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מופע "לגעת בכוכבים" של להקת המחול בכיסאות גלגלים "גלגלי ראשון לציון"

דבר יו”ר הנהלת איל”ן

החודשים האחרונים שעברו עלינו התאפיינו בהגברת מאמצינו התמידיים
לגיוס המשאבים מחד והמשך פעילויות לפיתוח ותגבור השירותים והסיוע
השיקומי לנכי איל"ן.
מצעד הפרוטות שהתקיים בפתיחת השנה בוצע במלוא ההתגייסות של
מנהלי הסניפים ,המתנדבים המסורים ועובדי איל"ן שיחד התגברו על
הקשיים הגוברים משנה לשנה לרתום את בתי הספר ,הקהילה והמגזר
העסקי למשימה .כולם עשו מאמצים נעלים והשקיעו מחשבה ועשייה מרובה.
תלמידי בתי הספר יצאו בנחישות למשימה ולמרות מזג האוויר הקר והסוער
ומכשולים רבים שעמדו בפני כולנו המצעד עבר בהצלחה.
כמו בשנה שעברה כך גם בחודשים הראשונים של שנת  2015עסקנו בנושאים רבים
והתברכנו בהישגים קטנים וגדולים בתחומי השיקום ,הספורט התחרותי ,החינוך ,ההשכלה
הגבוהה ועוד.
אנו ממשיכים לפעול בנושא החשוב והיקר לליבנו והוא קידום הזכויות והחקיקה למען
שילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה בשוק החופשי .עד כה הצלחנו במגזר הפרטי
באמצעות צו הרחבה המחייב את כלל המשק ,אך במשרדי הממשלה קיימת רק
החלטת ממשלה ביוזמתו של שר האוצר לשעבר מר יאיר לפיד הניתנת לביטול .בשל
הבחירות לכנסת הנושא לא טופל במישור החקיקתי אולם אנו תקוה כי מיד כאשר תורכב
הממשלה וימונו השרים יחזור הנושא לסדר היום ואנו נדאג לקדמו במלוא האמצעים
העומדים לרשותנו ביחד עם ארגוני המעסיקים וההסתדרות .במקביל אנו ממשיכים
בסיוע פרטני לנכי איל"ן המחפשים תעסוקה ומנסים לסייע להם בקשר עם מעסיקים
פוטנציאליים ובהתאמת המשרות המוצעות.
ברצוני לסיים את דברי במספר ברכות – למשתקמי בית מרים החדש ,אאחל צמיחה
והתפתחות במבנה החדש ,ולצוות המסור הצלחה רבה בהפעלת המקום ומיצוי כל
כישוריהם ויכולותיהם למען המשתקמים.
לחנה לאור היקרה ,יקירת איל"ן ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב ממייסדות איל"ן וחברת
ההנהלה ,ברכות להגעתך לגיל  90כששובל של עשייה כה עצומה ומשמעותית מאחוריך!
אנו מייחלים ומאחלים לך בריאות טובה והמשך פעילות ועשייה רבת משמעות למען חברי
איל"ן והצלחה בכל המשימות שהצבת לעצמך לביצוע! מי יתן ונזכה בקרוב לגזור הסרט
במרכז היום בתל אביב " בית חנה".

אהוד רצאבי,
יו"ר הנהלת איל"ן
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דבר מנכ"ל איל”ן

בחורף האחרון לא שקענו בתרדמת החורף .לאחר שבית מרים ,מרכז היום
בחיפה ,התחיל לפעול ממשכנו החדש ,החלו החפירות במתחם המיועד
למרכז היום בתל אביב .אנו מקווים שהבנייה תתנהל במהירות ובלא
עיכובים ושנחנוך את המקום בסוף שנת  2016או ברבעון הראשון של .2017
בשל עיכובים ִמנהליים טרם יצאנו לדרך עם בניית מרכז היום בירושלים,
ואנו מקווים שהנושא יוסדר בקרוב.
כעת הגיע האביב ,ואנו נערכים למפעלי הקיץ .בקרוב תתחיל ההרשמה
לקייטנות ,ואני מקווה לשיתוף פעולה מכל הסניפים .פנינו להרחבת מעגל
הנהנים משירות נהדר זה .השותפים הנפלאים שלנו דואגים לכך שלא יחסרו
מקומות ,ועלינו מוטל לאתר חניכים נוספים .השנה ננסה לראשונה לשבור
את תקרת הזכוכית של  1,000משתתפים בקייטנות.
כבכל שנה בשנים האחרונות ,גם השנה גדל מספר המשתתפים בכל המסגרות שלנו:
מרכזי היום ,המועדוניות ,מרכזי הספורט ,ואף המעונות .גידול זה מוכיח שיש עוד חניכים
שאנו יכולים לצרף למעגל הנהנים משירותי איל"ן .שומה עלינו לפעול להרחבת השורות
ולכך שכל נכה העונה לקריטריונים של איל"ן יקבל מענה לצרכיו ויצורף לעמותה.
גם מספר המתנדבים הפועלים בעמותה גדל ,ואנו מחפשים מתנדבים נוספים במיוחד
לסניפים הזקוקים לתגבור בהנהלה .המתנדבים הם הנכס החשוב והחיוני ביותר
בעמותה .רוח הנתינה שהם מביאים עמם מפיחה חיים במערכת ומאפשרת לקיים
את הפעילות המבורכת על כל גווניה .אני שב ומודה לכל המתנדבים באשר הם על
תרומתם הרבה לאיל"ן ומאחל להם המשך פעילות פורה וסיפוק רב בעבודתם.
בעלון תמצאו גם הפעם תיאור על מקצת פעילות איל"ן ברבעון האחרון .נשמח לקבל
תגובות על הכתוב בעלון ,וכמובן כתבות וצילומים על הנעשה בסניפים ובמוסדות של
העמותה.
כרגיל ,אסיים בתודה למתנדבים ולעובדים המסורים ובברכת הצלחה לכל חניכי איל"ן.

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

פתיחת שנת העבודה
של איל"ן בבית הנשיא

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים
ביום שלישי ,6.1.15 ,התקיים טקס פתיחת שנת העבודה
של איל"ן בבית הנשיא ,ובו אירחה רעיית נשיא המדינה,
הגב' נחמה ריבלין ,את ילדי איל"ן ,את תומכי העמותה ואת
מתנדביה.
הטקס הוא חלק ממסורת ארוכת שנים שבה בכל שנה,
לפני מצעד הפרוטות – יום ההתרמה השנתי לאיל"ן –
פותחים נשיאי ישראל ורעיותיהם את משכן הנשיא ואת לבם
ומכבדים את חברי העמותה בטקס מרגש.
השנה התקיים הטקס בסימן שילוב נכים בתעסוקה ,נושא
שאיל"ן חרתה על דגלה בשנים האחרונות .יו"ר איל"ן ,חה"כ
לשעבר אהוד רצאבי ,יזם בשיתוף ההסתדרות והמעסיקים
הסכם שבו התחייבו המעסיקים במגזר הפרטי להעסיק
שיעור מסוים של בעלי מוגבלויות לפי קריטריונים שנקבעו.
הסכם זה הוא בגדר פריצת דרך ,וכיום אף הונחה הצעת
חוק להרחיב אותו למגזר הציבורי.

הנער גיל כחלון בשיר ראפ פרי עטו;
הנערות המלוות – מיכל זיידן ומאיה שפוני מקיבוץ מגל

ילדי בית הספר אילנות בירושלים העניקו לרעיית הנשיא
ציור מעשה ידיו של התלמיד אלי בבאייב .לאחר מכן הוקרן
הסרט "בדרכי שלי" על ויקי משעניה המטופלת בסניף
איל"ן תל אביב מגיל ילדות ועובדת בבנק מזרחי טפחות
כבר כמה שנים ,בעבודה שמאפשרת לה לנהל חיים
עצמאיים ככל אדם בוגר .הגב' ריטה רובינשטיין ,מנהלת
משאבי האנוש של הבנק ,אמרה בסרט כי הבנק עשה
התאמות אחדות כדי לאפשר לוויקי להשתלב בעבודה,
אך בתמורה קיבל עובדת טובה ומסורה .היא המליצה
למעסיקים לפעול כמותם.
מר יגאל דמרי ,בעל חברת הבנייה י.ח .דמרי ,שקיבל עליו
לכהן כיו"ר מצעד הפרוטות בפעם השנייה בעשור האחרון,
התכבד ונשא דברים על היכרותו עם איל"ן ,על הערכתו
לארגון ועל חשיבות הפעילות שאיל"ן קיבלה על עצמה
בתחום קידום העסקתם של אנשים עם מוגבלויות .מר דמרי
סיפר שחברת י.ח .דמרי מיישמת הלכה למעשה גישה זו
ומעסיקה כמה וכמה אנשים עם מוגבלויות .לדבריו ,זוהי
זכות גדולה עבורו ולא חובה ,והחברה יוצאת נשכרת אף
יותר מהמועסקים.

מימין :שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן; יגאל דמרי ,יו"ר מצעד הפרוטות ;2015
אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת איל"ן

הגב' ריבלין ריגשה את הקהל בדבריה כשסיפרה כי
למשפחת ריבלין קשר עמוק ורב-שנים עם איל"ן ,וכי
בשנים הראשונות לקיומו סייעה המשפחה לילדים הנכים
ולמשפחותיהם .עוד הוסיפה כי היא ממשיכה את המסורת
של רעיית הנשיא בעבר ורה ויצמן ושל רעיות הנשיאים
האחרות שהכירו היטב את איל"ן ותמכו בארגון בתקופות
כהונת הנשיאים ואף לאחר מכן .הגב' ריבלין הדגישה את
חשיבות העסקת אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי העבודה
בשוק החופשי וציינה כי בית הנשיא משמש דוגמה בתחום
זה :מועסקים בו כמה וכמה אנשים עם מוגבלויות ,והמטרה
היא אף להגדיל את מספרם.
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בהזדמנות זו הוסיף מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,כי
מר יגאל דמרי הוא תומך ותורם ותיק של איל"ן ,וכי חברת
י.ח .דמרי מאמצת את מרכז היום של איל"ן בבאר שבע
כבר שנים רבות .את כל זאת עושה מר דמרי ברוחב
לב ,בצניעות ובאהבה גדולה לאיל"ן ולנכים המטופלים
בעמותה.
יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,ריגש כשהקריא מכתב שקיבל
מבחור נכה שטופל בילדותו באיל"ן ,התקדם ולמד לימודים
גבוהים ואף הוסמך לאחרונה כעורך דין .הבחור מחפש
עבודה ונתקל בקשיים רבים .רצאבי ציין כי בעקבות מכתב
זה ועוד רבים כמוהו שקיבל ,הוא היה נחוש בהחלטתו
להמשיך ולפעול בנושא והדגיש כי החתימה על ההסכם
היא רק תחילת הדרך ,וכי כולנו נגייס כוחות ונשנס מותניים
כדי שייושם בפועל .היו"ר הודה גם הוא למר יגאל דמרי

ולכל תומכי איל"ן ,שרבים מהם נכחו
בקהל.
בין הנאומים שר הילד גיל כחלון" ,הראפר
 ,"Gמאיל"ן חדרה שיר ראפ שכתב
בעצמו .מילות השיר המרגשות מספרות
על התמודדותו עם הנכות ועם הישיבה
בכיסא גלגלים וקוראות להחיל נגישות
לכולם .בשיר אחר ליוו את גיל ניקול
אזיזוב מאיל"ן חדרה ושתי בנות קיבוץ
מגל משכבת בר/ת המצווה של הקיבוץ,
שבו מתקיימת מועדונית איל"ן .יחד הם
יצרו הרכב שירה מרגש ששיקף את
השילוב ואת החיבור בין הילדים הנכים
לילדי הקיבוץ.
לבסוף ריגשה את הקהל שרה רגימוב,
בת  21שעובדת בארכיון ערוץ 10
כמתורגמנית .שרה ציינה כי היא שמחה
להגיע למקום העבודה שלה מדי בוקר,
וכי היא מתקבלת בו כמו כל עובד אחר.
היא יצרה קשרי חברות ,וכמובן מקבלת
שכר שהולם את כישוריה.

אלי בבאייב ,תלמיד בית הספר אילנות ,מגיש את עבודתו לרעיית הנשיא ,הגב' נחמה ריבלין

משתתפי האירוע .במרכז הגב' נחמה ריבלין בחיבוק חם לשרה רגימוב ,משתקמת מסניף איל"ן תל אביב שריגשה את הקהל בדבריה על העסקת נכים
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כללי

מצעד הפרוטות תשע"ה –
יום ההתרמה השנתי לאיל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

מצעד הפרוטות – יום ההתרמה השנתי לאיל"ן – התקיים
השנה ביום חורף סגרירי .12.1.15 ,מזג האוויר הקר והגשום
(בהמשך לימי שלג כבד בצפון הארץ ובאזור ירושלים)
לא הקל על תלמידי בתי הספר במצעדם בין הבתים ,אך
כמיטב המסורת הם יצאו לבצע את ההתרמה בנחישות,
בהרבה רצון ובתחושת שליחות .ראשי הסניפים והעובדים
הסוציאליים העבירו כמובן הדרכות בבתי הספר כדי לחשוף
את התלמידים לאוכלוסיית הילדים עם המוגבלויות ולצרכים
שלהם ,שאותם מצליחה איל"ן לספק בעזרת התרומות.
השנה התקיים המצעד בסימן שילוב נכים בתעסוקה ,נושא
שאיל"ן חרתה על דגלה בשנים האחרונות .ובמטרה לקדם
שילובם של נכי איל"ן במקומות תעסוקה ועבודה בשוק
החופשי .יו"ר איל"ן  ,חה"כ לשעבר אהוד רצאבי יזם בשיתוף
עם ההסתדרות והמעסיקים הסכם שלפיו המעסיקים
במגזר הפרטי התחייבו להעסיק אחוז מסוים של בעלי
מוגבלויות לפי קריטריונים שנקבעו .הסכם זה היווה פריצת
דרך וכיום אף הונחה הצעת חוק להרחיבו למגזר הציבורי.
יגאל דמרי ,בעל חברת הנדל"ן י.ח .דמרי ,קיבל עליו לשמש
יו"ר מצעד הפרוטות .י.ח .דמרי תורמת רבות לעמותה
בשנים האחרונות ,בין היתר בליווי צמוד של מרכז היום
לנכים עם מוגבלות קשה של איל"ן
בבאר שבע ורכישה קבועה של
עבודות יצירה של מטופלי איל"ן
בשביל עובדי החברה .כמו כן ,דמרי
תומכת דרך קבע במצעדי הפרוטות,
נותנת חסויות לתשדירי התרמה
ופעילה בכנסים ובאירועים של
העמותה .לדברי מנכ"ל איל"ן ,שמעון
צוריאלי ,תרומת חברת דמרי היא
נדבך חשוב בקשרי איל"ן עם חברות
מסחריות ,והיא דוגמה לנתינה
ממושכת וממוקדת פרויקטים דוגמת
מרכז היום בבאר שבע ,שבהם
מעורבים בכירי החברה .י.ח .דמרי
היא מופת של נתינה בצנעה וסיוע
לקהילה לאורך שנים.
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קדמו לפתיחת יום ההתרמה כמה
אירועים חשובים :קבלת פנים בבית
הנשיא שערכה הגב' נחמה ריבלין,
וטקס הענקת מלגות סיוע לנכי איל"ן
ברכישת השכלה אקדמית מקרן
פאולינה ואברהם ברגמן ז"ל .בשני
האירועים הודגשה העסקת נכים.

מר דמרי הדגיש בפני הנוכחים באירוע בבית הנשיא את
המדיניות של חברת י.ח .דמרי המעסיקה אנשים רבים עם
מוגבלויות ונהנית מעבודתם המקצועית והיעילה .באירוע
חלוקת המלגות לסטודנטים סיפרה חה"כ קארין אלהרר על
פעילותה הרבה בכנסת בתחום זה.
יום ההתרמה לּווה כבכל שנה בקמפיין פרסום ויחסי ציבור
נרחב ,וגם בו התמקדנו בשילוב בתעסוקה .הקמפיין כלל
פרסומים בעיתונות על ידי משרד הפרסום מקאן-אריקסון
ועובדיו ,שעשו זאת במקצועיות והשקיעו הרבה מעבר
לעבודה מקצועית גרידא .משרד הפרסום החל ללוות
את איל"ן בהתנדבות לפני שנים אחדות באהבה ומתוך
התגייסות של כל אנשי המשרד וההפקה .צוות מקאן-
אריקסון אף סייע בגיוס ערוצי המדיה ללא תשלום במסגרת
פעילותו למען הקהילה ועשה זאת בהצלחה רבה.
שיתוף הפעולה הניב גם השנה תוצאות ברוכות ,כמו
בשנים קודמות ,ואין ספק שיש למשרד חלק גדול בהישגים
של מצעד הפרוטות  .2015תודה לריצ'י האנטר ,מנכ"ל
מקאן-אריקסון ,ולצוות המופלא שעומד לרשותנו באהבה
ובמקצועיות רבה.
שותפים נוספים להצלחת הקמפיין ,כמו בעבר ,הם רן פדות,
ליעד גרינבוים-שגיב ולירון עזרתי ממשרד אייזנברג-אליאש,
שהובילו את מערך יחסי הציבור והביאו לחשיפה אדירה של
פעילות איל"ן בכל ערוצי המדיה הכתובה והאלקטרונית,
החל בכתבות טלוויזיה בכל הערוצים ,בחדשות ערוץ  ,2בכל
תכניות הבוקר ,בתכניות הבריאות והפנאי ובעיתונים היומיים,
ברדיו ובמקומונים רבים .פעילות יחסי ציבור זו יצרה חשיפה
נרחבת בטווח זמן ממוקד לקראת
יום ההתרמה ובמהלכו ,וכך סייעה
מאוד להחדיר לתודעת הציבור את
חשיבותה של פעילות איל"ן .אנו
שבים ומודים לצוות אייזנברג-אליאש
מקרב לב על העבודה המקצועית
והמסורה .אנחנו מרגישים שאתם
כבר חלק ממשפחת איל"ן.
אין ספק שכל האירועים וחשיפת
הפעילות בקמפיין התקשורתי
הנרחב סייעו להגדיל את התרומות,
והשנה – לאחר הקמפיין בנושא
העסקת נכים – אנו משוכנעים
כי החשיפה הביאה למודעות
המעסיקים לנושא החשוב וכי הועבר
מסר חשוב לנכי איל"ן שיש להם במי
להיעזר גם בתחום זה.
הנהלת איל"ן מודה לשותפינו הרבים
ולכל מי שתרם ונרתם לסייע .חברות
ואנשים כמוכם נותנים לנו את הכוח
והכלים להמשיך ולפעול לרווחת נכי
איל"ן.

