי של הילדים ולשיפור ניכר
במצבם הפיזי והנפשי.
לדוגמה ,פואד בן ה ,21-חניך איל"ן מכפר קרע ,משותק
לחלוטין בפלג גופו התחתון ונעזר בכיסא גלגלים .זו הייתה
שנתו האחרונה במועדונית (ואנו פועלים על מנת לשלבו
בצוות המרכז) .בחצי השנה האחרונה פקד פואד פעם
בשבוע את בית הספר לילדים בעלי בעיות התנהגותיות
קשות בכפרו וסייע למטפלת להעביר להם טיפול
באמצעות אימון כלבים .על פועלו זה זכה פואד לתעודת
הוקרה מהגב' ענת לביא קוברסקי ,מנכ"לית עמותת
משעולים.
בימים אלה הגיע לסיומו פרויקט ייחודי שהתקיים בחודשים
האחרונים .Xmagal :בפרויקט זה חברו ילדי שנת בר
המצווה מקבוצת שקנאי של קיבוץ מגל לילדי איל"ן
ממועדונית עמיתים כדי לגייס יחד כספים לשיפוץ מבנה
המועדונית .בניצוחו של מר אלעד שיפוני ,הורה של אחת
מילדות קבוצת שקנאי ,איש חינוך בעברו ואיש מחשבים
בהווה ,הסריטו סרטון ,בנו מצגת ויצאו להפיץ את הבשורה
ברחבי הארץ .הם התקבלו אצל חברי כנסת ,אנשי ציבור
ותרבות ,חברות מובילות במשק וכל מי שמוכן היה לשמוע
אותם .הם הופיעו בתכניות טלוויזיה ובמבחר מרכזי
תרבות והרצו בפני קהלים מגוונים .גיוס הכספים נעשה
באמצעות האתר מימונה ,והכספים זרמו! בתום  40ימי
גיוס אינטנסיביים ששמעם יצא למרחוק (אפילו קבוצת בני
נוער מקנדה התגייסה לפרויקט) ,נעצר שעון התרומות על
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סכום של  152,808ש"ח! בסכום זה שופץ לחלוטין מבנה
המועדונית.
בראשית ספטמבר הופיעו הילדים בפני קהילת הקיבוץ
התומכת שמלווה את פעילות המרכז מיום הקמתו ובפני
תורמים ,בני משפחה וחברים ,והעלו מצגת שסקרה את
מהלך הפרויקט וחגגה את סיומו המוצלח ואת פתיחת
מבנה המועדונית המשופץ .בין האורחים שהגיעו לחלוק
כבוד לילדים היו יו"ר ועדת הכלכלה ,חה"כ פרופ' אבישי
ברוורמן; יו"ר המועצה האזורית מנשה ,מר אילן שדה; שדר
הספורט מר אבי מלר שהפתיע ועלה לבמה בקטע עם
הילדים ,ועוד שותפים וחברים לחזון ולדרך.
בין המציגים בלט גיל ,חניך איל"ן בן  14המשותק כמעט
בכל גופו ונעזר בכיסא גלגלים ממונע .גיל כותב שירים
וסיפורים והקליט שיר שכתב בסיועו של גדי אלטמן ,זמר
ונגן גיטרה וגיטרת בס ,בן הקיבוץ שהגיע לשלב רבע הגמר
בתכנית  .The Voiceהשניים סחפו את הקהל במילות השיר
המרגשות ,בביצוע המדליק ובביטחון שהקרינו גיל וכל ילדי
איל"ן על הבמה.
לענת לביא קוברסקי ,מנכ"לית עמותת משעולים,
המפעילה את המועדונית במקצועיות ובהצלחה כה גדולה,
לשלומי זוהר ,מנהל מרכז תלמים ,המשקיע את כל הידע,
הכוח והמרץ שלו באהבה כה גדולה לילדי איל"ן ,לאלעד
שיפוני ולהורי ילדי הקיבוץ ,לכל התומכים והשותפים של
איל"ן – תודה והערכה גדולה מילדי איל"ן ,מחברי הנהלת
איל"ן חדרה ומהנהלת איל"ן הארצי.
ועוד כמה מילים לילדי מגל :ידענו שיש לכולנו מה
ללמוד מכם בתחום השימוש במדיות האינטרנטיות,
אבל במיזם הזה הוכחתם שיש מה ללמוד מכם גם על
רצינות ודבקות במשימה ,על נחישות ,על נתינה ועל
אהבת הזולת .ריגשתם אותנו והוכחתם כי יש במדינת
ישראל נוער איכותי ורציני שמוכן לתרום למען הזולת.

סניף חיפה
איל"ן ובנק דיסקונט חיפה – מחנה הקיץ לבוגרים -
אהבה
יחסי
בצל המלחמה
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף חיפה

בין סניף איל"ן חיפה לבנק דיסקונט חיפה שוררים יחסי
אהבה זה  60שנה .זוהי אהבה בוגרת ולא משובת נעורים,
אהבה שנוצקה בכור ההיתוך של העשייה של איל"ן בעיר
ובסביבותיה ובתמיכתו של הבנק לאורך כל השנים.
התמיכה מתבטאת לא רק בתרומות כספיות אלא גם
בהתנדבות בבית מרים ,בפתיחת סניף המרחב למכירת
יצירות מעשה ידיהם של משתקמי בית מרים ובהעסקת
משתקמת בעבודה במקום .בין היתר ,השנה תרם בנק
דיסקונט  10,000ש"ח למחנה קיץ  ,2014ותרומה זו עזרה
עד מאוד להעשיר את פעילות המחנה.
גם הנהלת סניף המרחב רואה בסניף איל"ן חיפה לקוח
שמן הראוי לשמר ולטפח ,ולפיכך הוזמנו לאירוע קבלת
פנים למנכ"לית בנק דיסקונט החדשה ,הגב' לילך אשר
טופילסקי.
תודה מקרב לב למר קובי מנור ,מנהל מרחב צפון ,ולגב'
מגי גנון אטיאס ,מנהלת קשרי הקהילה של בנק דיסקונט
מרחב חיפה והצפון ,שצועדים אתנו לאורך כל הדרך.

בקיץ  2014קינן בנו ספק גדול בדבר יכולתנו לקיים את
מחנה הקיץ השנתי.
סיפור המתנדבים מפעים את הלב בכל שנה ,אך השנה,
בצל המלחמה ,הוא היה מאתגר במיוחד .הייחוד של
המתנדבים המתגייסים למחנה הבוגרים טמון בערכים
הגבוהים כל כך שהם שותפים להם .המתנדבים אינם בני
נוער אלא בני גילם של המשתתפים במחנה ,בני ,35-21
ואין מדובר ביישוב שמתגייס למען הקהילה ,אלא באנשים
פרטיים שהדבק היחיד ביניהם הוא האמונה העמוקה של
כל אחד מהם בצורך לתרום לזולת .ודווקא משום כך ,רבים
מהם מצאו את עצמם בצו .8
מפעילים בהתנדבות גויסו גם הם ,ובאזור המחנה המתוכנן
החלו להישמע אזעקות .לילך וגיא ,רכזי המתנדבים ,לא
העלו על שפתותיהם את החשש בשיחותינו הטלפוניות ,וגם
אנחנו בסניף לא העזנו ,אבל הספק ניקר בכולנו.
בדרך נס ובהשתדלות הצטרפו טיפין-טיפין מתנדבים
חדשים למחנה .מתנדב ששמו עודד התקשר וביקש
להתנדב שעה אחת בשבוע והצלחנו לגייסו למחנה;
מתנדב אחר ששמו יוני ,ישראלי שמתגורר כבר כמה שנים
בשיקגו ,התקשר וביקש להתנדב קצת לשבועיים ,לפני
שהוא שב לארצו .גם הוא שמח להצטרף להתנדבות

משתתפי המחנה מעלים הצגה

מימין לשמאל :מר קובי מנור ,מנהל מרחב צפון בבנק דיסקונט; הגב' דפנה הולנברג,
מנהלת בית מרים; הגב' שרה לבנשטיין ,יו"ר הנהלת סניף איל"ן חיפה; הגב' לילך אשר
טופילסקי ,מנכ"לית בנק דיסקונט; הגב' שרונה שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
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מסיבת אוזניות

במחנה ואף הצליח לשכנע שניים מחבריו הטובים להתנדב
בעצמם לכל השבוע .לבסוף ,חיילינו החלו לצאת מעזה,
והוכרז על הפסקת אש .חלק מהמתנדבים ששירתו בצו 8
הגיעו היישר מהגיוס ההוא אלינו למחנה.
המתנדבים הם אנשי רווחה וחינוך ,עובדי היי-טק
וסטודנטים שלוקחים פסק זמן משגרת חייהם ומבלים 24
שעות ביממה במחיצת בני גילם הנכים .רבים מהם חוזרים
בכל קיץ ומגבירים את מעורבותם בתכנון פעילויות מהנות,
בגיוס תרומות ובחשיבה אישית על כל אחד ואחת מהנכים.
עבור רכזי המתנדבים ,גלעד שרי ולילך סלוצקי ,אין מדובר
בשבוע אחד של התנדבות ,אלא בתכנון ובחשיבה לאורך
כל השנה ובעבודה אינטנסיבית ,לעתים יומיומית ,בשלושת
החודשים שלפני המחנה.
הנכים המשתתפים במחנה מחכים לו בנשימה עצורה,
וכבר בהגיעם לגיל  30הם מוטרדים מאוד מכך שיוכלו
להמשיך ולהשתתף בו רק עד גיל  .35טיה ,בחורה נכה
מרוסיה שהשתתפה במחנה בשנה שעברה ,ביקשה גם
השנה לחזור ולהשתתף .במחנה היא סיפרה לנו כיצד
חבריה ובני משפחתה ניסו לשכנע אותה שלא תטוס לארץ
תחת הפגזות ולחימה ,אך היא לא ויתרה.

(לצד המשפחות מנחל עוז שהתארחו במקום) ,וכמדי שנה
היה המחנה גדוש פעילויות מאתגרות ומהנות שמשתתפיו
לא זוכים להן בשגרת חייהם ,כמו אומגה מצוק בגלבוע,
פסטיבל זמרים בקיבוץ מגל ,סדנת אפייה עם קונדיטור
מצליח ,מסיבת אוזניות ,ומעל הכול  -בילויים כיפיים כמעט
מדי ערב :בערב אחד "בירה ונשירה" ,ובערב אחר מסיבת
ריקודים סוערת בכרמל עד השעות הקטנות של הלילה.

