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

משלבים נכים בחברה

איל"ן רמת גן מניפים את גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים

ארגון קוראני אוהד ישראל מבקר באיל"ן חיפה

פורים בחוג החברתי

תלמידי בית ספר "אשכולות" מופיעים במשרד החוץ בירושלים

דבר יו"ר הועד המנהל

השנה הצלחנו לייצר שיתופי פעולה שהובילו
לחשיפה בינלאומית לעמותה ולפועלה.
תערוכת ציורים שהתקיימה בחודש ינואר
במשרד החוץ בירושלים ,פתחה את הדלת
למגוון שיתופי פעולה עתידיים בשגירויות
ישראל ברחבי העולם .בנוסף ,התחלנו
בתהליך הכרה באיל"ן על ידי האומות
המאוחדות ,כגוף מייעץ בתחומו וכן בשיתוף
פעולה עם הנציגויות של ישראל באו"ם ,בניו
יורק ובג'נבה ,לשם קיום תערוכות אמנות של
חניכי איל"ן.

בחודש מאי ייצגתי את העמותה בתערוכת
ציורים של ילדי איל"ן שהתקיימה בסיאול.
שלוש מטרות הצבתי ערב נסיעתי לביקור
בדרום קוריאה:

במתקנים הפראלימפיים של קוריאה ונפגשתי
עם מגוון אישים וארגונים העוסקים בשיקום
בעלי מוגבלויות במטרה להחליף ידע ורעיונות
בתחום.

• פתיחת תערוכת הציורים ומציאת גופים
מקומיים לשיתופי פעולה עם איל"ן ,תוך
תחילתו של מסע הכרה בינלאומי ביכולותיה
של העמותה בטיפול רחב וכולל באנשים עם
מוגבלויות.
• ברמה הלאומית ,להראות לעולם ולמקטרגים
עלינו כי ישראל והיושבים בה יודעים לעשות
רבות למען הזולת ,לרבות רווחה ותמיכה
באחר.
• לפעול להבנה כי שיתוף פעולה בינלאומי
בנושאי רווחה ובתחום הטיפול באנשים עם
מוגבלויות ,יתכן ויעזור ליצור עולם טוב יותר
לחיות בו.

המפגשים השונים בקוריאה הולידו שיתוף
פעולה יוצא דופן ומרגש עם ארגון
הקוריאני :ארגון אוהד ישראל ,אשר הגיע
לארץ להציג מופע פולקלור בשם 'שלום
ירושלים'.
החברים בארגון הגיעו לביקור באיל"ן חיפה
והופיעו בפני הדיירים והחברים במתחם
במופע מרהיב של טקוואנדו ,תופים ,שירה
וריקודים מסורתיים .החיבור עם הדיירים
והחברים בנווה איל"ן חיפה היה מיידי ומרגש
וכלל שירה (בעברית!) וריקודי הורה משותפים
לצלילי 'הבה נגילה'.
אין ספק שהמפגש פתח דלת להמשך ידידות
נפלאה ושיתופי פעולה בעתיד.

ארגון התערוכה נעשה בשיתוף פעולה מלא
עם השגרירות הישראלית בדרום קוריאה
בראשות השגריר ,מר חיים חושן .התערוכה
הוצגה בבניין אחד הארגונים הבולטים
העוסקים בשיקום ובטיפול בבעלי מוגבלויות.
ערב ההשקה היה מרשים ומכובד וכלל
הופעה של אמנים קוריאנים עם מוגבלויות,
אשר הופיעו בניגון ,בשירה ובריקוד מסורתי.
במהלך הערב הצגתי את העמותה ,הדגשתי
את החשיבות שאנו מייחסים לאמנות ככלי
שיקומי וככלי מעצים עבור מטופלינו ,ואף
התראיינתי לסוכנות הידיעות הקוראנית
אודות העמותה.
במסגרת הביקור בקוריאה נפגשתי עם סגן
שר הבריאות והרווחה הקוראני ,ביקרתי

KCSJ

המשכנו השנה בעבודתנו לשם גיוס משאבים
כספיים ומתנדבים אשר יאפשרו לנו לממש
את מטרות העמותה .אנו פועלים ללא הרף
להכשרתם ולהתייעלותם של צוותי העבודה
והמתנדבים הרבים ,במטרה לשפר ולייעל את
פעילותינו.
הפעילות הנרחבת לא הייתה יכולה להתקיים
ללא עובדי ומתנדבי העמותה והשותפים
הרבים לדרך ,המלווים אותנו בעבודתנו
החשובה .ברצוני להודות לכולם על המאמץ
והסיוע למען המטופלים ובני משפחותיהם.
אהוד רצאבי
יו"ר הועד המנהל

