גליון מס'  ,45דצמבר 2016

עלי איל"ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)

מברכים את
ספורטאי איל"ן
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אשר ייצגו בכבוד
את ישראל,
במשחקים
הפראלימפיים
בריו 2016

משלבים נכים בחברה

דבר יו"ר הועד המנהל
הפראלימפיים:
במשחקים
בהשתתפות
ההתרגשות הגדולה בטקס הפתיחה ,החיבור
המעניין שנוצר עם ספורטאי משלחות נוספות,
המאבק והמלחמה בתחרויות ובמשחקים
השונים והעצמה והשמחה שיש בניצחון
ובזכייה במדליה אולימפית.
שבתי מריו כשאני משוכנע בחשיבות הגדולה
שיש לספורט הנכים למען שיקום חייהם
והשתלבותם של הנכים בחברה .עלינו להשקיע
רבות בפיתוח ספורט הנכים ובספורטאים
הצעירים אשר ייצגו את איל"ן ואת מדינת
ישראל במשחקים הפראלימפיים בעתיד.

בחודש ספטמבר זכיתי ללוות את ספורטאי
משלחת ישראל למשחקים הפראלימפיים
בריו כחבר הנהלת המשלחת .הייתה זו
חוויה מרגשת ומיוחדת עבורי .צפיתי בגאווה
בספורטאי המשלחת ובספורטאי איל"ן בפרט,
אשר היוו חלק נכבד מן המשלחת הישראלית.
ראיתי את הנחישות ,המקצועיות וההקרבה
להם הם נדרשו בכדי להגיע למעמד מכובד זה.
קשה לתאר במילים את הכח המעצים הטמון

השנה שמנו דגש עקרי בהמשך בניית מרכזי
היום של איל"ן .בניית מרכז היום החדש בתל
אביב נמצאת בעיצומה וצפויה להסתיים
בשנת  .2017המרכז יאפשר לשרת נכים קשים
מאזור תל אביב וגוש דן ,להציע להם תוכנית
שיקומית מקיפה ומקצועית לצד פעילות
חברתית ענפה.
אנו עושים מאמצים רבים בכדי להתחיל את
בניית מרכז היום בירושלים במהרה.
במהלך השנה עבדנו ללא הרף לשם גיוס
משאבים כספיים וגיוס מתנדבים שיאפשרו
לנו לקיים את חזון העמותה ,תוך יצירת והידוק
הקשרים עם גופים עסקיים במטרה לשתף
פעולה לרווחתם של הנכים .ערכנו כנסים,
ימי עיון והכשרות שמטרתם התמקצעות של

צוות העובדים והמתנדבים הרבים (עליהם
יפורט בהמשך העלון) .פעלנו למען חיזוק
הקשר בין הסניפים השונים ולמען החלפת
ידע והתייעצות ,במטרה לשפר את השירותים
שאנחנו מספקים ולייעל את פעילותינו.
האתגרים העומדים בפנינו הם רבים ,עלינו
להמשיך לשפר ולפעול במרץ על מנת להגיע
להישגים נוספים שיאפשרו לנו לשפר ולשקם
את חייהם של המטופלים.
לאחרונה איבדתי חבר יקר .אפרים רז ז"ל,
ממייסדי העמותה ,אשר הלך לעולמו בגיל
 .102אפרים הקדיש את חייו ,עד לרגעיו
האחרונים ,לטובת איל"ן והמטופלים .הוא היה
אדם יוצא דופן ,נעים הליכות ,חריף ,אנושי
ומלא חמלה .הייתה לי הזכות ללמוד ממנו על
ההיסטוריה של העמותה ,על האופן שבו הוא
רואה את עתיד העמותה ,להתייעץ בו תדירות
וזכות גדולה להיות לו לחבר .אפרים רז היה
דוגמה ומופת להתנדבות ,למסירות ולנתינה
ללא תמורה .יהיה זכרו ברוך.
לסיום ,ברצוני להודות למתנדבי ועובדי
העמותה על פועלם ועל מסירותם הרבה למען
שיקומם ושילובם של מטופלי איל"ן בחברה
ולכל שותפינו לדרך על התמיכה והסיוע.
אהוד רצאבי
יו"ר הועד המנהל

ילדי איל"ן  ,שנת 2016

סדנת פרחים בקייטנת יבנה

קייטנת מגשימים

קייטנת גבע

פעילות אתגרית בקייטנת סעד

קייטנת מירב בשייט קיאקים

מחנה הקיץ לבוגרים
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דבר מנכ"ל איל"ן
בשנה החולפת הלכו לעולמם אפרים רז ז"ל
שנפטר בשיבה טובה בן  102ועוזי פרלה ז"ל.
אפרים היה ממקימי העמותה ומעמודי התווך
שלה .הוא הקים את גן הילדים הראשון
באיל"ן ,ביה"ס הראשון ,המפעל המוגן ומעון
הנכים בנתניה שהפך להיות מעון ממשלתי.
על אפרים ופועלו הרב נייחד כתבה בהמשך.
גם עוזי פרלה ז"ל היה מבוני איל"ן .הוא בנה
את מרכז השיקום והספורט בחיפה ודאג
להרחבתו ולשיפוצו לאורך השנים .עוזי עמד
בראש צוות הבניה של מעון "בית קסלר"
ומאוחר יותר של "בית מרים" .שני המוסדות
הללו נבנו בפרק זמן קצר יותר מהמתוכנן
ומבלי לחרוג בתקצוב ,כל זאת הודות לניסיונו,
מחויבותו וכושר הביצוע של עוזי ז"ל.
יהי זכרם ברוך.

לפנינו עלון איל"ן שיצא במתכונת שונה מעט
ובאיחור רב ,עקב החלפת החברה המסייעת
לנו בנושא.
המגמה היא להוציא מעת לעת עדכון מקוון
ואילו עלון כתוב להוציא פעמיים בשנה.

פנינו אל שנת  .2017אנו מקווים לחנוך
במהלכה את "בית חנה" מרכז היום בת"א,
ולהעביר את פעילות המרכז מהשטח הצפוף
ממנו הוא פועל ,במרכז הספורט בר"ג ,למבנה
החדש והמרווח .זו הזדמנות להודות למרכז
ספורט ר"ג ,על אירוח מרכז היום בשנים
האחרונות.

בשנה זו אנו מקווים גם להתחיל סוף סוף
בבניית מרכז היום בירושלים שהתעכבה שנים
רבות ובכך להשלים את תכניתנו לבניית 3
מרכזי יום חדשים המיועדים לנכים קשים.
בצד הבניה הפיזית אנו שואפים לשפר ולייעל
את ההתמקצעות של העובדים והמתנדבים
מתוך כוונה להיטיב עם האוכלוסייה
שבטיפולנו .לצורך כך אנו מרחיבים את ימי
העיון וההשתלמויות לכל הדרגים וקשובים
למתרחש בעולם ולחידושים הטכנולוגיים
בנושא.
זה המקום לברך ולהודות למתנדבים המסורים
אשר זכו השנה ב"אות יקיר איל"ן" ,על פועלם
תקראו בעלון זה ולהודות לכל מתנדבי ועובדי
העמותה שבלעדי המחויבות והרצון הטוב
שלהם ,לא ניתן היה להגיע להישגים האדירים
אליהם איל"ן מגיע.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

ילדי איל"ן  ,שנת 2016

החוג החברתי לבוגרים

מחנה הקיץ לבוגרים

עורכת ומפיקה :שני קנזי ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
מרכז איל"ן :רח' י.ל גורדון  9תל אביב  ‰ 6345811טלפון ‰ 03-5248141 :פקס03-5249828 :
 ‰ ilan@ilan-israel.co.il ‰ www.ilan-israel.co.ilאיל"ן-איגוד ישראלי לילדים נפגעים
תרגום לאנגלית :ליצ'י תרגומים
המוציא לאור FREECHARGE LTD :חברת פרי צרג' בע"מ  ‰מנהל הפרוייקט :פנחס אטלי
עיצוב גרפי :אילת הורן ,סטודיו ספרינט  ‰הפקה ודפוס :עדי ברגר
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המשחקים הפראלימפיים
בריו !2016

ענבל פיזרו ברגע הזכייה במדליה בבריכת השחייה בריו .צילומים מריו :קרן איזקסון

ענבל פיזרו ,שחיינית מרכז הספורט
בחיפה ,המתאמנת תחת שרביטו של
המאמן יעקב ביננסון ,הביאה לאיל"ן
ולמדינת ישראל כבוד גדול כאשר זכתה
במדליית ארד ,לאחר שסיימה במקום
השלישי במשחה הגמר ל  200 -מטר
מעורב ,בזמן של  3:38:20דקות .זוהי
המדליה השלישית של ישראל במשחקים
הפראלימפיים בריו .עבור ענבל ,זוהי
המדליה ה –  9במשחקים הפראלימפיים,
לאחר שזכתה בארבע מדליות כסף וארבע
מדליות ארד מאולימפיאדות קודמות.
בתמונה ,ענבל ברגע הזכייה במדליה
בבריכת השחייה בריו.
גאים בך ענבל  ,על הדרך ועל התוצאה!
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השנה הייתה לאיל"ן נציגות מכובדת בקרב
ספורטאי נבחרת ישראל למשחקים בריו.
הנבחרת ,מנתה בסה"כ  33ספורטאים,
מתוכם היה לאיל"ן ייצוג של  12ספורטאים
מוכשרים ומבטיחים אשר מתאמנים במרכזי
הספורט של העמותה ברמת גן ובחיפה .טקס
פתיחת התחרויות בריו התקיים ביום רביעי
 7.9.16והועבר בשידור ישיר בערוץ הראשון.
ספורטאי איל"ן ,הטניסאי שרגא ויינברג,
נבחר לשאת את דגל ישראל בטקס פתיחת
המשחקים .הספורטאים שייצגו את המדינה
בריו ,נדרשו לעמוד בקריטריונים הישגיים
גבוהים בכדי להבטיח את מקומם בנבחרת
ישראל והתאמנו ללא הרף תחת שרביטם של
מאמניהם המסורים והמקצועיים .הם התחרו
בנחישות רבה בכל הענפים ובכל התחרויות
שנערכו בריו .לחלקם ,הייתה זו האולימפיאדה

הראשונה בה לקחו חלק .המשחקים נחתמו
בטקס סיום חגיגי אשר התקיים ב ,17.9.16
במהלכו כובה הלפיד האולימפי והספורטאים
נפרדו מספורטאי המשלחות האחרות.
רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן וחבר הנהלת
משלחת ישראל לריו התפעל מספורטאי איל"ן
ואמר" :מגבלה היא כבר ממזמן לא גבול עבור
הספורטאים שלנו .עבורם מדובר באתגר שרק
מחשל אותם ,הם מצליחים בכל פעם מחדש
להתעלות מעל הנכות הפיזית ולחגוג את ניצחון
הגוף והנפש .אנו גאים בספורטאים שלנו אשר
מגיל קטן הציגו נחישות יוצאת דופן ומביאים
בכל פעם כבוד וגאווה גדולה למדינת ישראל".
עמותת איל"ן גאה בספורטאים המצטיינים
ובמאמניהם ומברכת אותם על ההתמדה
והחתירה למצוינות שהפגינו לאורך כל הדרך
ובמהלך המשחקים הפראלימפיים בריו.

ספורטאי איל"ן במשלחת הפראלימפית לריו

ענבל פיזרו

יוליה גורדיצ'וק

אראל הלוי

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה)
מאמן :יעקב ביננסון
ענבל בת  ,29ילידת קיבוץ יזרעאל,
משותקת מלידה בגפיה התחתונות,
החלה להתאמן במרכז הספורט של איל"ן
בחיפה ,בשחייה .כבר בגיל  12התחרתה
בתחרויות בינ"ל .זכתה עד היום בתשע
מדליות אולימפיות .בזכות הישגיה
נבחרה להיות בין בין מדליקי המשואות
בטקס יום העצמאות הממלכתי בשנת
 .2012בשנים  2007ו 2012-העניקה לה
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
את תואר "ספורטאית השנה" .בשנת
 2009נמנתה בין רצי הלפיד של המכביה
ה.18-

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה)
מאמן :יעקב ביננסון
יוליה בת  17ילידת אוקריאנה ,עלתה
לישראל בגיל שנה ו 8-חודשים .בגיל
 12אובחנה אצלה התחלה של עקמת
בגב בעקבותיה נשלחה לטיפולי
הידרותרפיה במרכז השיקום והספורט
איל״ן חיפה .לאחר חצי שנה של טיפולים
הידרותרפיים ,בגיל  ,13עברה ללמוד
שחייה .בשנת  2013השתתפה יוליה
בשתי תחרויות בחו"ל ,האחת בגרמניה
שם זכתה במקום השני ,והשנייה טורניר
באוקראינה שם גרפה שלושה מקומות
ראשונים .כמו כן בתחרות זו ,זכתה יוליה
בתואר "הספורטאית של הטורניר".

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה)
מאמן :נח רם
אראל בת  , 25חלתה בגיל  11בדלקת
קשה שבעקבותיה נותרה עם שיתוק
בפלג הגוף התחתון .היא אושפזה כשנה
במחלקת שיקום הילדים בבית החולים
שבסופה הצליחה לקום מכיסא הגלגלים
ולהתנייד בעזרת קביים .בסוף שנת ,2003
נבחרה ל'תגלית השנה' בשחיית נכים
בישראל .במסגרת חגיגות ה 60-למדינה,
הוכרזה כ'ספורטאית העתיד' בקטגוריית
שחייה פראלימפית .בשנת  2009נבחרה
כשחיינית מצטיינת בספורט הפראלימפי.
השתתפה במשחקים הפאראלימפיים
בלונדון .2012

ורוניקה גירונקו

איאד שלבי

יצחק (איציק) ממיסטבאלוב

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה)
מאמן :יעקב ביננסון
בגיל  ,5הייתה ורוניקה מעורבת בתאונת
דרכים חזיתית קשה מאוד .בתאונה זו
נפצעה קשה בראשה ובעמוד השדרה
ומאז היא משותקת בפלג גופה התחתון.
ורוניקה ,בת  18כיום ,הגיעה למרכז
שיקום וספורט בחיפה לפני  6שנים
ועברה תהליך שיקומי ארוך .היא
התקדמה במהירות והחלה להשתתף
בתחרויות ארציות ובינלאומיות לפני 3
שנים .השיגיה הבולטים :מדלית ארד
במכביה האחרונה ,מדליה זהב ב  50מטר
חזה באליפות סקוטלנד ,הקריטריון לריו
באליפות הארץ השנה.

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה)
מאמן :יעקב ביננסון
איאד בן  29תושב שפרעם ,חרש-אילם
מלידה ,ומשותק בארבע גפיו כתוצאה
מתאונה שעבר בילדותו .בשנת 2007
נבחר איאד לשחיין השנה .בשנת 2008
השתתף במשחקים הפראלימפיים
בבייג'ין והגיע פעמיים למקום הרביעי.
בשנת  2011השיג  3מדליות זהב
בתחרות גביע המדינה בדנמרק .בשנת
 ,2011בתחרות גביע העולם בגרמניה,
זכה במדליית זהב ושתי מדליות כסף.
במשחקים הפראלימפיים בלונדון 2012
הגיע למקום רביעי במקצה  200מ'
חופשי.

שחייה (מרכז הספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :נח רם
ממיסטבאלוב לוקה בשיתוק מלא
של שתי רגליו ושל ידו השמאלית.
אהבתו לבריכה החלה בעקבות טיפולי
ההידרותרפיה השיקומיים שעבר .בגיל
 13החל להשתתף בתחרויות בישראל.
בין הישגיו :באולימפיאדת אתונה זכה
בשתי מדליות זהב ובמדליית כסף.
באולימפיאדת לונדון ( )2012זכה
במדליית ארד .ב 2014-קבע ממיסטבלוב
שיא עולם חדש במשחה ל 50-מטר
חתירה במסגרת אליפות דנמרק
הפתוחה.
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נדב לוי,

שרגא ויינברג,

אדם ברדיצ'בסקי,

(בוצ'יה ,מרכז ספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :ברוך חגאי
נדב לוי בן ה ,37-שנולד עם שיתוק
מוחין ,משתתף בענף מאז שנת 2008
ומדורג בעשירייה הראשונה בעולם.
נדב מתאמן במרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן והוא שגרירו הראשון של ענף
הבוצ'יה לאולימפיאדה .כיום מפעיל
מרכז הספורט לנכים כ 12-קבוצות
ברחבי הארץ בענף מיוחד זה שמיועד
בראש ובראשונה לנפגעי שיתוק מוחין
בעלי פגיעות קשות.

טניס בכיסאות גלגלים (מרכז ספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :מרטין גלברט
שרגא בן  50הוא אחד מהספורטאים
הישראלים המעוטרים בכל הזמנים –
מדליסט אולימפי פעמיים (בייג'ין 2008
טניס קוואד זוגות ,לונדון  2012טניס
קוואד זוגות) ,אלוף עולם  3פעמים וחבר
נבחרת ישראל בטניס כסאות גלגלים
מזה  20שנה .שרגא זכה לכבוד גדול
כאשר נבחר על ידי הוועד הפראלימפי
הישראלי להיות נושא הדגל בטקס
הפתיחה של המשחקים הפראלימפיים
בריו.

טניס בכיסאות גלגלים (מרכז ספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :מרטין גלברט
אדם בן ה 30-איבד את רגלו לפני כ9 -
שנים בתאונת שיט בעת טיול בתאילנד עם
מי שהייתה אז חברתו והיום אשתו – הילה.
הקיבוצניק מעוטף עזה ,הנו הספורטאי
הישראלי הראשון שעומד בקריטריון
האולימפי בטניס בדרגת ( OPENנכים
קלים) שהיא בין ענפי הטניס היוקרתיים
והתחרותיים ביותר בספורט הנכים .אדם
אלוף ישראל שלוש פעמים ביחידים ובזוגות
ומדורג במקום ה 34-בעולם .אולימפיאדת
ריו היתה האולימפיאדה הראשונה שלו.

קרולין טביב

שי סיאדה

דני בוברוב

טניס שולחן בכיסאות גלגלים
(מרכז ספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :עידו בן שמחון
למרות גילה הצעיר ( ,)19קרולין היא
מהספורטאיות הוותיקות במועדון ,עם ותק
של  7שנים בסבב הטניס שולחן העולמי.
מדורגת תשיעית בעולם .אולימפיאדת ריו
הייתה האולמיפיאדה הראשונה שלה .קרולין
נולדה עם מום בעמוד השדרה ומשותקת
מהמותניים ומטה ,מתנדבת בחיל האוויר,
ושגרירה בינלאומית של ספורט הנכים.

טניס שולחן בכסאות גלגלים
(מרכז ספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :עידו בן שמחון
שי בן ה 35-הינו קטוע רגל ומשותק שנפצע
בעת שירותו כלוחם אש ,בשריפה הגדולה
שהתקיימה בבניין מכרזים בשנת  .2002שי
הוא אלוף ישראל בטניס שולחן בכיסאות
גלגלים  7פעמים ,ספורטאי מופת ,אולמפיאדת
ריו הייתה עבורו האולימפיאדה השנייה
בה השתתף ,לאחר שהיה חבר בנבחרת
הישראלית גם לאולימפיאדה בלונדון.

טניס שולחן (מרכז הספורט איל"ן ר״ג)
מאמן :עידו בן שמחון
דני בוברוב ,בן  ,30שחקן טניס שולחן
בעמידה .בוברוב נולד עם מחלה גנטית,
הוא משחק בקלאס ( 6נכות קלה) ומדורג
 9בעולם .הוא זכה בעשרות מדליות
בינלאומיות והגיע לרבע גמר באליפות
אירופה ואליפות העולם .כשאינו במגרש
הוא משמש כמנכ"ל 'מילים מדברות'
הוצאה לאור.