שרון בזנוס מנצרת עלית עושה אומגה מצוק גפת בגלבוע

הספק ביכולתנו להצליח היה גדול ,אך במאמצי
המתנדבים ,העובדות הסוציאליות ,צוות סניף חיפה
ותרומות נדיבות – הצלחנו לעמוד במשימה .המחנה
התקיים במשך שבוע ימים בכפר הנוער הדסה נעורים

משתתפי המחנה חוגגים במים

משתתפי המחנה ומתנדבים בתמונה קבוצתית

טיה ,משתתפת נכה מרוסיה" :אמרו לי שאני משוגעת שאני באה לארץ במלחמה,
אבל לא ויתרתי"

משחקים בחול
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סניף חיפה
חוזרת
נתינה
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
יום אחד נשמעה נקישה בדלת המשרד של סניף איל"ן
חיפה .על סף הדלת עמד אדם מבוגר שעון על מקלו ואמר
"אני רוצה לתרום".
סיטואציה כזו אינה רגילה במחוזותינו :תרומה בהבאה
אישית.
קרן הרצוג ,מנהלת החשבונות של המשרד בחיפה ,טיפלה
בתרומה (במזומן) ומביאה את הסיפור האישי" :מסתבר
שהאיש קיבל עזרה מאיל"ן חיפה לפני כ 30-שנה לרכישת
רכב ,והיום הוא מרגיש צורך להחזיר את הכסף ,כך שיוכל
לשמש עבור נכה איל"ן אחר" ,מספרת קרן.
התרגשנו עד דמעות .ניגשנו לתורם ושיבחנו אותו על
המחשבה ועל הנתינה .התורם ביקש להישאר באלמוניותו
אך יצא מהמשרד בהרגשה טובה ועם תעודת הוקרה.
סיפור מעורר השראה ומחשבה.

שנים ושייחלנו למימושו .לצערי ,חלק מהמשתקמים שהיו
שותפים לחלום לא זכו להגיע לרגע הזה.
לאורך כל הדרך ליוו אותנו שותפים רבים שפעלו ותרמו
להנעת המהלך ולקידום הבנייה וכיבדו אותנו גם בנוכחותם
ביום חגנו .בין הבאים :מנכ"ל משרד הרווחה ,מר יוסי סילמן;
סגן ראש עיריית חיפה; נציגי המוסד לביטוח לאומי; בני
משפחת לבנשטיין; יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי; מנכ"ל
איל"ן ,מר שמעון צוריאלי; חבר ועדת ההיגוי של הבית ,מר
איציק רוזנר; יו"ר איל"ן חיפה ,הגב' שרה לבנשטיין; מנהל
הפרויקט ,מר עוזי פרלה; ומנהל בית קסלר ,מר משה
דולב ,שליווה אותנו לאורך הדרך והושיט ידִ .אתם גדשו את
האולם מתנדבי איל"ן; מכרינו וידידנו; עובדי איל"ן; הגב' נילי
אלגביש ,מנהלת בית מרים לשעבר; הגב' ניצה נבו ,עו"ס
איל"ן חיפה לשעבר; ומנהלות סניף איל"ן חיפה בעבר ,הגב'
חיה בוגדנובסקי והגב' סיגל לזרוביץ.
במעמד זה נקבעה מזוזה על ידי הרב קליין ,נגזר הסרט,
הוסר הלוט מעל השלטים המקדמים את פני הבאים לבית,
הוענק מפתח הבית לבני משפחת לבנשטיין ,וכמובן נישאו
דברי ברכה ותודה .כמו כן ,הוקרן סרטון מרגש על הפעילות

בית מרים

טקס חנוכת בית מרים החדש

מאת :דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים
היום הגדול הגיע!

ביום שלישי 1 ,ביולי  ,2014התקיים אירוע מרגש וחגיגי –
חנוכת בית מרים החדש.
עבור כולנו ,ובראש ובראשונה עבור משתקמי בית מרים,
היה זה יום חג ,יום של התגשמות חלום ,חלום שנרקם לאורך

מנכ"ל משרד הרווחה ,מר יוסי סילמן ,ויו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,גזרו את הסרט
בטקס חנוכת בית מרים

מפתח הבית הוענק למר עמוס לבנשטיין ,בנה של מרים לבנשטיין ז"ל ,שעל שמה נקרא הבית

38

דברי ברכה
מרים
בית
חנוכת
בטקס
מאת :אילנה נקוריאקוב ,משתקמת בית מרים
שמי אילנה נקוריאקוב .אני בת  28ומתגוררת בקריית ים.
הגעתי לבית מרים אחרי חמש שנים ,שהיו עבורי כמו נצח,
שבהן הייתי בבית .אני מאושרת מאוד להיות חלק מבית
מרים כבר ארבע שנים.

אורחים יקרים רבים כיבדו אותנו בנוכחותם

בית מרים הוא מקום שבו חבריי ואני מציבים מטרות
ומגשימים אותן .במשך שנים רבות חלמנו על בית גדול
ומרווח שאפשר יהיה לנוע בו בחופשיות ,לצייר ,ליצור ולחגוג
אירועים .לחלום הזה היו שותפים חברים נוספים שלצערי
לא זכו להגיע לרגע הזה.
היום ,ביום חגיגי שכזה ,יום של התרגשות אדירה ושל
הגשמת חלום ,אני רוצה להגיד לכל מי שהיה שותף
להקמת הבית החדש תודה רבה ולאחל לכולנו דרך צלחה.

שלומי זוהר ,משתקם בית מרים ,העניק מדליה מקרמיקה ,שי שהוכן
בבית מרים ,למנכ"ל משרד הרווחה ,מר יוסי סילמן

ועל הווי החיים בבית מרים ברוחה ובדרכה של הגב' מרים
לבנשטיין ז"ל ,מייסדת איל"ן חיפה ומקימת הבית ,ותלמידים
צעירים מבית הספר אופקים הנעימו לנו בשירתם.
לרבים מהנוכחים היה זה המפגש הראשון עם הבית
החדש .המשתקמים והאורחים התרשמו מאוד מהבית
הנגיש ,הגדול ,המרווח והשופע אור .הבית נבנה
בסטנדרטים גבוהים ביותר ,יצויד בציוד מקצועי ,חדיש
ואיכותי המותאם לצורכי הנכים ויכלול מגוון חדרי טיפול,
תעסוקה ,יצירה ופנאי .כל אלה יאפשרו לנו להמשיך
בעשייה הנוכחית ,למצות את הפוטנציאל הטמון בכל אחד
ואחת מהמשתקמים ,לספק תנאים הולמים להתפתחותם,
להכשיר את המשתקמים לחיים עצמאיים ככל האפשר
ולהיטיב את איכות חייהם .את הבית אפיינה תמיד פעילות
חברתית ענפה בין כותלי הבית ומחוצה לו ,טיולים ומסיבות
בשיתוף הקהילה .לקראת המעבר עתידים להצטרף
חברים חדשים ,משתקמים נוספים שירחיבו את המעגל
החברתי וייהנו מהאווירה המשפחתית והחמה .נעשה כל
שביכולתנו כדי לשמר את הרוח המיוחדת הזאת גם בבית
החדש.
זוהי הזדמנות נוספת עבורי להודות לכל השותפים לדרך
על חלקם בהגשמת החלום ולאחל לכולנו שנה טובה ודרך
צלחה!

אילנה נקוריאקוב ,משתקמת בית מרים ,נושאת ברכה בטקס חנוכת הבית
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סניף חיפה
האתר
בית מרים מעל גלי
מאת :שרונה שנהר  ,מנהלת סניף איל"ן חיפה,
לקראת טקס פתיחת בית מרים נתבקשנו לעשות קצת יחסי
ציבור לאירוע .יצרתי קשר עם רדיו חיפה וביקשתי להעלות
את הנושא של איל"ן חיפה ושל חנוכת בית מרים כהכנה
לאירוע עצמו.
רדיו חם אש הרים את הכפפה והסכים לארח אותנו במהלך
שעתיים של שידור .יתרה מכך ,צוות התכנית הקים אולפן
שידור בבית קסלר ,כך שדיירי הבית יכלו לצפות במתרחש.
בתכנית התראיינו רו"ח אהוד רצאבי – יו"ר איל"ן ,דפנה
הולנברג – מנהלת בית מרים ,משה דולב – מנהל בית קסלר
ואילנה נקוריאקוב – משתקמת בבית מרים שכבשה את לב
המאזינים בדבריה .המרואיינים חשפו בפני תושבי העיר
וסביבתה את פעילות איל"ן חיפה על מבחר מוסדותיו.

מכתב למשפחות
שלושת הנערים
מאת :לירן לוגשי ,משתקם בית מרים
את המכתב הזה כתבתי למשפחות הנערים גיל-עד שער,
נפתלי פרנקל ואייל יפרח זכרם לברכה ,שנחטפו ונרצחו,
לאחר שהתפרסמו הבשורות הקשות .מאז חווינו מלחמה,
מבצע צוק איתן ,שבה נהרגו ונפצעו חיילים ואזרחים .אני
חושב שהמצב הביטחוני רגיש ,ושבכל רגע השקט יכול
להיות מופר .אני לא מאבד תקווה ומקווה שנצליח להגיע
להסכם קבע שיאפשר חיים שקטים.

תודה לרדיו חיפה על ההתגייסות!

שלום,

שמי לירן ,אני מחיפה ,בן .30
אני נכה  CPומרותק לכיסא גלגלים.
אני רוצה להשתתף בצערכם.
כואב לי שזאת התוצ אה ,ואני מ אחל לכם שלא
תדעו עוד צער.

בית מרים מעל גלי האתר

אמרה למחשבה

מאת :היאם שחאדה ,משתקמת בית מרים

"כל עכבה לטובה" – אמרה זו מציגה רעיון עם אופטימיות.
משמעותה שעיכובים בדרך יביאו בסופו של דבר ברכה.
בחרתי באמרה זו משום שמיום שהגעתי לבית מרים בשנת
 2006שמעתי על תכניות לבניית בית חדש .במשך כל הזמן
הזה ,כל השנים ,חלמנו המשתקמים ואני ,ההנהלה והצוות
על בית חדש .בכל התכנסות ובכל חג עלה הנושא .חיכינו
בסבלנות וקיווינו שייבנה בית גדול ומרווח עם הרבה מקום,
שנוכל ליצור ,ללמוד ,להתקדם ולהתפתח ,וכמובן לנוע
בחופשיות .עכשיו סוף סוף החלום שלנו התגשם!
אח ָ'ירה ִפ ָיהא
בערבית מקובל לומר :ك ُْل تَأْ ِخ َرية ِفي َها ِخ َرية (ּכֹל ַת ִ
ִח ָ'ירה) – בכל איחור יש טוב ,כל עיכוב בדרך סופו להביא
ברכה.
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ובאותה הרוח ברוסיתВсе что ни делается - все к :
לּוצ ֶ'ׁשמּו) – כל מה
(פ ְסיֹו ְצ'טֹו נִ י ְדיֵ ָליֵ ְט ְסיָ ה ְפ ְסיֹו ְק ְ
ְ лучшему
שקורה ,קורה לטובה.