כללי

מלגות מקרן ברגמן
לסטודנטים נכים מאיל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

ב 5.1.15-התקיים במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן טקס
חגיגי ,שבו העניקה איל"ן  25מלגות סיוע לסטודנטים נכי איל"ן
מטעם קרן ברגמן על שם ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן ז"ל.
בטקס המרגש השתתפה חה"כ קארין אלהרר ,והיא סיפרה
לסטודנטים על דרכה הקשה כסטודנטית למשפטים ,על
ההתמודדות עם הקשיים ועם חוסר הנגישות באוניברסיטה,
ועל ההחלטה להשתמש במקצועה כמשפטנית כדי לסייע
לאוכלוסיית הנכים ,החלטה שהביאה אותה עד לכנסת
ישראל .חה"כ אלהרר הצדיעה לסטודנטים ועודדה אותם
להמשיך לרכוש השכלה כמפתח להצלחה בחיים.
בין מקבלי המלגות היה גם יאיר בר המסיים בימים אלה את
לימודיו לדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים .וכך
הוא אמר" :בשבילי קבלת המלגה הייתה מלווה בהתרגשות
גדולה ,אף שזו לא הפעם הראשונה שאני זוכה למלגה מקרן
ברגמן .איל"ן לא רק מלווה אותי בסיוע בלימודים ,אלא לקחה
על עצמה לסייע לי ולמקבלי מלגות אחרים לפלס את דרכנו
לעולם העבודה .ד"ר יוסי מלר העובד הסוציאלי הראשי
מלווה אותי ,מכוון ומסייע ככל יכולתו ,ואני מקווה כי אני וכל
הסטודנטים המסיימים את לימודיהם האקדמיים ימצאו את
עצמם במעגל העבודה בהתאמה מוחלטת לכישוריהם".
יו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי ,אמר" :איל"ן מלווה את ילדיו החל
מהחינוך בגיל הרך ועד למוסדות האקדמיה .הענקת המלגות
לסטודנטים נכים תאפשר להם לרכוש השכלה גבוהה ,שהיא
בימינו מפתח לעצמאות כלכלית ,ותתרום באופן משמעותי
לשילובם בתעסוקה הולמת .איל"ן שמה בראש מענייניה את
נושא תעסוקת הנכים ,ואני בכובעי השני כנשיא להב פעלתי
וממשיך לפעול לחקיקה המחייבת העסקת נכים בשוק
העבודה החופשי".
ד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי
של איל"ן ,הוסיף" :איל"ן
– באמצעות הקרן ע"ש
פאולינה וד"ר אברהם
ברגמן ז"ל – מסייעת
לסטודנטים עם מוגבלויות
פיזיות לרכוש השכלה
ומיומנויות אקדמיות
שיביאו לקידומם האישי,
התעסוקתי ,הכלכלי
והחברתי 25 .הסטודנטים
הנכים מקבלי המלגות הם
ההוכחה החותכת לניצחון
הנפש והרוח על מגבלות
הגוף".
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אלי ספיר ,דוקטורנט בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן מקבל את המלגה
מנאמנת הקרן ,הגב' פנינה אלרואי ,ומד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי של איל"ן

מתי מזור ,סטודנט למשפטים ,מקבל את המלגה מידי יו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי

חה"כ קארין אלהרר שכיבדה את הטקס בנוכחותה ,בתמונה עם מקבלי המלגות

חנה לאור שלנו בת 90

מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת איל"ן תל אביב

חנה לאור ,יו"ר איל"ן תל אביב ,חגגה את יום הולדתה ה,90-
ואתה חגגה כל צמרת איל"ן.
ִ
חנה לאור ,ממייסדות איל"ן ,מקדמת אנשים עם מוגבלויות
פיזיות עוד מימי הקמת הארגון ,הן במקצועה כאחות והן
כמתנדבת בארגון שלנו יותר מ 60-שנה .בזכות פועלה
קיבלה את "אות הנשיא למתנדב" מידי נשיא המדינה
הקודם ,מר שמעון פרס ,בשנת .2013

חנה לאור עם משפחתה היפה והגדולה
חנה לאור מרגשת את כולם בדבריה החמים והברורים על תכניותיה לעתיד:
לפעול למען איל"ן עוד שנים רבות!

בשנים האחרונות מקדמת חנה את אחד הפרויקטים
המרכזיים של העמותה :הקמת מרכז היום לנכים בוגרים
בתל אביב .כהוקרה על פעילותה ארוכת השנים למען
הנכים ייקרא מרכז היום על שמה :בית חנה.

חנה "המנהלת של כולם" בצד המנהלים :יו"ר איל"ן אהוד רצאבי
ומנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי

המסיבה שארגן סניף איל"ן תל אביב עם בני משפחתה של
חנה ריגשה אותה ואת כל הנוכחים .נכדתה הגיעה במיוחד
מלימודיה בחו"ל כדי להנעים את הערב עם חבריה במוזיקה
נפלאה .המקום היה גדוש עד אפס מקום באנשים שמכירים
ומוקירים את פועלה של חנה לאורך שנים רבות ,בבני
משפחה ובחברים .עובדי איל"ן תל אביב הכינו מצגת על
חייה המיוחדים ,וחברי מרכז היום לנכים בוגרים העלו הצגה
מצחיקה על קידום הבנייה של מבנה המרכז החדש .לאחר
מכן הם העניקו לה מתנה מיוחדת בעבודת יד.
בין המברכים הרבים היו יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי,
שהדגיש את תרומתה של חנה בכל העשייה של הארגון;
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,שציין את עקשנותה של
חנה ואת תועלתה בתהליכים רבים בארגון; מר יצחק גפני,
סגן יו"ר איל"ן תל אביב ,שאיחל לה אריכות ימים ועבודה
משותפת; ונכדתה ,שהעלתה על נס את ההתנדבות שלה
וציינה את המסורת שהיא מעבירה מדור לדור כדוגמה של
עשייה והתנדבות ללא גבול.

חברי מרכז היום של איל"ן תל אביב בהצגה שכתבו והציגו על חייה של חנה לאור

אנו מאחלים לחנה אריכות ימים ושתמשיך בקידום הקמתו
של בית חנה .כן ירבו אנשים כמוך.
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כללי

איל"ן בעלת מידות!

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור
וקשרי תורמים

שוב נמצאה עמותת איל"ן ראויה לקבל את תו מידות
לאפקטיביות.
קבלת התו מארגון מידות היא גושפנקה אחת מני רבות
לפעילותה הטובה ,היעילה והמועילה של העמותה למען
אוכלוסיית הנכים בישראל .איל"ן תמשיך ללא לאות לסייע,
לתמוך ולמצוא נתיבים חדשים וחדשניים שבהם תוכל
להעשיר ולטפח את איכות חייהם של מטופליה.

מנהל חדש למרכז השיקום
והספורט איל"ן חיפה

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים
שחר פרקיס ,טניסאי העבר
ואלוף ישראל בטניס ארבע
פעמים ברציפות ,מונה
למנהל החדש של מרכז
הספורט של איל"ן בחיפה.
פרקיס החליף אתעוזי פרלה,
המנהל המיתולוגי של המרכז
ב 30-השנים האחרונות,
שפרש לגמלאות .עוזי
פרלה היה אחראי להקמה
ולניהול של מרכז הספורט
ב 30-השנים האחרונות ,וכן
לתכנון בית קסלר ובית מרים
השוכנים במתחם המרכז.
הוא מתכוון להמשיך לפעול
כמתנדב במרכז הספורט
עוד שנים רבות .שחרפרקיס
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עוזי פרלה ,המנהל הפורש ,שחר פרקיס,
המנהל החדש של מרכז הספורט

והנהלת איל"ן חילקו לאחרונה מלגות הצטיינות ל41-
ספורטאי איל"ן המוכשרים המתאמנים במגוון רחב של
ענפי ספורט ומייצגים את העמותה ואת מדינת ישראל .בין
מקבלי המלגות הייתה השחיינית הפראלימפית ענבל פיזרו,
שהביאה למדינה כבוד רב בשנים האחרונות.
מרשמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,בירך את עוזי פרלה לרגל
יציאתו לגמלאות ואמר" :אנו מודים לעוזי פרלה ,שחתר
בכל השנים למצוינות והשאיר אחריו מורשת ואנדרטה חיה
לפועלו .עוזי הוא גם חבר הנהלת איל"ן ,חבר פעיל בוועדות,
והבטיח להישאר כמתנדב בעמותה .איל"ן מקבלת בברכת
הצלחה גדולה את שחר פרקיס".
חה"כ קארין אלהרר ,שמתמודדת אף היא עם מוגבלות
ופעלה רבות למען זכויות הנכים בחברה ,הייתה אורחת
הכבוד באירוע .היא ציינה כי "ארגון איל"ן תורם לשילוב
הפיזי והתודעתי של אנשים עם מוגבלויות בחברה
הישראלית" .בפנייה נרגשת לספורטאים המצטיינים היא
אמרה" :עצם היותכם כאן היום מראה לי שתגיעו רחוק.
אתם אנשים שבאו לעולם לא כדי לעמוד מן הצד ,אלא כדי
לטרוף את החיים ,להשיג ,להשפיע ,למצות".

מימין :מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי; יו"ר איל"ן ,אהוד רצאבי; המנהל המיתולוגי
הפורש של מרכז ספורט חיפה ,עוזי פרלה; יו"ר סניף איל"ן חיפה ,שרה לבנשטיין;
חה"כ קארין אלהרר

החוג החברתי (צעירים)
לא נח לרגע
מאת :גילית נולר ,רכזת החוג החברתי לצעירים

בכל יום שלישי אנו נפגשים לשעתיים של פעילות בקבוצות,
סדנאות ,הצגת מדריכים ,חוג בישול ,חוג דרמה ,חוג יצירה ועוד.
לכבוד ט"ו בשבט יצאנו לפיקניק מהנה בפארק הנגיש בהוד
השרון .נהנינו מהמתקנים הנגישים שהוקמו במיוחד בשבילנו,
ממשחק מטורף שהמדריכים ארגנו ,ומ"על האש" מושקע שהצוות
טכני פרגן לנו .היה ממש כיף):
וכמובן ,אין רגע של מנוחה ,ולכבוד פורים נסענו כולנו מחופשים
לישיבת קרני שומרון לשוק פורים מטורף! היו מתנפחים ,אוכל,
תחנות ,סוכר ,פופקורן והגרלה לסיום (ואפילו כמה ממנו זכו בה).
רצינו להגיד תודה רבה למדריכים ,למתנדבים וכמובן לחניכים
שתמיד מגיעים בשמחה ומוסיפים עוד אור לחוג שלנו.

תרומת הקרן על שם
יעקב ואידה לימר ז"ל

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים
זה שנים מספר תומכת
הקרן ע"ש יעקב ואידה
לימר ז"ל באיל"ן כדי
לסייע לילדי איל"ן
בשיקומם וברווחתם .על
פי בקשת הקרן ,התרומות
הגדולות מיועדות לסיוע
אישי במימון אביזרי
שיקום וטיפולים שיקומיים
לילדים בפרויקט העזרה
הפרטנית של איל"ן ,וכן
לאביזרי שיקום לילדים
במוסדות איל"ן.
במרץ האחרון ביקר מר
יוסי שטיבר ,נאמן הקרן,
עם מנכ"ל איל"ן ,מר
שמעון צוריאלי ,בבית
הספר הרצפלד בחולון,
שבו לומדים ילדי איל"ן
בעלי נכויות מורכבות.
בבית הספר הוצב שלט
הנצחה המציין את תרומת
הקרן .מנהלת בית הספר,
הגב' רויטל וייס ,סיפרה
במפגש על פעילות בית
הספר ועל הסיוע הרב
המתקבל מאיל"ן לרכישת
מכשירים לימודיים-
שיקומיים לילדים.
לקרן על שם אידה
ויעקב לימר ז"ל יש חלק
חשוב בקידומם של ילדי
איל"ן ,ואנו אסירי תודה
על התמיכה הקבועה
והחשובה לרווחתם.

מר יוסי שטיבר עם שלט ההנצחה לקרן
על שם יעקב ואידה לימר ז"ל

כולנו נהנים בשוק פורים בישיבת השומרון
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כללי

חילופי עובד סוציאלי ראשי
באיל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

ד"ר יוסי מלר ,עו"ס ראשי של איל"ן ,סיים את תפקידו
באיל"ן בראשית אפריל .ד"ר מלר פרש לגמלאות לאחר
קרוב לעשר שנים שבהן העניק ממרצו ומהידע המקצועי
העשיר שלו לעובדים הסוציאליים בסניפים השונים
למתנדבים הרבים ,ובעיקר למטופלים ולבני משפחותיהם,
שבהם טיפל במקצועיות ,ברגישות ,בחמימות ובאהבה
רבה.
בתפקידו ייצג ד"ר מלר את איל"ן בוועדות שונות בכנסת,
במשרד הרווחה ובדיונים בגופים הציבוריים ודאג תמיד
לשמור על האינטרסים של הארגון למול הגופים הללו כדי
לזכות במירב ההכרה והתמיכה של הגופים הממשלתיים.
אנו באיל"ן מוקירים ומעריכים את עבודתו המקצועית
והמסורה ומאחלים לו בריאות טובה ,עשייה פורייה והנאה
בהמשך הדרך.

מר אבנר עוקבי יחליף את ד"ר מלר בתפקיד העובד
הסוציאלי הראשי של איל"ן .מר עוקבי הוא עובד סוציאלי
במקצועו ,בוגר אוניברסיטת בר אילן ,בעל תואר ראשון
בעבודה סוציאלית במסלול עבודה קהילתית ומוסמך
בעבודה סוציאלית בניהול שירותים חברתיים .לאבנר ניסיון
רב-שנים בניהול מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים .בין
תפקידיו בעבר :רכז פרויקטים חברתיים באגף לשירותים
חברתיים; מנהל מרכזי עבודה ושיקום; מנהל מרכזי יום
לקשישים; ראש תחום קהילות תומכות בחברות הייטק
ועוד.
במרוצת השנים פעל אבנר בהתנדבות כחבר במסגרות
מקצועיות וחברתיות כמו ועדות שיקום שכונות ,איגוד
העובדים הסוציאלים ,ועדת שטסמן לבדיקה ותקנון מרכזי
היום לקשיש ,פורום מנהלי מרכזי היום לקשיש באש"ל –
גו'ינט ,מערכת העיתון של העמותות לקשיש ומועדון חברתי
לאנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות ופיזיות.
אנו מברכים את מר אבנר עוקבי על היכנסו לתפקיד
הרם והחשוב ומאחלים לו הצלחה רבה במשימות הרבות
העומדות בפניו.

משמאל :ד"ר יוסי מלר באחת מפעילויותיו האחרונות באיל"ן לפני פרישתו – בטקס הסרת הלוט משלט לזכרה של נעמי לץ ז"ל ,יו"ר סניף בני ברק בעבר;
מימין מר אבנר עוקבי עו״ס ראשי חדש של איל״ן .לצידו אלי בגנו-מנהל ״בית בגנו ״ מתוכו פועל סניף בני ברק .חיה ,קרן וציפי רזניק
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סניף באר טוביה
חילופי יו"ריות בסניף באר
טוביה
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים ,איל"ן
לפני חודשים אחדים פרשה הגב' נאוה קינן מתפקידה כיושבת
ראש סניף באר טוביה לאחר עשור שבו העניקה ממיטב
מרצה וזמנה לאיל"ן .הגב' קינן בקשריה הטובים רתמה את
המחלקה לשירותים חברתיים ואת ראש המועצה ,מר דרור
שור ,והם פתחו דלת רחבה לפעילות איל"ן בעיר בתמיכתם
ובעידודם.
הגב' קינן ,שהגיעה לאיל"ן עם ניסיון של  35שנה בחינוך אך
בלי רקע בתחום בעלי המוגבלויות ,הצליחה להעניק להם
את התמיכה הנדרשת בעזרת האהבה והחום ,הרצון שלה
להתנדב ,ללמוד ולהכיר את צורכי המטופלים ,וכמובן – עם
מתנדבות הסניף האחרות.

סניף בני ברק
לזכרה של נעמי לץ
איל"ן מרכין ראש לזכרה של הגב' נעמי
לץ ז"ל ,שהקימה את סניף איל"ן בני ברק,
הייתה יו"ר הסניף ופעלה במשך עשרות
שנים במסירות אין קץ למען הילדים
הנכים ובני משפחותיהם בעיר.