המשלחת הישראלית בטקס פתיחת המשחקים הפראלימפים.
צילום :קרן איזקסון.
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שחייני מרכז הספורט חיפה בריו .צילום :קרן איזקסון.

קמפיין פרסום ארצי
לעידוד והעצמת ספורטאי איל"ן
לקראת התחרויות בריו עלה קמפיין ארצי,
שמטרתו עידוד והעצמת ספורטאי איל"ן,
חברי נבחרת ישראל למשחקים הפראלימפיים
וחשיפת ספורט הנכים לציבור הישראלי.
הקמפיין עלה תחת הכותרת "נולדו לנצח" והציג
תמונות ילדות של ספורטאי העמותה ,אשר ייצגו
את ישראל בריו  -ענבל פיזרו ונדב לוי.
את הקמפיין שהופיע בעיתונות ,שלטי חוצות

ואינטרנט ,הוביל משרד הפרסום מקאן תל
אביב ,שמלווה פרו-בונו את איל"ן מזה שנים.
במסגרתו ,הוצגו תמונות ילדות של ענבל ונדב
תחת הכותרת "נולדו לנצח" .הקמפיין נחתם
במודעה "נולדה לנצח וניצחה!" עם שובם
של הספורטאים מריו וזכייתה של ענבל פיזרו
במדליית ארד.
תודתנו והערכתנו למשרד הפרסום מקאן תל

אביב ,על הקמפיין המרגש ועל שנים של לווי
פרו-בונו.
תודה מיוחדת לצוותים המסורים האחראים
על הקמפיין :כפיר ראובני ,אירה קליינר,
נמרוד מימן ,אליעד פרדימן .צוות ניהול לקוח:
דפנה מונהייט ,שני בן יוסף ,גל בר .פלנינג:
רותם בריגה.

טקס הענקת אותות לאנשי מופת בספורט הישראלי
בטקס חגיגי שנערך ביום שני ,26.9.16 ,קיבלו את
עיטור המופת בספורט הישראלי המאמן הראשי
של מרכז הספורט של איל״ן ברמת גן ,חתן פרס
ישראל ,ברוך חגאי ,וראובן הלר ,שיצא זה לא מכבר
לגמלאות.
ברוך חגאי הינו מבכירי מאמני ספורט הנכים
בישראל ובעצמו אלוף פרלימפי בעל שמונה
מדליות זהב .על פועלו לקידום ספורט הנכים
בישראל זכה חגאי בפרס ישראל לספורט
ותרבות הגוף בשנת  .2001בנוסף ,זכה בשלל
פרסים ותארים נוספים" :ספורטאי השנה" לשנת
 1988ו"ספורטאי היובל" לשנת  .1998בשנת
 1985נבחר להיכל התהילה של ספורטאים
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יהודים באוניברסיטה העברית ,בשנת  1986קיבל
את התואר "איש השלום" מהוועד האולימפי
הבינלאומי .בשנת  1999זכה בפרס היובל
בספורט מטעם משרד החינוך והתרבות.
ראובן הלר כיהן בתפקידים מגוונים העוסקים
בספורט הנכים .הוא התמקצע בכל תחומי
הרפואה לנכים ושימש מנהל שיקומי במחלקות
השיקומיות השונות של בתי החולים .בין תפקידיו:
מנהלו המקצועי של מרכז הספורט בר"ג ,יו"ר
הוועדה המקצועית בהתאחדות לספורט נכים,
מאמן נבחרות ישראל בכדורסל לנשים וגברים
בכיסאות גלגלים .ראובן זכה בפרס מפעל חיים
מטעם הוועד האולימפי בישראל ועיטור היכל

התהילה היהודי בארה"ב.
ברכותינו לזוכים .גאים בכם ומעריכים את פועלכם
לאורך השנים.
ברוך חגאי

ראובן הלר

לזכרו של אפרים רז ז"ל ()1914-2016
לחינוך מיוחד "און" בתל אביב" ,הבית לנכים"
בנתניה וגם המפעל המוגן לנכים בוגרים "בית
מליכסון" בתל אביב ,שהוקם בשנת  ,1964היה
הראשון מסוגו בישראל והפך במהרה לבבת עינו
ובן טיפוחיו .על פעילותו רבת השנים ,שנעשתה
בהתנדבות מלאה ,הוענק לו אות יקיר איל"ן ,אות
הנשיא למתנדב ויקיר העיר רמת השרון.
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,מספר על היחס
האישי של רז לאנשים שאיתם הוא עבד" :הוא
הכיר כל נכה במפעל המוגן ואת הסיפור האישי
שלו ,הוא דאג להם והיה הכתובת לכל אחד
שפנה אליו .הוא השתדל להיות הסנגור של
הנכים בארגון שפועל לטובת הנכים".
רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן ,ספד לו" :אבד לי

אפרים רז ז"ל" ,הוא הכיר כל נכה במפעל המוגן
ואת הסיפור האישי שלו"

בחודש ספטמבר  2016נפטר אפרים רז ,יקיר
איל״ן ,ממייסדי ומעמודי התווך של עמותת איל"ן.
לפני למעלה מ 60-שנה ,כשבתו של אפרים
ז"ל נולדה עם שיתוק מוחין ,החל להתנדב
ולפעול למענה ולמען ילדי איל"ן .מאז ועד יום
מותו לא חדל לפעול למען עמותת איל"ן.
בשנת  1959נמנה רז עם מקימי שתל"ם,
ארגון הורים לילדים הלוקים בשיתוק מוחין,
שבהמשך התמזג לארגון איל"ן .רז פעל במרץ
לשיפור שירותי השיקום לנכים ולהקמת
מוסדות ומעונות לרווחתם ,ביניהם בית הספר

כתבה :שרה שלמה" ,בית מליכסון"
מר אפרים רז היקר
רציתי לספר לכם על איש יקר ומוות
שעשה הרבה למען ציבור הנכים ,בגלל
שהיתה לו בת נכה ששמה נועה .לא
אשכח ,מידי חנוכה הוא בא להדליק אתנו
נרות חנוכה .גם בחגים לומר חג שמח.
הוא היה פעיל מאוד בחברת הנכים ,הוא
ידע לבקר בכל מוסדות איל"ן ,היה כיף
לבלות בחברתו בגלל הקרבה לנושא.
הוא דאג לגן מיוחד ,בתי ספר ,מעון
בנתניה ,מועדון ספיבק  ,מקום עבודה.
לא נשכח אותו.
יהיה זכרו ברוך.

השבוע חבר ,אבד לי מורה לחיים ואבדה לי
ההשראה .אפרים היה בין מקימי איל"ן .הוא
הוביל לפיתוח דרכי פעולה חדשות ,לשיפור
שירותי השיקום ולהקמת מגוון מעונות מגורים,
מוסדות ומפעלי תעסוקה מוגנים לרווחת
הנכים .הוא היה מעורב בביצוע כל תכנית ,החל
מהשלבים הראשוניים .חרף גילו המתקדם,
אפרים לא נח לרגע ועד לפטירתו היה חבר
בוועד המנהל של איל"ן ,המשיך להגיע
למוסדות העמותה ,לסייע למטופלים ולהוות
דוגמה אישית לדור הצעיר של המתנדבים.
אפרים יחסר לי רבות ,גם כחבר ,אך בעיקר
כמגדלור שידע לכוון ולייעץ לי ממרומי גילו,
ניסיונו וחוכמתו ,איך לנהל את איל"ן שהקים
לפני  64שנים".

מכתב לזכרו של אפרים רז

האסיפה הכללית של איל"ן
ב  15/6/16נפתחה במוזיאון ארץ ישראל
האסיפה הכללית של איל"ן .עו״ד פנינה אלרואי
נבחרה לשמש כיו"ר נשיאות האסיפה.
במסגרת האסיפה הכללית נתנה סקירה
על הפעילות בשנה החולפת ,אושרו דוחות
העמותה לשנת  2015ונדונו התכניות לעתיד.
רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הועד המנהל של
העמותה ,בירך את באי האסיפה ,מתנדבי
ועובדי העמותה ונציגי הסניפים והמוסדות
מכל רחבי הארץ והודה להם על פועלם
המסור לקידום מטרות איל"ן .בדבריו סקר
את התנהלות העמותה ,תוך שהוא מתעכב
על הצורך בהגברת המאמצים לגיוס משאבים
כספיים ואחרים .עוד הרחיב על שיתופי
הפעולה עם המגזר העסקי וקרא לגורמי
הממסד ולממשלת ישראל לפעול יד ביד עם
עמותות המגזר השלישי לקידום תחום הרווחה
בישראל .בסיום דבריו קרא לכל מתנדבי
ועובדי העמותה להמשיך ולהביט קדימה ,תוך
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חתירה מתמדת למקצוענות ובחינת דרכים
חדשניות שיביאו להגשמת חזון איל"ן ולקידום
רווחתם של המטופלים.
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל העמותה ,דיווח על
הפעילות הענפה שהתקיימה בשנה החולפת.
בין הנושאים עליהם דיווח :הרחבת הפעולות
לקידום המצוינות ,ימי עיון והשתלמויות
לצוותים המקצועיים ולמתנדבים ,הגברת
חילופי המידע והעברת הידע בתוך העמותה,

גיוס מתנדבים חדשים ,התחלת הבניה של
מרכז היום החדש בת"א ,שקיפות ובקרה,
חילופי בעלי תפקידים בעמותה והערכות
לקייטנות הקיץ .המנכ"ל הודה ליו"ר ולחברי
הועד המנהל ,ולכל המתנדבים והעובדים
בסניפי ובמוסדות העמותה ,על עבודתם
הנאמנה ,ועל פועלם למען רווחת הנכים.
בסיום האסיפה ערכו הבאים סיור בתערוכת בר
כוכבא ,ובתערוכות השונות המוצגות במוזיאון.

טקס הענקת אות יקיר איל"ן
לשנת 2016

מאז ומעולם התברכה עמותת איל"ן במתנדבים מסורים שעבודתם היומיומית בסניפים ובמוסדות
מקרית שמונה ועד אילת ,נעשית בצנעה ובענווה ,שלא על מנת לקבל תמורה או אפילו אות של תודה
והערכה .מכאן החשיבות שבהענקת אות "יקיר איל"ן".
צילומים מהטקס :עופר עמרם.
בתאריך  15/6/16התקיים טקס הענקת אות
יקיר איל"ן לשנת  2016במוזיאון ארץ ישראל.
בטקס השתתפו השרה לשוויון חברתי ,ח"כ
גילה גמליאל ,וראש עיריית רמת השרון ,מר
אבי גרובר ,אשר כיבדו את מקבלי האות וכלל
מתנדבי העמותה בנוכחותם.
בטקס נשאו דברים השרה לשוויון חברתי ,ח"כ
גילה גמליאל ,אשר בירכה את מתנדבי איל"ן על
פעילותם רבת השנים והדגישה כי כחברה עלינו
לתת מעצמנו ליצירת חברה מתוקנת ושוויונית.
כמו כן ,נשאו דברים :רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר
הועד המנהל של איל"ן ,מר שמעון צוריאלי,
מנכ"ל איל"ן אשר הנחה את הטקס ,הגב' חנה
לאור ,חברת הוועדה לבחירת מקבלי האות והגב'
שרה לבנשטיין ,אשר נשאה דברים בשם מקבלי
האות.
האות הוענק לשמונה מתנדבים אשר בלטו
בעשייתם למען מטופלי העמותה לאורך
השנים ומהווים מודל לחיקוי והשראה :גב' רות
זעירא ז״ל (אשר לצערנו לא יכלה להשתתף
בטקס מסיבות בריאותיות ,בנה קיבל את האות
בשמה) ,גב' נחמה לב ,גב' שרה לבנשטיין ,מר
אלי (אליהו) מונד ,מר שאול סווירי ,גב' דרורה
עשת ,גב' נאוה קינן וגב' תמר שטראוס.
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ברכותינו למקבלי האות.
במהלך הטקס הופיעו חניכת איל"ן טליה חדד
(בת  10וחצי) ומלי ברקוביץ ,עו"ס סניף פתח
תקווה ,בביצוע מרגש של שני שירים .טליה

בין מלי לבין טליה סביב תחביב השירה
המשותף לשתיהן.
בהמשך הטקס הופיעו רקדני הסטודיו למחול
אוראל יחד עם ילדי סניף חדרה בריקוד
משותף כחלק מהחוגים המתקיימים בסטודיו
ומשלבים ילדים בעלי צרכים מיוחדים עם
רקדני הסטודיו (שיתוף פעולה שיזמה יו"ר
סניף איל"ן חדרה ,הגב' חנה וייסבלך) .הריקוד
ושיתוף הפעולה המקסים הנו הוכחה לקבלת
ואהבת השונה.

טליה חדד יחד עם מלי ברקוביץ ,עו"ס סניף אילן
פ"ת בהופעה מרגשת

משולבת בכיתה רגילה בבית הספר "אוהל
שרה" בראש העין .הקשר עם איל"ן ועם מלי
התחיל בעת שלמדה במעון יום שיקומי "מרכז
הפנינה" (אשר נתמך על ידי העמותה) ,כאשר
טליה הזדקקה לסיוע בטיפולי הידרותרפיה,
ברכיבה על סוסים וברכישת סדים והליכון.
סניף איל"ן בפתח תקווה ומלי היו שם עבורה.
הקשר והסיוע נמשכו ונוצר חיבור אישי עמוק

רקדניות סטודיו למחול אוראל יחד עם רקדני סניף
איל"ן חדרה

טקס הענקת אות יקיר איל"ן לשנת 2016

גב׳ רות זעירא ז״ל

גב׳ תמר שטראוס

גב' שרה לבנשטיין

בתמונה ,בנה מקבל את האות בשמה.
בשנת  2000החלה את פעילותה באיל"ן
רמת השרון ,שם היא שימשה כיו"ר הסניף
עד לרגעיה האחרונים .רות הצליחה להגיע
ללב תושבים רבים ולרתום אותם לעשייה
חברתית התנדבותית במסגרת איל"ן,
הרחיבה את שיתופי הפעולה עם אגף הרווחה
בעירייה ועם גורמים נוספים בקהילה ,יצרה
קשר בלתי אמצעי עם בתי הספר ותנועות
הנוער בעיר וגייסה אותם לסייע לסניף בימי
ההתרמה .מעל לכל ,פתחה רות את ביתה
(אותו הפכה למשרד הסניף) בפני מטופלי
איל"ן ובני משפחותיהם .ראוי לציין כי גם
כאשר התרופפה בריאותה ,לא ויתרה על
העשייה והנתינה והמשיכה ממיטת חוליה
לקבל ולטפל בנזקקים לעזרה.

בשנת  1981נתבקשה תמר להצטרף
לשורות סניף איל"ן ברעננה .כמי שנחשפה
מקרוב לעולמם של הנכים (לאור מפעלו
של אביה ,אשר ייצר עגלות נכים ,קביים
והליכונים) נענתה תמר בשמחה .מאז ועד
היום היא מתמידה בפעילות התנדבותית
בעמותה ,תוך שהיא ממלאת שלל
תפקידים ברמה המקומית והארצית .תמר
כיהנה עד לאחרונה כיו"ר סניף רעננה
וממשיכה לשמש כחברת הוועד המנהל
של העמותה ,כיו"ר ועדת הכספים של
מרכז ספורט איל"ן רמת גן וכיו"ר ועדת
העזרה של איל"ן .ניסיונה העשיר אפשר
לה להבין היטב את צרכי הנכים ולקבוע
יחד עם העמותה את אופן ומידת הסיוע
אותו יקבלו מאיל"ן.

לפעילות בעמותה הגיעה בעקבות
חמותה ,הגב' מרוסיה (מרים) לבנשטיין
ז"ל ,שהייתה ממייסדי איל"ן בחיפה.
בראשית שנות ה 80-התמנתה לתפקיד
יו"ר סניף חיפה שהינו מהמרכזיים
והגדולים בעמותה ,תפקיד בו היא
מכהנת עד היום ,בנוסף להיותה יו"ר
מוסדות השיקום "בית מרים"" ,בית
קסלר" ומרכז השיקום והספורט בקריית
חיים .יחד עם חבריה ,הפכה את הסניף
למודל למצוינות ,מקצוענות ופיתוח
יוזמות חדשניות לרווחת הנכים .שרה
היא חברה בולטת ומוערכת בוועד
המנהל של איל"ן ,אשר משקיעה את
מירב זמנה למען המטופלים.

מר אלי (אליהו) מונדי

מר שאול סווירי

גב' דרורה עשת

את פעילותו ההתנדבותית בסניף איל"ן
תל אביב החל לפני כ 30-שנה ומאז הוא
משמש כחבר בהנהלת הסניף .במהלך
השנים כיהן גם כחבר בוועד המנהל
וכיו"ר ועדת הכספים וגזבר הכבוד של
העמותה .לאור ניסיונו המקצועי העשיר,
החליטה האסיפה הכללית למנות אותו
כחבר בוועדת הביקורת של איל"ן,
תפקיד אותו הוא ממלא עד היום .עם
הצטרפותו לוועדת הביקורת ,גייס
לפעילות הביקורת רואי חשבון נוספים.
אלי נודע בפעילות ציבורית התנדבותית
ענפה ובתפקידים מרכזיים רבים.

את התנדבותו באיל"ן החל לפני כ20-
שנה ,אז הצטרף לפעילות במרכז
הספורט של העמותה ברמת גן ושימש
כחבר בהנהלת המרכז ובוועדות השונות.
בשנת  2005הצטרף לסניף רמת גן ,שם
הוא משמש עד היום בתפקיד היו"ר .עד
מהרה צורף כחבר בוועד המנהל של
איל"ן ומונה לעמוד בראש ועדת הספורט,
בה הביא לידי ביטוי בצורה המיטבית
את כישוריו המקצועיים .בנוסף ,ייצג
את איל"ן במוסדות של ספורט הנכים
בישראל ,כיהן כמ"מ יו"ר ההתאחדות
לספורט נכים והוועד הפראלימפי והיה
שותף במהלכים שהביאו להגדלת
התמיכה התקציבית של מדינת ישראל
לטובת הספורט הפראלימפי.

את פעילותה בסניף איל"ן כפר סבא
החלה בשנת  1987בתפקיד מזכירת
הסניף ,במקביל לתפקידה כיו"ר האגודה
למען החייל בעיר .בחלוף הזמן ,מונתה
ליו"ר סניף איל"ן ופעלה במרץ להרחבת
שורות המתנדבים ,גיוס התרומות,
הפעלת הסניף ומתן הסיוע החומרי
למטופלים .לצד כל אלה ,שמרה על
קשר חם ורציף עם הנכים ושימשה אוזן
קשבת וכתובת להם ולבני משפחותיהם.
דרורה המשיכה לפעול במסירות כחברה
מן השורה בהנהלת הסניף גם לאחר
שהחליטה לפנות את מקומה כיו"ר
הסניף.
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גב' נאוה קינן

גב׳ נחמה לב

לאחר פרישתה לגמלאות מתחום
החינוך ,החלה נאוה את פעילותה
ההתנדבותית באיל"ן באר-טוביה-יואב
ועד מהרה נבחרה לשמש כיו"ר הסניף.
אישיותה האופטימית ואופייה הרחום
הקרינו על כל מעשיה .נאוה תרמה
את קשריה הטובים במערכת החינוך
ובמועצה האזורית למען העמותה וגייסה
את בתי הספר לסיוע בימי ההתרמה.
לאחר  10שנים של עשייה חברתית
ונתינה למען הקהילה  ,החליטה למצוא
מחליפה ראויה ונשארה חברה בהנהלת
הסניף והמשיכה את עבודתה נאמנה.