שמעתי א תכם מדברים בטלוויזיה ומ אוד התרג שתי.
הדברים נ געו ללבי.
זה מראה שיש לכם הרבה כוחות להמשיך.
דעו שגם אנחנו אִ ת כם.
כששמעתי על הח טיפה תכננתי לכתוב לכם מכתב
לחזק את כם ,לשלוח לכם אמונה ,ת קווה וכוח.
קי וויתי שהתוצ אות יהיו אח רות.
עצוב לי שאי אפשר להרגיש ביטחון בבית ,אבל
בזכות אנשים כמוכם אני מרגיש שיש עוד תק ווה.
אני מ חזק את כם!

סניף חיפה
לתל אביב
טיול בית מרים
מאת :נטשה צבקין ,משתקמת בית מרים
ביום שני בבוקר 9 ,ביוני  ,2014נסענו חבריי ואני לטיול
בתל אביב .המקום הראשון שביקרנו היה מתחם התחנה.
במקום פעלה תחנת הרכבת בקו יפו-ירושלים משנת 1892
ועד  .1948במתחם יש הרבה מבנים ישנים שעברו שחזור,
והיום יש בהם חנויות בגדים ,נעליים ,משחקי חשיבה מעץ,
גלידרייה ועוד .במרכז יש מקום למנוחה עם ספסלים
ושמשיות .נהנינו להסתובב במתחם ,ומשם המשכנו למרכז
החושים ,שהוא מרכז המבקרים של קוקה קולה .ביקרנו
בחדרי ההדגמה הנגישים ,עברנו מחדר לחדר ,ובכל מקום
הייתה פעילות שונה .ראינו סרטון על הממציא של המשקה,
שיחקנו משחק טריוויה ,ובחדר אחד הייתה תצוגה של המון
פחיות קולה ,וגם של פחית שיכולה לטוס לחלל .צפינו
בסרט בתלת ממד עם משקפיים מיוחדים ,וראינו מלמעלה
את פס הייצור של המשקאות .ביום שבו ביקרנו ייצרו
ספרייט .בסוף הסיור בחר כל אחד מאתנו את המשקה
שהוא הכי אוהב וקיבל במתנה מגנט של קוקה קולה.
נהניתי מאוד מהביקור ,מההדרכה ומההסברים.
סיימנו את הטיול במסעדת זינגר'ס בחדרה .נהניתי לשבת
עם החברים שלי במסעדה .המקום היה יפה בעיניי ,והאוכל
היה טעים.
אני אוהבת לטייל ,וכשאני מטיילת אני שמחה .תודה לצוות
בית מרים.

בית קסלר

בית קסלר זכה זו השנה הרביעית
בחמישה כוכבי איכות מהאיגוד
הישראלי לאיכות

מאת :משה דולב ,מנהל בית קסלר

מיזם האיכות והמצוינות משמש זרז ליישום הערכים ,החזון
והאסטרטגיה של המעון .בלב מדיניות האיכות נמצא
מודל "השיפור המתמיד של תהליכים" והחתירה לאיכות
ולמצוינות .את המדיניות התווה הצוות לאיכות ומצוינות,
והיא קיבלה את ברכת הדרך ואת תמיכת דירקטוריון
העמותה והוועד המנהל במעון.
עיקרי מדיניות האיכות
• התמקדות בדיירים ושיפור מתמיד של איכות חייהם
• טיפוח מצוינות מקצועית
• שיפור תהליכים מתמיד וחתירה לתוצאות מדידות
• שיתוף הדיירים ,העובדים והקהילה בתהליכים המרכזיים

אסטרטגיה
אסטרטגיית המעון מתמקדת ביצירת סביבה חמה ,תומכת,
מהנה ומאתגרת שמעורבת באופן פעיל בקהילה ,משתפת
בעלי עניין בהשגתה ונתמכת בתפיסת עולם האומרת:
"סוד ההצלחה טמון באנשים ובגיוס הכוחות שיש בכל
אחד להשגת מטרותיו ומטרות המעון".

התהליכים המרכזיים במעון
1 .1שירות לדייר הכולל טיפול ,רפואה ,שיקום,
משתקמי בית מרים במתחם התחנה בתל אביב

תעסוקה ופנאי
2 .2ניהול כלכלי
3 .3ניהול משאבי אנוש – גיוס ,הדרכה ,פיתוח ושימור
4 .4ניהול משק ואחזקה – רכש ,תחזוקה ,שירות ,אנרגיה
5 .5ניהול קשרי קהילה – גיוס מתנדבים והפעלתם ,שיתופי
פעולה ומינוף הזדמנויות

חלק מהקבוצה במרכז החושים ,מרכז המבקרים של קוקה קולה
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סניף חיפה
המסקרן
העבר
אל
מסע
מאת :חמודי אבו נאסר דייר בית קסלר
ב 19-במרץ  2014יצאתי לטיול לים המלח שארגן בית
קסלר ,ובדרך נפרדנו לימים אחדים מהטבע הירוק ונכנסנו
ברכבים שלנו למדבר ים המלח המופלא .אני אישית
מאוהב בעבר ומתעניין בחיים שלפני העולם המודרני,
בחיי בני אדם שלבשו סמרטוטים והלכו במדבריות ואולי
נהנו יותר מהחיים הפשוטים .לכן שמחתי מאוד לבקר בגן
הלאומי מצדה הכולל את הר מצדה ואת עתיקותיו.
הצוות הנהדר שליווה אותנו למסע זה ,שבראשו עמדה
פנינה מנהלת התעסוקה בבית קסלר ,רצו שנרגיש שווים
לאנשים בריאים פיזית והתעקשו שנעלה ברכבל לקצה
ההר .זו הייתה חוויה של פעם בחיים למרות הקשיים.
אני מודה לאיגוד איל"ן ,למשה מנהל המעון ,לפנינה ,לסופי
האחות בבית קסלר ,למטפלים ולמטפלות ,לנהגים עופר
ושמחה ולכל מי שתרם את חלקו ביציאה לטיול לים המלח.

מרכז הספורט איל"ן חיפה
אליפות אירופה בשחייה באיינדהובן,
הולנד

אליפות העולם בשחייה לנכים התקיימה השנה באיינדהובן
שבהולנד בהשתתפות  496ספורטאים שהגיעו מ28-
מדינות .נבחרת ישראל בשחייה חזרה עטורת מדליות
והישגים.
את שחייני חיפה מאמן כל השנה במסירות ובמקצועיות
יעקב בנינסון ,המאמן הלאומי.
נבחרת איל"ן חיפה התקבלה בברכות במועדון הספורט.
ספורטאיה זכו בהישגים הבאים:
שם
ענבל פיזרו

מקצה
 50מ' חופשי
 200מ' חופשי
 100מ' חופשי
 200מ' חופשי
 100מ'
 50מ' גב

מקום
2
2
3
4
6
5

פרס
מדליית כסף
מדליית כסף
מדליית ארד

איאד שלבי

שבר
את שיא
אירופה

 150מ' מעורב

מור מסרי

יוליה
גאידצ'וק

 50מ'
 50מ'
 100מ' חופשי

5
6
8

 400מ' חופשי

4

שיא אישי
שיא אישי
שיא אישי
וכניסה
לסגל
נבחרת
ישראל

מימין :חמודי בעת ביקור אורח תורם ומנ כ"ל אי ל"ן בבית קסלר

הראל הלוי

 50מ'

5

ורוניקה
גירנקו

 50מ' חזה
 100מ'
 100מ'
 50מ'
 200מ'

8

יצחק
ממיסטלוב

הערות

0.37.50
שיא אישי

2
2
5

מדליית כסף
מדליית כסף

* ראוי לציין שאיאד שלבי שחה את משחה  150מ' עם נכים
בדרגת נכות קלה יותר (קלס  ,)3ואילו שחה עם נכים קלס 2
היה זוכה במדליית זהב!
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בשחייה
אליפות החורף
מאת :רעות שיטרית ,מזכירת מרכז הספורט
אליפות החורף התקיימה ב 18-במרץ  2014במרכז
הספורט איל"ן חיפה ,והשתתפו בה  64שחיינים משישה
מועדונים ,בהם איל"ן חיפה ,איל"ן רמת גן ,בית הלוחם תל
אביב ,בית הלוחם חיפה ,בית איזי שפירא ונביעות חרמון.
איל"ן חיפה שלח  15ספורטאים ,בהם שבעה מהסגל של
נבחרת ישראל.
בתחילת התחרות נבחרו שני הספורטאים המצטיינים
לנוער :מרק מליאר בן ה 14-שמתאמן במרכז ספורט איל"ן
חיפה כשמונה שנים ונבחר כבר פעמיים ברציפות כשחיין
מצטיין לנוער ,וכן ורוניקה גירנקו בת ה 16-שמתאמנת גם
היא במרכז הספורט איל"ן חיפה זה שלוש שנים.
התחרות הייתה מאורגנת היטב ,והשחיינים של איל"ן חיפה
השיגו תוצאות טובות למדי:
• ענבל פיזרו שהגיעה לשני המקומות הראשונים ב200-
ו 100-מ' חתירה.

הופעת להקת הורה איל"ן
בפסטיבל כרמיאל
חיפה
כתבה :רויטל שורץ-סבירסקי
הורה איל"ן חיפה הוקמה לפני  26שנה על ידי נוגה רוזנטל
על פי רעיון שהובא מגרמניה :ריקודים על כיסאות גלגלים
בליווי בני זוג מתנדבים עומדים .הכוריאוגרפית והמרקידה
של הלהקה היא מרגריטה פוליאקוב ,ששמה דגש על
ריקודים סלוניים ולטיניים .הלהקה מונה  24רקדנים
ומשתתפת במיזמי הסברה בנושאי נגישות וקבלת השונה.
הורה איל"ן חיפה ,להקת הריקודים הוותיקה מסוגה בארץ,
הופיעה בפסטיבל כרמיאל במסגרת  100%אמנות .הלהקה
הופיעה בשני קטעים :מיקס טנגו-ואלס וואלס ספרדי.
קבוצת ריקודים נוספת מהלהקה ,רקדני תמר ,הופיעה
גם היא במסגרות אלו בקטע שנקרא "מפגשים" .הקבוצה
הופיעה בסגנון ריקוד אמנותי עם יושבים בלבד וללא סיוע
של בן זוג עומד .המרקידה והכוריאוגרפית של קבוצה זו
היא תמר סרוקה.