בחודש מרץ האחרון הוסר הלוט מעל שלט לציון זכרה
ופועלה של הגב' לץ שהציב איל"ן בבית בגנו בעיר .בטקס
השתתפו שני בניה של נעמי ,אחותה ,כלותיה והנכדים,
וכן מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,עו"ס ראשי של איל"ן
והמתנדבות חיה קרן וציפי רזניק ,הממשיכות את פועלה
של נעמי ז"ל.

מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,כתב לה במכתב
התודה" :פעילותך במהלך השנים היא דוגמה ומופת לרוח
ההתנדבותית ולעשייה הבאה מן הלב למען אלה הזקוקים
לסיוע ,ועשית זאת כשכל שכרך הוא הסיפוק שבנתינה לזולת.
בצוותא עם חברייך המתנדבים דאגת להפעלת הסניף ,לגיוס
התרומות ולהשגת המשאבים הנחוצים לקיום ולהרחבה
של שירותי הסיוע והתמיכה של העמותה .כל זאת עשית
מתוך דאגה כנה לשיקומם ולרווחתם של מטופלי איל"ן ובני
משפחותיהם תושבי המועצות האזוריות באר טוביה ויואב".
הגב' קינן אמנם פרשה מתפקידה ,אך הודיעה כי תמשיך
להיות חברת הנהלת הסניף ותסייע ככל שתוכל לרווחת נכי
איל"ן באזור .אנו מוקירים את עשייתה לאורך השנים ובטוחים
כי האנשים עם המוגבלויות בבאר טוביה והמועצות באזור
ייהנו מעשייתה עוד שנים רבות.

מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,ובניה של נעמי לץ ז"ל ,שוקי ומכאל

אנו מברכים את הגב' עפרה ריבן שקיבלה על עצמה את
תפקיד יו"ר הסניף ומאחלים לה הצלחה בתפקידה.

מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,מעניק תעודת הוקרה לגב' נאוה קינן על פעילותה
רבת השנים .לצדה הגב' עפרה ריבן ,המשמשת היום כיו"ר סניף איל"ן המועצה
האזורית באר טוביה ויואב.
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משפחת לץ ליד השלט שהוצב בפתח סניף איל"ן בבני ברק הממוקם בבית בגנו

דברים לזכרה ממכתב
מתנדבות הסניף חיה ,קרן וציפי רזניק

דברים לזכרה ממכתב
של נתנאל ודבורה לאער והילדים

אנו המתנדבות בסניף זוכרות אותה כאישה מלאת
חיים ,אופטימית ובעלת עין טובה .נעמי מצאה
סיפוק רב מעזרה ומסיוע לזולת והתמידה בכך
עד ימיה האחרונים ,בהיותה למעלה מגיל  ,80וגם
כשמצבה הבריאותי לא היה במיטבו .אנו זוכרות
את מאור הפנים שבו קידמה כל משפחה ואת
המסירות והמאמצים שהשקיעה כדי שכל פונה
יקבל את הסיוע המרבי .נעמי הכירה אישית את
מאות המשפחות שנעזרו בפעילות הסניף ,ואף זכרה
את שמותיהם של הילדים .גם הדרכת המתנדבות
החדשות נעשתה מתוך מאור פנים וסבלנות מיוחדת.
עבורן ועבורנו ,נעמי לא הייתה רק "ממלאת תפקיד",
היא הייתה חברה קרובה.

נעמי ע"ה הייתה מסורה בכל לבה לדאוג לילדים
המיוחדים ולמשפחותיהם ,לחשוב עליהם ולהתעניין
בשלומם .היא הקדישה מזמנה היקר בהתנדבות,
שלא על מנת לקבל פרס ,בקביעות ובהתמדה
כדי לדאוג לילדי ישראל ולצורכיהם .אנו אסירי
תודה לה על כל שפעלה מתוך רגישות וחביבות
מיוחדת והשתדלה לסייע לנו ככל יכולתה.

דברים לזכרה ממכתב
של משפחת גראפי
"אשת חיל מי ימצא" נראה מכוון לנעמי לץ,
שהלכה לעולמה אחרי עשרות שנים של עשייה
מבורכת בתמיכה למשפחות במצוקה ,ללא הפוגה,
באמצעות איל"ן הידועה לתהילה ,דאגה למשפחות
בפנים מאירות ובנעימות יתרה המושרשת בשמה.
מעשיה הטובים יעמדו לזכותה לעולם ולזכות
צאצאיה ולמשפחתה ,משפחת איל"ן.

דברים לזכרה ממכתבה
של אסתר רוזנברג ,אם לשני ילדים
בעלי צרכים מיוחדים
זה שבע שנים שזכיתי להכיר את אמכם ,גב'
נעמי היקרה .אמכם הייתה התגלמות הרעיון של
"להחיות בהם נפש כל חי" .בכל פעם שהגעתי
לסניף איל"ן בני ברק הרגשתי איך גב' נעמי מחיה
את המקום ואיך גב' נעמי חיה מהמקום .החסד,
הרצון לעזור ולהקל ,היה טבוע בדמה .זה למעלה
מ 40-שנה גב' נעמי מעניקה מזמנה ומכוחה
לטובת הסניף ולטובת המשפחות הנעזרות.
חשוב לי לציין שארגון איל"ן הוא אחד המקומות
שמרגישים כולם שניתן בקלות להיעזר על ידם בלי
להכין תיק עב כרס של אישורים ,טפסים ,מכתבים
והמלצות ,וכל זה הרבה בזכות הידע של גב' נעמי,
שידעה בכל פנייה מה נדרש ומה ניתן להשיג,
והגישה הכול במקצועיות ובזריזות לדרג המאשר.

יהי זכרה ברוך

לוח לזכרה של נעמי לץ ז"ל בסניף איל"ן בני ברק

המתנדבות חיה ,קרן וציפי רזניק; עו"ס ראשי היוצא של איל"ן ,ד"ר יוסי מלר;
עו"ס ראשי הנכנס אבנר עוקבי; מר אלי בגנו.
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סניף הרצליה
פתיחת יום ההתרמה
בהרצליה
מאת :שלמה גריידי -יו"ר סניף הרצליה

סניף חדרה
ראש העיר חדרה פתח
הפרוטות
מצעד
את
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת סניף חדרה

כשבוע לפני יום ההתרמה לאיל"ן קיים ראש עיריית
הרצליה ,מר משה פדלון ,מפגש לרגל פתיחת מצעד
הפרוטות ,ובו העניק את ברכתו ואת תמיכתו לפעילות
הסניף .במפגש השתתפו מר שלמה גריידי – יו"ר סניף איל"ן
הרצליה ,מתנדבי הסניף ומר אריה איסרוביץ ,חבר הנהלת
הסניף.

נציגות של הנהלת איל"ן חדרה ,בראשות יו"ר הסניף ,הגב' חנה
וייסבלך ,התארחו בלשכת ראש העיר חדרה ,צביקה גנדלמן,
לקבל את ברכת הדרך לקראת מצעד הפרוטות .נציגות ההנהלה
סיפרו לראש העיר שהארגון ניזון מתרומות שנועדו לשפר את
איכות החיים של הנכים .כמו כן ,הן סיפרו על אירוע הפתיחה
החגיגי שעתיד להתקיים אצל נשיא המדינה ,שבו ישתתפו נציגים
מהנהלת איל"ן חדרה ונציגי אוכלוסיית הנכים בחדרה ובאזור.
בטקס זה יופיע גיל כחלון ,נער נכה מחדרה שחיבר שיר ראפ על
נכותו ,ולצדו ירקדו שתי בנות מקיבוץ מגל .בשיר אחר תצטרף
נערה נכה נוספת המטופלת בסניף חדרה.
בפגישה אצל ראש העיר השתתפו גם מתנדבות ופעילות באיל"ן
– מיכל דינוביץ ,יהודית מיכלוביץ ועליזה בלומשטיין – והן סיפרו
שמלבד ההתרמה שיעשו בני הנוער ,תיערך התרמה באמצעות
מעטפות בכל בתי הספר היסודיים בחדרה ובאזור חדרה ,ומקווים
להצלחה בפרויקט זה.
ראש העיר נתן את ברכתו וקרא לציבור תושבי חדרה להרים
תרומה לארגון .במעמד זה פנו פעילות הסניף שוב לעיריית חדרה
בבקשה למצוא פתרון הולם למיקום של סניף איל"ן חדרה ,השוכן
היום במקום לא מונגש שמקשה על עבודת הסניף ,פוגע בכבודם
של הנכים ואינו מכבד את העיר כולה.

ראש העיר משה פדלון מעניק את הצ'ק לתמיכת העירייה בפעילות איל"ן

יו"ר סניף איל"ן חדרה ,חנה וייסבלך ,וראש העיר ,צבי גנדלמן

יו"ר סניף איל"ן הרצליה ,שלמה גריידי ,וחבר הנהלת הסניף ,אריה איסרוביץ ,עם
ראש העיר משה פדלון בלשכתו
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יו"ר סניף איל"ן חדרה ,חנה וייסבלך ,והמתנדבות המסורות של הסניף

שנייה
יד
בזאר
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת סניף חדרה
באמצע מרץ התקיים בקניון לב חדרה בזאר יד שנייה שכל
הכנסותיו קודש לפתיחת חוגי ספורט לילדים ובוגרים של
איל"ן ,שיתקיימו במתנ"ס בית הספר צפרירים .אנשים רבים

תרמו חפצים ,והם תומחרו ונמכרו בבזאר על ידי מתנדבות
איל"ן .יו"ר הסניף ,הגב' חנה וייסבלך ,מוסרת שהייתה
הצלחה רבה ומודה לתושבי חדרה והסביבה – גם התורמים
וגם הרוכשים – וכמובן למתנדבות ולרכזת הסניף שעמלו
רבות להצלחת הבזאר.
תודה מיוחדת להנהלת קניון לב חדרה על שיתוף הפעולה.

מתנדבות סניף חדרה בבזאר יד שנייה בקניון
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סניף חיפה
חוגגים את זכויות האדם
עם מוגבלויות
חיפהבק בחיפה
ליאו
הספר
בבית
מאת :ענת שפלר ,עו"סית סניף
תלמידי חטיבת הביניים ליאו בק בחיפה מציינים מדי שנה
את שבוע זכויות האדם .השנה ניתן דגש לזכויות בעלי
מוגבלויות ,וצוות מאיל"ן חיפה הוזמן להשתתף בטקס
שערכו התלמידים ולהעביר להם סדנה בנושא זה.

לשמוח התאבלה על שלא תזכה למיניות ולפריון .במפגשים
הבאים נעסוק בתקשורת בין ההורים לצעירים ,ונבחן את
המחסומים הקיימים ואת הדרכים להתמודד עמם.
מנחת הסדנה היא דניאלה יקירה ,ילדת איל"ן בעצמה
ומומחית בהנחיית קבוצות בתחום מיניות האדם .דניאלה,
אישה עם מוגבלויות בעצמה ,היא גם אם לארבעה ילדים
ואישה פעילה ומעורבת .הקשרים שנרקמים בין ההורים
למנחה ,התמיכה וההתבוננות הפנימית הם מרגשים,
מלמדים ,מרתקים ומאפשרים מקום בטוח להבעת רגשות
ולקבלת ידע וכלים.

הטקס התקיים ב ,16.12.14-בחג החנוכה ,וכל נר שהודלק
בחנוכייה הוקדש לאחת מזכויות האדם .נציגת ארגון איל"ן,
ענת שפלר ,הוזמנה להדליק את הנר שמציין את זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלויות ובירכה "ברוך אתה ה' אלוהינו
מלך העולם בורא כל בני האדם שווים".
ניכר היה שהושקעה מחשבה רבה בתכנון הטקס ,והוא
היה מרגש מאוד .אחריו קיימנו סדנה לתלמידים ,ובה
סיפרנו להם על אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים
עם מוגבלויות ועל הצטרפותה של ישראל לאמנה .העלינו
נקודות לדיון ופתחנו רב-שיח עם התלמידים .הדיון היה
פורה ועורר מודעות לצרכים המיוחדים וליחס החברה .אין
ספק שהייתה זו דרך ראויה ומעוררת סיפוק לציון שבוע
זכויות האדם.

הורים מדברים
על מיניות ומוגבלות
סניף חיפה נענה לבקשת ההורים ויזם בשיתוף שירות
"לאורך הדרך" של חברת א.ד.נ.מ סדנה בת כמה
מפגשים בנושא התפתחות והתנהגות מינית של
מתבגרים צעירים עם מוגבלויות .מטרת המפגשים היא
לקדם את יכולותיהם של ההורים בהתמודדות עם צרכים
מיניים-חברתיים של ילדיהם עם המוגבלויות ,וכן להעלות
את המודעות של ההורים בדבר מצבי סיכון ופגיעה מינית
בקרב אנשים עם מוגבלויות.
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נושא המיניות נוגע בכל אחד מאתנו ,והוא חשוב ומרכזי
גם בעולמם של מתבגרים נכים ,אך בשל מוגבלותם
והקושי לממש צרכים אלה ,אין הוא עולה דיו בשיחות
המשפחתיות ונתקל במחסומים .במפגשים הראשונים
שיתפו ההורים המוצפים את אשר על לבם והעלו
סוגיות ודילמות שמעסיקות אותם בהקשר להתבגרותם
המינית של ילדיהם .לאחר מכן בחנו ההורים את
השלבים הראשונים בהתפתחותם המינית של ילדיהם
ואת התגובות והמסרים שלהם עצמם .לדוגמה ,תגובת
האם לכך שבתה קיבלה וסת בפעם הראשונה ,ובמקום

פורום צעירי איל"ן חיפה
מאת :ענת שפלר ועדי ואלצר ,מנחות הפורום

סניף איל"ן חיפה החל השנה מיזם מיוחד ששמו "פורום
צעירים" ,המיועד לנכים בוגרים בקהילה בגיל .40-21
מטרת הפורום היא לתת מענה לנכים בוגרים שמצליחים
לקיים אורח חיים נורמטיבי בקהילה בתחומים כמו תעסוקה,
לימודים וחיי משפחה ,אך מתקשים לקבל מענה ראוי והולם
לצורכיהם החברתיים ,הן בשל מיעוט במסגרות חברתיות
והן בשל סטיגמות חברתיות.
סניף איל"ן חיפה מוצא חשיבות רבה במתן כלים לנכים
בוגרים כדי לממש את רצונותיהם ואת צורכיהם .הצורך
החברתי הוא מרכזי ביותר ,ועל כן בעזרת המפגשים אנו
מעניקים מערך של ליווי ,תמיכה והעשרה.
הפורום מתקיים פעם בשבועיים בשעות הערב בבית מרים
החדש באווירה קלילה ומשוחררת .המשתתפים נהנים
מכיבוד קל ,משתייה חמה ומסדנאות מגוונות בתחומי זוגיות,
קואוצ'ינג ,גרפולוגיה ,תקשורת בינאישית ,רפואה סינית
ועוד .כמו כן ,המפגשים מזמנים מרחב ליצירת קשרים
בינאישיים בין המשתתפים.
אנו נמצאים עדיין בתחילתו של התהליך ,אך ניכר כי
הפורום מצליח לחבר בין הנכים ,להעלות לסדר היום את
הנושא החברתי ולהעניק מסגרת חווייתית ומהנה למפגשים
חברתיים בשעות הערב.

סניף חיפה
גם להן מגיע פינוק! אימהות ערב גיבוש לכל עובדי
נכי איל"ן חיפה והצפון ביום
חיפה
איל"ן
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
גדר
בחמת
אוורור
כתבה :שרונה שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
ביום שני ,9.3.15 ,יצאו  40אימהות לנכי איל"ן חיפה בליווי הצוות
המקצועי של העמותה ליום אוורור בחמת גדר שכלל שפע
פינוקים ,סדנאות וניתוק מתלאות היומיום .האימהות מאזור
חיפה והצפון עזבו לרגע את משימותיהן ופרגנו לעצמן יום של
חופש וכיף רק בשבילן .הן התקבלו באתר חמת גדר בברכה
עם כיבוד קל ,נהנו להשתכשך בבריכות המים החמים עם מגוון
פעילויות ולהשתחרר בסדנת מים .לאחר ארוחת הצהריים
נערכה במקום סדנת מדיטציה משולבת בקערות טיבטיות
שהשלימה את מלאכת היום והותירה אותן שלוות ורגועות.
יום האוורור הוא מסורת ארוכת שנים בסניף איל"ן חיפה .אנו
מארגנים אותו מתוך ההכרה כי העומס הרגשי והנפשי המוטל
על כתפי האימהות בהתנהלותן הסיזיפית היומיומית הוא
רב ,בעיקר כשמדובר בנכים שרובם סיעודיים .פסק הזמן
הקצר הזה מאפשר לאימהות לקחת נשימה עמוקה ,להטעין
מצברים ולחזור בכוחות מחודשים לשגרת יומן .האירוע
מאפשר לאימהות גם אינטראקציה של שיח שוות והחלפת
מידע ומייצר מארג של קשרי תמיכה בינן לבין עצמן.
יום האוורור קרם עור וגידים בזכות שיתוף פעולה ותרומותיהם
של חברת "נוף המטייל" וקבוצת בז"ן .תודה לחברות העסקיות
שהשכילו לראות את הפרויקט כחשוב והרחיבו את לבן של
האימהות.

במסגרת פורום מנהלי איל"ן חיפה שמתכנס מעת לעת
הוחלט לקיים ערב גיבוש משותף לעובדים .מרגע קבלת
ההחלטה עבדנו כולנו כצוות להפקת האירוע .עובדי כלל
המוסדות של איל"ן חיפה – הסניף ,בית קסלר ,בית מרים
ומרכז שיקום וספורט – קיבלו הזמנה לאירוע ,והוא התקיים
ב 24.12.14-באווירת חנוכה .העובדים "עורבבו" כך שבכל
שולחן הייתה להם הזדמנות להכיר עמיתים ממוסד אחר
ולשוחח עמם.