בשנת  1980נקראה על ידי חברי ההנהלה
דאז לסייע בהרחבת פעילות הסניף בהוד
השרון .נחמה נעתרה לקריאה ברצון.
לאורך למעלה מ 30-שנות פעילותה
גילתה מעורבות יוצאת דופן בחייהם של
המטופלים ,ליוותה אותם ,ביקרה אותם
בבתיהם וסעדה אותם בדיסקרטיות
וברגישות רבה .לעיתים הכניסה נכים
לגור אתה בביתה לתקופות קצרות
ולעיתים העניקה עזרה כספית מכיסה
הפרטי ללא היסוס .בהמשך התמנתה
לתפקיד יו"ר סניף הוד השרון והיום
היא משמשת כחברה בהנהלת הסניף
ותורמת מניסיונה הרב.

מימין לשמאל :מנכ"ל איל"ן  -מר שמעון צוריאלי ,יו"ר הועד המנהל
של איל"ן  -רו"ח אהוד רצאבי ,השרה לשוויון חברתי  -ח"כ גילה
גמליאל ,יו"ר סניף ירושלים מר יוסי שלום.

מימין לשמאל :השרה גילה גמליאל ,טליה חדד
ויו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי.

תמונה קבוצתית -מקבלי האות יחד עם השרה גילה גמליאל ,יו"ר הועד המנהל
של איל"ן ,מנכ"ל איל"ן ,יו"ר סניף תל אביב הגב׳ חנה לאור ויו"ר סניף ירושלים מר
יוסי לאור.

עו"ד פנינה אלראי מסיימת את תפקידה בועד המנהל
השנה קיבלנו בצער את בקשתה של פנינה
לפרוש מחברות בועד המנהל של העמותה.
במשך שנים רבות התנדבה פנינה במסירות
רבה לקידום מטרות העמותה ,הן ברמה
הארצית והן ברמה המקומית .בין תפקידה
לאורך השנים :חברת הנהלת סניף נתניה,
חברה בועד המנהל ויו"ר וועדת עזבונות
ואתיקה .פעילותה של פנינה לאורך השנים
נעשתה בתבונה רבה ,בנועם הליכות,
באנושיות ורגישות יוצאי דופן.
בישיבת הועד המנהל שנערכה בחודש מאי,
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נפרדים מעו"ד פנינה אלראי בישיבת הועד המנהל
שנערכה במאי 2016

נפרדו החברים מעו"ד אלראי .יו"ר הועד המנהל,
רו"ח אהוד רצאבי ,ברך את פנינה על שהייתה
מודל לשכל ישר ,לתבונה לאסרטיביות ולדרך
ארץ .מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל העמותה,
הודה לה באופן אישי על הליווי והעצות
הטובות שחלקה לו לאורך הדרך והביע תקווה
שהצעירים שיתפסו את מקומה יפעלו באותו
מרץ ובתבונה שאפיינו אותה.
אנו מודים לעו"ד אלראי על הזכות שנתנה לנו ליהנות
מפעילותה בשורותינו ומודים לה על השותפות לדרך
ועל תרומתה רבת השנים לאיל"ן.

מפגשים ,ימי עיון ופורומים
שנערכו במהלך השנה
מפגשי פורום איל"ן צפון
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
מפגש בפארק תעשיות משגב  -תירודיון
בחודש פברואר התכנסנו יחד ,נציגי סניפי איל"ן
צפון ,אצל עמיתינו מכרמיאל ,אשר אירחו אותנו
בפארק תעשיות משגב "תירודיון" .המפגש היה
חלק מסדרת מפגשים ,פרי שיתוף פעולה של ורד
שור ,עו"ס מרחב צפון ושל שרונה שנהר ,מנהלת
סניף איל"ן חיפה .השתתפו בו נציגים מכרמיאל,
עפולה ,חדרה ,קריית ששמונה ,רמת הגולן –
קצרין ,המגזר הערבי וסניף חיפה .מתנדבי סניף
כרמיאל הציגו בפני המשתתפים את פעילות
סניף כרמיאל .ביקרנו במפעל "אקולוגיה לקהילה
מוגנת" בתירודיון ,המטפל בפסולת אלקטרונית
של מחשבים ו 80-אחוז מעובדיו הם אנשים עם
מוגבלות .הביקור וההיכרות עם דני כוגן ,מקים
ומנהל המפעל ,היוו עבורנו מקור להשראה.

מפגש פורום איל"ן צפון בבית ספר "יובלים"
בעפולה
בחודש אוגוסט התארחנו על ידי יו"ר סניף
עפולה ,אלי פיס ומתנדבי הסניף ,בבית ספר
"יובלים" .הנוכחות הייתה מרשימה ,כאשר
הגיעו נציגים משמונה סניפים צפוניים .בין
הנושאים שנדונו :סקירה על פעילותו של
סניף עפולה ובית הספר ,נושא יחסי הציבור
והפרסום באיל"ן ופעילות סניף חיפה במרחב
הסניף .בסיום המפגש קיימנו דיון פתוח והועלו
שאלות שונות ,הוצעה פעילות משותפת
לפורום ,ביוזמת סניף כרמיאל וסניף חיפה,
לקיום הפנינג משפחות לציון סיום חופשת
הקיץ ותחילת שנת הלימודים .היוזמה הובילה
לאירוע מוצלח שהתקיים ב 23-באוגוסט .2016

מפגש בפארק תעשיות משגב

מפגש בבית ספר ״יובלים״

מפגש פורום יו"ר סניפי איל"ן
בחודש ספטמבר התקיים במלון לאונרדו ביץ'
בתל אביב מפגש של כל יושבי ראש סניפי
איל"ן ברחבי הארץ .במהלך המפגש התקיים
סיעור מוחות והוחלפו דעות ורעיונות באשר
להפעלת הסניפים בעמותה .את המפגש
פתח יו"ר הוועד המנהל של איל"ן ,רו"ח
אהוד רצאבי ,אשר בירך את הבאים ,סיפר

על חוויותיו מהמשחקים הפרלימפיים בריו
ועל תובנותיו באשר לחשיבות הספורט לשם
שיקומם של הנכים .בהמשך ,נערכה הרצאה
מרתקת של הגב' סיגל וינטר ,מנהלת מחלקת
פיתוח משאבים בבית איזי שפירא ,בנוגע
לגיוס משאבים בעמותות .מר משה בכר,
חבר הוועד המנהל ויו"ר ועדת הסברה ,הרצה

וענה לשאלות המשתתפים בנושא יחסי ציבור
ופרסום .רו"ח דורון כהן ,ממשרד פאן קנה,
מבקר הפנים של איל"ן ,הרצה לגבי חשיבותה
של ביקורת הפנים בעמותה .במהלך המפגש
התקיים שיח חופשי בנושאי תפעול הסניפים
ובסופו התקיימה הרמת כוסית לכבוד ראש
השנה.

יום עיון משותף עם בית חולים תל השומר
בחודש אוקטובר התקיים ,זו השנה השנייה ,יום
עיון פתוח לקהל הרחב ,בבית חולים שיבא תל
השומר בנושא "הטיפול במבוגר עם שיתוק מוחין
ונכויות ילדות נוספות; אתגרים ויעדים".
במהלך היום התקיימו הרצאות מקצועיות של
מגוון מומחים בתחומי הרלוונטיים ללוקים
בשיתוק מוחין ולבני משפחותיהם .מנכ"ל
איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,נשא דברים ובירך
על שיתוף הפעולה עם בית חולים שיבא .מר
אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי באיל"ן ,הציג סקירה
על שירותי איל"ן למטופלים מרגע לידתם
ובמהלך כל חייהם .בהמשך ,הרצה מר צדוק
עומסי ,אשר הציג את נקודת מבטו האישית
לגבי החיים עם שיתוק מוחין והתייחס
לשירותים ולסיוע שקיבל מאיל"ן .יום העיון
כלל מגוון סדנאות ,ביניהן ,סדנת הדגמה
והתנסות בבוצ'יה בהנחיית גב' רונית שמש-
וייסלר ממרכז הספורט ברמת גן.
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עו"ס ראשי איל"ן ,אבנר עוקבי ,בהרצאה על שירותי איל"ן בכל גיל

החוגים החברתיים של איל"ן

חוג הצעירים

מאת :גילית נולר ,רכזת החוג
פעם בשבוע מגיעים כ 100-ילדים ובני
נוער לבית ספר "און" לפעילות משותפת
של בעלי צרכים מיוחדים עם מתנדבים
בגילאים דומים .הקו המנחה את כולם
בפעילויות השונות והמגוונות הוא:
"אנחנו שווים בחברה!" את הפעילות
מנחים זוג מדריכים לכל קבוצה והחניכים
משתתפים ונהנים.
השנה נהנינו מאוד מטיול חנוכה בצפון,
פיקניק ט"ו בשבט ,הפנינג לכבוד פורים,
שבתות קבוצה ,טיול פסח ,מסיבת גיוס
לאחת החניכות ,מסיבת סוף שנה ועוד.
מחכים לעוד שנה מלאה של פעילויות,
טיולים וחברות.
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חוג הבוגרים
"עניין אחר"
מאת :טל ישראל ,רכזת החוג
הנה באה לסיומה עוד שנה נפלאה של חוג
הבוגרים "עניין אחר".
החוג מיועד לבוגרים ,נכים בעלי שיתוק
מוחין בגילאי  21עד  35ומתנדבים
בגילאים דומים ומתקיים פעם בשבוע
בשעות הערב .בחוג אנו יוצרים מפגש
בין עולמות ,מדברים על חלומות ,מטרות,
חברות ,זוגיות ,עבודה ועל כל הנושאים
המעניינים צעירים בטווח גילאים זה.
במהלך השנה נרקמות חברויות מיוחדות,
ויחד אנו עוברים תהליך שממנו נתרמים
כל השותפים.
במהלך השנה יצאנו יחד לטיול חנוכה
ולטיול פסח ונהנינו בשבת משותפת
לחברי החוג.

הקסם שבקייטנות הקיץ של איל"ן
מדי שנה אנחנו מתרגשים לקבל את התגובות
האוהדות והחמות מחניכי הקייטנות ,מהוריהם
ומהמתנדבים הרבים הלוקחים חלק בפרויקט
משמעותי זה .הקייטנות מתקיימות מאז שנת
 1984בהצלחה מרובה בעזרתם של מתנדבים
רבים ושל מגוון קיבוצים וישובים ברחבי הארץ,
אשר מארחים בהתנדבות את ילדי איל"ן.
השנה ,כבכל שנה ,התקיימו קייטנות איל"ן
בעשרות ישובים קהילתיים וקיבוצים ,בהן
לקחו חלק כ 1,000 -ילדים ובני נוער הסובלים

מנכויות פיזיות מוטוריות קשות ומתגוררים
בכל רחבי הארץ ,כולל מיישובי הפריפריה
ומהמגזר הערבי והבדואי.
הקייטנות מאפשרות את יציאתם של
החניכים לקייטנה בת שישה ימים ,הכוללת
לינה ובילוי משותף במחיצת ילדים ובני נוער
בני גילאים דומים ומאפשרות לחניכים לבלות
את חופשת הקיץ ככל בני גילם .הקייטנות
כוללות מגוון רחב של פעילויות :חברתיות,
יצירתיות ,ספורטיביות ואתגריות ,השתתפות

בטיולים והכרת הארץ .מראה החניכים ,יחד
עם בני הנוער המתנדבים ,שרים בקולי קולות,
צוחקים ,משוחחים ונהנים יחד מהפעילויות
השונות ומהמורל הגבוה ,מרגש ומרחיב את
הלב בכל פעם מחדש.
ברצוננו להודות לכל הקיבוצים והישובים
שאירחו את ילדי איל"ן באהבה גדולה ולכל
המתנדבים אשר פתחו את ליבם וטיפלו בחניכים
במסירות רבה.
בלעדיכם הקסם לא יכול היה לקרות.

מכתב שכתבה אורלי גראשי לאיל"ן וצוות הקייטנה ,לאחר השתתפות בנה נתנאל בקייטנת
קיבוץ עלומים
לכבוד:
ארגון איל"ן
לידי סוזי וצוות הקייטנות

ש צורים בסופרלנד

קייטנת רא

שמי אורלי גראשי ואני אמא של נתנאל שהינו ילד בן  19נכה ב  100%המרותק לכיסא
גלגלים וסיעודי לחלוטין.
בתאריך  10.7.16-15.7.16השתתף נתנאל בקייטנה בקיבוץ עלומים עם שלושה מדריכים,
ג'יי ,אחיה ונטע.
ברצוני לציין לשבח מדריכים נפלאים אלו שטפלו בנתנאל במסירות ,באהבה ובמקצועיות.
נתנאל חזר כולו מחויך ומאושר וניכר עליו כי מאוד מאוד נהנה.
אני רוצה להודות לכם ולמדריכים היקרים על כל ההשקעה ,האהבה והחמימות שהוענקו לנתנאל.
אשמח אם מכתבי זה יגיע גם למדריכים היקרים ,ג'יי ,אחיה ונטע.
יישר כח!
בהערכה ובהוקרה ,אורלי גראשי ,נתנאל ובני המשפחה

קייטנ
ת
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ילות רכיבה
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קייטנת

כוכב השחר בכותל

על סוסים

קייטנת
ג
ן
ש
מ
ו
א
ל
בשפיים

תגרית בקייטנת סעד

פעילות א

מתוך ראיון רדיו בתוכנית סדר יום ברשת ב':
רן בנימיני מראיין את יולי ארמון ,מתנדבת בת  17בקייטנה בקיבוץ גן שמואל.

קייטנת מגדל עוז,

פעילות בועות סבון

רן בנימיני :באמצע מה תפסנו אותך?
יולי ארמון :אנחנו בבריכה עכשיו עם
החניכים והלכתי הצידה רגע.
רן בנימיני :בריכה.
יולי ארמון :כן.
רן בנימיני :כמו בכל קייטנה רגילה .למי את
נצמדת אגב? את מי הצמידו לך?
יולי ארמון :אני נמצאת עם בחורה בשם
נגה ואני נמצאת אתה ביחד עם עוד שלוש
בנות ,זהו .בת .20
רן בנימיני :מתקשרת אתך?
יולי ארמון :כן.
רן בנימיני :היא נהנית?
יולי ארמון :כן ,מאוד.
רן בנימיני :ספרי לי מה אתן עושות ביחד.
יולי ארמון :נגה היא גם ותיקה בקייטנה ,אז
היא נמצאת כבר כמה שנים ,אנחנו כבר
מכירות .ובעצם יש לנו לו"ז רגיל כמו של
כל קייטנה ,אנחנו נוסעים לפארק מים,
אנחנו הולכים לבריכה .יש לנו הפנינג
של הורים שמארגנים כל מיני תחנות
כמו הכנת עוגות או צמידים או קעקועים.
אנחנו הולכים לבאולינג .בסך הכל כאילו
אני חושבת שהדגש הכי גדול זה על הקשר
שלנו איתם ,כאילו על החוויה של החברות
ושל החבר'ה עם הקיבוץ ,זה הדגש ,כי
החוויות האמיתיות הם בזמן החופשי
שאנחנו מבלים איתם.

רן בנימיני :מה זה עושה לה?
יולי ארמון :אני חושבת שזה נותן תחושת
שייכות אדירה .חברות .סך הכל שנינו ,שני
הצדדים רוכשים חברים חדשים .אני חושבת
שזה נותן שבוע שהוא נטו כיף ,בלי כל הכבדות
של היומיום שאני מניחה שהם מתמודדים
איתם .כיף .כאילו ,חברים ,כיף ,קיץ ,חוויות.
רן בנימיני :ומה זה עושה לך יולי?
יולי ארמון :אני חושבת שאתה רוכש בגרות
מסוימת ,כי באותו שבוע אתה אחראי על
בן אדם מסוים ,אתה פחות מתרכז בעצמך
וב...האחריות שלך לדאוג שלחניך שלך
יהיה כיף ושהוא ירגיש בנח ושהוא אוכל
ושהוא בסדר ,שהוא מרגיש רגוע .וזה נותן
בגרות וזה נותן סבלנות.
רן בנימיני :וגם חברה חדשה.
יולי ארמון :לגמרי .ואתה קצת יוצא מבועת
החיים המצומצמת שלך של ים ובריכה
ומה שאתה עושה בחופש ואתה רוכש איזה
שהוא ערך מסוים שאני לא חושבת שאתה
תרכוש אותו בשום מקום אחר בהמשך
הקיץ .אני חושבת שזה גם נותן לנו את
האופציה במה שאנחנו יכולים בגילאים
שלנו לעשות טוב ולשנות ואני מרגישה
כאילו שאני עושה את המקסימום לשפר
את מה שקורה פה בארץ בגיל שלי.
רן בנימיני :זה מרגש לשמוע ומרגש לדבר
איתך .תודה רבה יולי תעשי חיים.
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מחנה הקיץ לבוגרים – נס מתמשך
מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף חיפה
זו השנה ה 20-שסניף איל"ן חיפה יוזם ומפיק
מחנה קיץ ל 25-צעירים נכים מכל רחבי
הארץ ,אשר מצפים כל שנה בנשימה עצורה
לקיומו של המחנה ולרבים מהם הוא מעניק
זריקת אנרגיה מדהימה.
השנה נתקלנו במחסור מפתיע וחריג
במתנדבים ועלה חשש כבד לקיומו של
המחנה .בזכות המתנדבים הוותיקים
והמשתתפים שהציפו את הרשת החברתית
ופנו לחבריהם ,ובזכות הפרסום הנרחב אודות

הצורך במתנדבים חדשים ,הצלחנו לגייס
מספיק מתנדבים .המחנה התקיים במשך
שבוע ימים בכפר הנוער "ויצ'ו נחלת יהודה"
בראשון לציון ,וכמדי שנה היה גדוש בפעילויות
מאתגרות ומהנות ,אשר משתתפי המחנה לא
זוכים להן בשגרת חייהם" :מרוץ למיליון" כולל
אומגה עם "אתגרים" בפארק בראשון לציון,

מחנה קיץ

מחנה
ק
י
ץ
ל
ב
ו
ג
ר
י
ם,
אילנפיאדה

תמו

גרים בחוף ראשלצ

מחנה קיץ לבו
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הופעה של שחקן ובדרן מברלין ,הופעה של
שלמה ארצי בלייב פארק ,סדנת אפייה עם
קונדיטור מצליח ,סדנת משחק והפקת הצגות,
בילוי בים ובבריכה ,מסיבת אוזניות ומעל
הכל ,בילויים כיפיים כמעט מדי ערב .תודותינו
למתנדבים אשר התנתקו משגרת חייהם
וסייעו לנו במסירות רבה לשמח את החניכים.

לבוגרים ,אומגה בפארק

נה קב
ו
צ
ת
י
ת
,
מ
ח
נ
ה
קיץ לבוגרים

המחנה בקדומים של החוג
החברתי "עניין אחר"
מאת :טל ישראל ,רכזת החוג החברתי "עניין אחר" (לבוגרים)
כל השנה חיכינו וציפינו וסוף סוף זה שוב הגיע ...הגענו מכל קצוות הארץ :כ 200-חניכים
ומתנדבים לחוות שבוע מדהים של כיף ולמידה ,והפעם בנושא ״עין טובה״.
למדנו להסתכל על המציאות באור חיובי ,למצוא את הטוב בעצמי ובסביבה ,וכל זה
בשילוב שלל פעילויות מגוונות ,חווייתיות ומאתגרות .מחכים כבר לשנה הבאה!