• איאד שלבי שניצח ב 200-מ'
חופשי ו 150-מ' מעורב.
• מור מסרי שניצח ב 100-מ'
חתירה ו 50-מ' פרפר.
• ורוניקה גירנקו שניצחה ב200-
מ' חתירה וב 150-מ' מעורב.
• יוליה גאידצ'וק שניצחה ב200-
מ' מעורב ,ב 400-מ' חתירה וב-
 100מ' גב.
• מרק מליאר שניצח ב 100-מ'
גב וב 200-מ' מעורב.
• אריק מליאר שניצח ב 100-מ'
גב וב 100-מ' חתירה.

להקת הורה איל"ן חיפה בפסטיבל המחולות בכרמיאל
מרק מליאר וורוניקה גירנקו

• השנה השתתף לראשונה הספורטאי הצעיר ביותר ,אלון
אליעז בן ה ,10-וזכה בשתי מדליות הישגיות.

לתמונה :אליפות החורף בשחייה – זינוק למים!
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סניף חיפה
סניף ירושלים
הורה איל"ן חיפה השתתפה חגיגות ט"ו באב –
הכול
למרות
לקהילה
ההוקרה
באירוע
מאת :לאה שטקל ,מנהלת סניף ירושלים
קריית ביאליק
נגישה
מאת :רויטל סבירסקי
קהילה נגישה קריית ביאליק חגגה ב 13-במאי ,2014
במעמד ראש העיר מר אלי דוקורסקי ,בכירי העירייה,
אורחים ועמיתים מכל אזור הצפון ,את יום הולדתה החמישי
באירוע תרבותי מרגש במרכז דני זק .להקות ריקודים
ושירה ,בהן להקות של
אנשים עם מוגבלויות
בהרכבים שונים
ומגוונים ,העניקו חוויה
של ממש לקהל שבא
לאירוע .בין השאר
הופיעו הרכבי להקות
הריקודים על כיסאות
גלגלים הורה איל"ן
חיפה (מליאת הלהקה
ורקדני תמר) ולטינו-
גל מבית הלוחם חיפה,
חבורת הזמר הקול
פתוח מקריית ביאליק,
להקת הרקדניות של
סטודיו שרון פז והזמרת רוני קראוס מהכיתה התקשורתית
באורט ביאליק.

ימי הקיץ השנה היו ימים קשים של לחימה ,ירי טילים לערים
ובעיקר לדרום ,מתח רב ,דאגה לשלום החיילים ותושבי
הדרום ,ובעיקר ניסיון להמשיך בשגרת החיים והפעילויות.
בירושלים ,כשהנחיות פיקוד העורף התירו זאת ,קיימנו
פעילויות עם התכנסויות מרובות משתתפים .עם התקרב
ט"ו באב חשבנו שאין סיבה טובה מזו לקיים פעילות ולדבר
על יום האהבה .בהתרעה קצרה הצלחנו לגייס את הזמר
יובל דור למופע של שירים ,סיפורים ומילים על אהבה
שבינו לבינה ובינינו כבני אדם ולערב של קירוב לבבות,
תמיכה וחיזוק .יובל הגיע בהתלהבות והצליח להתחבר
ולהלהיב את כולם בצניעות ובנעימות .ההיענות הייתה
מרשימה ,ונדמה שהאנשים חיפשו עילה לצאת מהבית
ולקבל מעט חום ,אחווה ושמחה .אפשרנו לכל המעוניינים
בכך להצטרף :חברי קהילה תומכת ,חברי המועדון
החברתי ,דיירי המעון בגילה וילדי בית תמר.
הערב חיזק את ההרגשה כי כולנו ביחד תומכים זה בזו
ונותנים כוח לעמוד באתגרים ובמצבי משבר .תודות
למארגנות נאוה לבון ואירית בנימין.

את האירוע המרגש הנחה בכישרון וברגש חם מנהל אגף
החינוך בעיריית קריית ביאליק ,מר עמי ראובן .את הערב
המיוחד ארגנו מתנדבי קהילה נגישה בעיר הדואגים
לאנשים עם מוגבלות ,יו"ר וחברת מועצת העיר ,ד"ר רויטל
שורץ-סבירסקי ,ורכז הקהילה הנגישה בעיר ,מר שמעון
לוין .מחוץ לאולם הוצבו דוכני מכירה ומידע של ארגוני
אנשים עם מוגבלויות.
ט"ו באב למרות המצב – נאוה לבון מעניקה שי לזמר יובל דור

למרות המצב – הזמר יובל דור מרעיף חום ,שמחה ואהבה
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ט"ו באב למרות המצב – הזמר יובל דור בהופעה

סניף ירושלים
לצפון הארץ
תמר
בית
טיול
מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר
"לגעת במים ובעיסת הנייר היה הכי כיף" ,כך סיכם ל' את
החוויה הכי טובה שהייתה לו מהטיול .לעומתו התעקשה א'
כי "הכי כיף היה לבחור ,לקטוף תותים לבד ולאכול ,בלי
לבקש עזרה מאף אחד".

שהתלוו לטיול וסייעו רבות ,יצר חוויה ייחודית בכל נתיבי
המסלול .הטיול כלל סיור בעכו העתיקה ,ביקור בראש
הנקרה ואירוח במקום ייחודי שנקרא "הבית של כרמלה"
במושב עמקא ,שם הוגש לנו אוכל אותנטי מתובל
בסיפורים ,בשירים ,בריקודים ובהדרכה של אריגה בכפות
תמרים .בגן שמואל נחשפנו לגידול אורגני של תות שדה
הגדל מעל לקרקע ,חוויה יוצאת דופן שבה קיבלנו הסברים
על גידולים אורגניים ונהנינו לקטוף ולטעום תותים טריים,
לשתות שייק תותים ולאכול פיתה מהטאבון.
לנו במרכז הנופש בלב הגליל המערבי ,ובערבים בילינו,
שרנו ושמחנו עם ההורים .גם ההורים ציינו כי שמחו מאוד
להצטרף לטיול ונהנו מכל רגע .חזרנו עייפים ומרוצים!

טיול לצפון -ילדי בית תמר בביקור בראש הנקרה

השנה יצאו דיירי בית תמר לשלושה ימי טיול בצפון הארץ,
בגליל העליון והמערבי .לטיול הוזמנו הורי הילדים ,וחלקם
שמחו על ההזמנה והצטרפו .מטרות הטיול היו להעמיק
את הקשר ואת הגיבוש בין ההורים לילדיהם המשולבים
בבית תמר ,להעמיק את תחושת השייכות והמחויבות לארץ
ישראל ,נופיה ואתריה ,להכיר את האזור ואת מאפייניו,
ולבסוף ,ללמוד בדרך חווייתית על ישראל כמדינה רב-
תרבותית.

טיול לצפון – אלי בקטיף תותים

השילוב בין ההורים ,הילדים והמתנדבים מהארץ ומחו"ל,

ליאור ומונתסר בסיור בנקרות
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טיול לצפון – דניאל והאם שרונה בקטיף תותים

סניף ירושלים
שוד וסחר בעתיקות
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות
"כל אחד יכול להיות אינדיאנה ג'ונס ולחשוף שודדי עתיקות
אם רק יגלה ערנות ואחריות אזרחית" ,הדגיש ד"ר איתן קליין
בראשית המפגש שלו עם חברי הקהילה התומכת .ד"ר
קליין ,העומד בראש היחידה לשוד ומסחר בעתיקות ברשות
העתיקות ,ריתק את המאזינים בעלילות על מארבים
באישון לילה באתרי חפירות ארכאולוגיות ,על מעצרים של
גנבי עתיקות ועל מעקבים ממושכים אחר סוחרי עתיקות
ומבריחים.
היחידה לשוד ומסחר בעתיקות מונה כ 15-איש בלבד
המוקפצים בשעות לא שעות לאתרים נידחים ,כשכל
מטרתם לשמר את הפריטים העתיקים המלמדים אותנו
על אורחות החיים וההיסטוריה של ארצנו ,רגע לפני שהם
נעלמים לחו"ל ולאוספים פרטיים ,שם קשה מאוד לאתר
אותם .ד"ר קליין סיפר כי לעתים יש גם החמצות וכישלונות,
ומתחת לאפנו נהרסים ומושחתים אתרים שלמים ,אך
בשיתוף צה"ל והמשטרה מצליחים פעמים רבות לסכל את
השוד והביזה.

נופר חזות,
בת שירות לאומי בבית תמר,
הצטיינות
אות
מקבלת
מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר
ביום א' ,י"א באייר התשע"ד 11 ,במאי  ,2014במעמד מכובד
בהר הרצל ,התקיים טקס למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי
לשנת  .2014במעמד נכחו חה"כ אורי אורבך ,האלוף (מיל')
דוד עברי ,גוסטי יהושוע ברוורמן ,שר-שלום ג'רבי ,פרופ'
אריאל פלדשטיין ,חברי כנסת ,מנכ"לי הגופים המוכרים
בשירות הלאומי-אזרחי ,וכמובן ,בנות שירות לאומי ובני
שירות לאומי מרחבי הארץ .מבין אלפי מתנדבים נבחרו
שמונה מתנדבים מצטיינים ,ובהם נופר שלנו.
נופר חזות הצטרפה לבית תמר בתחילת ספטמבר 2013
כבת שירות .באישיותה הכובשת היא מבצעת את תפקידה
על הצד הטוב ביותר .נופר גמישה ומתאימה את עצמה
לצורכי הבית .היא יוזמת ,מסייעת ומשמחת את הדיירים.
שמחת החיים שלה כובשת ומאפילה על שגרה של קשיים
פיזיים ונפשיים האופפים לעתים את דיירי הבית הסובלים
מנכויות קשות .יכולותיה בשימושי המחשב מסייעות
לדיירים ולצוות למנף את יכולותיהם .בכל מקום שנופר
נוכחת מוקרן טוב לבה על סביבתה .דיירי בית תמר והצוות
מעריכים את נופר ,אוהבים אותה ומאחלים לה כל טוב.