איל"ן  ,שנת 2017

חגיגת פורים בחוג החברתי

תמונה מתוך כינוס האסיפה הכללית לשנת 2017

רקדניות להקת "הורה איל"ן חיפה"

ביקור משלחת קוריאנים באיל"ן חיפה

ציירי מרכז היום בבאר שבע

טקס פתיחת תערוכת ציורים של ילדי איל"ן בקוריאה
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דבר מנכ"ל איל"ן
במידע ברשת בלבד .לכן אנו עושים מאמצים
להבטיח שלפחות פעמיים בשנה נוכל להמשיך
ולהפיק עותק מודפס של עלי איל"ן.
פעילות הקיץ נמצאת בשיאה והקייטנות
הינן מוקד הפעולה בימים אלו .אנו מייחסים
חשיבות רבה לנושא זה ומעריכים מאד את
הקיבוצים והישובים הקהילתיים המארחים
את הקייטנות.
בני הנוער המופלאים החונכים את ילדינו
ומדריכים בקייטנה הינם דוגמא ומופת
לנתינה ,להתנדבות ,למסירות ולעבודה קשה.
זה לא מובן מאליו שנערים צעירים מקדישים
שבוע מחופשתם לטובת ליווי צמוד וחניכה
של הילדים הנכים ,שבוע שבא לאחר עבודת
הכנה נמרצת וכולל גיוס תרומות ואמצעים
לקיום הקייטנה.
אירוח ילדי איל"ן מהווה נדבך חשוב בתוכנית
החינוכית של ילדי הקיבוצים המארחים .רבים
מהמדריכים הינם דור שני בהדרכת ילדינו
והמסורת נמשכת .כה לחי לקיבוצים ,לרכזים
ולחונכים.
לפנינו גיליון נוסף של עלי איל"ן .לאחרונה
נוצר קושי בהפקת העלון ,אך איננו רוצים
לוותר על צינור זה להעברת מידע ולהסתפק

בעלון תמצאו מידע על חלק מפעולות איל"ן
בסניפים השונים .קצרה היריעה מלתאר
את הפעילות המלאה בסניפים ובמוסדות

העמותה .המעט שלפניכם מצביע על מגוון
הפעילות ונשמח לקבל מכם תגובות לנעשה
וכתבות וצילומים מהשטח.
בימים אלה אנו קרובים להשלמת בניית מרכז
היום בתל אביב ומקווים לאכלס את המקום
במהרה .נותר עוד לבנות את מרכז היום
בירושלים ,שאנו מקווים להתחיל בבנייתו
מיידית .בכך אנו ממלאים את החלטת
העמותה לגשת לפרויקט מקיף של שלושה
מרכזי יום חדשים .כאמור ,בניית הראשון
בחיפה הסתיימה והוא מתפקד בצורה מצוינת,
ובתל אביב אנו קרובים לסיום.
לסיכום ,אף שמשנה לשנה הפעילות גדלה
ומתרחבת ,איננו יכולים לנוח .עלינו להכין
כבר כעת תכנית עבודה ואת הפעולות לשנה
הבאה ,כדי להתאים את עצמנו לנסיבות
החדשות ולשמור על קצב הצמיחה והרחבת
הפעילות.
אני מאחל חופשה נעימה לאלו הנמצאים
בחופשה ,וחזרה לעבודה בכוחות מאוששים.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

איל"ן  ,שנת 2017

חלוקת מלגות לספורטאים צעירים

חגיגת פורים לילדי בית ספר "אופקים" בחיפה

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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אירוע פתיחת שנת העבודה
בבית הנשיא

הספורטאים הצעירים בצילום משותף עם גברת ריבלין

רעיית נשיא המדינה ,הגברת נחמה ריבלין,
אירחה בחודש ינואר  2017את אירוע פתיחת
שנת העבודה של איל"ן בבית הנשיא .האירוע
נערך בסימן הצדעה לספורטאי איל"ן שחזרו
מהמשחקים הפראלימפיים בריו ולמען עידוד
דור העתיד של הספורטאים.
הנחה את האירוע מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון
צוריאלי ,ונשאו דברים הגב' נחמה ריבלין,
רעיית נשיא המדינה ,ויו"ר הועד המנהל של
איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי.
"חובתנו ,עדיין ,לתת הזדמנות שווה לכולם