מת
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בקדומים

מתוך מ

חנה החוג
החברתי (בוגרים) בקדומים

מחנה החוג החברתי
מתוך

(בוגרים) בקדומים

מחנה החוג החברתי
מתוך

(בוגרים) בקדומים
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סניף באר שבע
מרכז יום לנכים ,ב"ש
שנת פעילות מבורכת בעשייה
מאת :דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום
השנה הספקנו לא מעט .המשכנו להתמקצע,
לפתח כלי עבודה חדשניים במסגרת פרויקט
איכות ומצוינות במרכז היום ,בהנחייתו של מר
אסף נתיב .ביצענו פרויקטים רבים ,ביניהם:
עבודה טיפולית קבוצתית בשילוב אמנויות,
שיתוף הפעולה עם בית הספר "ברליץ" ללימודי
השפה האנגלית ,בניית יסודות להקמת תזמורת
במרכז היום ,פרויקט שיפוץ והצטיידות מרכז
היום בשיתוף ביטוח לאומי ,המשך פיתוח
פרויקט הדגל "לגעת בחלום – מחלום למציאות",
שמטרתו העצמת כל אחד מהמטופלים ,תוך
דאגה למיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי
ועוד .בחרתי לסקור בקצרה ארבעה פרויקטים

האזנו להרצאות שונות מפי מתנדבי עמותת
"ידיד לחינוך" ומרכזת העמותה ,הגב' חנה
חדאד ,ויחד איתם עסקנו בפעילויות שונות.
מר יאיר נגיד ,ראש מנהל התרבות בעירנו
ומנהל המשכן לאמנויות הבמה ,הציג הרצאה
מרתקת אודות "חיי התרבות בבאר שבע".
זכינו להופעות נציגי להקת באר שבע ונציגי
להקת ברנקו וייס ,בניהולו של מר טל לייבל,
וכן נהנינו מהופעותיו של מר תומר פישר,
שהגיע להפוך את "חלב עם הרוח" ,בית הקפה
שלנו ,לבית קפה בליווי מוסיקלי .אי אפשר
שלא לציין את מר מסימיליאנו דה מטאו ,זוכה
תכנית הריאליטי "מאסטר שף" בשנת ,2015

יורם אסוס מדריך במרכז היום יחד עם ישראל
אלירן חדד

היום הפועלים בשני מסלולים :במסלול האחד,
בליווי ובהדרכת צוות המורות לאמנות ,אמני
המרכז עוסקים בציור ,תפירה ,קרמיקה ועוד.
ובמסלול השני ,בהדרכת מרכז תחום ההוראה
והעיסוק ובהדרכת מר גיורא רוזנפלד ,מתנדב יקר
במסגרתנו ,עוסקים ברכישת מיומנות הצילום.
פירות עבודתנו יוצגו בשתי תערוכות ,תערוכת
ציורים ותערוכת צילום.
לצד התערוכות ,החנות המוכרת והוותיקה שלנו
מותגה מחדש ונקראת מעתה "יוצרים משמעות"
ונפתח עמוד בפייסבוק הנושא שם זה.

זוכה מסטארשף בפעילות במרכז היום

שייחדו את השנה:
פרויקט "אוגוסט שמייח" או "עיר שלמה חיבקה
אותנו"
בתחילת חודש יולי פניתי לידידים וחברים
רבים של מרכז היום ,בעלי תפקידים בכירים
בעיר .ביקשתי לגוון את הפעילויות במרכז
היום במהלך חודש אוגוסט ולסייע לי
לגייס מתנדבים אשר יגיעו למרכז להרצות
בפנינו בנושאים מגוונים ,לקיים מופעים,
סדנאות ועוד .כך החל פרויקט "אוגוסט
שמייח" .השתוממתי מעוצמת החיבוק
ורוח ההתנדבות .ראשונה להתגייס הייתה
ד"ר חפצי זוהר ,ממלאת מקום ראש העיר,
סגניתו ומחזיקת תיק החינוך והרווחה .נהננו
מהרצאה מפיה בנושא "מנהיגות ומצוינות".
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אשר הגיע ליום שלם של כיף עמנו ,הכין לנו
ארוחת שף איטלקית ,הצטלם ורומם את מצב
הרוח בחוש ההומור ובשלוותו הנעימה .קסם
הפרויקט לא פג ,שכן חלק מהמתנדבים הביעו
נכונות ואף ממשיכים להתנדב במסגרתנו.
פרויקט מרכזי נוסף השנה היה שיתוף הפעולה
עם "נחלת ערן – עלה נגב" .הצלחנו לגייס
תרומה המאפשרת לנו לרכוש שירותים ב"עלה
נגב" .קבוצה ראשונה יצאה לדרך ונהנית
מהידרותרפיה ,טיפול בעזרת סוסים ,חדר
סנוזלן ועוד .הפרויקט החל לפני מספר
חודשים ותוך כדי התנהלותו אנו מפיקים
לקחים על מנת להביאו לכלל מיצוי מקסימלי,
שכן השפעתו ניכרת.
ברצוני להזכיר במספר מילים את אמני מרכז

ציורו של אורן רז ,מטופל מרכז היום

אורי חי בפעילות בעלה נגב

סניף בני ברק ,סניף בת ים
מכתב תודה
מרגש לסניף
מכתב תודה מרגש הגיע בחודש אוגוסט 2016
לסניף .במכתב ,מודים הוריו של בן ה12-
לעמותת איל"ן ,אשר מלווה את המשפחה במשך
שנים רבות ומביעים תודה מיוחדת לגב' חיה קרן
ולגב' ציפי רזניק מסניף בני ברק ,אשר ליוו את
המשפחה באכפתיות ,אדיבות ומקצועיות לאור
הניתוח הקשה שעבר בנם.
מתוך המכתב:
"אנו רוצים להודות לאיל"ן ישראל על עזרתו
הרבה במשך כל השנים הרבות ,בכל דרך
אפשרית ,באביזרים שיקומיים ,נעליים ,מוניות
וכד' ,והכל בדרך אדיבה ומכובדת ,ללא עגמת
נפש אלא בדרך אצילה ויפה המכבדת את הנכה
ואת בני משפחתו .אני מברכת את איל"ן ישראל
ואת סניף בני ברק במיוחד ,שימשיכו להיות כתף
ומשמענת למשפחת הנכים בישראל .בהערכה
רבה ועצומה ותודה ענקית ,משפ' א' בני ברק".

סניף בני ברק
גן ש"י  -שיקום ילדים
מאת :תמי זוסמן ,מנהלת הגן
גן ש"י פועל מזה  16שנה ונותן מענה שיקומי
דתי לילדי המרכז .אנחנו בגן מאמינים בעבודה
שיקומית הנותנת מענה יומיומי ,תוך כדי פעילות
גנית נורמטיבית המשלבת חיי חברה ,למידה
ומשחק .כחלק בלתי נפרד מהפעילויות אנו
יוצאים בכל שנה לפעילות לימודית מחוץ לגן
בכדי לתת לילדים חוויה מושלמת והטמעה
לימודית של החומר הנלמד דרך החושים השונים:

יציאה לפרדס ,למכוורת דבורים או סתם לפארק
לחוויה חושית בטבע .אנו מאמינים שלילדים
מגיעה הזכות לחוות את העולם כמו כל בני גילם
בתיווך המתאים להם .יציאות אלו מעשירות את
עולמם הרגשי ,החברתי והלימודי ונותנות נופך
נוסף ומשמעותי לפעילות הגן.
אנו מודים לאגודת איל"ן על התמיכה הרצופה
בפעילויות חשובות אלו.

מתוך פעילות ב"מאחורי הדבש" בכפר חב"ד המציגה את תהליך הכנת הדבש

סניף בת ים
מאת :אתי אשכנזי ,יו"ר סניף בת ים
הרמת כוסית לרגל ראש השנה תשע"ז התקיימה
לילדי איל"ן במרכז הרב איכויות בבת ים .כיבדו
אותנו בנוכחותם :ראש העיר ,מר יוסי בכר יחד
עם סגנית ראש העיר ,הגב' אסתר פירון ,הגב'
זיו חורב ,סמנכ"לית חינוך וקהילה ,מר אלי כהן,
מחזיק תיק הגימלאים והמתנדבים היקרים של
הסניף .אורחת מכובדת נוספת הייתה הגב'
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אילנה נגר ,יו"ר אקי"ם בבת ים.
הילדים נהנו משירה ומקריוקי בניצוחו של שימקי
הפקות ,אשר הגיע לשמח אותנו בהתנדבות,
וממטעמיה של רחל לוי ,אשר ניצחה על הכיבוד
באהבה רבה.
ראש עיריית בת ים וילדי איל"ן>

סניף חדרה ,סניף חיפה
סניף חדרה
חוגי ספורט מגוונים לילדי ובוגרי איל"ן
במתנ"ס צפרירים חדרה
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת הסניף
בחסות הסניף ,העמותה לתרבות הפנאי בחדרה והוועד הפראלימפי הישראלי ,נפתחה במתנ"ס בית ספר "צפרירים" ,זו השנה השנייה ,פעילות ספורט לילדים,
נוער ומבוגרים בעלי מגוון מוגבלויות תפקודיות .הפעילות כוללת ענפי ספורט נכים כדוגמת טניס שולחן ,בוצ'יה ,מחול ,יוגה ,יצירה ,תנועה ומשחקי כדור ,כדורגל,
כדורסל ואימון בחדר כושר מונגש.
חוג טניס שולחן
בין ענפי הספורט הנלמדים בחוגי הספורט של
הסניף ,מתקיים חוג טניס שולחן בניצוחו של
המורה עודד שפירא .הנבחרת השתתפה גם
השנה בתחרויות הארציות בטניס שולחן במרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן .בתחרויות זכו
הנערים במדליות כסף וארד בבתים השונים .זהו
הישג גדול ואנו גאים בהם.

מופע סוף השנה של רקדני חוג המחול
בסוף חודש יוני  ,2016רקדני חוג המחול ,אחד
מחוגי הספורט של הסניף ,הופיעו באולם
המופעים "גן שמואל" במופע סוף השנה של
"סטודיו אוראל" בהנהלת חן ואוראל לוי ,יחד עם
כל רקדני החוג .הרקדנים בתלבושת המיוחדת
הפגינו רמה מקצועית ,וירטואוזיות וריגשו עד
דמעות את הקהל כולו.

נוער חדרה בתחרות בוצ'יה הארצית
נבחרת חוג הבוצ'ה ,בניצוחו של המדריך
והפיזיוטרפיסט עידו הרניק בר ,השתתפה השנה
בתחרויות הארציות בבוצ'ה .בתחרות הגמר זכתה
הנבחרת במקום הרביעי והמכובד .זהו הישג גדול
לנבחרת שהתחילה רק השנה להתאמן.

נבחרת נוער חדרה בתחרות טניס שולחן הארצית

רקדני סניף חדרה במופע סוף שנה

חברי נבחרת הבוצ'יה בתחרות הגמר

סניף חיפה
הגב' שרה לבנשטיין נבחרה לקבל את
מגן שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
למתנדבים מצטיינים
ברכות חמות לגב' שרה לבנשטיין ,יו"ר סניף חיפה
ויקירת איל"ן על קבלת אות מגן השר.
ועדת הפרס בחרה  12מתנדבים מצטיינים מתוך
מאות מתנדבים מסורים אשר מסייעים לזולת
ותורמים לחברה בישראל .בחירת וועדת הפרס
בשרה לבנשטיין ,מבטאת את הכרת המדינה
בפעולותיה ,במשך שנים כה רבות ,למען הנכים.
שרה מכהנת כיו"ר הסניף כ  35-שנה ויחד
עם חבריה המתנדבים הפכה את הסניף למודל
למצוינות ומקצוענות.
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בנוסף לפעילותה הנמרצת בסניף המקומי ,היא
חברה בולטת ומוערכת בוועד המנהל של איל"ן
ויושבת בוועדותיו ,שם היא תורמת מניסיונה
ולוקחת חלק פעיל ומשמעותי בקביעת מדיניות
השיקום ,דרכי פעולתה וחזונה של העמותה.
אנו גאים בשרה על קבלת האות ,על מסירותה
ועל תרומתה החשובה לעמותה!
טקס קבלת מגן שר הרווחה בכנסת .מימין
לשמאל :מנכ"ל איל"ן מר שמעון צוריאלי ,יו"ר
הוועד המנהל של איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ויו"ר
סניף חיפה הגב' שרה לבנשטיין>.

סניף חיפה
הפנינג משפחות חיפה והצפון

מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה

כ 150-משתתפים הגיעו ב 23.8-להפנינג משפחות
של איל"ן חיפה וסניפי הצפון שנערך במרכז
שיקום וספורט של איל"ן חיפה .לקראת סיום
חופשת הקיץ הוזמנו המשפחות מסניף חיפה
והסניפים הצפוניים כדי לחגוג את פתיחת שנת
הלימודים הקרבה ובאה .המפגש הוא פרי יוזמה
של פורום סניפי איל"ן צפוני ,אשר מייצר שיתוף
פעולה בקרב אנשי מקצוע ומתנדבים המאיישים
את הסניפים במרחב חיפה והצפון.
להצלחת האירוע תרמו הופעתם בהתנדבות של
כוכבת הנוער נועה קיריל ,צמד הראפרים קטריקס

ודורון ביטון והזמר מאור גמליאל .הילדים
והוריהם השתכשכו בבריכה ,נהנו מהופעה של
יפעת הליצנית וחוו טעימה מהחוגים של "סטודיו
 ,"GOהמפעיל פעילות שיקומית ספורטיבית לכל
הגילאים .כמו כן התנסו בענפי הספורט והשיקום
השונים ,כמו אופניים המיועדים לנכים ,ספורט
הבוצ'ה ,סלגל וטניס שולחן.
היה מרגש עד דמעות לראות את הילדים ובני
המשפחה נהנים וחוברים אחד עם השני .תודה
לכל אלה שתרמו להצלחת האירוע.
נועה קיריל בהפנינג משפחות איל"ן חיפה והצפון >

להקת הורה איל"ן חיפה
"הורה איל"ן חיפה" הוקמה על ידי מר נוגה
רוזנטל ,כרעיון שהובא מגרמניה :ריקודים
על כסאות גלגלים בלוויית בני זוג מתנדבים
"עומדים" .הכוריאוגרפית והמרקידה של הלהקה
היא מרגריטה פוליאקוב .להקת הורה איל"ן
חיפה ,המונה  26רקדנים ,השתתפה ביוני 2016
בפסטיבל "גלגלי הזהב  "2016בהרצליה .חודש
לאחר מכן השתתפה הלהקה בפסטיבל כרמיאל
במסגרת המופע " 100%אמנות" וייצגה את איל"ן
חיפה בכבוד.
פרויקט חדשני נוסף של הלהקה היה קיום שני
מחזורי הופעה במסגרת "סל תרבות" לתלמידי
קריית ביאליק .ההופעה היא חלק מהפעילות
לקידום המודעות לנושאי נגישות וקבלת השונה
במערכת החינוך .לאחר שהתלמידים צפו בריקודי
הלהקה ,הם הוזמנו לרקוד יחד עם רקדני הלהקה.
אלי דוקורסקי ,ראש העיר קריית ביאליק ,אמר
כי התלמידים נפעמו והתרגשו מחוויית הריקוד
יוצאת הדופן שנתגלתה לנגד עיניהם וקיבלו ביטוי
מוחשי נפלא כי "האחר הוא אני" .

בחודש מאי אירחו רקדי הלהקה סדנת אמן
של להקת  AXISאשר הגיעה מארה"ב בחסות
שגרירות ארה"ב .הלהקה האורחת משלבת
אנשים עם מוגבלות שרוקדים עם אנשים ללא
מוגבלות .אמן נוסף שהתארח באחד מאימוני
הלהקה הוא הרקדן המפורסם עידו תדמור ,אשר
התרגש לראות את הלהקה בריקודיה וחילק
"טיפים" לרקדנים .כמדי שנה קיימו רקדני הלהקה
טיול גיבוש מהנה בתמיכת סניף איל"ן חיפה.

הלהקה עם תלמידי קריית ביאליק

להקת הורה איל"ן חיפה

אימהות נכי איל"ן חיפה והצפון
ביום כיף בחמי טבריה  -גם לאימהות מגיע!
מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף חיפה

האמהות בסדנת "רגיעה ואנרגיה גבוהה".
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בחודש מרץ יצאו  30אימהות לנכי איל"ן חיפה
בליווי הצוות המקצועי של העמותה ,ליום כיף
בחמי טבריה ,שכלל שפע פינוקים ,סדנאות
וניתוק מתלאות היומיום .האימהות מאזור
חיפה והצפון עזבו לרגע את משימותיהן ונהנו
משלל הפעילויות בבריכות המים החמים
וממגוון המתקנים במקום .ימי הכיף מאורגנים
כחלק ממערך התמיכה והייעוץ של איל"ן חיפה
ונועדו לאפשר לאימהות לקחת פסק זמן ורגיעה
מהנטל היומיומי שהן נושאות בטיפול בילדם
הנכה ולהיפגש עם הורים נוספים באווירה בלתי
פורמלית ורגועה.

סניף חיפה
תוכנית יישוג בקהילה ()Reaching out
יוצאת לדרך...
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
סניף חיפה הינו סניף מרחבי החולש על 12
רשויות מקומיות .עיקר שירותי הסניף ניתנים
במתחם נווה אילן חיפה בקריית חיים :ניתן
להגיע וליהנות מהפעילויות והחוגים במרכז
שיקום וספורט ,להעשיר את הפנאי ולקבל
הכוונות תעסוקתיות שיקומיות ב"בית מרים"
ולהתגורר בבית לחיים ב"בית קסלר" .יחד עם
זאת ,נכים ומשפחותיהם המתגוררים בפריפריית
המרחב של הסניף מתקשים להגיע למתחם זה,
הן עקב מוגבלותם והן עקב יוקר ההסעות.
נוכח כך ,פותחה בסניף תכנית יישוג שירותים
בקהילה ,דהיינו :יציאה למוקדים השונים

בית ספר אופקים נבנה על ידי איל"ן חיפה בשנת
 .1957כיום הוא מהווה מסגרת חינוכית מיוחדת
בפיקוח עיריית חיפה ומשרד החינוך .מתחנכים
בו ילדים עם נכויות מוטוריות קשות .איל"ן
מממן עובדת סוציאלית המלווה את התלמידים
ומשפחותיהם לאורך שנות לימודיהם בבית הספר
עד גיל  21ואף במעברם למסגרות המשך .בנוסף,
איל"ן מגייס תרומות עבור בית הספר להעשרת
המתקנים והשירותים הניתנים בו.

מגמת צילום

בשנת תשע"ה נפתחה בבית ספר "אופקים"
מגמת צילום בהדרכת המורה אריק יודקביץ.
במגמה השתתפו  15תלמידים .במסגרת
הלימודים נחשפו התלמידים ליצירות אמנות
שונות :ציורים ,צילומים ,קומיקס ועוד .בנוסף,
ערכו ביקור במוזיאון היפני וצילמו אירועים
חשובים בחיי בית הספר .הלמידה נעשתה
במקביל למגמת הצילום הוותיקה בבית הספר
"לאו בק" .תלמידי "אופקים" נפגשו עם תלמידי
בית ספר "לאו בק" וצפו בתערוכות שלהם.
במהלך השנה צילמו התלמידים בחלל בית
הספר ,בגינה וברחבי העיר ובהמשך הציגו שתי
תערוכות בחלל בית הספר.