קהילות תומכות – שוד וסחר בעתיקות ,סיור בעיר העתיקה

נופר חזות עם תעודת ההצטיינות
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סניף מודיעין
סניף לוד
לאימהותלודילדי הסניף סניף מודיעין –
כיף
יום
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף
מכבד
,
ך
תומ
מעניק,
מאת :יהורם גלילי ,דובר סניף מודיעין
באמצע יוני ארגן סניף איל"ן לוד יום כיף מפנק לאימהות
של ילדי הסניף כדי לשחרר אותן לרגע מהשגרה השוחקת
והמורכבת שהן חוות יום-יום.

פתחנו את הבוקר בארוחה נפלאה בקיבוץ יד השמונה
ובמפגש שיח מרגש בין אימהות לצוות הסניף (היו"ר נחמן
פרידמן ואנוכי ,עו"ס הסניף) .לאחר מכן נסענו למלון הספא
כרמים שבהרי ירושלים ,ובו חווינו יום שלם של פינוקים,
שכללו בין השאר בילוי במתקני הספא ,עיסוי לכל אחת
מהאימהות ,רחצה בבריכות ,ארוחת צהריים משובחת,
ובסוף היום סדנת יוגה צחוק משחררת .בדרך חזרה הביתה
קיבלה כל אחת מהאימהות ערכת יופי וטיפוח תרומת "סבון
של פעם" שגויסה על ידי יו"ר הסניף.
לכל אורך היום ובסיומו הודו האימהות לצוות על החוויה
המיוחדת ,המפרגנת והמשחררת שזכו לה והביעו את
תקוותן לפעילויות כאלו גם בעתיד.

סניף איל"ן מודיעין העניק  6,000ש"ח למימון הסעות לחייל
נועם אוטולונגי לבסיס שבו הוא משרת .את התרומה
העניקו יו"ר הסניף ,עו"ד שלום דהאן ,וד"ר יוסי מלר ,העו"ס
הראשי ,להוריו של נועם ,שלמרות נכותו נוסע מדי יום
בתחבורה ציבורית לשירותו הצבאי.
התרומה הוענקה ביום גיבוש שיזם הסניף להורי איל"ן
מודיעין בירושלים ,שבו השתתפו כ 40-הורים וכמה מחברי
הנהלת הסניף .יום הגיבוש כלל פעילויות רבות בירושלים:
סיור מרתק במנהרות הכותל ,ארוחת ערב חלבית עשירה
בקפה גרג שבשדרות ממילא ,צפייה בחיזיון האורקולי
במגדל דוד במהלך פסטיבל האורות המרהיב שנערך
בעיר ,ולסיום קפה ומאפה במאפיית אנג'ל.
במהלך הסיור הודה יו"ר הסניף לכל התורמים הנכבדים
שאפשרו ליום הגיבוש לצאת לדרך ,ואף חילק להם
תעודות הוקרה .בין התורמים :חבר המועצה מר דן ליכטמן,
המכהן כסמנכ"ל אגד תעבורה ,שתרם את האוטובוס ואת
הנהג שליוו את ההורים לאורך כל הסיור זו השנה השנייה
ברציפות ,למר אלרן בר שישת ולגב' טל ישראל ,מבעלי
קפה גרג בשדרות ממילא ,וכמובן לכל מי שנטל חלק
במלאכה מאחורי הקלעים :חברת ההנהלה ,הגב' אביבה
ללזאר ,וגזבר הסניף ,מר עמוס כהן.
חבר המועצה מר ליכטמן אמר להורי איל"ן מודיעין:

אמהות ילדי סניף איל״ן לוד עם העו״סית מלי ברקוביץ
ביום כיף שארגן הסניף

עו"ס ראשי ,ד"ר יוסי מלר ,ויו"ר הסניף ,עו"ד שלום דהאן ,עם הוריו של
נועם אוטולונגי .צילום :יהורם גלילי

אמהות ילדי סניף איל״ן לוד עם העו״סית מלי ברקוביץ
ביום כיף שארגן הסניף
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הורי ילדי איל"ן מודיעין בסיור במנהרות הכותל

סניף מודיעין
הנהלת הסניף
כבוד לחבר
מאת :יהורם גלילי ,דובר סניף מודיעין

מר אלרן בר שישת ממסעדת גרג בירושלים מקבל תעודת הוקרה מיו"ר
הסניף ,עו"ד שלום דהאן .צילום :יהורם גלילי

מר מוטי בלימן – צלם בהתנדבות ,חבר הנהלת סניף איל"ן
מודיעין וחבר במקהלה העירונית קו התפר – חגג ביום
חמישי האחרון עם צלמים וצלמות נוספים ממועדון הצילום
העירוני פיקסל את פתיחת תערוכת הצילומים השנתית
שכותרתה" :מחנ-יודה  24שעות  24מבטים" (אוצר :דורון
אדר) .את הטקס החגיגי של פתיחת התערוכה הנחה
מנחם כהנא ,ומשתתפים בה גם הצלמים הבאים :אדם
רובינשטיין ,אורי גרונדלנד ,איתמר גלזר ,אסתר אדמית,
אלי כהן ,אריה קול ,בועז פרברוב ,גדעון שטרית ,גלעד בן
יקר ,דורון אדר ,זהבית קריב ענבל ,חמו כרם ,יגאל חכמון,
יואל סלפק ,יעקוב הרלינג ,ירון קולר ,משה רוזנברג ,נטליה
נסטרוב ,רותי בריט ,ריקרדו סקלי ,שחר שובל ,שלמה
בורר ושרה גולד.
מר מוטי בלימן ,המציג בתערוכה חמישה צילומים
מרהיבים של שוק מחנה יהודה בירושלים ,הופתע לראות
בפתיחת התערוכה את יו"ר סניף מודיעין ,עו"ד שלום דהאן,
שאף הצטלם אתו ליד אחד הצילומים שלו.

חבר המועצה מר דני ליכטמן מקבל תעודת הוקרה מיו"ר הסניף ,עו"ד
שלום דהאן .צילום :יהורם גלילי

"בהחלט מגיע לכם אוטובוס ליום גיבוש כזה גם
בשנה הבאה" .וד"ר מלר הוסיף ואמר" :הסניף של איל"ן
מודיעין הוא הסניף היחיד שעושה אירועים כאלה ,במיוחד
כשמדובר בסניף חדש יחסית .תמשיכו לעשות את מה
שאתם עושים לטובת הילדים של איל"ן מודיעין .כל עוד אני
באיל"ן ,לא נסיר את תמיכת הסיוע הכפולה שלנו בסניף
מודיעין".
יו"ר הסניף ציין כי "יוסי מלר נותן את הלב והנשמה לסניף
שלנו עם המנכ"ל שמעון צוריאלי והסמנכ"לית ענת
לוי ,וזה בא לידי ביטוי בתמיכה הכפולה שאנו מקבלים
מאיל"ן הארצי .התודה הראשונה שלי היא לכם ,ההורים,
כי התרגשתי מאוד לראות את האוטובוס מלא .זה נותן לי
הרבה כוח למשימות חדשות .בהזדמנות זו אני מודה לכל
חברי הנהלת איל"ן על ההירתמות ומברך את הנהלת איל"ן
בכלל ואת הגזבר עמוס כהן שדוחף ומקדם .אני מברך
על הצטרפותו של הדובר החדש של הסניף ,יהורם גלילי,
שעושה זאת בהתנדבות כדי לשים את איל"ן על המפה
ומאחל לו עבודה משותפת ופורייה עם דוברת איל"ן הארצי
אביבה מובשוביץ".
תמונות :מודיעין-טיול הורים -1 -עו"ס ראשי ,ד"ר יוסי מלר,
ויו"ר הסניף ,עו"ד שלום דהאן ,עם הוריו של נועם אוטולונגי
מודיעין-טיול הורים  – 2-במנהרות הכותל
מודיעין -טיול הורים – 3תעודת הוקרה למר אילן בר ששת
מודיעין – טיול הורים  -4חבר המועצה מר דני ליכטמן עם
יו"ר הסניף ,עו"ד שלום דהאן
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יו"ר הסניף ,עו"ד שלום דהאן ,עם חבר הנהלת הסניף ,הצלם מוטי בלימן .צילום :איל"ן

סניף פתח תקווה
מלגותתקווה2014
חלוקת
ערב
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף פתח
במיטב המסורת ארוכת השנים ערך סניף איל"ן פתח תקווה
באמצע מאי טקס חלוקת מלגות לתלמידים ולסטודנטים
ממטופלי הסניף .הטקס המרגש נערך במתנ"ס עולמות
בנוכחות ראש עיריית פתח תקווה ,מר איציק ברוורמן,
רעייתו דפנה – נשיאת ארגוני המתנדבים ,רו"ח אהוד רצאבי
– יו"ר איל"ן והעו"ס הראשי של איל"ן – ד"ר יוסי מלר.
כולם כאחד שיבחו את סניף פתח תקווה ואת הפעילות
המבורכת הנעשית בו לאורך כל השנים .את הערב הנחתה
הגב' מלכה מכנס ,והתרגשות רבה התעוררה בקהל
כשהקריאה ממכתבו של אחד ממטופלי הסניף שנתמך
ונעזר בו מגיל צעיר ,התנדב לצה"ל ושמח לתרום את חלקו
לחברה ולמדינה למרות מוגבלותו הפיזית.
במהלך הטקס הוענקו מלגות ל 12-תלמידים ול3-
סטודנטיות לרכישת צורכי לימוד .באולם נכחו התלמידים
הנכים ובני משפחותיהם ,מתנדבי
איל"ן פתח תקווה ,תורמי המלגות
ואורחים נוספים .בחלק האמנותי של
הערב הופיעו רקדניות מרכז המחול
של עולמות "צעד אחר צעד" בניהולה
האמנותי של רוני לוגאסי בריקודי
פלמנקו והיפ-הופ .הערב נחתם
בשירה בציבור בהנחייתו של מויש'לה
גרשטיין ,שמלווה את איל"ן בהתנדבות
בשירה בציבור ובנגינה באקורדיון
כבר שנים רבות.

בשורה הראשונה מימין לשמאל :שרה פרידמן-מתנדבת ,מלכה מכנס ,יו"ר סניף פ"ת,
אהוד רצאבי-יו"ר איל"ן ,בני פרידמן והילד אביה לוי .בשורה השנייה מימין לשמאל :איציק
ברוורמן ראש העיר פ"ת ,מלי ברקוביץ'-עו"סית סניף פ"ת וד"ר יוסי מלר – עו"ס ראשי
איל"ן .צילום :רוני תגולדפרב

כבכל שנה ,גם השנה הטקס היה
מרגש וזכה לשבחים רבים.