ענבל פיזרו ורום לוי בנאום משותף
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להשתלב ולהתאקלם" ,אמרה הגב' ריבלין
באירוע" ,לא מתוך רחמים וגם לא כמחווה
של רצון טוב .מתוך ערכים של צדק ושל
שוויון חברתי ,של הבנה ושל פתיחות" .בסיום
דבריה ,אמרה רעיית הנשיא" :המשיכו להוכיח
שאתם ספורטאים ואנשים שמגיעים גבוה
יותר ,חזק יותר ומהר יותר .המשיכו להיות
מודל לחיקוי .אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם
בגאווה .אני מאחלת לכם שנת עבודה פורייה.
תודה לכם".
במהלך האירוע הופיעו טליה חדד בת ה,11 -

יחד עם העובדת הסוציאלית שמלווה אותה,
מלי ברקוביץ  ,בשני שירים .בנוסף ,הוקרן
הסרט "נולד לנצח" ,אודות הספורטאי
הפראלימפי נדב לוי וההתמודדות לקראת
המשחקים הפראלימפיים בריו . 2016
בהמשך הטקס ריגשו את הקהל עד דמעות
ענבל פיזרו ,זוכת תשע מדליות פראלימפיות,
והספורטאי הצעיר רום לוי בן ה ,13-שסיפרו
על ההתמודדות שלהם ועל מקומו של
הספורט בחייהם.
צילומים :ישראל הדרי.

"לפני כמה ימים שאלו אותי מה זה איל"ן בשבילי" ,סיפר לוי" ,אז חשבתי
שתי שניות ועניתי ,שכמו שבבית שלי אני מרגיש חזק ובטוח ולא צריך
לנסות להרשים אף אחד ,אז ככה גם באיל"ן – אני פשוט אני .יש לי חלום
שאני שואף להגשים :לייצג את ישראל באולימפיאדה ,וכמו ענבל ,להביא
כבוד למדינה ,להביא גאווה ותחושת הצלחה לעצמי .מענבל למדתי שכדי
להגשים חלומות צריך לעבוד קשה ,צריך להתמיד ,ועם הזמן זה אפילו
ממכר .ענבל הוכיחה לכולנו שהנכות היא לא מחסום .אני מקווה שהיום
הזה יעודד נכים רבים להיות שלמים עם עצמם ולזהות את הכוחות שלהם
– וכשהחברה הישראלית תהיה נגישה ומתחשבת ,אבל לא מרחמת .כי
הקושי שלנו הוא רק בגוף – הנפש שלנו ,החלומות שלנו ,השאיפות שלנו,
הם אלה שצריכים את התמיכה לעוף!".

"הגעתי לאיל"ן כילדה בת חמש ,שאמנם גדלה בסביבה תומכת מאוד ,אך
כבר מבינה שהיא שונה" ,סיפרה פיזרו באירוע" .התחושה התעצמה בשנותיי
בבית הספר ,בהשתלבות במסגרת רגילה .כל שרציתי היה להיות כמו כולם,
לא לבלוט ,לעשות מה שכולם עושים ולא להיות תלויה באחרים .כבר אז,
ללא מילים גדולות ,הייתה לי מטרה – עצמאות .באיל"ן ,כשהסתכלתי ימינה
ושמאלה ,לא הייתי שונה ,היו עוד ילדים בדיוק כמוני .לא נלחמתי להשתלב
אלא הייתי חלק מלהקה ,וכך התפתח אצלי יצר תחרות ,כי שם התחרות
הייתה שווה .רציתי להיות קודם כל יותר טובה מעצמי ,ואחר כך מאחרים.
בזכות הכלים האלה ,היום אני יודעת שאני יכולה להתחרות בעולם האמיתי,
לא פחות טוב מכל אדם אחר ,עם מגבלה או בלי .היום ,אחרי כל שנותיי
כילדת איל"ן וכשחיינית נבחרת ישראל מזה  17שנה ,יש לי מטרה נוספת
בחיים :אני רוצה לפעול כדי שכל ילד עם מגבלה פיזית כלשהי יקבל את
ההזדמנות שאני קיבלתי .הזדמנות לשיקום פיזי ,לבנייה ,להעצמה ,לקבל
כלים לחיים ,להתמודדות ולתחושת שייכות .הזדמנות לחתירה לעצמאות,
להשתלבות חברתית ,תחושת מסוגלות ותחושת הצלחה .אנחנו ,כמערכת,
מדינת ישראל ואיל"ן ,נייצר הזדמנויות ומסלולים לחיים לילדי איל"ן
להשתלב ,לגדול ולהצליח".