מתוך העבודות במגמת הצילום בבית הספר
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במרחב כדי לחזק את הקשר בין הנכים ובני
משפחותיהם ,לזהות צרכים מקומיים ולתת
להם מענה מקומי .ראשית התוכנית "בבית",
כלומר ,בסניף עצמו .אנו בודקים את רשומות
הנכים באזור המדובר ובעקבות הבדיקה
נערכות שיחות טלפון לבירור רלבנטיות
הקשר כיום .לאחר מכן נערכות פגישות עם
גורמים רלבנטיים ברשות המקומית (רווחה,
שיקום ,חינוך ,מת"י-מרכז תמיכה יישובי,
מכון להתפתחות הילד ,בתי ספר וגנים בחינוך
המיוחד) .באירוע החשיפה אנו מספקים
מידע על פעילות העמותה ,הסניף והשירותים

הניתנים בו ,מציעים שירותים קיימים ,שומעים
מהם את הצרכים וחושבים על פעילויות
מקומיות אפשריות .בעקבות המפגש נערכת
חשיבה ובנייה של תכנית פעילות מקומית
שנתית עבור הנכים ובני משפחותיהם .לצורך
מימון הפעילות אנו רותמים גורמים מהרשות
המקומית וחברות עסקיות מקומיות .התחלנו
בעיריית נשר לפי המתווה המתואר וכעת אנו
בתהליך גיבוש ערב החשיפה .קשר נוסף נוצר
עם מת"י (מרכז תמיכה יישובי) בחיפה ,דרכו
ניתן להגיע לילדי איל"ן הלומדים בבתי ספר
רגילים ובני משפחותיהם.

בית ספר אופקים
פרוייקט "הכל בראש"
מאת :דבי בלוק טמין ,עו"סית ביה"ס אופקים
בחודש פברואר יצא לדרך פרויקט "הכל
בראש" בבית ספר אופקים" .הכל בראש"
הוא פרויקט חברתי של חברת גוגל ובית איזי
שפירא ,שמטרתו לאפשר לאנשים עם מוגבלות
מוטורית בידיים ,גישה מלאה לסמארטפון
ולטאבלט אנדרואיד .הטכנולוגיה שפיתחה
חברת הסטארטאפ הישראלית Sesame Enable
מאפשרת לתפעל באופן מלא את הסמארטפון
והטאבלט באמצאות תנועת ראש ,ללא מגע
יד .שלושה מתלמידי אופקים נבחרו להשתתף

תמונה מתוך יום ההתנסות

ביום התנסות .ההתנסות של שלושת התלמידים
הייתה מוצלחת מאוד .בפעם הראשונה הצליחו
התלמידים להפעיל סמארטפון וטאבלט .בחדר
הייתה התרגשות גדולה .שלושת התלמידים
קיבלו ערכה אישית מהתכנית לקחת הביתה.
בית הספר קיבל מכשיר על מנת להתנסות
ולתרגל עם תלמידים אחרים ולהרחיב את מספר
התלמידים שיוכלו לשלוט במכשירי אנדרואיד
באופן עצמאי .בהמשך ,תלמידים נוספים צפויים
לקבל את המכשיר מהפרויקט "הכל בראש".

סניף חיפה
"בית קסלר" ,מעון לנכים
תערוכת צילומי פרחים – הפרח שבתוכי
מיכל רחמים נולדה עם שיתוק מוחין ומזה
 14שנה גרה במעון הנכים .לאורך השנים
הייתה מיכל פעילה חברתית ותרמה לקהילה:
התנדבות בבסיס חיל הים בחיפה ,חברה
בעמותת נגישות ישראל צפון ומרצה מבוקשת
בבתי ספר ובארגונים .בשנים האחרונות החלה
לגלות עניין בתחום הצילום ככלי ליצירה
חדשה וביטוי עצמי .בשנת  2015הלך לעולמו
בטרם עת ובמפתיע אחיה ,גדעון ז"ל .מיכל
מצאה בצילום נחמה ואפשרות להתבוננות
מזווית שונה על חייה ועל חיי הסובבים אותה
וכן להנציח את אחיה בצורה מכובדת.
בחודש ספטמבר נפתחה באשכול הפיס
בקריית ביאליק תערוכת צילומיה של מיכל
בנוכחות ראש עיריית קרית ביאליק ,מר אלי
דוקורסקי וחברי מועצת העיר.
מתוך צילומיה של מיכל שהוצגו בתערוכה >

שילוב דיירות בעבודה ברפאל
בשעה טובה ומוצלחת החלו דיירות מעון
הנכים של איל"ן בית קסלר ,לעבוד כעובדות
מן המניין במכון דוד ברפאל .הדיירות אילנה
נוי ושני דוד-חי עברו תהליך ארוך של בחינת
התאמתן למשימות הנדרשות בעבודה שבה
שובצו .התהליך לווה על ידי העו"ס מוטי
קוצ'וק והמרפאות בעיסוק שילי זילברמן
ונוית מזרחי ,שהכינו את הדיירות להשתלבות
בשוק התעסוקה וסייעו בהתאמות הנדרשות

בעמדות העבודה ובסביבת העבודה ברפאל.
רפאל מצטרפת לארגונים שמממשים את
יוזמתו של רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הועד המנהל
של איל"ן ,לקידום והעסקת אנשים בעלי
מוגבלויות בשוק העבודה ומוסיפה נדבך נוסף
חדשני ומשמעותי לקשר המיוחד שנרקם עם
בית קסלר משנת הקמתו הראשונה ,קשר
שנמשך יותר מ 14-שנה.
ציטוט מדברי אילנה נוי לגבי השלב החדש בחייה:

"אני מרגישה שזכיתי במקום עבודה טוב
שעוטף אותי בתשומת לב ועזרה בכל מה
שאני צריכה ,על מנת שיהיה לי קל יותר.
לדוגמא :קיבלתי מקלדת קטנה המותאמת
לי באופן אישי .אני מתרגשת מאוד וממתינה
לתלוש השכר האמיתי הראשון שאקבל בסוף
החודש ורוצה לומר תודה תודה תודה לכל
האנשים שסייעו לי להגיע להגשמת חלום
להשתלב בחברה כמו כל אדם אחר".

"בית מרים" ,מרכז יום
בחרנו להציג את "בית מרים" מנקודת מבטם של המשתקמים.

הסיפור שלי

שלום לכולם ,שמי רמי ברנדר ואני בן  .41אני
אחד המשתקמים הוותיקים ב"בית מרים" .הגעתי
לכאן בגיל  ,18כשסיימתי את הלימודים בבית
ספר "אופקים" .זאת אומרת שאני חלק מהבית
כבר  23שנה ,מתוכן שנתיים בבית החדש.
כמו שאתם מבינים" ,בית מרים" בשבילי הוא
ממש בית .אני והחברים שלי מגיעים בכל בוקר

(לפעמים אני לוקח לי כמה ימי חופש .)...אני אוהב
לפגוש את אנשי הצוות ולאחל לכולם בוקר טוב.
בבית יש פעילות מגוונת ואני אוהב במיוחד את
הפעילות המוזיקלית עם יפעת ,העבודה בסדנת
קרמיקה (בעבר עבדתי יותר בחמר והיום קצת
קשה לי) ,את העבודה במחשב ואת המפגשים
בקבוצת הקריאה .אני אוהב מאוד את היציאה

לפעילויות מחוץ לבית .את הטיולים והפיקניקים
החד יומיים בנחל השופט ,נחל נעמן ,פארק
הקישון ועוד ...ובמיוחד את הטיולים הארוכים
לכמה ימים אליהם אני יוצא יחד עם המטפל
האהוב שלי רוברטו .נסענו בעבר לאילת ,לים
המלח ולטבריה ואני מצפה בקוצר רוח לטיול
הגדול הבא לאילת שיתקיים בקרוב .רמי ברנדר

פיזיותרפיה ב"בית מרים"

אחת הפעילויות ב"בית מרים" היא פיזיותרפיה.
אני לוקח בה חלק פעמיים בשבוע .אני מאוד
שמח שאני עושה פיזיותרפיה .אני הולך עם הליכון,
עושה כושר וזה תורם לשיפור בהליכה ולתחושה
ברגליים .בטיפול הפיזיותרפיה ,אני עושה סיבוב
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עם עיסאם הפיזיותרפיסט ,מחדר פיזיותרפיה עד
למטבח ולחדר קרמיקה ובחזרה .עיסאם מדריך
נהדר וחברמן .אני אוהב לעבוד איתו והוא אוהב
לעזור לי .כשאני מצליח זה נותן לי הרבה סיפוק
וגורם לי לחייך .בסוף יום כזה אני הולך הביתה

בהרגשה נהדרת ועם חיוך גדול .גם אם בלילה יש
לי כאבים ,למחרת בבוקר אני מרגיש טוב מאוד.
בבוקר ,אני מרגיש שנולדתי מחדש .אני מקווה
שהשנה תמשיך ככה ,ושאני אלך לבד בעזרת
הליכון בלי כיסא גלגלים .אילן ניסים

סניף חיפה
"בית מרים" ,מרכז יום
מצגת על זמרת שאני אוהבת במיוחד
אני מורן אלבויים ואני עוד מעט שנתיים ב"בית
מרים" .אני משתתפת בכמה סדנאות ב"בית
מרים" :קרמיקה ,מחשבים ,תעסוקה ובישול.
בסדנאות אני מכינה כל מיני עבודות ולומדת
דברים מעניינים.
במהלך השנה ביקשתי מרעות ומלירז ,המדריכות
בסדנת המחשבים ,ללמוד לעשות מצגת בתוכנת

 .PowerPointבחרתי לעשות מצגת על שרית
חדד ,הזמרת האהובה עליי .ישבתי ב"בית מרים",
בסדנת המחשבים ובבית ,חיפשתי והוצאתי
מידע עליה ,תמונות ושירים .סיכמתי את החומר
והכנתי את המצגת יחד עם המדריכות במשך
מספר חודשים .העבודה לא הייתה לי קלה אבל
היה שווה.

בפעילות הקיץ ,בחודש אוגוסט ,הצגתי אותה
מול החברים .התרגשתי מאוד והלב שלי היה
מלא שמחה על שאני מציגה מצגת בפעם
הראשונה ,כיוון שבבית הספר לא הכנתי מצגות.
החברים שלי הקשיבו ומחאו כפיים .זאת הייתה
חוויה טובה שאני אזכור תמיד.
ממני באהבה ,מורן אלבויים

חוויות ממפגש עם סופרת
השנה ,בחודש אוגוסט ,התקיימה ב"בית מרים"
פעילות קיץ .נהניתי מאוד מכל הפעילויות
ובמיוחד מהפעילויות המוזיקליות ומהמפגש עם
סיגל מגן ,סופרת ,ציירת ויזמית אמנות חברתית.
הרגשתי שהנה ,יש משהו שהוא קרוב אליי ,מכיוון
שאני אוהבת מאוד לכתוב שירים וסיפורים.

במהלך המפגש נחשפתי לטכניקה אחרת של
כתיבה .הסופרת פנתה למספר משתקמים
וביקשה שיאמרו את שמם והסופרת הוסיפה
לשם מילים מתחרזות שהתחברו יחד ויצרו שיר
או סיפור קצר .בהתחלה חשבתי שזו סופרת
שכותבת רק למבוגרים אבל מבדיקה שערכתי

השף טל זוהר ,ידיד הבית הגיע להכין ארוחה משותפת בליווי הדרכה והפעלה .היה
נעים וטעים.

באינטרנט ,התברר שהיא כותבת סיפורים וגם
שירים לילדים מאוד קליטים וחביבים.
הסופרת הראתה שבעצם כל אחד מאתנו יכול
לכתוב .אני אנסה לאמץ את הרעיון הזה בעתיד
ולכתוב שירים בחרוזים.
אילנה נקוריאקוב

פיקניק בנחל הקישון עם כל משתקמי בית מרים ,הכולל טיול ,נגינה
באקורדיון ובשרים על האש

מרכז השיקום והספורט חיפה
טקס קבלת הספורטאים הפראלימפים
בתאריך  29.9.2016התקיים במרכז הספורט טקס
קבלת פנים לשחייני איל"ן חיפה וליעקב ביננסון
מאמנם ,עם שובם מהמשחקים הפראלימפיים
בריו .בטקס הוענקו להם מדליות הערכה ונישאו
ברכות על ידי שרה לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה,
משה דולב ,מנכ"ל איל"ן חיפה ,שחר פרקיס,
מנהל מרכז שיקום וספורט ודנה פרלה ,אלמנתו
של עוזי פרלה ז״ל.
הספורטאים הוסיפו מדבריהם ונהנינו מכיבוד
קל.
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סניף חיפה
מרכז השיקום והספורט חיפה
אליפות סיום העונה בטניס שולחן
בתאריך  4.8התקיימה במרכז הספורט של איל"ן
ברמת גן אליפות סיום העונה בטניס שולחן.
בתחרות השתתפו שבעה שחקנים מאיל"ן חיפה:
אלי אושרי ,יוליה בבז'נוב ,אבנר בטיסט ,אופיר
אדלר ,אבי פורת ,יוקב מסינג'ר ושרון דנן .הושגו
חמש מדליות במקומות ראשון עד שלישי.
ב 11.8-התקיימה במרכז הספורט בחיפה תחרות
נוספת :תחרות סוף העונה .בעקבותיה התקיים
באיל"ן חיפה טקס הענקת גביעים לשחקנים.
את הגביעים העניק מנהל מרכז הספורט ,שחר
פרקיס ,שבירך את השחקנים ואת המאמן.
הענקת גביעים לנבחרת איל"ן חיפה ,טניס שולחן>

מתוך אליפות סיום העונה בטניס שולחן במרכז הספורט ברמת גן

עוזי פרלה ז"ל

עוזי פרלה ז"ל

פועלו של עוזי במרכז הספורט החל עוד בשנות
ה 70-המוקדמות ,כאשר בתו הבכורה לקתה
במחלת הפוליו .בעקבות מחלתה החל עוזי
להתנדב באיל"ן.
בתחילת שנות ה 80-החל את תפקידו כמנהל
המרכז לשיקום וספורט בחיפה .לאורך השנים
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היה מוזמן קבוע לישיבות הוועד המנהל של
איל"ן ופעיל בוועדות השונות .בנוסף ,היה אחראי
על בניית מעון "בית קסלר" ואף על הקמת "בית
מרים" החדש.
בחודש מרץ  2015פרש לגמלאות במסיבה
חגיגית שנערכה לכבודו .בין האורחים היו
הגב' חדוה אלמוג ,סגנית ראש עיריית חיפה,
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,הגב' שרה
לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה ,מר דני בן אבו ,יו"ר
ההתאחדות לספורט נכים ,רעייתו דנה פרלה,
ילדיו ונכדיו .כמו כן השתתפו באירוע חבריו של
עוזי ,עובדים לשעבר במרכז הספורט ,מתנדבים,
ספורטאי המרכז ,עובדי מוסדות איל"ן בחיפה
ועוד רבים מאוהביו.
במרץ  2016עוזי נפטר לאחר מאבק במחלה
קשה .חודש לאחר מותו התקיים טקס לזכרו
במרכז שיקום וספורט .בטקס הוסר הלוט מעל
שלט שמכבד את זכרו ופועלו של עוזי במשך
 30שנות פעילותו באיל"ן בכלל ובמרכז שיקום

וספורט בחיפה בפרט .לטקס הגיעו בני משפחה
רבים וכל מוקירי זכרו .נשאו דברים לזכרו :רו"ח
אהוד רצאבי ,יו"ר אילן ,מר שמעון צוריאלי,
מנכ"ל איל"ן ,בני המשפחה ,חברים ומטופלי
איל"ן .יהי זכרו ברוך.

שלט במרכז הספורט לזכרו של עוזי פרלה.

סניף ירושלים
לאה שטקל ,מנהלת סניף ירושלים
כיצד אורזים  60שנות פעילות? מה מפרקים
ומה זורקים? אילו זיכרונות ומסמכים ישנים
שומרים ומה הולך לגריסה? וכיצד בתוך
העשייה השוטפת והמאמץ לתת את המענה
ובזמן ,מתפנים לאריזה ופינוי ועוברים משרד?
(ועוד פעמיים במהלך השנה האחרונה.)...
משרד הסניף הירושלמי פעל יותר מ 60-שנה

עוברים דירה
מתוך מבנה ישן במרכז העיר .לאחר שהעירייה
קידמה באזור תכנית לבנייה ופיתוח ,נאלצנו
להתפנות מהמקום .בצער רב ראינו כיצד
הורסים את המבנה .יחד עם זאת ,הצורך
במעבר הביא להתחדשות ולתכנון משרד
חדש ,אליו עברנו בימים האחרונים.
תודות לצוות המשרד שעמל קשה בסחיבה,

אריזה ומאמץ להמשיך בעשייה השוטפת
ולתת את המענה לפונים הרבים ולמסגרות
איל"ן הפועלות בעיר ,הצלחנו לעמוד במשימה
ובלוח הזמנים .גם ממשרדנו ברחוב כנפי
נשרים  13בירושלים נמשיך להעניק את
השירות והטיפול המיטבי לאוכלוסיית הנכים
בירושלים .מוזמנים לבקר.

טורניר ליגת בוצ'יה  -מחוז ירושלים

מאת :פיני לוי ,מאמן ורכז ספורט

איל"ן ירושלים מקדמת את קבוצת
הבוצ'יה המבוססת על משתקמי המחלקה
התעסוקתית בניהולה של הגב' נאוה לבון.
פעמיים בשבוע מתאמנים עימי השחקנים.
אני רואה כיצד נרתמים השחקנים לאימון

ולמשחק למרות המגבלות הפיזיות הקשות,
עובדים יפה ומתקדמים על פי יכולותיהם.
כחלק מהפעילות אירח איל"ן ירושלים את
סיבוב הליגה הראשון בבוצ'יה במחוז ירושלים.
השתתפו שלושת הקבוצות מירושלים :איל"ן,

צעד קדימה ובית ספר אילנות .האווירה הייתה
טובה ,האירוח היה מעולה וכולם התקבלו
בברכה ובכיבוד קל .הטורניר עבר בהצלחה
מרובה וכל המשתתפים נהנו ביותר.

נופש בטבריה – פרויקט קהילות תומכות
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות
פרויקט קהילה תומכת מאגד בתוכו שתי
קהילות מדרום העיר וממערבה .במהלך
השנה הצוות משקיע רבות במתן סיוע לחברי
הקהילה כדי לאפשר לכ 140-חברים לחיות
חיים עצמאיים ככל יכולתם במסגרת הקהילה.
גולת הכותרת בכל שנה היא היציאה לנופש
מונגש בן חמישה ימים ,המאפשר לחברים,
כמדי שנה ,ליהנות מנופש הכולל טיולים
וחוויות מיוחדות .השנה יצאנו לנפוש בטבריה
בשני מחזורים עם כ 70-חברים ומלווים.
הנופש היה חווייתי ומהנה מאוד .ליטפנו קנגורו
והאכלנו תוכים בפארק האוסטרלי  ,ביקרנו
בשמורת דן הקרירה ושופעת המים גם בעונת
הקיץ ובתל דן ,האתר הארכיאולוגי .צחקנו עד
דמעות בתלבושות האצילים מתקופת גירוש
ספרד במוזאון דונה גרציה ,ובפארק אוטופיה,
ביקרנו ביער הטרופי וצפינו בצמחים טורפים.
ברוח חודש אלול התפללנו לשנה טובה
ומתוקה בקברי צדיקים בטבריה ובמירון.