סטודנטית מקבלת מלגה .צילום :רונית גולדפרב

הסטודנטית אולה מקבלת מלגה .צילום :רונית גולדפרב
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רקדניות מרכז המחול "צעד אחר צעד" .צילום :רונית גולדפרב

סניף פתח תקווה
משלחת איל"ן פתח תקווה
לגרמניה
מאת :ד"ר יוסי מלר ,העו"ס הראשי ,ומלי ברקוביץ',
עו"ס סניף פתח תקווה
באפריל השנה יצאה מטעם איל"ן פתח תקווה משלחת
של בני נוער ואנשי מקצוע לבירקנוורדר ,עיר בפרברי
ברלין ,במדינת ברנדנבורג שבגרמניה .נסיעת המשלחת
התאפשרה בזכות מימון מרכז איל"ן ,סניף פתח תקווה,
תורמים פרטיים והגרמנים .זה היה למעשה ביקור גומלין
שלנו לאחר שמשלחת מגרמניה ביקרה אצלנו במאי בשנה
שעברה.

המשלחת ברחבת בניין הרייכסטאג

המשלחת שלנו ,בת  14הנציגים ,כללה  9בני נוער בני 20-
 17עם מוגבלות פיזית ממטופלי סניף פתח תקווה (רובם
בוגרי גן מרכז הפנינה ,שהסניף מלווה אותם ,כמו את שאר
המטופלים ,מגיל הינקות ולאורך מעגל החיים) וגם ללא

המשלחת הישראלית עם נשיא הפרלמנט
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מוגבלות פיזית ,ו 5-אנשי צוות מלווים :אנחנו (יוסי מלר,
העו"ס הראשי וראש המשלחת ,ועו"ס מלי ברקוביץ' ,עו"ס
פתח תקווה) ,ירדנה טאוב (מנהלת גן מרכז הפנינה) ,לילי
דאלי (סייעת ואם הבית בגן) וטל טפרברג (פיזיותרפיסטית).
מטרת הפרויקט הייתה לחבר בין בני נוער ישראלים
וגרמנים ,נכים ושאינם נכים ,כדי להעשיר את עולמם ולקדם
את השילוב וההכלה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
במסגרות החינוך הרגילות בשתי המדינות .בגרמניה נחקק
לאחרונה חוק השילוב של תלמידים עם מוגבלויות בבתי
הספר בחינוך הרגיל ,ובבית הספר שבו התארחנו (ע"ש
רג'ין הילדברנט במחוז ברנדנבורג) לומדים  850תלמידים
שמתוכם  90עם מוגבלויות.
ביקורנו בן חמשת הימים כלל מפגשים עם נציגי הממשל
של מדינת ברנדנבורג בעיר פוטסדאם ,עם נשיא
הפרלמנט ,מר פריטש ,עם שרת החינוך ,הגב' מרטינה
מונטש ,ועם מר יורגן דוזל ,הממונה על האנשים עם
הצרכים המיוחדים בממשלת ברנדנבורג .המפגשים בבית
הספר כללו ביקור בכיתות הלימוד ,שיח בין התלמידים
הגרמנים לישראלים וראיונות על ידי צוות טלוויזיה גרמני
שסיקר את ביקורנו ואף שידר כתבה בברלין .כמו כן,
פורסמו כתבות על הביקור בעיתונות המקומית.
שתי הקבוצות ,הגרמנית והישראלית ,סיירו יחדיו גם
באתרים באזור ברלין ,דוגמת שער ברנדנבורג ,צ'ק פוינט
צ'ארלי ,אתר ההנצחה לשואה ,המוזיאון היהודי ,בניין
הרייכסטאג ,טירת סאנסוסי ועוד .המשלחת שלנו התקבלה
בחום רב ובאהבה .הקשרים הבינאישיים בין התלמידים
הישראלים לגרמנים הועמקו והועצמו .חילופי הרשמים
של אנשי הצוות עם המארחים הגרמנים והשיח המקצועי
והחברתי שהתפתח תרמו לידע המקצועי ולאווירה
החברתית הטובה והפרו את שתי הקבוצות .הייתה זו חוויה
מיוחדת ומוצלחת מאין כמוה!

המשלחת עם שרת החינוך

סניף רמת גן
מרכז הספורט ספיבק
שבע מדליות מאליפות אירופה בשחייה
שהתקיימה בהולנד

כתב :אברהם תשובה,

בזמן שבארץ נאלצו תושבי המדינה להתמודד עם מצב
החירום של מבצע צוק איתן ,שחייני נבחרת הנכים של
ישראל התמודדו בהצלחה באליפות אירופה שנערכה
בהולנד .הנבחרת הייתה מורכבת מספורטאים ותיקים
וצעירים שהודרכו על ידי נח רם ויעקב בנינסון והשיגה
בתחרויות שבע מדליות ,מתוכן חמש מדליות כסף ושתי
מדליות ארד .מלבד זאת ,שחייני הנבחרת הצליחו לשבור
שיא אירופי ושיאים אישיים .את המדליות השיגו :ענבל פיזרו
(שתי מדליות כסף ואחת ארד) ,יצחק ממיסטבלוב (שתי
מדליות כסף) ,יואב ולינסקי (מדליית כסף ומדליית ארד)
ואיאד שלבי (שיא אירופי ושיא אישי).
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ראש המשלחת ,ד"ר רון בולוטין ,ציין לשבח את ההשתלבות
ואת ההתקדמות של הראל הלוי ושל שתי השחייניות
הצעירות מאיל"ן חיפה יוליה גורדיצ'וק וורוניקה גירנקו,
שעשו התקדמות יפה מאוד ,ושתיהן בנות  16בלבד.
גורדיצ'וק גם קבעה את הקריטריון שמכניס אותה לסגל
הפראלימפי המתכונן למשחקים הפראלימפיים של .2016

סניף רמת גן
מיזם לפיתוח ענף הבוצ'יה בישראל
בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי

מאת :רונית שמש – וייסלר ,מרכזת פרוייקט בוצ'יה ,מרכז
ספורט איל"ן רמת גן

בוצ'יה הוא ענף ספורט ייחודי לאנשים עם מוגבלות גופנית
מאד קשה .במקור נועד לנפגעי שיתוק מוחין ( ,)CPלרבות אלו
המשתמשים בכיסא גלגלים חשמלי ,אך כיום כולל ספורטאים
בעלי מוגבלויות קשות אחרות המשפיעות על כישורים מוטוריים
כגון ניוון שרירים ,פגיעות ראש ופגיעות בעמוד השדרה .שמו
נגזר מן המילה הלטינית כדור –  .Bottiaענף זה שייך למשפחת
משחקי הכדור בה נכללים כדורת הדשא והפטאנק וחוקי
המשחק אף דומים להם.
מטרת המשחק היא לקרב כמה שיותר כדורי עור כחולים /
אדומים אל כדור המטרה הלבן על פני שטח המגרש .הכדור
הלבן נזרק ראשון ע"י הקבוצה עם הכדורים האדומים ,ולאחר
מכן כל צד מנתב את הכדורים שלו קרוב ככל שניתן לכדור
הלבן .את הכדור ניתן לזרוק עם היד ,לבעוט עם הרגל או
לשחרר בעזרת קסדת ראש ורמפה.
בוצ'יה ניתן לשחק ביחידים ,זוגות או בקבוצות של שלושה
שחקנים ,במסגרת תחרותית או כפנאי ומשתלבים בו נשים
וגברים כאחד .קהל היעד מוערך באלפים רבים בכל שכבת
גיל ומין אשר נמצאים במסגרות שיקום ,מרכזי יום ,בתי ספר
ועוד.
בשנת  1984הפך הבוצ'יה לספורט פאראלימפי וכיום משוחק
ביותר מחמישים מדינות ברחבי העולם .במהלך השנתיים
האחרונות שחקני נבחרת הבוצ'יה יצגו את ישראל בשתי
אליפויות אירופה שהתקיימו בפורטוגל ובטורנירים נוספים
בחו"ל .בספטמבר  2014השחקן נדב לוי אשר נמנה על הסגל

יום הכשרה בסיסי למדריכי הבוצ'יה מהמסגרות השונות
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הפאראלימפי ,יצג אותנו באליפות העולם שהתקיימה בביג'ין
ואנו מקווים כי הוא ייצג אותנו גם באולימפיאדת ריו .2016
המוסד לביטוח לאומי ,בין יתר פועליו ,פועל לפיתוח שירותי
רווחה ,חברה ופנאי ,ומעודד גופים ציבוריים לפתח ולקדם
אותם .כחלק מפעילות זו ,מוקדש מאמץ מיוחד להגדלת היקף
הפעילות הקיימת לבוגרים עם מוגבלות ולפיתוח דגמים חדשים
של פעילות גופנית עבורם.

יום הכשרה בסיסי למדריכי הבוצ'יה מהמסגרות השונות  -חן גלילי

מרכז הספורט לנכים – איל"ן ר"ג ,הגיש הצעה לקרנות הביטוח
הלאומי ,הקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרן למפעלים מיוחדים
במטרה לקדם את ענף הבוצ'יה בישראל .ההצעה שהוגשה
התקבלה ובספטמבר  2014הפרויקט החל ויימשך כשנתיים.
יעדי הפרויקט העיקריים הם לעודד עיסוק בפעילות גופנית
בכלל ובבוצ'יה בפרט ,בקרב אנשים עם מוגבלות כחלק
מפעילות פנאי וחברה ,במסגרות משלבות בין מוגבלויות שונות
ובין אנשים עם וללא מוגבלות וכן לפתח פעילות המתאימה
לנכים קשים במוקדים שונים ברחבי הארץ ,ובמיוחד במוסדות
הקשורים באיל"ן.
במסגרת הפרויקט ,החוג פועל בשוטף במסגרות שונות
השייכות לאיל"ן ולגופים נוספים ברחבי הארץ ,במתכונת של
פעם בשבוע למשך שעתיים ומועבר ע"י מדריכים שהוכשרו
לכך .במהלך התקופה בה יתקיים הפרויקט מתוכננים ימי
הכשרה נוספים שיועברו ע"י מדריכים מהארץ ומחו"ל ,קיום
תחרויות אזוריות וארציות והקמת ליגה ארצית.
כ 70% -מעלויות הפעלת הפרויקט ימומנו ע"י הקרן למפעלים
מיוחדים וכ 80% -מעלות הציוד שיירכש בעבור הפרויקט ימומנו
ע"י הקרן לפיתוח שירותים לנכים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

יום הכשרה בסיסי למדריכי הבוצ'יה מהמסגרות השונות

סניף רמת גן
הישג מרשים לטניסאי הפראלימפי
שרגא ויינברג
מאת :אברהם תשובה

הטניסאי הפראלימפי שרגא ויינברג ,חבר מרכז הספורט
של איל"ן ברמת גן ,רשם באוגוסט הישג ספורטיבי נכבד
כשזכה במקום הראשון באליפות הפתוחה של אוסטריה
בטניס בכיסאות גלגלים.
במשחק הגמר בבית לדרגת נכות גבוהה ניצח ויינברג
את אנטוניו רפאלי מאיטליה בתוצאה .1-6 ,1-6 :הישג זה,
שלו שותף המאמן מרטין גילברט ,הושג בתנאי מזג אוויר
חורפיים ,והוא חוליה נוספת בשרשרת הישגיו הבין-לאומיים
של ויינברג.