הערב החגיגי נפתח בסיכום על פעילותו של כל מוסד .מר
משה דולב ,מנהל בית קסלר ,הדגיש את תהליך המצוינות
שמחילים במקום מתוך מגמה לשיפור מתמיד .הגב' דפנה
הולנברג ,מנהלת בית מרים ,סיפרה בהתרגשות על המעבר
למבנה החדש ועל התכניות הרבות שעומדות על הפרק.
אנוכי ,מנהלת סניף חיפה ,דיברתי על הפעילויות החדשות
להורים ולנכים הגרים בקהילה מתוך מטרה לחזק את הקשר
עמם .זו גם הייתה הזדמנות לטקס חילופי משמרות במרכז
שיקום וספורט :מר עוזי פרלה ,המנהל המיתולוגי היוצא לאחר
 30שנות פעילות ,ומר שחר פרקיס ,המנהל הנכנס.
פרק מיוחד בערב הוקדש להכרת תודה למר עוזי פרלה
על פועלו לאורך שנים רבות למען איל"ן חיפה ומרכז שיקום
וספורט .בדברי עוזי ושרה לבנשטיין ,יו"ר הנהלת הסניף ,נשזרו
סיפורים שלימדו את הנוכחים על ההיסטוריה של המקום
ועל פועלו של איל"ן חיפה זה שנים רבות .בתום פרק זה
הוענק למר עוזי פרלה מגן מעוצב בסמל איל"ן על ידי עמיתיו
המנהלים ובשם עובדי כלל המוסדות .אפילו עוזי הקשוח
התרגש ):
את הערב המרגש חתמנו בסטנדאפ אינטראקטיבי חינני
ששמו "מבשלים זוגיות" ,שלימד אותנו פרק במערכות יחסים
ואיך כדאי לשמר אותן .תוך כדי בישול המרק עלו מגוון סוגיות
וניתנו טיפים שהעלו חיוך על הפנים.
כולי תקווה שמפגש זה יהפוך למסורת שנתית שבה יוכלו
עובדי איל"ן חיפה להרגיש חלק מארגון אחד הפועל
להשגת יעדיו.

אימהות נכי איל"ן חיפה והצפון ביום אוורור בחמת גדר
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ערב גיבוש לכל עובדי איל"ן חיפה

סניף חיפה
איל"ן צפון
סניפי
פורום
מפגש
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה
שיתוף פעולה בין הגב' ורד שור – עו"ס מרחב צפון וביני,
מנהלת איל"ן חיפה ,הוליד מפגש ראשון של פורום סניפי
הצפון .ועדת היגוי שקדמה למפגש סימנה לפורום כמה
מטרות :שיתוף פעולה בין הסניפים ,חיזוק הקשר בין סניפי
הצפון למרכז איל"ן ,איגום משאבים ,גיוס מתנדבים ,הקניית
ידע וכלים בנושאים רלוונטיים ,עזרה הדדית ,למידת עמיתים
וייזום פעילויות משותפות .מרכז איל"ן ראה חשיבות בקיום
המפגשים האלה ואף הציע את תמיכתו.
יצאנו לדרך במליאת הפורום שהתקיימה ב 18.12.14-באולם
בית קסלר המרווח .המליאה הייתה פתוחה ליו"ר ולחברי
הנהלה של סניפי הצפון ,וכן למתנדבים מרכזיים .באותו היום
התקבצו נציגים מכרמיאל ,כפר מנדא ,קצרין ,נהריה ,קריית
שמונה וחיפה ,הכירו זה את זה והחלו לטוות רשת קשרים.
פנינה ששון וספי שמואלי מהסניף החיפאי פרשו בפני
הבאים את פעילותן הרוחבית בעמותה בנושא ניהול
המתנדבים באיל"ן ויצרו קשר עם נציגי הסניפים הצפוניים
להמשך .יורי הירשפלד ריתק בהרצאתו בנושא "המתנדב
אינו מובן מאליו" .את התובנות הוא סיכם כך:
•תנו למתנדב סיבה להנאה ואל נא תתפתו לדון בהשקעה
•צמצמו דיבור על אינטרס ועל ויתור
•המתנדב יתברך בהערכת התוצאה
חתמנו את היום בלמידת עמיתים בנושא הסברות לקראת
מצעד הפרוטות .מר משה דולב ,מנהל בית קסלר ומסבירן
ותיק ,חילק טיפים ועצות .נשארנו עם טעם טוב הן מארוחת
הצהריים החביבה והן מהציפייה למפגשים הבאים שיתקיימו
שלוש פעמים בשנה.

פורום סניפי איל"ן צפון – שיתוף פעולה חדש שנרקם בין סניפי הצפון
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פורום סניפי איל"ן צפון – שיתוף פעולה חדש שנרקם בין סניפי הצפון

ערב שיא למיזם הנגישות
בבית הספר ויצמן
מוצקין
בקריית
מאת :ד"ר רויטל סיבירסקי שורץ ,מנהלת נגישות ישראל
סניף צפון
מיזם הגברת המודעות לנושאי הנגישות וקבלת השונה
שקיימה עמותת נגישות ישראל בבית הספר ויצמן בקריית
מוצקין הסתיים באירוע שיא להורים ,לתלמידים ולצוות בית
הספר .הערב התקיים בבית התרבות בעיר תחת שרביטם
של מנהלי בית הספר ,מר אלי הבר והגב' תמי אייזן,
ובמהלכו הציגו התלמידים קטעי שירה ,פתגמים וסרטונים
מרגשים על חוויותיהם מתחנות התנסות במגוון מוגבלויות.
להקת הריקודים בכיסאות גלגלים "הורה איל"ן חיפה",
הראשונה מסוגה בארץ ,הופיעה בשני הרכבים ובכמה
ריקודים פרי הכוריאוגרפיה של המרקידות הגב' מרגריטה
פוליאקוב והגב' תמר סרוקה.

להקת הריקודים קבלת השונה בביס ויצמן

סניף חיפה
בית מרים

בחירות פנימיות בבית מרים

מאת :היאם שחאדה ,משתקמת בבית מרים
בחודש מרץ ,לפני הבחירות לכנסת ה ,20-התקיימו בחירות
פנימיות בבית מרים .מטרת הבחירות הייתה לבחור שלושה
נציגים מקרב המשתקמים שייצגו את המשתקמים במבחר
תחומים ,ייזמו ויפעלו למענם.

פגישה עם ראש מועצת
זיכרון יעקב,
אבוטבול
אלי
מר
מאת :טלי האס ואילנה נקוריאקוב ,משתקמות בבית
מרים

לפני הבחירות התכנסנו כמה פעמים לדון בנושאים כמו מהי
בחירה ,אופי הבחירות בישראל ובבית מרים ,תכונות רצויות
בקרב מועמדים ,הצגת המועמדים ועוד.

ביום ראשון ,29.3.15 ,נסענו קבוצת משתקמים עם הגב'
דפנה הולנברג – מנהלת בית מרים ,הגב' שרה לבנשטיין
– יו"ר איל"ן חיפה ,והגב' ויויאן לב – חברת הנהלת איל"ן
חיפה ,לזיכרון יעקב ,לפגישה עם ראש המועצה ,מר אלי
אבוטבול .הפגישה התקיימה בלשכתו ,ואנחנו התקבלנו
על ידו בשמחה .הוא שוחח אתנו על הקשר עם בית מרים,
על מעשינו במקום ועל משך הזמן שכל אחד מאתנו נמצא
בבית.

יום הבחירות היה מרגש וחגיגי .הבחירות התנהלו ברוח
דמוקרטית ודימו את הבחירות לכנסת .הוכנו תיבת קלפי,
פתקים עם שמות ותמונות של המועמדים ,ואפילו תעודות זהות
שחולקו לפני הבחירות לכל המשתקמים.

מר אבוטבול קיבל מאתנו בהתרגשות ובתודה את הדיוקן
שלו ,שציירה אנה יורוביצקי ,משתקמת בית מרים ,בהנחיית
האמן מר אפרים גוניקמן.

שישה משתקמים הגישו מועמדות :חמש נשים ,בהן אני ,וגבר
אחד .כל אחד ואחת מאתנו סיפר על עצמו ,הסביר למה
לדעתו הוא מתאים ,וכמובן ניסה לשכנע את המשתקמים
לבחור בו .לאחר פסק זמן שבו חשבו המשתקמים מי ראוי
בעיניהם התקיימו הבחירות.

כל אחד ואחת בתורו ניגשו אל אזור הבחירה שהוסתר מאחורי
פרגוד ובחרו על פי רצונם האישי שלושה נציגים .את הפתקים
הכנסנו לתיבת הקלפי והמתנו בציפייה לספירת הקולות .בזמן
שעבר מרגע הבחירות ועד לרגע ההודעה הייתה תחושה של
ציפייה והתרגשות .הייתי סקרנית מאוד לדעת מה תהיה בחירת
חבריי המשתקמים.
בסופו של התהליך הוכרזו התוצאות .התוצאות כיבדו את כל
המתמודדים .כל אחד מאתנו זכה במספר קולות של החברים.
לשלושת המקומות הראשונים הגענו אילנה נקוריאקוב ,טלי
האס ואני .העובדה שבחרו בי מעידה בעיניי על הקשר הטוב
שיש ביני ובין חבריי ,ואני שמחה על כך שאני ראויה לתפקיד
בעיניהם.

דפנה סיפרה על המעבר למשכננו החדש ועל הפעילויות
המתקיימות במקום .מר אבוטבול סייר לפני כשנתיים
במסגרות איל"ן וביקר גם בבית הישן .אנו נשמח לארח אותו
בבית החדש ולאפשר לו להתרשם מהנעשה במסגרת.
דפנה הודתה לו על הקשר החם ועל הפעילות והתרומה
שלו לנכי איל"ן.
נהנינו מהנופים היפים של זיכרון יעקב ומהמפגש החם
והמרגש.

שלושתנו יחד מרכיבות את נציגות המשתקמים ,ונעשה כמיטב
יכולתנו ,כפי שהתחייבנו לפני הבחירות ,לייצג את חברינו
ולפעול למענם.

היאם שחאדה מממשת את זכות הבחירה
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מזכרת ממפגש מרגש עם מר אלי אבוטבול,
ראש מועצת זיכרון יעקב ,והשי שהוענק לו

סניף חיפה
מסיבת הרמת כוסית
תשע"ה
לפסח
מאת :באסם אבו אל היג'א ,טלי האס ,אנה יורוביצקי
ואילנה נקוריאקוב ,משתקמים בבית מרים
ביום רביעי ,25.3.15 ,התקיימה בשעות אחר הצהריים
הרמת כוסית חגיגית בבית מרים לכבוד חג הפסח .זו הייתה
התכנסות משותפת של בית מרים וסניף איל"ן חיפה .לבית
הגיע קהל רב :חברינו המשתקמים ,מתנדבי בית מרים
ומתנדבי סניף איל"ן חיפה ,חברי הנהלה ,צוות העובדים
וידידים יקרים רבים .התכנית כללה ברכות חמות ,דברי
תודה למתנדבים ומופע הומוריסטי מאת ערן שחר  -ד"ר
התלהבות .המופע הועלה בהתנדבות כחלק מפרויקט "יום
המעשים הטובים" .האווירה הייתה חגיגית ,חמה ומשפחתית
כתמיד ,ואנחנו נהנינו מההזדמנות לפגוש פנים מוכרות וידידים
חדשים.
באסם" :נהניתי לשמוע על בית מרים ועל הפעילות בסניף
איל"ן חיפה .נהניתי לראות את מצגת התמונות שסיכמה את
הפעילות בבית מרים מאז המעבר לבית החדש .התרגשתי
לראות גם את תמונותיי למרות שאני משתקם חדש .זה גרם
לי להרגיש חלק מהבית .התרשמתי מאוד מהמופע של ערן,
במיוחד מהחלקים שבהם הפעיל את הקהל".
טלי" :הערב הזה חיזק את התחושה שאני חלק ממשפחה
גדולה .זה ריגש אותי מאוד ושיפר את מצב הרוח שלי".
אנה" :אני נהניתי להכיר מתנדבים ותיקים של איל"ן ,שעם
חלקם זה מפגש ראשון בשבילי ובשביל חבריי .זה יוצר
תחושה של משפחה מורחבת .חשוב לנו להודות למתנדבים,
לצוות ולכל מי שפועל למעננו".

שולחן עורך  -כיבוד קל קידם את פני הבאים

את מצב הרוח .דברים מחיי היומיום שנוגעים לכולנו הוצגו עם
המון הומור".
בסיומו של הערב נפרדנו מהמתנדבים בחלוקת שי – ספר
פרי עטה של הגב' ניצה נבו ,עו"ס אילן חיפה בעבר – והמשכנו
את החגיגות עם מוזיקה וריקודים.
אנו מאחלים לעצמנו שנמשיך לחגוג ולשמוח יחד!

אילנה" :התרגשתי מהברכה שקראתי בשם כל חבריי
המשתקמים .נהניתי לשמוע את הדברים של שחר פרקיס,
מנהל מרכז הספורט ,על הפעילויות שמתקיימות במרכז .גם
אני מתאמנת בו .ההופעה הייתה מאוד מצחיקה והרימה לי
חג אביב שמח

משתקמי בית מרים באווירה חגיגית
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באי הערב בעת ההתכנסות באולם הקהל מאזין להרצאתו של ערן שחר – ד"ר התלהבות

מיסוד נושא הבטיחות
במעון
מאת :משה דולב ,מנהל בית קסלר

דיירי בית קסלר מצביעים
בבחירות 2015
מאת :משה דולב ,מנהל בית קסלר

משנת הקמתו של המעון היה נושא הבטיחות בעל חשיבות
גבוהה וטופל על ידי המרפאות בעיסוק ותחום האחזקה
במעון .בשנת  2014התמנה באיל"ן ממונה בטיחות ארצי
של כלל העמותה ,והחל תהליך מיסוד של הנושא.

מאז פתיחתו למגורים של בית קסלר מוצבת במעון קלפי
מטעם ועדת הבחירות המרכזית .זכותם האזרחית של
דיירי המעון ממומשת במלואה בכל מערכת בחירות ,ורוב
הדיירים מקיימים אותה .מימוש זכות זו הוא חלק מתפיסת
העולם בבית קסלר ,שיש לקיים חיים שלמים ומשמעותיים
ולהיות מעורב בחיי המעון ,הקהילה והמדינה.

שרבל – יו"ר הוועדהאלימלך – מזכיר הוועדה ומרכז צוות
נאמני הבטיחות

ב 17.3.15-הצביעו  73%מקרב דיירי המעון.

במעון הוקמה ועדת בטיחות ,וחברים בה:

משה דולב ,עמוס להמן ,יוסי גולן ,אלינור מאמו ,טובה רייך,
דגנית איטקיס ,שילי זילברמן.
תפקיד הוועדה לאשר את מדיניות הבטיחות במעון ,לעקוב
אחר יישומה ,לקבוע יעדים לשיפור ,לקבל דיווחים מנאמני
הבטיחות ולבדוק אירועי בטיחות (תאונה וכמעט תאונה).
בינואר  2014התקיים סקר בטיחות שבדק את כל גורמי
הסיכון במעון ,וגובשה תכנית שנתית למתן מענה לכל
הסיכונים.
במרץ  2014עברו קורס והוסמכו כנאמני בטיחות העובדים:
דניאל גפני ,שרבל בחוס ,רומן בוגוסלובסקי ,מירה
מיכאלוב ,איתן אניילו ,עופר סורקיס והדייר אמיר נויפלד.
הקורס התקיים בספיבק רמת גן ,והנאמנים קיבלו תעודת
הסמכה לתפקיד .במסגרת תפקידם יקיימו הנאמנים
ביקורות בטיחות במעון וידווחו על מפגעים לוועדת
הבטיחות ולמחלקת האחזקה.

דיירי בית קסלר מצביעים בבחירות לכנסת ה17.3.15 ,20-

לצורך העמקת העבודה בנושא הבטיחות הועברו הדרכות
לעבודה בגובה לאנשי אחזקה; הדרכה לרענון הנהיגה
במלגזה; והדרכה שנתית לכל עובדי המעון על חשיבות
הבטיחות והדרכים לקיים אותה בשגרה ובחירום .בעתיד
יקיימו נאמני הבטיחות הדרכות לדיירים להעלאת התודעה
בדבר חשיבות הבטיחות במעון ובחיים בכלל.
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סניף חיפה
מלגת לימודים לשי אליאס מרכז שיקום וספורט
מאת :משה דולב ,מנהל בית קסלר
זו השנה השנייה שלשכות המועצה האזורית צפון ,בסיוע
הלשכה הגדולה ,מעניקות מלגת לימודים לשי אליאס,
בחור שמתגורר בבית קסלר ומתמודד עם שיתוק מוחין
וליקוי ראיה .למרות כל מגבלותיו ,שי ניחן בכוח רצון
אדיר ,ולאחר שסיים בהצטיינות תואר ראשון במכללת
במנהל ציבורי
הגליל המערבי הוא לומד לתואר שני ִ
באוניברסיטת חיפה ובהצלחה רבה.
לראות את שי מתמודד בכוח הרצון האדיר שלו וברוח
המפעמת בו ,נאבק ומצליח – מחייב אותנו "הבריאים"
להסתכל על "השונים" בהרכנת הראש ובענווה.