חברי הקהילה בביקור בנחל דן

שיתוף פעולה של המחלקה התעסוקתית
עם ילדי עובדי הביטוח הלאומי
מאת :נאוה לבון ,רכזת המחלקה התעסוקתית
לפני שנתיים ,בעקבות פנייה של גב' מיכאלה
אסולין מהביטוח הלאומי ,הוחלט לנסות
פיילוט בו ישולבו ילדי עובדי הביטוח הלאומי
במחלקה התעסוקתית ,במהלך חודשי החופש
הגדול .לאחר הדרכה והסברה מסודרת,
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המחלקה התעסוקתית קלטה מחזור אחד של
תשעה בני נוער בגילאי  .15-18ההדים הטובים
הביאו מיידית למחזור שני של שמונה בני
נוער .השנה ,חודש שוב הקשר וקלטנו מחזור
אחד .בני הנוער עבדו עם הנכים בהכנת כלי

קרמיקה ,עזרו לרדד את החומר ולקרוץ צורות,
לצקת לכלים ,לצבוע בגלזורה ולעזור בגימורם.
בעקבות הצלחת הפרויקט שולבו בני הנוער
במסגרות נוספות ,כמו מעון נכים גילה .אנו
מקווים להמשכיות בקיץ הבא.

סניף ירושלים
פרויקט בר המצווה של המחלקה התעסוקתית
והישוב אלון
במהלך השנים האחרונות ,איל"ן ירושלים
פועל רבות להידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם
קהילת הישוב אלון .פעילויות רבות משותפות
מתקיימות עם חברי קהילת אלון וחברי קהילה
תומכת והמועדון החברתי באיל"ן ירושלים:
הרמת כוסית לשנה החדשה ,ל"ג בעומר,
סיורים ועוד.

השנה פנה אלינו ד"ר עודד גל המתגורר בישוב,
שזו שנת בר המצווה לבנו וחבריו ,והביע רצון
לפעילות משותפת .בעקבות הפנייה עלה
רעיון לקיים סדנת קרמיקה משותפת עם באי
המחלקה התעסוקתית.
התקבלה החלטה על יצירה משותפת  -עץ
מעל גובה אדם ,העשוי מרשת לול ועיסת נייר.

עליו נתלו ציפורים ,ינשופים ,גוזלים ,קינים
ועלים עשויים מקרמיקה .היה מרגש מאוד
לצפות בעשייה ובקשר האישי שנוצר בין בני
הנוער הצעירים והנכים .את הסדנה ערכנו
בשני מפגשים .העץ ימוקם במועדון של בני
הנוער בישוב.

"בית תמר" ,מעון לילדים
להתנדב ב"בית תמר"
מאת :תמר אליהו ,מנהלת "בית תמר"
זה לא סוד שבשנים האחרונות זכינו לשיתוף
פעולה פורה עם מתנדבים ממקומות שונים
בעולם  -ארגנטינה ,שוודיה ,אוגנדה וכמובן
מקוריאה .שותפה עיקרית לסיוע בגיוס
המתנדבים היא הגברת דינה לוטטי ממשרד
הרווחה ,אשר רואה את החשיבות בסיוע
היומיומי לו אנו זקוקים ,ועל כך תודה רבה.
שנים רבות אני מכירה את יונג-גו ,שמרכז
את נושא המתנדבים מדרום קוריאה .בחרתי
הפעם לשתף את קוראינו במכתבה של לילי,
מתנדבת מדרום קוריאה ,אשר כתבה בשפה
הקוראנית "מה זה להתנדב בבית תמר".
מכתבה תורגם לעברית.
לילי מתארת את ההתחלה .כיצד בוגרת
קולג' במגמת תאולוגיה לומדת על ישראל
במשך שלוש שנים ,שבסיומן היא מחליטה
להגיע להתנדב חצי שנה בארץ .לילי מתארת

מאת :יערה ג ,.דיירת ב"בית תמר"

את רגשותיה ואת הצורך לשנות את שמה
בישראל כי קשה להגות את שמה המקורי
 .Yisujeongלילי מתארת את הסתגלותה לכלים
חדשים ,אוכל שונה ומשפחה חדשה" ,בית
תמר" ,שהוא מבחינתה ביתה .אחד השיאים
עליהם היא מספרת היה הצטרפותה לטיול
שנתי עם מתנדבים נוספים לעיר אילת .לילי
מתארת את החום ,את הקשיים בלהיות
נכה ואת הקשיים בלהיות מתנדבת .את
השעות הרבות ,הלינה המשותפת ,האחריות
והאתגרים .במבט לאחור היא מתארת את
התובנות שרכשה לגבי הנכויות ואת החיזוק
המנטלי שנוצר אצלה כתוצאה מההתמודדות
עם האתגרים .
"תודה אלוהים" הפך למשפט שגור בפיה של
לילי.
לילי מדרום קוריאה ,מתנדבת בבית תמר>

בת המצווה שלי
שמי יערה ,אני גרה ב"בית תמר" ולומדת
בכיתה ו' בבית ספר "ראשית" בקרית מנחם
בירושלים ואני רוצה לספר על בת המצווה
שלי .זה היה ביום רביעי לפני החופש הגדול,
וכל הבנות מהכיתה שלי הגיעו .טוב ,לא כולן...
אימא שלי באה עם אחותי ליזה ,היא השנייה
מבין האחים שלי ,אבל האחרים לא הגיעו כי
הם גם בפנימיות והפנימיות שלנו רחוקות
האחת מהשנייה.
והיה ממש כיף .היה גומי על שיפוד והיה די.ג'י
< יערה בצילום לבת המצווה
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וריקודים וצחוקים .הרימו אותי על הכיסא 12
פעמים.
לא יוצא לי לראות את המשפחה שלי הרבה זמן,
כי אנחנו גרים רחוק ,בשדרות .אני מתגעגעת
אליהם מאוד ולכן כשראיתי אותם ,שמחתי
מאוד .קיבלתי מתנות ,כל מיני תכשיטים
ושמחתי מאוד ,כי לא כל יום אני מקבלת
מתנות .אימא וסבתא שלי קנו לי בובות של
לשבור את הקרח .אימא קנתה לי בובה של
אלזה וסבתא קנתה לי בובה של אנה.
היה לי כיף.

סניף ירושלים

מאת :תמר אליהו ,מנהלת "בית תמר"

"בית תמר" ,מעון לילדים
טיול לאילת

טיול שנתי הוא חוויה מאתגרת ומהנה.
דיירי "בית תמר" נהנו מאוד ממסלול הטיול
ומהאטרקציות השונות באילת .אך מי כמונו
יודע כמה אתגרים עומדים בפנינו ביציאה
לטיול .למשל ,שחייה בבריכה הופכת למבצע:
כל ילד שרוצה לשחות זקוק לשלושה אנשים
שיסייעו לו .בלילה ,אחרי שעות של בילויים
וסיוע ,אנו יושבים יחד ומנתחים בסיפוק את
שעשינו ואיך מחר יתחיל יום חדש .יום נוסף
של הגשמת חלומות לילדי "בית תמר".

ילדי בית תמר ,הצוות ומתנדבים באזור אילת

מעון גילה
פעילות קיץ 2016
כמו בכל שנה ,יצאנו בחודש אוגוסט עם דיירי
המעון לפעילות קיץ .התכנית השנה הייתה כולה
ממקום של בחירה ואחריות אישית.
הפעילות כללה בין היתר ביקור במוזיאון חדש
בירושלים ונגיש ביותר" ,מוזיאון ידידי ישראל",
המקיים סיורים וירטואליים מוחשיים אודות
האנשים שתרמו להקמתה של מדינת ישראל.
הדיירים ציינו את הנאתם מהביקור ולאחר סיומו,
נציגי הדיירים אף שלחו מכתב תודה למקום.
פעילות נוספת מרתקת הייתה טיול נגיש
בשעות הערב בנחלאות בירושלים ,שהיה
מעניין ומהנה עבור הדיירים.

דיירי מעון גילה בפארק פרס בחולון
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במסגרת פעילות הקיץ השנה הוחלט על יום
שיא עבור הדיירים ,המשפחות והעובדים :יום
של טיול אחר הצהרים באחד מהפארקים
הנגישים במרכז הארץ ,פארק פרס בחולון.
היום הזה ייזכר עבור הדיירים ועבור הצוות,
המשפחות והעובדים כאחד הימים המוצלחים
של כולנו יחד .ארוחת ערב נערכה במקום,
יחד עם שירים ,ריקודים וסיור במתחם.
חזרנו בשעות הערב המאוחרות חזרה למעון
עייפים ומרוצים .לאחר יום השיא ,לא פסקו
במעון השיחות על היום המהנה ואף התקבלו
מכתבים ששלחו לא מעט מנציגי המשפחות

המשבחים את הערב המופלא שהיה.
בנוסף ,ראוי לספר על יום הספורט המעוני
שערך צוות הפיזיותרפיה שלנו כחלק
מפעילות הקיץ :המתנדבים ,הצוות והדיירים
הופעלו והפעילו יחד יום ספורט היתולי ושמח,
שהדהד בכל קומות המעון .בנוסף ,נערכו
סדנאות בישול ושוקולד שהשאירו אווירה
מתוקה וחמימה.
כמו בשנה הקודמת ,כך גם השנה סיימנו את
פעילות הקיץ במסיבת קיץ גדולה עם תקליטן
וצילומי מגנטים ,שירים ,ריקודים ,כיבוד והמון
מצב רוח טוב עד השעות המאוחרות של הלילה.

סניף כרמיאל ,סניף מודיעין
סניף כרמיאל
יום כיף בפורים בחמת גדר 2016
מאת :שייקה זילברקלנד ,רכז הסניף
מאז כניסת ההנהלה הנוכחית לתפקיד  -היו"ר
איציק קירשנבאום ,רכז הסניף שייקה זילברקלנג,
מזכיר הסניף אברהם ייאני ,גזבר הסניף הנרי
טרכטר ורכזת תרבות ואירועים דמארי מירב
 אנו שמים דגש על גיבוש המשפחות והילדיםבפעילויות שונות הנפרסות על פני השנה כולה.
לאחר ביקור של חברי ההנהלה בחמת גדר לשם
בדיקת הנגישות לנכים ,הוחלט על עריכת יום
כיף בפורים בחמת גדר לילדי איל"ן כרמיאל
והמשפחות.
בשעות הבוקר התכנסו הילדים ובני משפחותיהם

ויצאנו לדרך .בחמת גדר הגענו עד המים עם
רכבים חשמליים והילדים נכנסו למים עם
המשפחות .באירוע אירחנו את גב' ורד שור,
העובדת הסוציאלית של הצפון באיל"ן .בהפסקות
הוגש כיבוד קל ושתייה .בצהריים המשפחות צפו
בהאכלת תנינים ,בהופעות ליצנים ובציפורים.
לאחר מכן התכנסנו לארוחת צהריים משותפת
ומהנה .הנאת הילדים הייתה רבה כל כך ,שממש
לא רצו לעזוב את המקום .עזבנו את המקום
בחזרה לכרמיאל עייפים ,מרוצים ועם טעם של
עוד...

מתוך יום הכיף בחמת גדר

סניף מודיעין
חנוכת מבנה חדש
כ 150-איש השתתפו באירוע חנוכת סניף איל"ן
מודיעין ,שנערך בחודש דצמבר  ,2015במבנה
ציבורי בצומת הרחובות רכסים-הר עמינדב

במכבים .בין אורחי הכבוד שהשתתפו באירוע:
ראש העיר ,מנהלי מחלקות בעירייה ,הרבנים
הראשיים אליהו אלחרר ויעקב צ'יקוטאי ,מנכ"ל

איל"ן ,יו"ר סניף אקי"ם מודיעין ,חברי מועצת
העיר ,חברי/ות הנהלת איל"ן מודיעין ונציגים
רבים של משפחות איל"ן מאזור מודיעין.

צעדת העדלאידע
ילדי והורי איל"ן מודיעין ,יחד עם חברי וחברות
הנהלת הסניף ,השתתפו בעדלאידע 2016
שערכה עיריית מודיעין בחג פורים (חודש
מרץ  ,)2016וכללה תהלוכה ססגונית ומרהיבה
לאורך רחוב עמק החולה ,בהשתתפות תלמידי
שכבות ד' מכל בתי הספר בעיר ,שהתחפשו
ברוח מסיבת יום ההולדת ה 20-של העיר.
כמיטב המסורת ,בראש התהלוכה צעד ראש
העיר חיים ביבס ,ביחד עם חברי וחברות
מועצת העיר וחברי מועצת הנוער העירונית.
מיד אחריהם צעדו ביחד משפחות איל"ן

מודיעין ואקי"ם מודיעין ,כאשר אותם ליוו
חברות וחברי הנהלת סניף איל"ן מודיעין וסניף
אקי"ם מודיעין .אחריהם צעדו הליצנים של
מחלקת הנוער והצעירים וחלק מילדי החוגים
של עמותת סחלבים ,קבוצות אקרובטיקה,
מחול וג’אז ,תנועות הנוער ,הולכי קביים,
לוליינים ומיצגים מרהיבים נוספים ,שהלהיבו
את הצופים ,ילדים ומבוגרים כאחד.
משפחות איל"ן וחברי וחברות הסניף בעדלאידע
צילום :מוטי בלימן >
 2016של מודיעין

נטיעת עצים לט"ו בשבט
עשרות ילדים מסניף איל"ן מודיעין השתתפו
בטקס מרגש של נטיעות לכבוד ט"ו בשבט,
שנערך בחודש ינואר  2016במצפה אמנון
ליפקין-שחק בגבעת הברושים במכבים .טקס
הנטיעות הוקדש לזכר תומר שרגא ז״ל ,ילד
איל"ן שנפטר לפני כשנה ,והוריו ,דלית וערן
שרגא ,תרמו את כל עלויות טקס הנטיעות,
הכיבוד הרב שהוגש בו והשתילים הרבים
שנשתלו במהלך האירוע.
לנטיעות הצטרפו כ 20-תלמידי כיתות י"א
מתיכון מכבים-רעות וכארבעה תלמידים
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מנבחרת הרובוטיקה של תיכון עירוני ה' בעיר,
אשר התנדבו להגיע ולסייע לילדי איל"ן ,בשל
מגבלותיהם הפיזיות ,לנטוע את השתילים
הרבים שחולקו להם בכניסה למצפה .לאחר
השתילות התכנסו כל משפחות איל"ן במצפה.
היו"ר ,עו"ד שלום דהאן ,אמר שהוא מתרגש
מהטקס שנערך השנה לזכר תומר שרגא
והודה למשפחת שרגא על התרומה המכובדת
של האירוע.
תלמידי ותלמידות י"א מתיכון מכבים-רעות בנטיעות
צילום :יהורם גלילי >

סניף נהריה ,סניף נצרת

מאת :סימונה בלסון ,יו"ר סניף נהריה

סניף נהריה
טיול בחול המועד פסח

כמדי שנה ,בחוה"מ פסח ,אנו מארגנים
לחברי סניף נהריה ולמשפחות טיול למטרת
גיבוש והנאה .פנינו לראש העיר וקיבלנו ,ללא
תמורה ,מיניבוס ליום טיול אחד .למרות החום
הצפוי ,כולם נענו בחיוב לרעיון .תכנית הטיול
אורגנה על ידי אילן יעקב ,אב לשתי תאומות
מקסימות השייכות לסניף .בבוקר יצאנו
מנהריה לכיוון דרום .עצרנו לארוחת בוקר,
לאחר מכן המשכנו למרכז המבקרים של
מפעל קוקה קולה .הביקור נמשך כשעתיים
ומשם המשכנו לארוחת צהריים בשכונת
התקווה באווירה נעימה ושמחה .בסיום
הארוחה יצאנו לכיוון נהריה .בתקווה לעוד
ימים מהנים שכאלה.

צוות סניף נהריה והמשפחות בטיול

סניף נצרת
מאסטר שף

מאת :רינה בריל ,יו"ר הסניף

במהלך השנה התקיים בתדירות של פעמיים
בשבוע חוג בישול ואפייה לילדי איל"ן במרכז
גורדון בעיר .הגב' חנה כהן הדריכה את
הילדים בחוג בהתנדבות .בחוג אפו עוגות
ועוגיות ולמדו להכין מאכלים נוספים .בסיום
כל מפגש לקחו המשתתפים את המטעמים
והמתכונים לביתם .הפעילות הייתה מגבשת
ונעימה .שרון ,אחד המשתתפים בחוג ,אמר:
"אני מחכה כבר ליום ה' ,להגיע לחוג ולפגוש
את חנה ואת שאר המשתתפים .זה חשוב לי
מבחינה חברתית ,ואם זה טעים ,אז גם את זה
הרווחנו".

מקום ראשון באליפות שחיה ילדים ונוער
טליה בכור מסניף נצרת השתתפה באליפות
ישראל לילדים ונוער אשר התקיימה בחודש
יוני וזכתה במקום הראשון בשחיית גב ל25-
מטר! התחרות התקיימה במרכז הספורט
איל"ן ברמת גן .טליה מתאמנת בשחייה
במרכז הספורט והשיקום של איל"ן בקריית
חיים מזה שלוש וחצי שנים.

טליה לאחר הזכייה
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סניף עפולה ,סניף פתח תקוה
סניף עפולה
סניף עפולה מונה כעשרה מתנדבים .הסניף נרתם לטובת אשכול הגנים וביה"ס יובלים ,אליהם מגיעים ילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל שלוש עד גיל .21
הסניף מעניק לבית הספר ולאשכול הגנים תמיכה בקיום אירועים ופעילויות שונות ,ובנוסף ,מעניק סיוע לילדים במסגרת פרויקט עזרה פרטנית של איל"ן.

בית הספר יובלים  -זכייה בגמר ליגת מיזם הבוצ'יה
בבית הספר "יובלים" לתלמידים עם שיתוק
מוחין ,מתאמנים במשחק הפרלימפי "בוצ'יה":
שחקני הנבחרת הבית ספרית מתאמנים
פעמיים בשבוע בהדרכת מורה לחינוך גופני
ופיזיותרפיסטיות ,שעברו הכשרה בתחום.
במשחקי ליגת המיזם הגענו למקום השני
במחוז הצפון והעפלנו לתחרות הארצית ,משחקי
"הפלייאוף" בבית העליון .בטורניר זה ,הנערך
במאי במרכז הספורט לנכים איל"ן ברמת
גן ,השגנו את ההישג המרשים :זכייה במקום
הראשון הארצי!
תלמידינו חשו כספורטאים שווים במשחק
המותאם להם ,המאפשר מימוש יכולותיהם וחוו
חוויה מעצימה של מסוגלות .לאחר התחרות
וההתרגשות הגדולה ,סיפרו שחקני הנבחרת
שהמשחק מקנה להם ביטחון עצמי וכוח
לנסות דברים חדשים .מנהל בית הספר ,מר
יהודה גלברג ,בירך והחמיא לתלמידי הנבחרת,
לתלמידים שעודדו ולצוות המלווה.