בעלי מוגבלויות מהדרום
התארחו ליום פעילות ספורטיבית

מאת :אברהם תשובה

כ 30-בעלי מוגבלויות מאזור הדרום בילו יום אחד בתקופת
מבצע צוק איתן בסדנת פעילויות ספורט במתקני מרכז
הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן .היה מרגש לשמוע את
צהלות ההתלהבות של האורחים כששיחקו בטניס שולחן,
כדורסל ,בוצ'יה ועוד ,אחרי היו ספונים בבתיהם במשך
רוב ימי המלחמה .הכדורסלן תומר יצקן מאיל"ן רמת גן,
שארגן את האירוע ,מציין את ההנאה ואת פסק הזמן הרגוע
שהפיקו האורחים מהחוויה שרבים התנסו בה לראשונה.

הישג נוסף היה לווינברג בתחרות הזוגות ,כשהוא ובן זוגו
למשחק חיים לב גברו בגמר על הצמד אנטוניו רפאלי
וג'וספה פולידורי מאיטליה בתוצאה.1-2 :

סניף תל אביב זכה בגביע המדינה
בראגבי בכיסאות גלגלים לשנת 2014

מאת :אברהם תשובה

קבוצת הראגבי בכיסאות גלגלים של סניף איל"ן תל אביב
זכתה בגביע המדינה לשנת  .2014במשחק הגמר ,שנערך
במרכז הספורט ברמת גן ,גברה איל"ן תל אביב על איל"ן
פתח תקווה בתוצאה  51-52לאחר שוויון  26-26במחצית .זה
היה משחק צמוד ורב-שערים שבמהלכו בלטו מוטי צדקיהו
ושיר תרזה מתל אביב ושלומי ספיבק ואלון ניגר מפתח
תקווה .משחק הראגבי בכיסאות גלגלים דומה למשחק
הראגבי
הרגיל
אך עם
כדור מעט
שונה ועם
התאמות
המאפשרות
תנועה
בכיסאות
גלגלים.
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סניף רמת הגולן
איל"ן צומח במגזר הערבי
מאת :ורד שור ,עו"ס מרחבית בצפון

זה כשלוש שנים וחצי נעשית פעילות נרחבת על ידי
איל"ן במגזר הערבי בגליל כדי להגיע לכמה שיותר
משפחות שבהן ילדים עם מוגבלויות ולסייע להן ככל
האפשר .במסגרת פעילות זו הושקעו מאמצים רבים
הן בגיוס תרומות במגזר הערבי והן בהקמת קבוצות
תמיכה והעצמה להורי הילדים .הפעילות נעשית בשיתוף
סטודנטיות שנה ג' לעבודה סוציאלית הלומדות במכללה
האקדמית תל חי ,במסגרת ההכשרה המעשית שלהן
בתחום העבודה הקהילתית .לפני שנתיים הקימו שתי
סטודנטיות ,לינה עמאשה והמסה פרחאת ,קבוצת הורים
במגזר הדרוזי בכפר בוקעאתא שברמת הגולן ,והקבוצה
התגבשה וקיבלה מענים של ידע ,תמיכה והעצמה
במסגרת הפרויקט "איל"ן צומח ברמת הגולן".
יש לציין כי כפרי הדרוזים בגולן אומצו על ידי סניף איל"ן
רמת הגולן  ,בראשותו של מר מאיר ועיש ואנשי הנהלת
הסניף ,כבר לפני כארבע שנים .שיתופי פעולה יפים מאוד
נרקמו בין שני המגזרים ,היהודי והדרוזי ,וגולת הכותרת
היא ימי כיף משותפים בקיץ המתקיימים זו הפעם הרביעית
בהצלחה גדולה (ראו את כתבתה של יעל מלכה בנושא).

את קבוצת ההורים השנייה הקימה בכפרים ג'דידה-מכר
הסטודנטית ערין שחאדה מכפר יאסיף .גם קבוצה זו זכתה
להרצאות אורח מבחוץ ,לגיבוש ,לידע על זכויות ולתמיכה
במשפחות .קבוצה זו ממשיכה להיפגש בהנחיית העו"ס
הקהילתית מהמחלקה לשירותים חברתיים בכפר.
כל הקבוצות הוקמו מתוך שיתוף פעולה עם מחלקות
הרווחה בכפרים ,המתנ"סים והמועצות המקומיות ולוו
בהדרכה מקצועית של העו"ס המרחבית בצפון .בשנה
הקרובה מתוכנן להתבצע פרויקט דומה בכפר מג'דל כרום
הסמוך לכרמיאל ,כנראה בשיתוף עם בית ספר לחינוך
מיוחד בכפר.
מלבד פעילותן של הקבוצות ,ערכתי מפגשים במחלקות
רווחה ,במוסדות לחינוך מיוחד ,בתחנות להתפתחות הילד,
במעונות יום שיקומיים ,בגנים ובתי ספר לחינוך מיוחד,
בקופות חולים ועוד .משפחות רבות הגישו בקשות תמיכה
לוועדת העזרה המרכזית לסיוע ברכישת ציוד שיקומי,
טיפולים פרא-רפואיים ,מחשבים ועוד.

הכפר טובה-זנגריה ,הסמוך לקיבוץ כפר הנשיא ,אומץ על
ידי הגב' אסתר קרפל ,יו"ר סניף איל"ן קריית שמונה ואצבע
הגליל ,וגם שם נעשות פעולות להעצמה ,להבאת הידע
לתושבים ולתמיכה בהורים של ילדי איל"ן.

גם מצעד הפרוטות מתקיים בשנים האחרונות בכפרים
רבים של המגזר הערבי ,בהם כפר מנדא ,מאג'ר ,זרזיר,
חורפיש ,כפר יאסיף ,ראמה ,עילבון ,עראבה ,ואדי
סאלאמה ,מסעדה ,בוקעאתא ומג'דל שמס .הורי הילדים
הנכים שותפים בהדרכה בבתי הספר בכפרים במגזר
לקראת מצעד הפרוטות.

בשנה שעברה הוקמו שתי קבוצות הורים נוספות על ידי
סטודנטיות :את הקבוצה הראשונה הקימה חיתאם פארס
מהכפר ראמה ,ושותפות בה גם משפחות מהכפר נחף
השכן .הקבוצה נפגשה באופן קבוע אחת לשבועיים ופגשה

לסיכום ,אפשר לומר שהמודעות של התושבים לגבי
ארגון איל"ן עלתה בקרב המשפחות במגזר הערבי בשנים
האחרונות ,ולאיל"ן שיתופי פעולה יפים בכפרים בגליל
וברמת הגולן.

נשות הגולן עם ורד שור  -עו״סית מרחב צפון של איל״ן
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בעלי תפקידים מהרשות המקומית ומרצים אורחים כמו
רופאי ילדים ,עורכי דין ועוד.

נשות הגולן עם ורד שור  -עו״סית מרחב צפון של איל״ן

סניף רמת הגולן
כייפת איל"ן רמת הגולן
כתבה :יעל מלכה ,חברת הנהלת סניף רמת הגולן גם
השנה התכנסו ילדי איל"ן ,בני משפחותיהם והמדריכים
לשני ימי כיף שארגן סניף איל"ן ברמת הגולן .היום הראשון
נפתח בקאנטרי קצרין ,ובו צפו הילדים במופע קרקס,
השתתפו בפעילות קבוצתית עם כלי נגינה מכל העמים,
שכשכו בבריכה ונהנו מאוד מהמפגש עם חבריהם מבתי
הספר ומהיישובים בגולן .לילדים חולקו חולצות מודפסות,
והם זכו לכיבוד בבוקר ,לארוחה חמה בצהריים ולקרטיבים
לסיום.
היום השני התקיים במג'דל שמס .הילדים התקבלו
בשמחה על ידי אימהות מתנדבות שאירחו את אותם
כמיטב המסורת הדרוזית .בהמשך בירכו את הילדים
ראש המועצה המקומית קצרין ,מר דימי אפרצב ,וורדה
הרשקוביץ ,חברת הנהלת הסניף .לאחר מכן שיחקו הילדים
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במתקני מים וקצף ,השתתפו בהפעלה מוזיקלית מיוחדת
של תיפוף באמצעות חומרים ממוחזרים ונהנו מכיבוד
עשיר ,כולל פיתות מהטאבון.
אין לנו ספק שימי הכיף מביאים המון שמחה לילדים
ולמשפחותיהם ומשמשים הפוגה נעימה בימי החופש
הארוכים .ימים אלה יכולים להתקיים רק בזכות כספי
התרומות שנאספים בעמל רב מהתושבים ומהרשויות
שפותחים את לבם ואת כיסם לאורך השנה.
תודות מיוחדות לכל ילדי איל"ן ,למלווים המיוחדים שעושים
עבודה נפלאה ,לרכזות האוכלוסיות המיוחדות במתנ"ס
קצרין והגולן ,למחלקות הרווחה ולעובדים הסוציאליים
שמסייעים לאורך כל השנה עם הילדים ומשפחותיהם ,וכן
לחבריי בהנהלת הסניף שמתנדבים עמי זה שנים.
הנהלת סניף איל"ן רמת הגולן מאחלת לכל תלמידיה שנת
לימודים פורייה ומהנה ושנה טובה לכל משפחת איל"ן.