שי אליאס ,דייר בית קסלר
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רקדני "הורה איל"ן חיפה"
טיילו לצפון הארץ
מאת :רויטל סבירסקי

כמדי שנה ,לקראת תום שנת הפעילות ,יצאו רקדני "הורה
איל"ן חיפה" ,להקת הריקוד הראשונה והוותיקה בארץ
בכיסאות גלגלים ,לטיול נגיש מאורגן .יעד הטיול היה
הפעם צפון הארץ .הרקדנים – חלקם אנשים עם מוגבלויות
המשתמשים בכיסאות גלגלים וחלקם מתנדבים ללא
מוגבלות מאובחנת – יצאו באוטובוס נגיש לדרום רמת
הגולן ,ובדרך קיבלו הסברים מרתקים מהמדריך ירון
מינצברג ,שתורם לחברי הלהקה כבר שנים אחדות
בהתנדבות את ידיעותיו המקיפות בנושאי ידיעת הארץ.
במצפה השלום שליד כפר חרוב ירדו המטיילים לקבל
הסבר על המקום ,ומשם המשיכו בשביל שהונגש לאורך
קילומטרים אחדים ועצרו בתחנות הנגישות לקבלת
הסברים נוספים .היום המעניין הסתיים בארוחת צהריים
במלון במושב נס עמים.

אליפות הארץ בשחייה
במרכז שיקום וספורט
איל"ן חיפה
מאת :שחר פרקיס ,מנהל מרכז שיקום וספורט

פרידה מעוזי פרלה ,מנהל
מרכז שיקום וספורט
חיפה
איל"ן
מאת :רעות שיטרית ,מזכירת מרכז הספורט

ביום ראשון ,1.3.15 ,התקיימה במרכז שיקום וספורט איל"ן
חיפה אליפות החורף המסורתית בענף השחייה .התחרות
התקיימה באווירה טובה וספורטיבית ,והשתתפו בה עשרות
שחיינים ממרכז ספורט איל"ן ספיבק רמת גן ,בית הלוחם
בחיפה ובתל אביב ,רמת אליהו ,בית איזי שפירא ,מכבי
וויסגל רחובות ועוד.

ב 16.3.15-נערכה מסיבת פרידה מרגשת עם פרישתו של מר
עוזי פרלה לאחר  30שנות עשייה וניהול במרכז שיקום וספורט
איל"ן חיפה.
פועלו של עוזי במרכז הספורט החל עוד בשנות ה70-
המוקדמות ,כאשר בתו הבכורה לקתה במחלת הפוליו,
ובעקבות כך החל להתנדב באיל"ן בד בבד עם ניהול העסק
הפרטי שלו .בתחילת שנות ה 80-עזב את עבודתו כעצמאי
והחל לעבוד כמנהל המרכז לשיקום וספורט של איל"ן ,כחבר
בהנהלת איל"ן ,כפעיל בוועדות ,כאחראי לבניית בית קסלר,
ולאחרונה אף כאחראי להקמת בית מרים החדש.

העבודה השיקומית הנעשית באיל"ן באה לידי ביטוי
בהישגים המעולים .שחייני מרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה
הגיעו להישגים הבאים במקום הראשון:

בין האורחים הרבים שהגיעו למסיבת הפרידה בירכו את עוזי
והפליגו בשבחיו הגב' חדוה אלמוג – סגנית ראש עיריית חיפה;
מר שמעון צוריאלי – מנכ"ל איל"ן; הגב' שרה לבנשטיין – יו"ר
איל"ן חיפה; הגב' שרונה שנהר – מנהלת איל"ן חיפה; הגב'
דפנה הולנדר – מנהלת בית מרים; מר ברוך חגאי ממרכז
ספיבק ברמת גן; מר דני בן אבו – יו"ר ההתאחדות לספורט
נכים; הגב' דנה פרלה – אשתו של עוזי ,ומיכל בתו הבכורה,
שבזכותה הגיע עוזי לפעילותו באיל"ן .עוד באו למסיבה
שאתם עמד עוזי בקשרי עבודה במרוצת
חברים ,אנשים ִ
השנים ,עובדים לשעבר במרכז הספורט ,מתנדבים ,ספורטאי
מרכז הספורט ועובדיו ,עובדי
בית קסלר ,בית מרים ומשרדי
איל"ן חיפה ועוד רבים מאוהביו.

עמי דדון –  50מ' גב

את הערב הנחה מר שחר
פרקיס ,שהחליף את עוזי בניהול
מרכז הספורט ,ובין הנאומים
רקדו לכבוד עוזי רקדני "הורה
איל"ן חיפה".

מנכ"ל התאחדות ספורט הנכים ,מר אבי לרמן ,הגיע
לראות את הספורטאים והשתתף בטקס חלוקת המדליות
והפרסים.

ענבל פיזרו –  200מ' חתירה 200 ,מ' מעורב
מרק מליאר –  400מ' חתירה 200 ,מ' מעורב
מור מסרי –  100מ' גב
איאד שלבי –  200מ' חופשי 150 ,מ' מעורב
אראל הלוי –  400מ' חתירה מקום שני
אריאל מליאר –  50מ' חתירה 100 ,מ' חתירה
ורוניקה גירנקו –  150מ' מעורב
יוליה גורדיצ'וק –  400מ' חתירה 200 ,מ' מעורב
כל השחיינים הם חניכים של המאמן הלאומי של ישראל,
יעקב בנינסון.

אנו מאחלים לעוזי עוד שנים
ארוכות של עשייה מבורכת,
בריאות ואושר.

השחיינים עמי דדון ויוליה גורדיצ'וק לאחר שקיבלו גביעים על היותם שחיינים
מצטיינים בשנה החולפת .העניקו להם את הגביעים שחר פרקיס ,מנהל מרכז
שיקום וספורט איל"ן חיפה ,ופיטר פיזרו ,יו"ר ועדת השחייה בהתאחדות ספורט נכים

שחר פרקיס ,המנהל החדש של מרכז
שיקום וספורט ,עם עוזי פרלה ,המנהל
היוצא

דפנה הולנברג ,מנהלת בית מרים ,מעניקה לעוזי פרלה פורטרט שלו שציירה
אנה יורוביצקי ,משתקמת בית מרים
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סניף ירושלים
קהילות תומכות –
הקדומה
טיול לשילה
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות

צהריים ביקב פסגות .חברי הקהילה יצאו בתחושת
התעלות ושמחה לנוכח החוויה המיוחדת.

התרגשות עצומה אחזה בחברי הקהילה כשהתרומם
המסך בסיום מיצג המולטימדיה החדיש במצפה הרואה,
ולעיניהם נגלה מקום המשכן בשילה הקדומה.
יפה נחמיה ,חברה ותיקה בקהילה ,אמרה כשדמעות
נוצצות בעיניה" :זה הטיול המרגש ביותר שהשתתפתי בו
בחיי! התנ"ך קם לתחייה! בחיים לא הייתי מגיעה לכאן
בכוחות עצמי! אנו עומדים היום נרגשים ומתפללים" .כמו
שהסביר המדריך ,על פי ממצאים ארכיאולוגיים ,זה מקום
המשכן שבו התפללה חנה לבן ובו נחגגו חגיגות ט"ו באב.
זוהי גם עירו של שמואל הנביא.
אוטובוס אחר אוטובוס (שלושה אוטובוסים עמוסים
בחברי קהילה ומלווים) העפילו לראש התל שעליו נבנה
לאחרונה מגדל הרואה ,ובו מוקרן סרט ומוצגים ממצאים
ארכיאולוגיים מתל שילה.
לאחר החוויה הייחודית באתר המשכנו בטיול לארוחת

חברי הקהילה בביקור מרגש במגדל הרואה ,שילה הקדומה

שרון בוהק ורעות על רקע מקום המשכן
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סניף ירושלים
תומכות מחבר
קהילות – נר
תומכות
קהילות
מאת :אירית בנימין ,רכזת
חנוכה הוא חג משפחתי ומקרב לבבות .השנה קיימנו
פרויקט משותף עם תושבים מהיישוב אלון – נר מחבר.
במהלך חג החנוכה התארחו משפחות בבתי חברים
מהקהילה התומכת ,הדליקו יחד נרות חנוכה ובילו ערב
חברתי שנתן טעם של עוד.

שיר בקוריאנית .סיומה של הסדנה היה בהופעה מרגשת
של הילדים במסיבת חנוכה לפני הוריהם ואורחים נוספים
בבית תמר.
מכשולים רבים עומדים בפנינו בשגרת יומנו .החכמה היא
לבנות גשרים שיאחדו בינינו לבין הסובבים אותנו.

אבי ישי ,שאירח להדלקת נרות חנוכה את משפחת קאפח
מאלון ,זוג עם ארבעת ילדיהם ,סיפר כי הם התנסו בנגינה
בכמה כלים ייחודיים שעליהם הוא מנגן ואף מלמד נגינה.
משפחת הללי מאלון התרגשה מהחיבור שנוצר במפגש
סביב נרות החנוכה אצל שלומי גבאי ,חבר ותיק בקהילת
איל"ן .המפגש הביא לפתיחת לבבות ולרצון להיכרות
מעמיקה ומתמשכת.
תודות למשפחות המתארחות ולחברים המארחים.
יערה ,הודיה ,הבטמו ולי המתנדבת בסיום המפגש השבועי

הדלקת נרות אצל שלומי גבאי המארח את משפחת הללי

בית תמר

המתנדבים לי וגדעון מכינים כלי
להשמעת צליל טיפות ה גשם

הודיה ולי המתנדבת במפגש עם הגיטרה

תרפיה במוזיקה וקירוב לבבות בין דיירי
בית תמר למתנדבים קוריאנים
מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר

"טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם
איזה ניגון ,כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד" (רבי נחמן
מברסלב).
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עם האמונה כי מוזיקה היא גשר בין אנשים מעבר לשפה
ומקום ,ועם התחושה כי מיטיבה היא לאדם ,קיימנו בבית
תמר פרויקט מתמשך בין מתנדבי בית תמר הקוריאנים
ובין דיירי בית תמר .במשך חודשיים ,אחת לשבוע ,ולמרות
מגבלות השפה ,התקיים מפגש בשעות הערב ,ובו התנסו
הדיירים במגוון כלים מוזיקליים ,גם כאלה שיצרו בעצמם.
המפגש יצר חוויה ייחודית של חשיפה למוזיקה ,לכלים
ולשפה הקוריאנית .הילדים נחשפו למוזיקה קלאסית ולמדו

לי המתנדבת מלמדת את מקצבי הגיטרה במפגש השבועי

סניף ירושלים
בצחוק
תרפיה
מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר
האושר הוא בושם שאינך יכול לצקת על אחרים בלי שכמה
טיפות ממנו יפלו גם עליך (לואיס מאן ,מתוך "החיפוש אחר
הציפור הכחולה").
בשנתיים האחרונות חברנו למכללה ללימודי ליצנות
רפואית "שמחה שבלב" .הסטודנטים הנלהבים הגיעו אלינו
במטרה אחת :לשמח את דיירי בית תמר .התוצאה הייתה
הנאה צרופה של צחוק ,צבע והרפיה נעימה שליוותה
את המפגשים .אנו בהחלט מצטרפים לעובדות שכבר
הוכחו מחקרית :הימצאות הגוף במצב רגשי טוב עוזרת לו
להתגבר על בעיות ומובילה להשקפה חיובית על החיים .מי
ייתן וירבו מפגשים כאלה.
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בשבט
ט"ו
טיול
מאת :תמר אליהו ,מנהלת בית תמר
אֹומ ִרים,
ֶא ָחד ִּב ְׁש ָבט ,רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לָ ִאילָ ן ,כְּ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁש ַּמאיֵּ .בית ִהלֵּ ל ְ
ַּב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר ּבֹו.
ט"ו בשבט האחרון היה טיול שטח במטה יהודה .בשביל לא
סלול בין סלעים ורגבי אדמה אותם שטף הגשם האחרון
יצאו דיירי בית תמר לכבוש את יופייה של ארצנו .פריחת
השקדייה הייתה בשיאה והשדות אדומים מפריחת הכלנית.
לאורך היום כולו האוויר היה צלול וקרני השמש חיממו
בנעימות את רגעי החורף .יום בו אתה מבין מחדש את כוחו
של הטבע.

דיירי בית תמר והסטודנטים מ"שמחה שבלב"

דיירי  ,צוות ומתנדבי בית תמר על רקע פריחת הכלניות

דניאל ש' עם סטודנטית ברגע של צחוק

דיירי "בית תמר" בביקור במערות בית ג'וברין

המחלקה התעסוקתית

מעון גילה

מאת :נאוה לבון ,רכזת המחלקה התעסוקתית

מאת :יעל זפל ,מנהלת המרכז לפיתוח כישורים
ומיומנויות

מפגשים עם תלמידי בתי ספר

כחלק משיתופי הפעולה עם תלמידי בתי ספר ,שמחנו
לארח לקראת פורים שתי קבוצות תלמידים משני בתי
ספר.
קבוצת תלמידים מבית הספר ליידי דייויס שבתל אביב
הגיעה לחגוג עמנו את חג פורים .התלמידים הגיעו עם
הרכזת ועם אחד המורים כשהם מחופשים ,שמחים ועליזים.
הם חילקו כובעי ליצנים ,שרשראות פרחים וממתקים עם
הקדשה אישית .שרנו ,רקדנו ,הצטלמנו ושמחנו ביחד.
שמחנו לארח גם את עדן עם חבריה מבית הספר קוגל
שבחולון לפעילות משותפת .הגיעו  17תלמידים בליווי
מנהלת ומורה .התלמידים משתתפים בפרויקט "נחשון",
שבו הם נבחנים בחמש יחידות לימוד לבגרות בכל מקצוע.
התלמידים מחולקים לקבוצות שמנהלים התלמידים עצמם,
וכל קבוצה אחראית לנושא מסוים כמו פעילות בחברה,
כלכלה ומנהיגות.

השתתפות המעון ביום ההליכה הבינלאומי

 11.11.14הוכרז כיום ההליכה הבינלאומי .לפיכך התאגדו
מגוון גופים בארץ – בתי ספר ,מוסדות וחברות – לצעידה
משותפת אל יעד משותף בכל שכונה ועיר .גם אנחנו ,מעון
הנכים גילה ,הצטרפנו ליום המאחד את כולנו בשכונה שבה
אנו מתגוררים ,ובשעה  – 11:30כשכולנו לבושים חולצות
הנושאות את הכותר "הולכים על זה" ומצוידים במים ובמצב
רוח טוב – צעדנו אל עבר פארק גילה .לידינו צעדו הנערים
שאתם יש
המתנדבים מבית הספר עמית שבקריית מנחםִ ,
לנו שיתוף פעולה מספטמבר השנה .אין ספק שאנחנו חלק
מהשלם.

במהלך היום החלטנו לערוך סדנת אפייה ,והכנו עוגת
ספירלה של שוקולד וקוקוס ועוגיות קייקפופס (עוגות על
מקל) ,ולבסוף סיכמנו את היום וטעמנו מהמטעמים.
הביקור עלה על כל הציפיות של התלמידים ויצר חיבור
מרגש בין הנכים לתלמידים.

ירושלים -מעון גילה -יום ההליכה הבינלאומי

פורים במחלקה התעסוקתית עם תלמידי בית הספר ליידי דייויס שבתל אביב

מפגש עם תלמידי בית הספר קוגל מחולון

דיירי מעון גילה "הולכים על זה" וצועדים לעבר פארק גילה
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סניף ירושלים
שיתוף פעולה
בין מכללת הדסה ירושלים
גילה
מעון
ובין
מאת :שרית שמיר ,רכזת המרכז לפיתוח כישורים
ומיומנויות
את מכללת הדסה ירושלים הכרנו דרך דיירת המעון נהיל,
שרצתה מאוד לעשות שינוי עיצובי בקומות המעון .באותה
העת ליווה את נהיל תלמיד התיכון לאמנויות בירושלים
שבחר לעשות את פרויקט המחויבות האישית שלו אצלנו
במעון גילה .אריק ונהיל חיפשו באינטרנט מקומות שיתמכו
בפרויקט העיצוב ,וכך הגיעו אל מכללת הדסה.
אחרי בירור טלפוני הגיעו נהיל ואריק אל לי נדלר ,רכזת
הפרויקטים במכללה ,והיא שמחה לשמוע על הרעיון
ותיאמה עמנו פגישה שבה נכחו גם נהיל ואריק .וכך במשך
כל השנה הגיעו אלינו בכל יום שני אחר הצהריים כמה
סטודנטים ועבדו עם דיירים על עיצוב קירות חדרי האוכל
בכל קומה.
הפעילות הזאת של השנה שעברה הניבה תוצאות חשובות
מאוד גם בשנה הזאת :השנה מתנדבים עשרה סטודנטים
ממכללת הדסה בתחומים רבים במעון ,והוא הפך למקום
המועדף על סטודנטים במכללת הדסה להתנדבות .השנה
נפגשנו עם כל סטודנט לריאיון אישי שבו ניסינו להתאים בין
אישיותו ותחומי לימודיו והתעניינותו ובין הצרכים של דיירי
המעון.
כיום מתקיימת פעילות של סטודנטים מתנדבים עם דיירים
במבחר תחומים:
•הוקמה קבוצת דיירים בשילוב שני מתנדבים
במכללת הדסה הפועלים להקים בית קפה בקומת
הכניסה במעון .המתנדבים והדיירים מקיימים
מפגשים קבועים אחת לשבוע .בתחילה ניהלו סיעור
מוחות לגיבוש הרעיון ולבדיקת מטרות וצרכים,
ועתה מנסים לשלב בין התיאוריה למעשה.
•אחת לשבוע בימי רביעי ,במרכז לפיתוח כישורים
ומיומנויות ,התקבצו הדיירות עם סטודנטית
מתנדבת ממכללת הדסה ולמדו יחד על טיפוח
אישי ,החל באיפור וכלה בהתאמת צבעים ובגדים.
•סטודנטית נוספת מגיעה בימי שני אל המרכז
לפיתוח כישורים ומיומנויות ועובדת עם דיירים באופן
פרטני על המחשב לפי הצורך שמביע הדייר.
•בימי שישי בבוקר מגיע סטודנט מתנדב שמנסה
עם שניים מדיירי המעון להוציא עלון או עיתון שדיירי
המעון יכתבו ויפיצו.
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•סטודנטית אחרת עובדת עם קבוצת הדרמה במעון,
עם מורת הדרמה ועם הדיירים השחקנים על יצירה
ועיצוב של התפאורה להצגה השנתית שתועלה
בפסטיבל צמיד (פסטיבל תיאטרון לאנשים עם
מוגבלויות הנעשה בכל שנה בירושלים ודיירינו
משתתפים בו).
•במסגרת יום המילה הכתובה המתקיים במעון
פעם בשבוע מנחות סטודנטיות של מכללה הדסה
את מועדון הספר בקבוצות קטנות ,ובו הן קוראות
עם הדיירים ספרים בהמשכים .מועדוני הספר
מתקיימים אחר הצהריים ,ואילו במשך היום הדיירים
משתתפים בסדנת כתיבה קבועה ומארחים
אנשי תרבות וספר שבאים למעון ומספרים על
יצירותיהם.
•סטודנט נוסף מקיים סדנת בישול במתכונת של
בית ספר לבישול :הדגמה אל מול קבוצת הדיירים,
ואחר כך עשייה .סדנת הבישול הזאת מצטרפת אל
סדנאות האפייה המתקיימות בימי ראשון במעון,
וכך אנחנו מצליחים לשלב את שני מרכיבי המטבח
העיקריים :בישול ואפייה.
•סטודנטית נוספת שלומדת קלינאות תקשורת
מסייעת כחונכת אישית לדיירים ודיירות הנזקקים
לתמיכה בתחום זה.