מאת :ריקי הלל ,מזכירת הסניף

סניף פתח תקוה
טקס חלוקת מלגות 2016

גם השנה ,כמיטב המסורת ארוכת השנים ,קיים
סניף איל"ן פתח תקווה את טקס חלוקת המלגות
המסורתי.
באירוע ,שהתקיים במתנ"ס "עולמות" ,השתתפו
ראש עיריית פתח תקווה ,מר יצחק ברוורמן
ורעייתו ,סגן ראש העיר ,מר אוריאל בוסו ,עו"ס
ראשי באיל"ן ,מר אבנר עוקבי ,מטופלי איל"ן
מקבלי המלגות ,בני משפחותיהם ומתנדבי איל"ן
פתח תקווה.
בטקס המרגש חולקו  15מלגות לרכישת צרכי
לימוד לתלמידים וסטודנטים ממטופלי הסניף.
את האירוע הנחתה יו"ר הסניף ,הגב' מלכה
מכנס .בחלק האמנותי הופיעה להקת המחול של
המתנ"ס .הפתעת הערב הייתה הופעתן המרגשת
בשירה של עו"ס הסניף ,הגב' מלי ברקוביץ
והילדה טליה חדד (ממטופלות הסניף שקיבלה
מלגה בטקס) .אין ספק שהיה זה ערב מעצים
ומרגש מאין כמוהו.
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שחקני נבחרת בוצי'ה בית ספר "יובלים"

מימין לשמאל  :מר אוריאל בוסו סגן ראה"ע פ"ת  ,מר אבנר עוקבי עו"ס ראשי איל"ן ,מר יצחק ברוורמן
ראה"ע פ"ת  ,גב' מלכה מכנס יו"ר סניף פ"ת ,גב' מלי ברקוביץ ,עו"ס סניף פתח תקווה.

סניף צפת ,סניף ראשון לציון
סניף צפת
הסניף המתחדש
מאת :נועם וילף ותומר שוב ,סטודנטיות לעבודה סוציאלית מהמכללה האקדמית תל-חי ,במסגרת הכשרתן המעשית בעבודה סוציאלית קהילתית
ורד שור ,עו"ס מרחבית של איל"ן בצפון ,לקחה
על עצמה את המשימה של חידוש פעילות הסניף
בצפת וגייסה אותנו לעזרתה כחלק מן הפרויקט
החשוב והמאתגר הזה.
במשך חצי השנה האחרונה עמלנו על מיפוי
אוכלוסיית המשפחות לילדים בעלי נכויות בעיר,
תוך התמקדות בהבנת צרכיהם כפי שהם עצמם
רואים אותם ,על מנת שנוכל לתת את המענה
הנכון והמקיף ככל האפשר לבעיותיהם .לאור
הצרכים שעלו ,קם הפרויקט המרכזי בו עסקנו
חלק גדול מן השנה ,והוא קבוצת הורים לילדי
איל"ן שדנה בנושאים שהעלו המשתתפים
כרלוונטיים ומשמעותיים עבורם.
הקבוצה נפגשה אחת לשלושה שבועות בביתה
של אחת המשפחות וכללה הרצאות אורח במגוון
תחומים .כמו כן שימשה הקבוצה כמקום מפגש
עבור אנשים המתמודדים עם אתגרים דומים
ואפשרה שיח פתוח אודות התמודדויותיהם
וקשייהם היומיומיים.
במפגש האחרון של הקבוצה ,ערכנו יחד עם
המשפחות הרמת כוסית חגיגית לכבוד חג הפסח
בבית הספר האר"י ,שתרם לנו את ספרייתו.
במעמד זה הצגנו בפני המשפחות בהתרגשות
גדולה את הנהלת סניף איל"ן צפת החדשה,
שקמה בימים אלו ממש .בנוסף למשפחות ,כיבדו
אותנו בהשתתפותם ראש מחלקת הרווחה ,מר
צ'רלי שריקי ,מנהל אגף החינוך ,מר מוטי כהן,
יו"ר הסניף החדש ,מר חיים קריסי ושניים מחברי
ההנהלה ,מר רמי סבג וגברת אלישבע שלי .על

החלק האמנותי הופקדו שני תלמידי כיתה ו',
שניגנו לנו בסקסופון משירי החג וסחפו אחריהם
את המשפחות לשירה משותפת ומהנה.
בחודש מאי התקיימה הרצאה של עמותת
"קשר" בנושא "זכויות של ילדים עם צרכים
מיוחדים" באודיטוריום של המכללה האקדמית
צפת .בחודש יולי נפתחה קבוצת תמיכה להורים
לילדים בעלי צרכים מיוחדים .התקיימו שמונה
מפגשים בהנחיית גב' נועה רפופורט ,שהינה
מנחת קבוצות מקצועית.
בהזדמנות זו ,נאמר מילה אישית מאתנו,
הסטודנטיות :במהלך השנה נחשפנו לעולם חדש
בו לוקחים חלק אנשים נפלאים ומיוחדים אשר

מקדישים את מיטב זמנם ומרצם לטובת הזולת.
בעולם בו אנו חיים כיום זהו דבר שאינו מובן מאליו
ועל כך הערכתנו הרבה .ניכר כי בעמותת איל"ן
מתייחסים לכל אדם כשווה בין שווים ומעניקים לו
סל משאבים בהם יוכל להשתמש לרווחתו המרבית.
אנו מברכות על הכבוד שהיה לנו לקחת חלק קטן
בפרויקט כל כך גדול ומשמעותי.
חשוב לנו לומר תודה גדולה לעו"ס ורד שור,
שותפה פעילה לכל התהליך ,שליוותה ,הדריכה,
השקיעה ותמכה בנו רבות לאורך השנה .לך,
להנהלת הסניף ולכל העוסקים במלאכה ,יישר
כוח בעבודתכם ,עלו והצליחו!

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

סניף ראשון לציון
להקת הריקודים ״גלגלי ראשון לציון״
בחודש ספטמבר השתתפה הלהקה ,בניהולו
האמנותי של כוריאוגרף הלהקה ,רוני סימנטוב,
בפסטיבל "הבה נצא במחול" בריו דה ז'נרו
שבברזיל .הפסטיבל התקיים במועדון הקהילה
היהודית בריו דה ז'נרו ונטלו בו חלק כ 80-להקות
מחול יהודיות ממקומות שונים בעולם ובסך הכל
כ 1,500-רקדנים.
במכתב שכתב יו"ר סניף ראשל"צ ,שמעון קינן,
לרו"ח רצאבי ,יו"ר הוועד המנהל ,הודה קינן על
התמיכה של העמותה בלהקה ובנסיעתה וסיפר
על קבלת הפנים החמה והמרגשת של הקהילה
היהודית בברזיל ועל התשואות הרמות להן זכתה
הלהקה מהקהל בכל אחת מהופעותיה.
הלהקה בהופעתה בברזיל>
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סניף רמת גן
מרכז הספורט ברמת גן
תכנית הילדים והנוער 2016/2017
תכנית הילדים והנוער במרכז הספורט ר"ג היא
אחת מתכניות הדגל של המרכז ,ובה פעילים
למעלה מ 300 -ילדים בכעשרה חוגי ספורט
שונים ,ביניהם כדורסל בכיסאות גלגלים,
טניס בכיסאות גלגלים ,טניס שולחן ,שחייה,
אתלטיקה ועוד .את התכנית מרכזת ד"ר ענת
חכם גובר ,והיועץ המקצועי הינו פרופ' שייקה
(ישעיהו) הוצלר .מזה כשלוש שנים מפעיל מרכז
הספורט שירות הסעות האוסף ומחזיר ילדים
נכים מכ 12-מוקדים שונים ברחבי הארץ .תכנית
הילדים והנוער היא תכנית ייחודית ,הן ברמה
הלאומית והן ברמה הבינלאומית מבחינת היקפה
והתוכן העשיר שהיא מציעה למשתתפיה.
השחקנים הצעירים עמית ויגודה (בן  ,14משמאל
עם הכדור) וארתור חסין (בן  )12במהלך אימון
כדורסל >

פרוייקט הבוצ'יה מתרחב
בוצ'יה הוא ענף כדור פרלימפי המיועד לנכים
קשים במיוחד ולנכי  .CPענף זה הובא לארץ
בשנת  2008על ידי מרכז הספורט ר"ג ,ומאז
מתפתח באופן עקבי בשיתוף קרנות הביטוח
הלאומי .זוהי השנה השלישית בה אנו ממשיכים
ומרחיבים את פרויקט הבוצ'יה הלאומי ,הכולל
היום כ 17-קבוצות וכ 150-שחקנים פעילים בכל
רחבי הארץ .תקציבו של הפרויקט כשני מיליון
 .₪במשחקים הפראלימפיים בריו השתתף
לראשונה שחקן בוצ'יה ישראלי (נדב לוי ,מרכז
הספורט ר"ג).

<הספורטאי הצעיר עידן מאראש מטיל כדור בוצ'יה

טניס בכסאות
גלגלים
זו השנה השנייה ברציפות בה מארח מרכז
הספורט בר"ג טורניר בינלאומי בטניס בכיסאות
גלגלים .הטורניר הוכר על ידי התאחדות הטניס
הבינלאומית כמזכה בניקוד ובדירוג ,והשתתפו
בו השנה כ 60-שחקנים ,מתוכם  12שחקנים
מחו"ל .הזוכה בטורניר ,הספרדי מרטין דה לה
פואנטה ,גבר בגמר על אלוף ישראל ,הטניסאי
הפראלימפי ,חבר מרכז הספורט ר"ג ,אדם
ברדיצ'בסקי בתוצאה .6:2 6:4
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זכייה בגביע המדינה בכדורסל
איל"ן ר"ג ,בכירת קבוצות הכדורסל באיל"ן
המשתתפת גם ביורוליג ,זכתה זו הפעם השנייה
ברציפות בגביע המדינה בכדורסל בכיסאות
גלגלים תוך שהיא מביסה את קבוצת בית
הלוחם ת"א  .64:46זוהי זכייתה הרצופה השנייה
של הקבוצה ,אשר בשורותיה הצטיינו ליאור
דרור עם  25נקודות ועשהאל שבו הצעיר עם 18
נקודות.
<שחקני איל"ן ר"ג חוגגים את זכייתם בגביע

סניף תל אביב
פרויקט בני המצוות לילד המיוחד
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל אביב
פרויקט בר ובת מצווה הוא פרויקט של
הקהילה הקונסרבטיבית בכל הארץ .שיתוף
הפעולה בין איל"ן תל אביב לתנועה החל לפני
שנים רבות ומתקיים מדי שנה גם בבית ספר
און וגם בבית ספר ונצואלה-קלישר .הפרויקט
מושתת על העיקרון לפיו כולם יכולים לעלות
לתורה ,לכולם יש את האפשרות לעשות זאת.
כולם שווים.
מדי שנה בטקס עצמו אני מגיעה ומתרגשת
מחדש .אלה ילדים שעברו כל כך הרבה
ומלווים ברובם על ידי העמותה .אביב לוי הוא
דוגמה לכך .את אביב ואת משפחתו אנחנו
מלווים מאז שהיה בגן הילדים של איל"ן בתל
אביב ,גן און .טקס בר המצווה שלו ושל חבריו
לכיתה שבחרו זאת ,הוא טקס מכבד ומקבל
ואני גאה להיות חלק ממנו.
אביב לוי מבית ספר און בטקס בר המצווה>

סופ"ש בשפיים
מדי שנה מארגן סניף תל אביב סופ"ש
עמוס בפעילויות לילדי הסניף ומשפחותיהם
בשפיים .האירוע מגבש ,מהנה וילדי הסניף
מחכים ומצפים לו.
בחרנו להציג חלקים מתוך המכתב של
משפחת יגיל ,שנשלח לסניף לאחר האירוע:
"ברצוננו להודות לאיל"ן ת"א שאירגן לנו
סופשבוע מקסים ,מלא בפעילות ובפינוקים.
כמדי שנה ,מאז שהילדים התאומים היו בני
שלוש (כיום הם בני  ,)14אנו מוזמנים להצטרף
לילדי איל"ן ומשפחותיהם בשפיים .ילדיי
מצפים ומחכים בכיליון עיניים לסוף שבוע זה.
לו"ז הפעילות והפינוקים צפוף וצריך להספיק
הכל .עם הגעתנו חיכו לנו מתנדבים עם לב
רחב והרבה אהבה בסדנאות יצירה ,בלונים
וקעקועים .מתן בני ,שסובל משיתוק מוחין
ועוד לקויות ,אוהב מאוד קעקועים .הקעקועים
היו מיוחדים ואיכותיים ,עם נצנצים ששבו את
לבו של מתן מיד .לאחר מנוחה קצרה בלובי
ומפגש חברתי של הורים וילדים ,התקיים
מופע מקסים של קוסם .מתן התגלגל מצחוק
ואושר ניכר על פניו.
האמרה "הצבא צועד על קיבתו" ,הגיעה
לפי ִ
שעת ארוחת הערב .אין לתאר את ארוחת
המלכים שנפרשה לפנינו .המלון פינק אותנו
במיטב המאכלים .בבוקר התעוררנו לארוחת
בוקר ישראלית נדיבה ,מכל טוב .לאחריה
קיבלנו כרטיסים לפארק המים .אין ספק
ששפיים במקום הראשון .פארק המים משופע
בבריכות ובאטרקציות ,מקורה כולו ומרווח.
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לאחר ניצול עד עילפון של כל האטרקציות,
הרגשנו שהבטן מקרקרת .בחדר האוכל חיכתה
לנו ארוחה "אכול כפי יכולתך" (והיכולת שלנו
גדולה) ,נזקקנו למנוחה .בסיומה ,קיבלנו קפה
ועוגות בלובי .לאחר מכן חזינו במופע מהמם
של ליצנים ,תחפושות ,חיות ,בובות ומעשי
להטוטנות ב"ארץ הליצנים" .הילדים נהנו

מאוד .בשעה שבע נסענו הביתה משופעים
בחוויות ,בציפייה לשנה הבאה.
האינטראקציה החברתית היא נפלאה .יש לנו
הזדמנות לפגוש משפחות וילדיהן בהרכב
מלא ,בזמן בילוי והנאה .אנו מודים לאיל"ן,
לגילת ולכל הצוות שלקח חלק בעשיית סוף
שבוע קסום כל כך".

ראובנה המנו ,אליישיב רונן ,פשנקובסקי יאנה ובעבור משה בסופ"ש בשפיים

סניף תל אביב
גן וקסלר און
גן טיפולי אשר הוקם על ידי איל"ן תל אביב כמענה
לצרכי ילדים בגילאי  3-6עם בעיות מוטוריות
מגוונות .עם חקיקת חוק חינוך חובה לחינוך
המיוחד ,הועבר הגן לידי עיריית תל אביב ומשרד
החינוך .הסניף ממשיך לתמוך בגן בנושאים

מיוחדים וחשובים :שירות עובדת סוציאלית
קבועה לגן ,שיעורי הידרותרפיה לכלל הילדים
על בסיס דו-שבועי ואפשרות לגן להצטייד בציוד
שיקומי יקר ואיכותי לרווחת הילדים .הסניף
הקים בגן את חדר החושים (סנוזלן) ומארגן

אירועים ייעודיים לגיוס כספים למען הגן .בנוסף,
מפעיל את המועדונית בגן בשעות אחה"צ ,מלווה
את הגן במסיבות וחגים ,דואג למתנות לילדים
ומחזק את התחושה שיש לגן עמותה שתומכת
בו לכל אורך הדרך.

חינוך לקיימות -מחזור ושימוש חוזר בחומרים
מאת :ניצן דר ,גננת
בשנים האחרונות נושא איכות הסביבה קיבל
מקום של כבוד בסדר היום של מדינת ישראל.
כמות הזבל שמייצר האדם גדלה לאין שיעור.
שנים רבות יעברו עד שרוב הזבל יתכלה והוא
נערם ומזיק לסביבתנו .הנגשת הנושא לילדים
בגיל הרך חושפת אותם למגוון אפשרויות
המחזור והשימוש החוזר בחומרים השונים
ומפתחת את המודעות לנושא הקיימות .לילדים
אלה יהיה אכפת מהסביבה בה הם חיים ובהמשך
הם יסייעו בהפחתת כמות הפסולת הנאגרת.
כשרציתי ללמד את ילדי הגן את הנושא ,הבנתי
שצריך להתחיל בכמה צעדים אחורה ולהכיר
להם את החומרים השונים (פלסטיק ,זכוכית,
מתכת ,נייר ,בדים ,שאריות מזון) .הילדים בדרך
כלל לא נחשפים לחומר הראשוני ממנו עשויים
המוצרים השונים ,לכן ערכנו ניסוי ביחד ובדקנו
את תכונותיו של כל חומר (דליק או לא דליק,

שביר או לא שביר ,שוקע או צף ,עמיד למים או
לא עמיד) .תוך כדי למידה ,ילדי הגן החלו למחזר
באופן קבוע בסביבת הגן .את המפגשים ליוותה
הבובה "אורי מחזורי" ,שבעצמה הייתה עשויה
מחומרים בשימוש חוזר.
במהלך השנה הילדים יצרו בהתאם לנושא
הנלמד (חגים ועונות השנה) תוך שימוש
בחומרים אותם הביאו מביתם ,ובכל שבוע הפכו
מוצר ישן למוצר חדש ושונה לגמרי.
את נושא הקיימות ליוותה התוכנית "חשיפה
לכתום" מטעם חירייה ,בשיתוף פעולה של
עיריית תל אביב .התכנית כללה בין היתר יום
שיא בחירייה בו נחשפו הילדים והוריהם לכמות
האשפה המגיעה במשאיות והתנסו בהכנת
משחק מבקבוקי מים ובד .בסוף השנה ילדי הגן
מונו לפקחים צעירים ולשגרירי הגן בשמירה על
הסביבה.

יוני עם הבובה "אורי מחזורי"

בית ספר ונצואלה-קלישר
איל"ן תל אביב הקים את בית הספר וכיום תומך בו בהעסקת עובדת סוציאלית קבועה לרווחת הילדים ובני משפחתם ,ברכיבה טיפולית ושחייה טיפולית לילדים
וברכישת ציוד שיקומי ייעודי לבית הספר .בנוסף ,הסניף פועל לגיוס תרומות ייעודיות לבית הספר למטרות שונות.

חוויה דמוקרטית מיוחדת
כיתת אורן ,שלומדת השנה את הנושא "להיות
אזרח" ,השתתפה בחודש מאי בטקס להענקת
תעודות זהות במסגרת התכנית "חוויה
דמוקרטית מיוחדת" ,שהתקיימה במשכן
הכנסת .הביקור היה מוצלח ומרגש מאוד .התלוו
אלינו הורים ומטפלים מהבית ,וההתרגשות
שלהם ושלנו הייתה עצומה .במהלך הטקס
הופיעו התלמידים והצוות בריקוד .התלמידים
היו מאושרים ונרגשים מאוד מהמעמד ובייחוד
מהתשואות הרמות להן זכו.
חזרנו לבית הספר מאושרים ועם תחושת גאווה
עצומה.
תלמידי בית הספר בטקס>
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"בית חנה" ,מרכז יום
פרויקט "נגיעות של עצמאות"

מאת :אני זילברמן ,מנהלת מרכז היום ,איל"ן תל אביב

ורכישת מיומנויות של ניהול עצמי.
הפרויקט כלל את חשיפתם ההדרגתית של שני
חברי מרכז היום לנושא השימוש בתחבורה
הציבורית ,תוך הכרת הדרך לתחנת האוטובוס,
הכרות עם זכויותיהם כנוסעים עם צרכים
מיוחדים ,עמידה על זכויותיהם ,חיפוש פתרון
לצרכים המיוחדים (פתרון לחגורת בטיחות
קצרה מדי ופתרון לנטייה להחליק מהכיסא)
וכו' .אחד ההישגים מהפרויקט היא ההכרה
בזכויותיהם של החברים והדרישה לקבל זכויות
אלה מנהגי האוטובוסים ,העלאת המודעות
לזכויות הנכים בקרב הציבור .כך ,הנהלת חברת
"דן" התגייסה והציעה להעמיד לרשות החברים
אוטובוס במגרש חנייה לצורך תרגול נושא
העלייה והירידה מהאוטובוס ,אנחנו במגעים
למימוש ההצעה.