סניף תל אביב
סופשבוע במלון
שפיים
קיבוץ
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף תל אביב
כמדי שנה קיימנו בשלהי אוגוסט סוף שבוע לכ80-
משפחות לילדים עם מוגבלויות פיזיות מסניף איל"ן תל
אביב .הנופש כלל הופעות קוסמים ואקרובטיקה ,פעילות
בפארק המים בשפיים ,סרט ,אמנית בלונים ועוד.
הנופש מאפשר למשפחות להתאוורר ולנוח מהתמודדותן
היומיומית הקשה .עבור רוב המשפחות זו החופשה היחידה
שהן יכולות לצאת אליה ,הן מבחינת העלות הכספית והן
מבחינת צורכי הילד הנכה .הולדת ילד עם נכות מצמצמת
במידה רבה את פעילויות הפנאי של המשפחה ,והטיפול
היומיומי מוביל לשחיקה נפשית ,לתשישות פיזית ולקושי
ביצירת קשרים חברתיים .היציאה לחופשה משפחתית
עם הילד הנכה מאפשרת לכולם לחוות חוויה נורמטיבית,
להכיר משפחות במצב דומה ,להחליף מידע ולהרחיב
את המעגל החברתי .המשפחות ,ובעיקר הילדים הנכים,
מרגישים נוח לנפוש בחברת אנשים במצבם.
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מתנות לראש השנה לילדי
ולבוגריו
אביב
תל
סניף
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף תל אביב
שיתוף הפעולה עם סניף לב דיזנגוף של בנק הפועלים
מתקיים זו השנה השנייה .לכבוד ראש השנה נשלח אלינו
מארז מתנה מלא בממתקים עבור כלל ילדי בית הספר
און ,בית הספר ונצואלה קלישר ,גן און ומרכז היום לבוגרים.
יוזמה ברוכה זו החלה לפני שנה עם בובות דן חסכן של
הבנק והפכה למסורת שיתוף פעולה עם הסניף.
אנו מודים לעובדים בבנק על שעשו לילדים ולבוגרים שלנו
חג מתוק .שתהיה שנה טובה ומתוקה לעובדי הסניף ולכל
הילדים והבוגרים של איל"ן.

סניף תל אביב
הזדמנות שנייה לחפצים –
אמנות ותקשורת בבית הספר
ונצואלה קלישר
יום אחים בבית הספר ונצואלה קלישר
מאת :עדי ,יועצת ,וזהר ,עו"ס סניף תל אביב

יום האחים השנה היה בסימן תעסוקה כפי שחווים אותה
תלמידינו הבוגרים שלוש פעמים בשבוע .חצר בית הספר
התמלאה בכמעט  30אחים ואחיות .המסדרונות נמלאו
בחום ,וחיוכים עלו על פניהם של כל הנוכחים :צוות,
תלמידים ,אחים והורים.
לאחר היכרות קצרה התפזרו האחים למגוון פעילויות.
האחים הבוגרים עלו לסנוזלן ושם שיחקו "החבילה עוברת"
עם התרפיסטיות ,משחק שעורר שיחה על ההתמודדויות
שלהם .קבוצת האחים הצעירים הכינו בשיעור כלכלת בית
תוספות לקישוט סופגניות ומיצי פירות ככיבוד להפסקה.
לאחר הפסקה קצרה חולקו התלמידים לשתי קבוצות
נוספות ,והפעם יכלו לבחור בין נגרות לחמר .בפעילות
החמר עבדו התלמידים ואחיהם על יצירת פמוט או חנוכייה
ועל טכניקות שבהן משתמשים התלמידים בשיעורי אמנות.
בנגרות הכינו התלמידים עששית או שלט לדלת :שייפו,
צבעו וייבשו כמו שעושים התלמידים בשיעורי נגרות.
מלבד ההתנסות והטעימה ממה שעושים התלמידים שלנו
בבית הספר ,ומלבד זמן האיכות של התלמידים עם אחיהם,
שמנו לב לראשיתן של חברויות שנוצרו בין האחים לבין
עצמם .ההקשבה לסיפורים במכשירי התקשורת (מת"קים)
וקריאת מחברות הקשר למחרת אפשרו לנו להציץ
לתחושות שעמם חזרו האחים הביתה וחיממו את לבנו.
היה לנו לעונג!
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הזדמנות שנייה לחפצים – אמנות ותקשורת בבית
הספר ונצואלה קלישר

פיבן הוא צייר ומאייר ישראלי המוכר בכל העולם
חנוך ַ
בעיקר בזכות ציורי החפצים שלו .אז הלכנו בעקבותיו
וציירנו קולאז' ממגוון חפצים וחומרים המוכרים בחיי
היומיום .בחרנו את החומרים מראש במישוש ,התבוננו
בחפצים והחלטנו היכן להניח כל אחד .בהתחלה יצרנו
את ג'ניה ,ורק בסוף היצירה נתנו לה את שמה והחלטנו
שהיא בת .אחר כך יצרנו לה חבר וקראנו לו מישה .גילינו
שהעיסוק בחומרים מלמד אנשים דברים על עצמם
ומאפשר להעביר מסרים שלא תמיד אפשר להעביר
במילים.

סניף תל אביב
גן און

יום ספורט ממוחזר בגן און

מאת :כרמית קורן רביב ,מרפאה בעיסוק
השנה ,הצוות הפרא-רפואי יזם יום ספורט שכולו ִמחזור.
האירוע נחלק ליומיים :ביום הראשון נכנס הצוות לכיתות הגן
והכין עם הצוות החינוכי ועם הילדים את אחת התחנות של
יום הספורט .ביום השני התקיים יום הספורט עצמו בחצר
הגן.

נוסף על המסר החינוכי של שימוש חוזר במוצרים,
חשיבותם של היומיים האלה טמונה גם בהתנסות במגוון
תחומי תפקוד ,כגון תחושה ,מוטוריקה עדינה וגסה,
תכנון ,הפנמת מושגי יסוד ,תפיסה חזותית ,וכמובן החלק
התקשורתי-חברתי.
הילדים והצוות נהנו מאוד ביום הספורט ובהכנות לקראתו
וחוו תחושת סיפוק מהתהליך ומהתוצאות בשטח .כולנו
ציפייה לעוד יום ספורט ממוחזר בשנה הבאה.

התחנות כללו:
• באולינג – בקבוקי שתייה שנצבעו על ידי הילדים ומולאו
בחול וכדור מעיסת נייר.
• קליעה למטרה – בקבוקי מים קטנים וצבועים שקלעו
לסל.
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מרכז יום

התנדבות חברת אלקטרה במרכז היום

• משחקי כדור – את הכדור הכינו הילדים משקית פח זבל
שמולאה בעיתונים מקומטים.

מאת :אני זילברמן ,מנהלת מרכז היום

• מסלול מכשולים – משוכות מגלילי נייר ומקופסאות
קורנפלקס ,מבוך מבקבוקי פלסטיק מחוברים בנייר דבק,
תבניות ביצים צבועות ,ולסיום קפיצה לבריכת נייר גרוס.

בשנת הפעילות תשע"ד אימצה אותנו חברת אלקטרה,
וכמעט מדי חודש הגיעו  20-18מתנדבים למרכז היום
לנכים בוגרים .המפגש עם מתנדבי אלקטרה נותן לחברי
מרכז היום אפשרות לצאת מהשגרה ולפגוש אנשים שאינם
נכים שמתמודדים עם עולם העבודה .עצם ההתעניינות של
המתנדבים גורמת להם להרגשה טובה .מצד שני ,החשיפה
של עולם הנכות וההתמודדות עמה מסייעת גם לקבלת
השונה בקהילה .המתנדבים פוגשים נכים בדרגות שונות
של מוגבלות ולומדים איך הם מתמודדים עם המגבלות
שלהם ועם מקומם בחברה .אין לי ספק שכל מפגש כזה
מקרב את שתי האוכלוסיות זו לזו .כמנהלת של מרכז
היום אני רואה חשיבות עצומה בחשיפה ההדדית של שני
עולמות שאין להם הזדמנות להיפגש בנסיבות אחרות.

סניף תל אביב
חשיבות העבודה עם בנות שירות
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מדי שנה מתנדבות במרכז היום בנות שירות לאומי שעושות
שירות אזרחי במקום צבאי ונמצאות אתנו לאורך כל השנה.
בנות השירות מביאות אתן משב רוח מרענן עקב גילן
הצעיר ומכניסות למרכז היום משב רענן של רוח נעורים,
עם מוזיקה ברוב שעות היום ,ארגון ימי הולדת והשתתפות
בארגון אירועים וחגים.
הקשר הישיר של חברי מרכז היום עם בנות בגילם נותן
הרגשה של נגיעה בנורמליות ,מעין בילוי עם בני גילם ולא
רק עם המטפלים והעובדים של מרכז היום .נגעה מאוד
ללבי יכולתה של מוריה בת השירות להבין את לידור ,חבר
מרכז היום שאינו יכול לדבר ולתקשר כלל.
השנה זכינו בשתי בנות שירות מיוחדות במינן .מלבד
האיכויות האישיות שהביאה עמה כל אחת ,הן יצרו כאן
קשר חברי חזק ביניהן ,וזה נתן את אותותיו במרכז היום .הן
היו מסורות מאוד ובעלות התנהגות בוגרת לגילן .רוב חברי
הצוות מעידים שהן היו נשות צוות לכל דבר ועניין .חברי
מרכז היום זכו ליחס חם ואוהב נוסף על הטיפול המסור
והאחראי.
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חברי מרכז היום תל אביב מבלים
באירועי"לילה לבן"
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בעקבות הבילוי הלילי המוצלח בסיור הסליחות בירושלים
בשנת  ,2013הוחלט גם הפעם על בילוי לילי ,והפעם
באירועי הלילה הלבן של תל אביב .חברי מרכז היום נפגשו
במתחם תחנת הרכבת הישנה של תל אביב-יפו .המקום
היה הומה אדם ,כל החנויות היו פתוחות ,ונוספו דוכנים
לממכר מזון ומשקאות .לכל חבר היה מלווה ,וכך יכלו כולם
להסתובב לבד במתחם .החברים נהנו מאוד מהחופש הזה.
בשעה שתיים לפנות בוקר התכנסנו מחוץ למתחם ועברנו
מרחק קצר אל צדו השני של הכביש ,לחוף הים שליד
בית האצ"ל .שם שרנו שירים לצלילי גיטרה ,וכמה חברים
העדיפו לטייל עם המלווה באזור .לחברים הבאנו מאפים
טריים ממאפיית אבולעפיה הסמוכה .לקראת חמש בבוקר
הצטרף אלינו מתנדב לשעבר והעביר לנו שיעור יוגה
כשברקע רחש הגלים.
לסיום קיבלו חברי מרכז היום מדליה שמצדה האחד
מוטבע הלוגו של איל"ן ומצדה האחר הכיתוב" :שרדתי את
הלילה הלבן  ,2014תל אביב".