הקשרים הנרקמים בין הסטודנטים המתנדבים ובין הדיירים
יוצרים אינטראקציה מעניינת בכל רובד ,הן בהיבט האישי
והן בהיבט החברתי .מתקיימת ביניהם למידה והעשרה
הדדית ,ונוצרת נורמטיביות לקשרים שמן החוץ אל הפנים
ומן הפנים אל החוץ .ראוי לציין שברגע שסטודנט הקים
פרויקט עם דיירים ,אנשי הצוות כבר אינם חייבים להיות
נוכחים ומתאמים ,והכול מתבצע בין המתנדב לקבוצת
הפרויקט.
במעון הנכים בגילה אפשר היום לראות לא רק דיירים
ואנשי צוות ומטפלים ,אלא גם לא מעט אנשים פעילים
שיוצאים ונכנסים ,אם אלה תלמידים שבאים לעשות
כאן את פרויקט המחויבות האישית ,אם אלו מתנדבים
סטודנטים הבאים לקיים כאן את שעות ההתנדבות ,ואם
אלה מתנדבים שסיימו את שעות ההתנדבות שלהם ,אבל
פיתחו קשרים אישיים וחברתיים עם דיירי המעון ,ולכן
חוזרים ומבקרים בפעילויות ,במסיבות ובאירועים.

סניף מודיעין
סניף כפר סבא
סבא כלבים פתיחת סניף איל"ן מודיעין
אילוף
חוג
–
קהילה
בונים
מאת :שרה לייסטן ,יו"ר סניף איל"ן כפר
חדש
במבנה
מאת :יהורם גלילי ,דובר סניף מודיעין
חוג חדש נפתח השנה בשיתוף העירייה ,המת"י ואיל"ן בכפר
סבא :חוג אילוף כלבים לתלמידים הלוקים במערכת
התנועה ולומדים במסגרות חינוך רגילות בשילוב תלמידים
נוספים .וכך ,אחת לשבוע אחר הצהריים נפגשים עשרה
תלמידים במרכז הקהילתי עציון בעיר ולומדים מהי
משמעת אישית וכיצד לאלף את חברו הטוב ביותר של
האדם .החוג מפתח ביטחון עצמי ומסוגלות אישית  ,סבלנות
וסובלנות.

ראש העיר חיים ביבס הכריז על פתיחת סניף איל"ן מודיעין
במבנה ציבורי במכבים ועל פתיחת מצעד הפרוטות לשנת
 .2015ההכרזה נעשתה במהלך מסיבת חנוכה של סניף
איל"ן ,שנערכה בבניין העירייה .במהלך המסיבה גם חולקו
תעודות הוקרה לתורמים לסניף.
עשרות ילדים והורים מסניף איל"ן מודיעין-מכבים-רעות
השתתפו במסיבת החנוכה החגיגית והמושקעת .באירוע
השתתפו גם אישי ציבור ,בהם ראש העיר – מר חיים ביבס;
סגנו – מר אילן בן סעדון; ממלא מקומו – שלמה פסי; חברי
המועצה – מר אלעד שמעונוביץ' המחזיק בתיק התרבות,
הגב' ורד גל-בכרי ,עו"ד בוריס פרלמן ומר שחר מי-און;
מנהל מחלקת שירותים חברתיים – יעקב אלמוג; הרב ברוך
סלונים מבית חב"ד מודיעין; הרב הספרדי של מכבים-
רעות יעקב צ'יקוטאי ואחרים.

משמאל לימין :שרה ,אופיר ועדי עם ילדי החוג והכלבים

את הפרויקט הוצאנו לפועל הודות לגב' עדי סלע ,אחראית
חוגי "בונים קהילה" בעיר ,והגב' אופיר שינוטר-לזר ,אחראית
לקויות פיזיות במת"י כפר סבא .זו השנה הראשונה שבה
שלושת המוסדות המטפלים בתלמידים אלה חוברים
ומקדמים יחד פרויקט משותף שכל מטרתו שילוב בקהילה.
זה המקום להודות לאיל"ן בכפר סבא שמשתתף גם הוא
בעלויות החוג.
בסיום השנה יתקיים מופע שבו יציגו חברי החוג את שלמדו
בו ,וכולנו תקווה כי חוג זה יקדם חוגים נוספים כאלה בעיר.
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ראש העיר חיים ביבס עם ילדי איל"ן מודיעין ועם שלום דהאן .צילום :מוטי בלימן

האירוע נפתח בהדלקת נרות חנוכה של ראש העיר מר
חיים ביבס עם ילד מאיל"ן מודיעין ועם הרב יוסף נוימן מבית
חב"ד מכבים-רעות .לאחר מכן נשא ביבס דברים ואמר,
בין היתר ,כי "בחודשים האחרונים קרו שני דברים מרכזיים
באיל"ן מודיעין :יש בית מסודר לאיל"ן מודיעין ,ומצעד
הפרוטות לשנת  2015יוצא לדרך .אנו בעירייה נשמח לעזור
כמה שיותר בכל הנוגע למצעד הפרוטות .דהאן ציין כי
"אנחנו נפתח את המבנה החדש שקיבלנו ונשפץ אותו .אני
רוצה להכיר תודה בשמי ובשם חברי איל"ן מודיעין ובשם
כל הנוכחים" .בסיום האירוע הגיש דהאן תעודת הוקרה
לביבס עבור הסיוע שלו לעמותה.
בהמשך האירוע חולקו תעודות הוקרה למתנדבים
ולפעילים רבים .הרגע המרגש מכולם היה כששלום דהאן
העניק תעודת הוקרה לאלון וליאורה גולדברג ,שבנם
רפאל ז"ל נפטר לפני כשנה ,ומאז מותו דואגת המשפחה

סניף מודיעין
באמצעות קרובי משפחה וחברים להשיג תרומות כספיות
לסניף לטובת ילדי איל"ן.
דהאן ציין כי "הנתינה של כולכם נוגעת בכל ילד וילד
שנמצאים פה וגם בילדים שלא היו יכולים להגיע לאירוע.
קיבלנו הבטחה להקים מועדונית שתשרת כ 12-ילדי
איל"ן ,קיבלנו לכך אישור ממשרד הרווחה ומד"ר יוסי מלר,
העובד הסוציאלי הראשי של איל"ן ישראל ,ואנו מודים
להם על כך".
ד"ר יוסי מלר אמר" :אני תמיד שמח לעזור לסניף הזה עם
שלום דהאן ועמוס כהן וכל חברי ההנהלה שעוזרים לדחוף
את העגלה .גם ראש העיר והעירייה נותנים רוח גבית".
עופר שומר ,נציג משפחות איל"ן ,שבנו עידו סובל משיתוק
מוחין ,ריגש את הקהל כשסיפר שבנו הצליח לרוץ  2.5ק"מ
במרוץ מודיעין האחרון" .האכפתיות זה הדבר הכי מרגש,
ובשם ההורים אני מבקש לחזק אתכם ,חברי הנהלת איל"ן,
לעודד אותנו".
את האירוע הנחתה נוני מלכת הילדים ,והיא גם קיבלה
תעודת הוקרה על ההופעה המשמחת שלה ,שהצליחה
להשכיח להורים ולילדים רבים את קשיי היומיום ,ואף
העלתה את כולם לבמה והרקידה אותם.

טקס הדלקת נרות במסיבת חנוכה של איל"ן מודיעין .צילום :מוטי בלימן

מסיבת חנוכה של איל"ן מודיעין בבניין העירייה .צילום :מוטי בלימן
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"להורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים כדאי מאוד
מודיעין"
לאיל"ן
לפנות
מאת :יהורם גלילי ,דובר סניף איל"ן מודיעין
ב 24.10.14-התקיים ברחבת היכל התרבות מודיעין אירוע
חשיפה עירוני ,שבו הציעו עמותות וארגונים מקומיים במודיעין
לתלמידי כיתות י' להתנדב במסגרת פרויקט מחויבות אישית.
אחד הארגונים שהשתתף באירוע היה איל"ן .אידית מלר ויעל
חתוכה ,שתי חברות הנהלת איל"ן מודיעין ,ציינו כי "במסגרת
ההתנדבות בפרויקט המחויבות האישית דרושים לאיל"ן
מודיעין בני נוער מתנדבים ומתנדבות ,על מנת לסייע לילדי
איל"ן מודיעין ולמשפחותיהם לשמור על חיי חברה ,לשחרר
את הורי הילדים ולרענן את האווירה בבית".
אחד הילדים שבהם טיפל סניף איל"ן בראשותו של עו"ד
שלום דהאן הוא רפאל גולדברג ז"ל ,שנפטר כשנה לפני
כן ,ובתחילת אוקטובר  2014היה אמור לחגוג יום הולדת
.14שרפאל  ,סבל מגיל חודש ועד ליום מותו מנכות קשה והיה
זקוק לליווי צמוד  24שעות ביממה.
ביום הולדתו של רפאל ז"ל ,שחל ב ,2.10.14-תרמו קרובים
של משפחת גולדברג תרומה כספית מכובדת לסניף איל"ן
מודיעין .תרומה זו נתרמה מספר חודשים לאחר שזוג חברים
של משפחת גולדברג תרם אף הוא תרומה כספית לאיל"ן
מודיעין להנצחת זכרו של רפאל .ליאורה גולדברג" :החברים
שלנו וגם קרובי המשפחה תרמו כסף לאיל"ן ,משום שהם
ראו מקרוב כיצד איל"ן מודיעין עזר לרפאל וכמה זה עזר לנו
ולרפאל .אנשים שרוצים לתרום כסף למען בננו רפאל יכולים
לעזור לילדים אחרים בעלי צרכים מיוחדים".
לפני כחמש שנים ביצעה משפחת גולדברג שיפוץ כללי
בבית כדי שיהיה לו נוח יותר ,אך עדיין נותרה לליאורה בעיה
להוציא החוצה את רפאל בכיסא הגלגלים המיוחד שלו ,אף
שהיא נעזרה במטפלת
סיעודית שהתגוררה
בביתם .כיסא הגלגלים
המיוחד נרכש בעלות של
כ 28-אלף שקלים ,כשאיל"ן
מודיעין סייע בכמה אלפי
שקלים ,וגם חברים וקרובי
משפחה של משפחת
גולדברג סייעו ,ומשרד
הבריאות מימן כ 12-אלף
שקלים .רפאל נהנה
מהכיסא המיוחד ,שהותאם
למבנה גופו ,במשך פחות
משנה ,אבל בזכותו הוא
לא היה צריך לעבור בגבו
ניתוח רפואי מסובך.
ליאורה ורפאל גולדברג

לפני כשנתיים סייע סניף איל"ן מודיעין בראשותו של עו"ד
שלום דהאן למשפחת גולדברג בהתקנת רמפה בכניסה
לבניין המגורים של המשפחה ..המשפחה בנתה רמפה מעץ
בכניסה לבניין ,אך היא נגנבה כמה פעמים .ליאורה גולדברג
פנתה לחברה הנדסית ,וזו טענה שהקמת הרמפה מסובכת
מבחינה הנדסית ועלות הקמתה עומדת על  25-20אלף
שקלים.
ליאורה גולדברג" :פניתי לשלום דהאן ומאוד התרשמתי
מהארגון .אף פעם לא הייתי צריכה לבקש עזרה לפני
שרפאל נולד .יש ארגונים אחרים שבהם צריך למלא הרבה
טפסים כדי לקבל עזרה כספית .באיל"ן מודיעין פשוט הזמינו
אותנו להסביר מה אנחנו צריכים מהם .סיפרתי לשלום על
המחסור ברמפה ,והוא הגיע אליי הביתה כדי להתרשם
מקרוב .הוא דיבר עם מחלקת מהנדס העיר בעירייה,
ותוך שבוע העירייה כבר הכינה את התכניות ,והייתי צריכה
להחתים את כל הדיירים על שינוי הייעוד של חלק מהמדרגות
בכניסה לבניין לרמפה ,כאשר איל"ן מודיעין עזרו לי עם
כמחצית מהעלות".
ליאורה ממשיכה ואומרת" :הרמפה בכניסה לבניין הייתה
מוכנה במאי  ,2013ורפאל נפטר בסוף נובמבר .הרמפה
סייעה לי להוציא אותו החוצה עם המטפלת שלו ,וזה נתן
לו קצת חופש .עצוב לי אבל אני די אופטימית שלפחות
במשך כמה חודשים הספקנו להשתמש ברמפה .בכל פעם
שהשתמשתי ברמפה אתו ,אני חייכתי .להורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים כדאי מאוד לפנות לאיל"ן מודיעין ולא לחשוב
על התסכול היומיומי ,כי לאחרים קשה להבין את הקושי
היומיומי של בעלי מוגבלויות".

מודיעיןושמחה
צהלה
מודיעין
והעיר
מאת :יהורם גלילי ,דובר סניף איל"ן
ילדי איל"ן מודיעין והוריהם השתתפו בעדלאידע של מודיעין
ואף הצטלמו עם ראש העיר מר חיים ביבס .הילדים נערכו
לקראת העדלאידע העירונית ,שהתקיימה ביום שישי,
 ,27.2.15ברחוב עמק החולה הראשי במודיעין .את החבורה
העליזה הוביל יו"ר הסניף עו"ד שלום דהאן ,וצעדנו עם ילדי
אקי"ם מודיעין והוריהם .זמן קצר לפני העדלאידע העניק
דהאן למירה ויאיר כהן מלגה בעבור בתם ברכה בת ה.23-