חברי מרכז היום בתחנת אוטובוס

חברי מרכז היום איל"ן ת"א מתנהלים בשגרת
חיים מצומצמת ומובנית אשר עוברת בעיקר
בין בית הוריהם למרכז היום .רוב החברים
אינם מתניידים באופן עצמאי ונעזרים בהסעות
מסודרות או במשפחתם .מתוך רצון לפתוח
בפני החברים עולם של בחירה ,השתתפות ,פנאי
וגיוון נולד הרעיון לחשוף בפניהם את השימוש

בתחבורה ציבורית ,בשיתוף פעולה עם מילב"ת
והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב.
שימוש בתחבורה ציבורית מאפשר לחברים
להתקדם לעבר חיים עצמאיים יותר ,תוך
השתתפות בחיי הקהילה ,מעורבות ,תחושת
שייכות והפחתת תחושת החריגות .הפרויקט
הזה משמעותי למימוש עצמי ,העצמה אישית

מכתב מאלון שרפיאן ואנה בטיר ,חברי מרכז
היום ,איל"ן תל אביב
אנחנו רוצים להודות לכם שבחרתם בנו
לפרויקט "נגיעות של עצמאות".
אנחנו רוצים לספר לכם מה זה תרם לנו:
זו הייתה חוויה מעצימה עבורנו וזה תרם
מאוד לביטחון העצמי שלנו.
למדנו כמה כוח יש לגוף שלנו וכמה בן הזוג
לפרויקט (חבר ממרכז היום) יכול להיות
סבלני ,מבין ,עוזר ונחוץ.
למדנו על הזכויות שלנו ,כמו לבקש מהנהג
לקרב כמה שיותר את האוטובוס למדרכה,
לפתוח את הרמפה ולהציע עזרה.

חוויה אמנותית
מאת :אנה בטיר ,חברת מרכז היום של איל"ן תל אביב
תמונת החמניות של ואן גוך ישבה אצלי בתוך
הקלסר בחדר אמנות .בהדרכת דולה ,המורה
לאמנות ,לקחתי את התמונה ,הדבקתי על
דף והתחלנו לעבוד על תמונת קולאז' מנייר.
החתיכות המודבקות הן מעיתונים שונים.
התאמנו את הצבעים לפי צבעי התמונה .אני
אוהבת שהעבודה שלי היא תהליך ממושך.
פחדתי שלא אצליח להתגבר עליה והצלחתי
( :-בעקבות החיפושים לקולאז' הזה ,מצאתי
את תמונת הציפורים שהחלטתי לשמור עליה
לעבודה בהמשך .לאחר מכן החלטתי לעבוד עם
חומר שונה ורך – פלסטלינה .התמונה עצמה של
הציפורים עדינה כמוני.

החמניות של ואן גוך בגרסתה של אנה בטיר

ציפורים מפלסטלינה ,אנה בטיר
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סניף תל אביב
"בית חנה" ,מרכז יום
פרויקט "תעשיידע"
מאת :אני זילברמן ,מנהלת מרכז יום איל"ן ת"א

מפגש תלמידי בית ספר אורט גבעתיים עם חברי מרכז היום

תלמידי כיתה י"א במגמת אלקטרוניקה בבי"ס
אורט גבעתיים ,הגיעו לעמותת מילב"ת לסיור
והכרות עם עולם אביזרי העזר ,כחלק מתכנית
הלימודים .בסוף לימודי המגמה התלמידים
נדרשים להציג כפרויקט גמר מכשור טכנולוגי-
אלקטרוני ,אשר יצרו בעצמם.
במילב"ת העלו את הרעיון לחשוף את התלמידים

לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ולהניע את
התלמידים לבחור בפיתוח אביזרי עזר שישפרו
את תנאי חייהם של האוכלוסייה הזו .כך נוצר
שיתוף הפעולה בין מילב"ת ,תעשיידע ,אורט
גבעתיים ,סטודנטים לריפוי בעיסוק של
אוניברסיטת ת"א וחברי מרכז היום של איל"ן
ת"א.

המטרה :קידום העצמאות בקרב חברי מרכז
היום באמצעות בניית אביזרי עזר טכנולוגיים,
תוך הרחבת ההשתתפות החברתית-קהילתית
הן של החברים והן של התלמידים.
הפרויקט החל עם מפגשי הכנה של הסטודנטיות
לריפוי בעיסוק עם התלמידים וחשיפה לעולמם
של חברי מרכז היום ,תוך הסבר על נושא שיתוק
מוחין ,מהי נכות וכו' .במקביל ,חברי מרכז היום
עברו הכנה על המפגש הצפוי עם התלמידים,
כאשר הסטודנטיות עודדו אותם לבקש אביזרי
עזר שיקלו על חייהם .מעניין היה התהליך שחברי
המרכז עברו .בתחילה הם לא העזו לחשוב על
מכשיר שיכול לעזור להם וביקשו דברים פשוטים
כמו פעמון שמתריע כשצריך עזרה וכד'.
בשלב הבא נפגשו התלמידים עם חברי מרכז
היום ועברו תהליך פורה ומפרה ,כאשר חברי
מרכז היום מסבירים את צרכיהם לתלמידים,
ואלה ,בצורה בוגרת ומרגשת ,החלו לזרוק
רעיונות לפתרון הצרכים וכיצד ניתן לבצע אותם.
נוצר דיאלוג ער ופתוח על צרכיו של האדם
הנכה והחלו לעלות רעיונות נועזים לאביזרי עזר.
לדוגמה :הליכון שמתקרב כאשר החבר "קורא"
לו ,צינון הכיסא החשמלי לחברה שסובלת
מהחום ,הטענת הכיסא החשמלי תוך כדי כך
שהוא נוסע ועוד רעיונות יפים וטובים.
כל הרעיונות נרשמו ובשנה הבאה נקבל עדכון
על המכשירים שנבנו והציונים שיקבלו עליהם.
מרגש לראות את בני הנוער שגילו כל כך הרבה
מעורבות והתייחסו בכבוד לאוכלוסייה שלעולם
לא נחשפו אליה .כן ירבו!

המחזמר אלאדין
במהלך כל השנה שוקדים חברי מרכז היום
על הפקת המחזמר תוך כדי התמודדות עם
מוגבלויות וקשיים ,כגון :בעיות דיבור ,בעיות
זיכרון וכו' .החברים מציגים גרסה משלהם
לסיפור אלאדין ,שהם בעצמם כתבו.
למרות הקשיים ,הצליחו החברים ליצור מחזמר
מרשים ומרגש .רוב חברי מרכז היום משתתפים
במחזמר שמופק ומבויים ע"י  :ליעד פרנק,
בעזרתה של המורה למוזיקה :זוהר ליאתי לוי.
בתפקיד אלאדין :אלעד בן חור ,בתפקיד הנסיכה
יסמין :טל אשכנזי ,בתפקיד הג'יני :כפיר מרמרלי.
בסוף חודש דצמבר  2016עלה המחזה בערב
חגיגי במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן.
< מרכז היום תל אביב ההצגה
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To Volunteer at "Beit Tamar" - a home for children in Jerusalem

By: Tamar Eliyahu – Director of Beit Tamar
In recent years we have benefitted from
fruitful cooperation with volunteers from
various places in the world, Argentina,
Sweden, Uganda and, of course, from
Korea. This time I have chosen to share with
our readers the letter from Lilly, a volunteer
from South Korea, who wrote in Korean
and her letter was translated, about what it
means to volunteer at Beit Tamar.
Lilly describes in the beginning how she,
as a college graduate in Theology, had
studied about Israel for three years at
the conclusion of which she decided to
come and volunteer for six months. Lilly
describes her feelings and the need to
change her name– Yisujeong because
it was difficult to pronounce. Lilly also

speaks about getting used to Israel, and
about her new family – “Beit Tamar” that is
like a home for her. One of the high points
she speaks about is when she joined the
annual trip with other volunteers to Eilat.
Lilly describes the heat, the difficulties
in being disabled and the hardships of
being a volunteer, the long hours, shared
accommodation,
the
responsibility
and the challenges. Looking back she
talks about the insights she acquired
concerning disabilities and the mental
reinforcement created within her as a
result of coping with the challenges.
“Thank the Lord” has become a common
expression in Lilly’s vocabulary.

The Children and Youth Program 2016/2017
at ILAN’s Sports Center in Ramat Gan
Sports Center in Ramat Gan is one of the
Center’s main programs, in which more
than 300 children are active in enrichment
activities in sports, among them wheelchair
basketball, wheelchair tennis, table tennis,
swimming, athletics and more. For three
years now the Sports Center has operated
a transportation service that collects and
returns the disabled children from 12

different points throughout the country.
This Children and Youth Program is unique
both at the national and international level
in terms of its scope and the rich content
that it offers its participants.
The picture shows the young players
Amit Vigoda (aged 14, on the left with the
ball) and Arthur Hassin (aged 12) during
basketball practice.

The Weekend at Shefayim - Tel Aviv Branch
Every year the branch organizes a
weekend full of activities for the children
of the branch and their families at
Shefayim. The event is both unifying and
enjoyable and is eagerly anticipated by
the children of the branch.
We have chosen to quote excerpts
from a letter the Yagil family sent to the
branch after the weekend:
“We would like to thank ILAN Tel Aviv
that organized a wonderful weekend for
us, full of activity and enjoyment. As has
been the case every year since the twins
were three years old (today they are
14) we were invited to join the children
of ILAN and their families at Shefayim.
My children anxiously anticipate this
weekend. The schedule of activities and
indulgences is crowded and you have to
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find time for everything. Upon our arrival
volunteers with warm hearts and a great
deal of love await us in workshops
offering creativity, balloons and tattoos.
After a brief rest in the lobby and a social
meeting of the parents and children, a
fascinating performance was given by a
magician and Matan was rolling around
with laughter and his face glowed with
happiness.
The social interaction was wonderful.
We had an opportunity to meet other
entire families with all their children,
while they were enjoying themselves.
We thank ILAN, Gilat and the entire staff
that participated in making the weekend
so enchanting.
The Yagil family: Matan-Haim, Oshrat,
Or-Moshe, Dana and Ran”.

The Magic of ILAN’s Summer Camps

Every year we are encouraged when
we receive the warm and favorable
responses from the participants in the
summer camps, from their parents and
from the numerous volunteers taking
part in this meaningful project. These
summer camps have been taking place
since 1984 very successfully with the
assistance of many volunteers and a
variety of kibbutzim and communities
throughout the country who voluntarily
host the children of ILAN.
This year, like every other year, the ILAN
summer camps took place at dozens
of kibbutzim and communities with the
participation of about 1,000 children and
youth suffering from severe physicalmotor disabilities and who live all over
the country, including in peripheral
communities and also from the Arab and
Druze sectors.
The summer camps project enables
the participants to take part in a 6-day
summer camp that includes lodging

and shared recreation with children and
youth of similar ages and allows the
participants to enjoy a summer vacation
like any other children and youth of the
same age. The summer camps include a

wide variety of activities: social, creative,
sporting and challenging, participation
in sightseeing tours and becoming
acquainted with this country. The sight
of these young people, together with the
volunteer youth, singing at the top of their
voices, laughing, talking and sharing

the various activities and high morale,
is very moving and heartwarming every
time.
We would like to express our gratitude
to all the kibbutzim and communities that
hosted the children from ILAN with great
love, and also to all the volunteers who
opened up their hearts and took care of
the participants with such great devotion.
Without all of you this magic would never
have been possible.

Summer Camp for Adults - A Continuing Miracle

By: Anat Shefler, social worker, Haifa branch
year anticipate to this camp and for
many of them this is an amazing infusion
of energy.
The camp lasts for one week at the
“Wizo Nahalat Yehuda” Youth Village in
Rishon LeZion and like every year was
replete with challenging and enjoyable
activities, which the participants in
the camp do not benefit from in their
everyday lives.
Our thanks are extended to all the
This the 20th year that the Haifa branch volunteers who abandoned the normal
of ILAN has initiated and conducted a routines of their lives and helped us with
summer camp for 25 disabled youth great devotion to make the participants
from all parts of the country, who every happy.

The Camp at Kedumim of the “Inyan Acher” Social Club

Tal Yisrael, Coordinator of the “Inyan Acher” Social Circle (for adults)

Throughout the year we have waited for
and anticipated and finally here it comes
again… we arrived from all corners of the
country, about 200 young people and
volunteers, to experience an amazing
week of fun and learning, and this time
the theme was: Positive Attitude.

We learned to view reality in a positive
light, to find the good in oneself and in
the environment, all of this combined
with a wide variety of activities, both
experiential and challenging. We are
already looking forward to next year!
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photographs of Inbal and Nadav were
displayed under the headline of “Born to
Win”. The campaign concluded with the
advertisement declaring “Born to Win
and She Won!” showing Inbal winning
the Bronze Medal.
Our heartfelt thanks and appreciation
are expressed to the McCann Tel Aviv
Advertising Agency for the campaign
and the years of pro-bono support. A
special thanks is due to the devoted
teams responsible for the campaign: Kfir
Reuveniu, Ira Kleiner, Nimrod Meiman,
Eliad Friedman. Customer management
team: Dafna Monheit, Shani Ben Yosef,
Gal Bar. Planning: Rotem Briga.

ILAN’s social clubs

The Young People’s club

By: Gilit Nolar, Coordinator of the club
Once a week about 100 children and
young people gather at the “On” School
for shared activity of youngsters with
special needs together with volunteers
of similar ages. The theme that guides
everyone in the various activities is: “We
are equal members of society!” A pair
of counselors runs the activity for each

group and the youngsters participate
and enjoy themselves.
This year we greatly enjoyed the Hanukks
trip to the North, the Tu B’Shevat picnic,
a happening in honor of Purim, group
Shabbat encounters, Pessach trip,
conscription party for one of the young
people, end-of-year party and more…
We are looking forward to another year
full of activity, trips and friendship

The "Inyan Acher" Graduates club

By: Tal Yisrael, Coordinator of the Club
Here we are at the conclusion oft another
wonderful year of the “Inyan Acher” social
club. This circle is intended for disabled
graduates, with cerebral palsy, aged 21
to 35 together with volunteers of similar
ages and takes place once a week in the
evening. In the club we create an encounter
between worlds, we speak about dreams,
targets, friendship, personal relationships,

work and any other topics that interest
young people at these ages.
During the course of the year special
friendships are formed and together
we undergo a process from which all
participants benefit.
During the year we travelled together on
a Hannuka trip, a Pessach trip and also
enjoyed a collective Shabbat for members
of the circle.

ILAN Branch in Bnei Brak

A moving letter of thanks was received in
August 2016 at the branch. In the letter
the parents of a 12 year old son thanked
ILAN, which had supported the family
for many years and expressed special
thanks to Ms. Haya Keren and Ms. Tzipi
Reznik, of the Bnei Brak branch, who
had accompanied the family during
the serious operation their son had
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undergone, with caring, courtesy and
professionalism.
Quote from the letter:
“We would like to thank ILAN Israel for
the great deal of assistance over the
course of many years, in every possible
way, with rehabilitation devices, shoes,
taxis and so on. And all of this is in
a courteous and dignified manner,

without distress, but in a dignified and
pleasant manner that shows respect
for the disabled person and his family.
I commend ILAN Israel and particularly
the Bnei Brak branch and hope they
continue to support the entire family of
the disabled in Israel. With tremendous
appreciation and a huge thank you, the
A. family, Bnei Brak.”

The Paralympic Games in Rio, 2016!

Inbal Pizaro, a swimmer from the Haifa
Sports Center, who trains under the
guidance of coach Yaacov Beininson,
achieved great honor for ILAN and
for the State of Israel when she won
a Bronze Medal after finishing in third
place in the 200 meter mixed style
final with a time of 3:38:20 minutes.
This was Israel’s third medal in the
Paralympic Games in Rio. For Inbal
this was her 9th medal in Paralympic
Games after winning four Silver
and four Bronze Medals in previous
competitions. The picture shows Inbal
at the moment of winning the medal in
the swimming pool in Rio.
We are proud of you Inbal, of both the
manner and the result!
This year ILAN was proud of its
distinguished representation amongst
the sportspeople of the Israeli

Delegation participating in the Games
in Rio. The delegation consisted of 33
sportsmen and sportswomen, of whom
ILAN’s representation was 12 talented
and promising sportspeople, who train
at the Non-Profit’s sports centers in
Ramat Gan and Haifa. ILAN sportsman,

tennis player Shraga Weinberg was
chosen to carry the Israeli flag at the
opening ceremony of the Games. The
sportspeople who represented Israel
in Rio were required to comply with
high achievement criteria to qualify for
their places in the Israel Delegation,
and to do so trained incessantly under
the guidance of their dedicated and
professional coaches. They competed
with great determination in all branches
and in all the contests that took place
in Rio. For some of them, this was the
first Paralympics in which they had
participated.
ILAN is proud of the outstanding
sportspeople and their coaches and
congratulates them on the dedication
and striving for excellence that they
displayed over the entire period and
during the Paralympic Games in Rio.

ILAN’s sportspeople in the Paralympic Delegation to Rio:
Arel Halevi, aged 25, swimming
(ILAN Sports Center, Haifa, coach:
Noah Ram)

Yulia Gordichuk, aged 17,
swimming (ILAN Sports Center,
Haifa, coach: Yaacov Beininson)

Inbal Pizaro, aged 29, swimming
(ILAN Sports Center, Haifa, coach:
Yaacov Beininson)

Yitzchak (Itzik) Mamistavolov,
swimming (ILAN Sports Center,
Ramat Gan, coach: Noah Ram)

Iyad Shalbi, aged 29, swimming
(ILAN Sports Center, Haifa, coach:
Yaacov Beininson)

Veronika Gironko, aged 18,
swimming (ILAN Sports Center,
Haifa, coach: Yaacov Beininson)

Adam Bardichevsky, aged 30,
wheelchair tennis (ILAN Sports Center,
Ramat Gan, coach: Martin Gilbert)

Shraga Weinberg aged 50, wheelchair
tennis (ILAN Sports Center, Ramat
Gan, coach: Martin Gilbert)

Nadav Levy aged 37, Boccia (ILAN
Sports Center, Ramat Gan, coach:
Baruch Haggai)

Danny Bobrov, aged 19, table
tennis (ILAN Sports Center, Ramat
Gan, coach: Ido Ben Simchon).

Shai Siada, aged 35, wheelchair table
tennis (ILAN Sports Center, Ramat
Gan, coach: Ido Ben Simchon)

Caroline Tabib, aged 19, wheelchair
table tennis (ILAN Sports Center,
Ramat Gan, coach: Ido Ben Simchon)

National publicity campaign to
encourage and empower ILAN's
sportsmen and sportswomen

Prior to the contests in Rio, a
national campaign was launched
with the purpose of encouraging
and empowering the sportsmen and
sportswomen of ILAN, who were
members of the Israeli Delegation to

the Paralympic Games, as well as to
expose handicapped sport to the Israeli
public. The campaign took off under
the slogan "Born to Win" and presented
childhood pictures of the sportsmen and
sportswomen, who represented Israel at

Rio – Inbal Pizaro and Nadav Levy. The
McCann Tel Aviv Advertising Agency,
which has supported ILAN pro-bono for
many years, managed the campaign in
the newspapers, billboards and Internet.
As part of the campaign, childhood
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תודה!
קיבוץ
נצר סירני