יו"ר הסניף ,שלום דהאן ,עם ראש העיר חיים ביבס .צילום :מוטי בלימן

מלגות בסך כ 150-אלף שקלים
מודיעיןמודיעין
איל"ן
ילדי
ל64-
חולקו
מאת :יהורם גלילי ,דובר סניף איל"ן
בשנת  2014העניק סניף איל"ן מודיעין-מכבים-רעות בראשותו
של עו"ד שלום דהאן מלגות בסך של  150אלף שקל ל64-
ילדי איל"ן .כך מתברר מנתונים של סניף איל"ן מודיעין-מכבים-
רעות לקראת מצעד הפרוטות  .2015מצעד הפרוטות נפתח
רשמית על ידי ראש העיר חיים ביבס במסיבת חנוכה של
הסניף המקומי של איל"ן ,שנערכה בבניין העירייה .במסגרת
המצעד התרימו את תושבי העיר מודיעין מאות תלמידים
מעשרות כיתות מבתי הספר עירוני א ,עירוני ג ,עירוני ה,
הישיבה התיכונית ,תיכון יח"ד ואמי"ת בנות ממודיעין ,ובתי
הספר לפיד המ"ה בלפיד ואור כפר האורנים בכפר האורנים
שבחבל מודיעין.
כחלק מההכנות לקראת מצעד הפרוטות השתתפו חברי
הנהלת איל"ן בסיורים בבתי ספר באזור ,חילקו פנקסי התרמה
והסבירו לתלמידים על משמעות מצעד ההתרמה ועל חשיבותן
של התרומות למען ילדי איל"ן ובני משפחותיהם .התרומות
שיתקבלו ממבצע ההתרמה ישמשו לסיוע לילדי איל"ן ובני
משפחותיהם ברכישת ציוד מתאים ובמימון טיפולים מורכבים
כמו הידרותרפיה ופיזיותרפיה שעלותם גבוהה .כספי התרומה
מסייעים גם לביצוע ולארגון של פעילויות רבות שנערכות
בסניף איל"ן במהלך השנה לרווחת המשפחות וילדיהן ,כגון
טיול גיבוש למשפחות איל"ן ,מסיבות חנוכה ופורים ועוד.
יו"ר סניף איל"ן מודיעין ,עו"ד שלום דהאן ,אמר השבוע" :אנו
עומדים בפני משימות חשובות ,וכבר פתחנו את הבית החדש
של איל"ן ,שנמצא ברחוב רכסים פינת עמינדב במכבים.
נוסף על כך ,אנו שוקדים על אירוע גדול שייקרא 'אמנים למען
ילדי איל"ן' ,שכל הכנסותיו קודש לילדי איל"ן ..בהזדמנות זו
אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה :לחברי ההנהלה
הנפלאים שעובדים לילות כימים בהתנדבות ,ובראשם
גזבר העמותה עמוס כהן ,למען הצלחת מצעד הפרוטות,
לתלמידי בתי הספר הנפלאים שהשתתפו במצעד הפרוטות
על ההשקעה והמרץ בגיוס התרומות ,וכמובן להנהלות בתי
הספר ,רכזי
השכבות ,המורים
והמורות .אני
מברך את ראש
העיר חיים ביבס
על כך שפתח את
מצעד הפרוטות
במסיבת חנוכה
של ילדי איל"ן,
ומודה לו על הסיוע
הרב שהוא מעניק
לאיל"ן בכל דרך,
כולל הבית הזמני
לאיל"ן ,ובתקווה
ראש העיר ,מר חיים ביבס ,ויו"ר סניף איל"ן מודיעין,
שנגיע לבית הקבע
שלום דהאן ,במסיבת חנוכה של איל"ן מודיעין
צילום :מוטי בלימן
המיוחל".
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סניף נהריה
סוכות
המועד
חול
טיול
מאת :סימונה בלסן ,יו"ר סניף איל"ן נהריה
לאחר שהחלטנו לצאת לטיול עם חברי הסניף והמתנדבים,
בדקנו אפשרויות שיתאימו לכולם מבחינת נגישות וחופש
מבית ספר ועבודה .לכן הוחלט שחג סוכות הוא הזמן
המתאים .פנינו לראש העיר בבקשה וקיבלנו שימוש
במיניבוס במתנה .בתאריך  13.10.14יצאנו לטייל בפארק
אוטופיה .כשכבר היינו בקרבת מקום התחיל לרדת גשם
חזק .פחדנו שהטיול עומד להשתבש ,אבל כשהגענו למקום
השמש חייכה אלינו ,וכך היה במשך כל היום .לפני שעלינו
לרכב קנינו דברים טובים לכיבוד ,וכשהגענו עשינו ארוחה
וגיבוש .סיירנו לאורך הפארק הנפלא ,נהנינו מהפרחים,
מהסידורים הנפלאים ,וכמובן מהמזרקה המזמרת מוזיקה
נעימה .לאחר שכה נהנינו ,נסענו למדרחוב בנתניה ,שם
הוזמנה ארוחת צהריים במסעדה .כל משתתפי הסניף היו
מרוצים ושמחים מאוד מבילוי היום הנפלא הזה והודו בחום
למארגנים .כן ירבו הזדמנויות כאלה.

חברי איל״ן נהריה התנדבו
לספר את סיפורם האישי
מאת :אילנה מילשטיין ,מתנדבת בסניף איל"ן נהריה
לקראת יום ההתרמה לאיל"ן ,מצעד הפרוטות ,יצרנו קשר
כמדי שנה עם מנהלת בית הספר גולדה מאיר ,הגב׳ איריס
אללוף ,והיא נענתה ברצון רב וגייסה למטרה את סגניתה,
הגב׳ חגית ,ואת מחנכת כיתה ו ,הגב' אילנה שמואלי.
בשיתוף מלא קבענו להגיע לבית הספר ולספר לתלמידי
הכיתה על איל"ן ועל תרומתו הרבה למשפחות לרכישת
אביזרים ומתקנים חיוניים המקלים על חייהם ,למימון
טיפולים רפואיים חיוניים כמו הידרותרפיה וריפוי בעיסוק,
וכן לארגון טיולים ,מפגשים חברתיים ואירועי חג להרמת
המורל של חברי איל"ן.
כדי להביא כל זאת לתודעת הציבור לקראת יום ההתרמה
התנדבה סיגלית סבג מאיל"ן נהריה לספר את סיפורה
האישי מאז עלייתה לארץ בגיל  17ועד היום ,כשהיא בת
 .37סיגלית סיפרה על הסיוע שהיא מקבלת מאיל"ן ,שליווה
אותה לאורך כל הדרך .לדבריה ,בלי תרומות האגודה היא
לא הייתה מגיעה לתפקוד יומיומי כפי שהיא מתפקדת
כיום .סיגלית השתלבה בעבודה במפעל המשקם ומנהלת
חיים רגילים ומלאים .הילדים בכיתה היו מרותקים וקשובים
לסיפור חייה ,וההיענות וההתלהבות גברו.
תודה ענקית לסיגלית ,לצוות בית הספר ,לתלמידי כיתה
ו ולמחנכת אילנה שמואלי .תודה ענקית לכל המתנדבים
והתורמים ,ישר כוח!

חברי איל"ן נהריה בטיול בפארק אוטופיה
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אילנית סבג ,מנהלת בית הספר איריס אללוף ומחנכת כיתה ו אילנה שמואלי

סניף עפולה
בית הספר יובלים
זוכה פרס החינוך המחוזי
תשע"ה
מאת :יהודה גלברג ,מנהל בית הספר יובלים
בית הספר יובלים הוא מסגרת חינוכית-
שיקומית על-אזורית הקולטת תלמידים
עם שיתוק מוחין ונכויות פיזיות מורכבות.
התלמידים מגיעים ממחוז הצפון כמו
יובלים הזורמים אל מקווה מים מרכזי.
בבית הספר לומדים  70תלמידים בגיל
 .21-6בבית הספר צוות רחב (כ)75-
הכולל מחנכות ,מורים מקצועיים ,סייעות,
צוות פרא-רפואי ,צוות טיפולי ,צוות רפואי
ובנות שירות לאומי .צוות העובדים מיומן
ומקצועי ,וכל אחד משקיע את לבו ואת
נשמתו בקידום התלמידים ובטיפול בהם.
בית הספר הציב לעצמו למטרה לחנך
את התלמידים ,לטפל בהם ,ללמד
ולשקם אותם ,ובתוך כך לתת הזדמנות
לכל אחד מהם להתפתח ולהתקדם כפי
יכולתו ומגבלותיו (הפיזיות ,המוטוריות,
הקוגניטיביות ,הרגשיות ,התקשורתיות
וכו') .כך אנו מבקשים להביאו לידי
בגרות עצמאית ככל האפשר כבעל
מיומנויות חברתיות שיאפשרו לו לחיות
בקהילה .בבית הספר מתקיימים
שיעורי העשרה בתחומים מגוונים כמו
מוזיקה ,אמנות ,טיפול בבעלי חיים
ועוד .לתלמידים הבוגרים מפעילים
סדנאות עבודה יצרניות וחווייתיות
כמו אפייה ,נגרות ,מחזור נייר ,סדנת
גינון וטיפוח חזות ,סדנת הכנת אוכל
לציפורים וסדנת תקשורת .תלמידים
אחדים אף יוצאים להתנסות
בתעסוקה מחוץ לכותלי בית הספר.
ב 20.11.14-ביקרה בבית הספר
ועדה של מפקחים ממשרד
החינוך לבדיקת מועמדותו לפרס
החינוך המחוזי .בביקור הוועדה
השתתפו גם נציגי עיריית עפולה,
ִמנהל החינוך ,הפיקוח על בית
הספר ממשרד החינוך ,נציגי הורים של
תלמידים ושותפים לעשייה החינוכית,
נציגי קידום נוער מעפולה ומפעלים שבהם
תלמידים של בית הספר מתנסים בעבודה .ועדת הפרס
מצאה את בית הספר ראוי לקבל את פרס החינוך המחוזי,
ואף המליצה עליו כמועמד לפרס החינוך הארצי.
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מכתב ההודעה על הזכייה

סניף רמת גן
מרכז הספורט

זכיות יפות בטניס בכיסאות גלגלים

מאת :אברהם תשובה ,דובר מרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן
הטניסאי הפראלימפי בועז קרמר ובן זוגו אנדרס הארד
משבדיה זכו במקום הראשון בטורניר בולטון שבבריטניה.
במשחק הגמר לזוגות בדרגת נכות קואד (נכות גבוהה)
גברו קרמר והארד על הצמד הבריטי לפטרון וקוטרייל
בתוצאה.1-2 :
תחרות זו נערכה במסגרת הסבב הבינלאומי שמטרתו בין
היתר להשיג את הקריטריון למשחקים הפראלימפיים בריו
שבברזיל.

הטניסאי אדם ברדיצ'בסקי ,חבר איל"ן רמת גן ,העפיל
לרבע גמר טורניר בולטון בטניס בכיסאות גלגלים.
בשלב שמינית הגמר בדרגת נכות קואד ניצח ברדיצ'בסקי
את יוהן מצרפת בתוצאה.3-6 , 3-6 , 6-1 :
בבית זה השתתפו כ 18-טניסאים ,ובכללם בועז קרמר
מאיל"ן רמת גן וחיים לב.

קטועת רגל שחתה במי הים הקרים
למען ספורטאי מרכז הספורט לנכים
של איל"ן ברמת גן

מאת :אברהם תשובה ,דובר מרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן
אילנית יורמן בת
ה ,44-שרגלה
השמאלית נקטעה
בגיל  9בעקבות
מחלת הסרטן,
התייצבה באחד
מימי השבת
הקרים בשעה
 7בבוקר בחוף
הצוק בתל אביב,
ועל אף הקור
המקפיא ששרר
בחוף ,היא נכנסה
למים הקרים
ושחתה בתנאי
הים הקשים
במשך כשעה עם
קבוצת מלווים
מסורה כדי לגייס
כספים לתכנית
הילדים והנוער
במרכז הספורט
לנכים של איל"ן
ברמת גן.

אילנית יורמן שוחה במים הקרים
למען ילדי איל"ן

אילנית חלתה בילדותה בסרטן העצמות ,והוא שגרם
לצורך לקטוע את רגלה" .אם מישהו אז היה מאמן אותי
כמו שמאמנים את הספורטאים הצעירים הנכים במרכז
הספורט של איל"ן ספיבק ,אולי היו לי חיים אחרים ,אולי
הייתי מדליסטית פראלימפית" ,אומרת אילנית.

פרסים למצטייני ספורט הנכים בישראל

מאת :אברהם תשובה ,דובר מרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן

בינואר  2015נערך במלון דן פנורמה בתל אביב טקס
הכרזת הספורטאים הפראלימפיים והמאמנים המצטיינים
לשנת  .2014קהל רב ,ובתוכו מנכ"לית משרד התרבות
והספורט הגב' אורלי פורמן ,נכח באירוע שארגנו
ההתאחדות והוועד הפראלימפי לספורט נכים.
אדם ברדיצ'בסקי
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סניף רמת גן
לספורטאית השנה נבחרה מורן סמואל ,ולספורטאי
השנה נבחר הקלע דורון שזירי.
אשר למאמני השנה ,הוועדה החליטה לחלק את הפרס
בין שני מאמני השחייה שהובילו בעשור האחרון את שחייני
ישראל להישגים מרשימים בזירה הבינלאומית:
יעקב בנינסון ממרכז הספורט של איל"ן בחיפה – על
הישגי חניכיו ,בהם ענבל פיזרו ,איאד שלבי ,מור מוסרי
והצעירה יוליה גורדיצ'וק ,וכן על פועלו למען גיוס
ספורטאים צעירים בענף השחייה ובענפים נוספים.
נח רם ממרכז הספורט של איל"ן ברמת גן – על הישגי
שחייניו ,בהם איציק ממיסטבלוב הוותיק ,אראל הלוי ויואב
ולינסקי הצעיר ,וכן על תרומתו לקידום ענף שחיית הנכים
ולהדרכה והכשרה של מאמנים נוספים.
לספורטאית העתודה נבחרה יוליה גורדיצ'וק ,שחיינית
בת  16שמתאמנת באיל"ן חיפה בהדרכתו של המאמן
יעקב בנינסון .באליפות אירופה השנה הגיעה יוליה למקום
הרביעי ב 400-מטר חופשי ,הישג שהקנה לה מקום בסגל
הפראלימפי .באליפות ישראל שהתקיימה השנה במכון
וינגייט נבחרה לשחיינית הצעירה המצטיינת של האליפות.
עוד אמרה ועדת הסגלים כי היא מודל ודוגמה לספורטאי
הישגי .יוליה היא קטועת רגל בעקבות פגם מולד.
במהלך האירוע העניקה ההתאחדות לספורט נכים
מגיני הוקרה לפעילים בתחום תקשורת הספורט ,בהם
כותב שורות אלה הפורש מתפקידו כדובר ההתאחדות
ומקבל על עצמו להקים את מוזיאון ספורט הנכים .בד
בבד אמשיך את פעילותי כעיתונאי עצמאי וכדובר מרכז
הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן.

אבי תשובה ויואב גלנט בטקס הענקת פרסים
למצטיינים בתחום ספורט הנכים בישראל
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סניף ראשון לציון
לטיול יצאנו ,כוכבים לקחנו
מאת :שמעון קינן ,יו"ר סניף איל"ן ראשון לציון
לאור ההצלחה של יום הגיבוש
בפארק הזיכרון עם "שירה
המקושקשת" וביקוש מצד
המשפחות לעוד ימי כיף,
ארגן שאולי שרם – רכז החוג
"כוכבים בתנועה" ראשון לציון
(חוג ריקודי עם לילדים עם
צרכים מיוחדים) – יום קסום
לכל המשפחות המיוחדות.
מנהל הצפארי ,מר אבי
לודצקי ,התנדב ברוחב לב
והעמיד לרשותנו מדריכה
סובלנית ונחמדה שעשתה
לנו סיור והכניסה אותנו ליער

המופלא ,שם ראינו עולם קסום של ציפורים מרהיבות
ועוצרות נשימה .התהלכנו בשבילי היער זה אחרי זה ,ודודי
יהל פרץ המרקיד תיעד את הילדים במצלמתו .בסוף
המסלול המתינה לילדים באמפי של הצפארי הצגה של
תוכים שעשו להטוטים .הילדים וההורים התלהבו ,והיה
אפשר להתבונן מהצד ולראות את האושר של כולם.
האווירה הייתה מושלמת.
בסיום המופע ניגשנו לעגלה מלאה בלחמים שהעמידו
לרשותנו ,והילדים החלו להאכיל את היונים ,את הברבורים
ואת כל בעלי הכנף .לימור דריי ,מרקידת החוג ,ארגנה עם
ההורים ארוחת בוקר קלה שהכינה מראש.

סניף ראשון לציון
נגעו בכוכבים

מאת :שמעון קינן ,יו"ר סניף איל"ן ראשון לציון

בערב חג הפסח התקיים בהיכל התרבות המופע "לגעת
בכוכבים" .היה זה ערב שמח ,אמנותי ומרגש של להקת
המחול בכיסאות גלגלים "גלגלי ראשון לציון" המשותפת
לאגודת איל"ן והחברה העירונית ראשל"צ ובהדרכת
הכוריאוגרף והמפיק מר רוני סימן טוב .הלהקה מסמלת
את הגשר החברתי והאמנותי ואת השתלבותה של
האוכלוסייה המיוחדת בחיי הקהילה.

האירוע התקיים במעמד ראש העיר מר דב צור; ממלא
מקומו וסגנו – מר מוטי עג'מי; מנכ"ל איל"ן – מר שמעון
צוריאלי; מנכ"ל החברה העירונית – מר אלי פולק; וכ900-
אורחים שרכשו כרטיסים לאירוע.
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סניף ראשון לציון
בערב זה הופיעו בהתנדבות לצדה של להקת המחול
גם הזמרים דורון מזר ,מירי אלוני ,מיכה ביטון ושיר אורדו
שהוסיפו לרגש את הקהל .במהלך הערב הוקרנו שני
סרטונים :באחד מהם תיאר ממלא מקומו של ראש העיר,
מר מוטי עג'מי ,את חשיבות הנגישות בעיר ואת העשייה
הרבה בתחום זה .בסרטון השני הדגשתי אני את חשיבות
הריקוד לנכים.
עלו לבמה ובירכו מר אלי פולק ,מר שמעון צוריאלי ומר דב
צור ,וכולם הדגישו והעריכו את הקשר של העירייה לסניף
איל"ן והביעו הערכה רבה ללהקה המייצגת את העיר
ברחבי הארץ בגאווה גדולה.

של איל"ן
בהתרמה
צבאי
מבצע
מאת :שמעון קינן ,יו"ר סניף איל"ן ראשון לציון
סניף איל"ן ראשון לציון קיים גם השנה את ההתרמה
השנתית .בחמש השנים האחרונות מסייעת לנו יחידה
צבאית בארגון ובביצוע של ההתרמה מול בתי הספר.
פעילותה של היחידה הצבאית כללה את ניקיון סניף איל"ן,
הכנתו לקראת ההתרמה ,הכנת השקיות לתלמידים ,ארגון
הארגזים לבתי הספר וחלוקת הארגזים בין בתי הספר.
לאחר ההתרמה אספו את הארגזים לסניף איל"ן ,ספרו את
הכסף והעבירו אותו לבנק.
אני מבקש להודות בשם הנהלת הסניף לחיילי צה"ל,
לתושבי העיר ,למנהלי חטיבות הביניים ,לרכזי ההתרמות
הנפלאים שעשו עבודת קודש ולמאות התלמידים שיצאו
להתרים .למרות הקשיים ,סניף איל"ן ראשון לציון הצליח
להתרים יותר מבשנה הקודמת בזכות הקשר עם מערך
החינוך במהלך השנה ובזכות ההסברה בבתי הספר .סניף
איל"ן יודע גם להגיד תודה לתלמידים המצטיינים מכל בית
ספר ועורך טקס תודה לרכזות וליחידה הצבאית.

אחרי האירוע כתבה הזמרת מירי אלוני בדף הפייסבוק
שלה" :אהובים ,לפני שלושה ימים הופעתי בהתנדבות
באירוע שכולו ניצחון הרוח על הגוף ,אהבה ונתינה,
שהתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון עם להקת ״גלגלי
ראשון לציון״ ,רקדנים נכים על כסאות גלגלים עם רקדנים
בריאים ,בהדרכת הכוריאוגרף רוני סימן טוב .מול אולם
מלא בקהל מריע ,צמד רקדניות מחוללות בשיר שלי,
ללחנה של
נורית הירש
'לשיר עד כלות',
ומגשימות את
מילותיי' :מאיפה
זה הכוח לחלום
עוד ,לקוות? גם
אם לא אשמע
אני אשיר עד
כלות' ,וכאילו
אמרו :נכון ,איננו
יכולים ללכת,
אבל – הנה אנחנו
רוקדים! איתי
שרו בהתנדבות
גם דורון מזר,
מיכה ביטון ושיר
אורדו".
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מבצע צבאי בסניף ראשון לציון ביום ההתרמה לאיל"ן

סניף רחובות
ברחובות
פורים
קרנבל
מאת :שמוליק שובלי ,חבר הנהלת סניף איל"ן רחובות
חוג הריקודים בכיסאות גלגלים "גלגלי ר.נ.י" חגג את פורים
בקרנבל ססגוני שהתקיים באולם הספורט שבקריית
החינוך בנס ציונה ,בחסות ראש העיר מר יוסי שבו .עקב
מחלה נבצר מראש העיר להגיע ,והגיעה במקומו הגב'
סמדר אהרוני שבירכה בשמו את החוגגים .לקרנבל הגיעו
כ 450-רוקדים ורוקדות שנהנו מהרקדה של הגב' לאה
הדדי דב ,מהופעה מרהיבה של הלהקה הייצוגית של
"גלגלי ר.נ.י" ,מריקוד פלמנקו של לירון טביב ברג'יט יונג
ואושרת קליין ,מריקוד תימני של זינר נחמיה ומלהקת ריקודי
הבטן של סמדר לבקוביץ .כמיטב המסורת הכינו חברי
החוג כיבוד עשיר מאוד לאורחים הרבים שהגיעו.
הנהלת החוג בראשות מר שובלי שמואל מודה למופיעים
על ההופעות ולכל חברי החוג שהכינו ממיטב מטעמיהם.
כמו כן ,הנהלת החוג מודה למר אריק זיימטיס ,מנהל
מחלקת הספורט ,למר דני משה ,מנהל אולם הספורט,
ולמר שלום נבעה על עזרתם בהצלחת האירוע.

סניף תל אביב
בית חנה – מרכז היום החדש
אביב
תל
איל"ן
של
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב
דחפורים עובדים קשה בימים אלה באתר הבנייה ברחוב
פנחס רוזן בתל אביב .מרכז היום לנכים בוגרים של איל"ן
תל אביב – בית חנה – נמצא בתהליך בנייה מחודש נובמבר
 .2014אנו עובדים קשה כדי להגשים את החלום ומקווים
שבסוף  2016נצליח לפתוח את דלתות המקום החדש.
חברי המרכז מצפים לשינוי המרענן ולחברים הרבים
שיצליחו להצטרף אליהם בהמשך בזכות המבנה החדש.
מרכז היום החדש יהיה מבנה לתפארת ,מרווח ,נעים ומואר,
ויאפשר מגוון רחב של פעילויות לשיקומם ולרווחתם של
הנכים ולקליטת נכים נוספים הממתינים כיום בביתם ללא
תעסוקה הולמת.

העבודות באתר החלו .מחכים למבנה החדש למרכז היום בתל אביב

הלהקה הססגונית "גלגלי ר.נ.י" בריקוד הודי
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סניף תל אביב
תצוגת אופנה למען איל"ן
תל אביב
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב
בערב חג הפסח בשעות הבוקר התקיימה תצוגת אופנה
חגיגית של המעצבת הגב' שושנה בן צור במלון הילטון
בתל אביב .האירוע התקיים בשיתוף פעולה בין המועדון
המסחרי והתעשייתי ,הגב' שושנה בן צור ואיל"ן תל אביב.
כל ההכנסות הופנו להקמת מרכז היום לנכים בוגרים של
איל"ן תל אביב ,בית חנה ,ע"ש הגב' חנה לאור ,יו"ר איל"ן תל
אביב .באירוע נכחו אנשי חברה ואנשי עסקים רבים ,בהם
הגב' ראומה ויצמן ,הגב' גליה אלבין ,הגב' בת-שבע בובליל
ועוד.

הענקת תעודות לעושים במלאכה

נשיא המועדון המסחרי ,מר דני ברניצקי ,בירך על האירוע
והתרגש מאוד מהסרט המיוחד על מרכז היום .הגב' חנה
לאור ,יו"ר איל"ן תל אביב ,הציגה גם את פועלו של סניף
איל"ן תל אביב על כלל מוסדותיו והודתה לנוכחים על
בואם.
תצוגת האופנה הייתה יפה מאוד ,וכל הדוגמניות הגיעו
בהתנדבות מלאה .היה בוקר מופלא של חברה טובה
והתנדבות במיטבה .כן ירבו אירועים כאלה.
מרכז היום החדש בתל אביב ,שנמצא בתהליך בנייה בימים
אלה ,ייתן מענה לרשימת המתנה גדלה והולכת של צעירים
מאזור המרכז רבתי וישמש מודל נפלא המאפשר לצעירים
מעל גיל  21עם נכויות פיזיות קשות להישאר בקרב
המשפחה והקהילה .במרכז היום נהנים על בסיס יומיומי
מפעילויות העשרה מגוונות מאוד ,מטיפולים פרא-רפואיים
ובעיקר ממפגשים ומאינטראקציות חברתיות חשובות.
עמותת איל"ן
קיבלה על עצמה
בשנים האחרונות
להשלים את
בנייתם של שלושה
מרכזי יום בחיפה,
בירושלים ובתל
אביב .המבנה
בחיפה כבר הושלם
ופועל היטב .בניית
המבנה של איל"ן
תל אביב צפויה
להסתיים בשנת
 ,2016ואיל"ן
מקדמת גם את
בניית המבנה
למרכז יום ירושלים.

הדוגמניות המרשימות על המסלול

הגב' ראומה ויצמן עם הגב' שושנה בן צור

54

הגב' ראומה ויצמן עם הגב' חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב ,שעל שמה ייקרא
מרכז היום החדש ,בית חנה

הרבה יופי והדר (חיצוני ופנימי) על המסלול

פרויקט מיוחד עם תיכון חדש בית חנה
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב

סיכום גמר טורניר הבוצ'ה

איל"ן תל אביב חרתה על דגלה לקדם את קבלת האחר
בבתי הספר ,ולשם כך פיתחנו עם אנשי מקצוע סדנה
חווייתית לקבלת השונה .במסגרת הסדנה הגענו לתיכון
חדש בתל אביב.
ביום הראשון של החופש בבתי הספר העל-יסודיים קיבלתי
טלפון ממנהלת חטיבת הביניים בתיכון חדש בהצעה
לשתף פעולה ולקדם התנדבות של ילדי בית הספר
במהלך שנת הלימודים  .2015-2014שיחה זו התפתחה
לשיתוף פעולה נפלא שכתוצאה ממנו קיבלו ילדי שכבה
ט בתיכון חדש סדנה שלנו והתנדבו בבתי הספר של איל"ן
בעיר.
חלקם הגיעו ליום ספורט מיוחד שנערך בבית הספר און,
והתגובות היו" :זו הייתה חוויה משמעותית ,המגע בפעם
הראשונה עם אוכלוסייה שלא נחשפים אליה אף פעם,
ונוכחנו לראות שזה כל כך קל וטבעי .כולם העידו שלקח
להם קצת זמן להתרגל לעניין"; "התלמידות הציעו שבשנה

מאת :אלעד בן חור ,גידי מוסאיי וליעד פרנק
לפני חודשים אחדים הוקמה במרכז היום נבחרת של ענף
הבוצ'ה בעקבות פרויקט של הביטוח הלאומי .הנבחרת מונה
כיום  13חברים שמתאמנים פעמיים בשבוע במשך תקופה
ארוכה .חברי הנבחרת מתייחסים מאוד ברצינות לאימונים
ואף מוסיפים מיוזמתם עוד שעות.

לאחר כמה שבועות של אימונים ומשחקי טורניר זה מול זה,
הגענו לאירוע הגמר שהנחו כשופטים גידי וליעד – מאמני
הנבחרת ,ודניאל – חבר מרכז היום .חשוב לציין שגידי הוא
חבר מרכז והוא שיזם את כל המהלך של קידום הבוצ'ה
בהצלחה רבה.
לא היה ברור מההתחלה מי יזכה ,מפני שרמת המשחק
הייתה גבוהה מאוד אצל כל החבר'ה .היו שני בתים שבתוכם
התמודדו החברים זה מול זה ,והם קיבלו ניקוד על בסיס
תוצאות המשחקים .המתח היה בשיאו ,ומובן שכל אחד
ואחת מהפיינליסטים רצו לזכות בתואר הנחשק של אליפות
הטורניר.
למשחק הגמר הגיעו כפיר ואלעד .קשה לתאר את הלחץ
וההתרגשות שפקדה אותם ,או בלשונו של אלעד" :לחץ
אטומי שאני לא יודע איך התגברתי עליו" .קהל הצופים הורכב
מחברי המרכז ,חברים ומשפחות שבאו לעודד ,וגם נציגי
הבוצ'ה של ספיבק .לאחר ארבע מערכות מצמררות של
משחק הגמר ,אלעד לקח את אליפות הטורניר בצהלה שאי-
אפשר לתאר במילים.
יומיים לאחר מכן הוענק לו גביע הניצחון ,ואת מדליות
למקומות השני ושלישי קיבלו כפיר וסבטלנה .שאר חברי
הנבחרת קיבלו תעודות השתתפות.

ילדי שכבה ט' מתיכון חדש בפעילות ספורט עם ילדי בית הספר ונצואלה קלישר

הבאה ,כשיהיו בכיתה י ,הן יתנדבו באיל"ן במסגרת
המחויבות האישית שלהן".

האירוע עורר עניין רב ומוטיבציה להמשיך ולקדם את ענף
הבוצ'ה במרכז היום .השאיפה היא להתחיל לפרוץ את גבולות
מרכז היום ,להשתלב בנבחרת ספיבק ,לאחר מכן בנבחרת
ישראל ,ומי יודע ,אולי גם להגיע למשחקים הפראלימפיים.

החלק השני התחלק לשתי קבוצות :קבוצה אחת התנדבה
ביום ספורט עם השכבה הצעירה בבית הספר ונצואלה
קלישר ,והקבוצה האחרת הגיעה לפעילות עם השכבה
הבוגרת באותו בית ספר .כולם העידו שזו הייתה חוויה
חשובה וטובה.
תודה לכל המתנדבים הצעירים .כל הכבוד לכם ולתיכון
שלכם.

משמאל לימין :גידי מוסאי ,מאמן; ליעד פרנק ,מאמן; סבלטנה יסחקובה,
כפיר מרמרלי ואלעד בן חור ,מנצח התחרות
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סניף תל אביב
הבוצ'ה
משחק
מאת :חנה לאור ,יו"ר סניף איל"ן תל אביב
גידי מוסאי ,חבר במרכז
היום לנכים בוגרים
של איל"ן תל אביב
משנת  ,2009הפך
למאמן קבוצת הבוצ'ה
של המרכז ומקבל
משכורת בעבור תפקיד
זה מסניף איל"ן תל
אביב .שילוב אנשים
עם מוגבלויות פיזיות
בתעסוקה היא אחת
השאיפות של איל"ן,
ועובדה זו מסבה לנו
אושר וגאווה.

מכשיר שנקרא הד פוינטר ,כמו שתראו בתמונה.

אני לא רוצה להסתכל על המגבלות שיש לי אלא ליצור כמו כל
בנאדם.
זה דורש ממני הרבה כוח אבל נותן המון סיפוק והנאה ,לא רק
לעשות כיף לעצמי אלא גם לחברים אחרים.
חשוב לי לספר גם שיש לי חברה ,היא גם במרכז היום ונותנת לי
המון כוח לחשוב על חיים משותפים ולא להיות שקוע במחשבות
שליליות.
אנחנו מאוהבים עד מעל הראש .השאיפה שלנו לפרוח עד סוף
חיינו.

גידי מוסאי המאמן עם התעודה

בוצ'ה הוא משחק פראלימפי חדש המפעיל את כל
האיברים ומתאים במיוחד לאנשים עם לקויות פיזיות קשות.
חזיתי במשחק והתפעלתי מאוד (זה נראה כתחליף נפלא
לפיזיותרפיה המשעממת) .כל הכבוד לקבוצת הבוצ'ה
שלנו ,ואני מקווה שיהיו לנו בקרוב נציגים בנבחרת.

סיכום פרויקט אישי –
דניאל בסילוב
במרכז היום איל"ן תל אביב מתקיים פרויקט אישי שבו
משתתפים חלק מהמשתקמים במרכז .הפרויקט מתקיים
בהנחייתה של ליעד ,המורה למולטימדיה ותיאטרון.
כך סיפר דניאל בסילוב על התהליך שעבר בפרויקט:
אני דניאל בסילוב .נולדתי ב .1983-אחרי עשרה חודשים גילו
שיש לי שיתוק מוחין .אני משותק בארבע הגפיים .החלום שלי
הוא להיות די-ג'יי .אני מארגן רשימת שירים לפי נושאים ומשמיע
אותם במסיבות ובחגים במרכז היום .אני מפעיל את המחשב על ידי

סיכום פעילות ט"ו בשבט
אלקטרה
עם
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב
זו השנה השנייה שחברת אלקטרה מאמצת אותנו :מדי
חודש בחודשו מגיעים אלינו
כ 15-מתנדבים מאלקטרה
ועובדים עם חברי מרכז
היום ,בכל פעם בנושא אחר.
בט"ו בשבט התכנסנו
לשתול שתילים ולשיר ביחד
משירי החג.
עבדנו גם על מוצרי השיווק
של המרכז :החברים
והמתנדבים התחלקו
לקבוצות ,וכל קבוצה
אנה ,חברת מרכז היום ,בפעילות עם
הייתה אחראית לייצר מוצר
אלקטרה בט"ו בשבט
שיווק אחר .בקבוצה שבה
השתתפתי קיפלנו ברכות.
בקבוצות אחרות היו הדבקת בדים ,ייצור תכשיטים ,צביעת
כלים ועוד.
אחת הקבוצות
הייתה אחראית
להכין גרנולה,
ובסוף המפגש
קיבל כל חבר
שקית מקושטת
עם גרנולה לקחת
לביתו.
האווירה הייתה
מעולה ,והחברים
נהנו מאוד.

דניאל בסילוב שסיים פרויקט אישי
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דניאל ,חבר מרכז היום ,בפעילות עם אלקטרה בט"ו בשבט

מכתב תודה מאימא
לסניף איל"ן תל אביב

בילוי בעיר הגדולה !!
מאת :טל אשכנזי ,משתקמת במרכז היום
חברת אלקטרה אימצה את מרכז היום של איל"ן
תל אביב ובכל חודש מגיעים כ 15-עובדי אלקטרה
בהתנדבות לקיים איתנו פעילויות מגוונות ומהנות .אחת
הפעילויות הייתה יציאה לטיול משותף בעיר הגדולה!
ואלה רשמים מהבילוי הנפלא שחווינו:
קודם כל ,אני חייבת לאמר שהיה לי כיף בטיול ,לצאת
מהמרכז ,ולשנות אווירה .הקבוצה שלנו הייתה בדיזינגוף
סנטר.בהתחלה היינו בקניון של דיזינגוף סנטר ,הצטלמנו
ליד חנות כלי נגינה "כלי זמר".
אח"כ התקדמנו למזרקה ,דיברנו על מי שבנה את המזרקה
וכו' צפינו בכנר שניגן וזה היה מראה מאוד יפה ,הוא ניגן
בצורה מדהימה ואז כמובן הצטלמנו על רקע המזרקה.
אח"כ הלכנו ל"קולנוע אסתר " שכיום הפך למלון בוטיק,
ראינו כל מיני מצלמות קולנוע ישנות ,ולקחנו משם מזכרת –
כלי פופקורן מקרטון עם תמונות מהעבר של המקום.
בדרך חזרה כשהגענו למקום הפיזור בפארק "מאיר" אכלנו
פלאפל וגלידה.
בהמשך כפיר ואני פצחנו בשירת השיר "יסמין" של הפיל הכחול.
בקיצור אני מחכה לעוד ימים כאלה ,כיפיים מחוץ למרכז ,כי
זה מאוד נחמד לשנות אווירה וזה קצת מוציא אותנו משגרת
היום יום.
תודה רבה למנהלת ולכל הצוות על הארגון וכמובן גם
לאנשי אלקטרה שעזרו לנו והנעימו את זמננו אנחנו מחכים
לעוד ימים כאלו כי זה גרם לנו ממש שמחה !

הזוג דניאל ואנה ליד המזרקה של יעקב אגם

אלכסיי ,יאיר יוסי ואלאא והמתנדבות מאלקטרה ליד קפה תמר בשינקין
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