הגברת ריבלין עם רום לוי וענבל פיזרו

ספורטאי מרכז הספורט בקריית חיים

אוראל ניגרקר ,משתקמת במרכז היום בבאר שבע
מגישה לגברת ריבלין פרחי קרמיקה שיוצרו במרכז היום

ספורטאי מרכז הספורט ברמת גן

7

החוגים החברתיים של איל"ן
חוג הצעירים הוקם במטרה לשמש תנועת
נוער לילדים ובני נוער בגילאים ,10-21
הסובלים מנכויות פיזיות-מוטוריות קשות.
החוג מספק מקום מפגש בין נוער נכה לנוער

שאינו נכה ובזכותו נוצרים קשרים חברתיים
בין המשתתפים.
חוג הבוגרים "עניין אחר" משמש מסגרת
חברתית לנכים בוגרים מעל גיל  .21בחוג הם

חגיגת פורים בחוג החברתי

מרחיבים את המעגל החברתי שלהם ,פוגשים
חברים חדשים בני גילם ,נכים ושאינם נכים
כאחד ,ונמצאים במסגרת שמהווה עבורם
משענת חברתית תומכת.

פיקניק
בט"ו בשבט
בפארק הירקון
יצאנו לפיקניק הכולל תחנות ,יצירות
ומשחקים בנושא החג ,ולסיום ,ארוחת
ברביקיו מפנקת!
נהנינו מהמפגש עם כל החברים!

"עניין אחר" עולים לירושלים
לכבוד חופשת הפסח יצאנו ,כ 60-בוגרים
ומתנדבים ,ליום טיול באזור ירושלים .פתחנו
את היום בסיור בכנסת ,משם נסענו למיני
ישראל ושיחקנו משחק לפי כתבי חידה .את
היום סיימנו בארוחת ערב מפנקת במודיעין.
היה יום מלמד ומעשיר ,וכמובן ,מלא בכיף
ובחברים.

טיול חנוכה של חוג הבוגרים "עניין אחר"
אז מה היה לנו בטיול חנוכה?  80בוגרים
ומתנדבים שיצאו ליומיים של כיף בדרום
הארץ!
את הטיול התחלנו בסניף בני עקיבא תל
אביב צפון ,בו התגבשנו תחילה בקבוצות
הקבועות שלנו  -מקרנה ,גמדי המדבר וצ'ילי
מתוק .לאחר מכן עברנו סדנת זוגיות מטעם
עמותת "ענבר" המתמחה בבניית קשר זוגי
ושידוכים לבעלי מוגבלויות.
בהמשך הדרמנו למושב יושיבה ,וביקרנו
בביתן הבד .ראינו כיצד מפיקים שמן
והתנסינו בכך בעצמנו ,וראינו איך מכינים
נרות וסבונים משמן זית .סיימנו את היום
בישיבת בני עקיבא בבאר שבע ,בה ערכנו
מסיבת חנוכה עם הדלקת נרות חגיגית,
אכלנו סופגניות ,שיחקנו ,וכמובן ,שרנו
ורקדנו.
את היום השני של הטיול פתחנו בפארק
קרסו למדע .למדנו על חמשת החושים ,וזו
הייתה חוויה מעשירה ומעניינת .בהמשך
שיחקנו "חפש את המטמון" במתחם קניות
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בבאר שבע .התחלקנו לצוותים וכל צוות
היה צריך לפענח את השאלות והרמזים
במטרה להגיע לפרס הגדול :צפייה משותפת
בסרט בקולנוע .שיתוף פעולה בין הבוגרים
והמתנדבים היה מדהים וכל הצוותים סיימו
את המשחק בהצלחה! בסיום הסרט ,בו צפינו
כולנו יחד ,חזרנו למרכז ונפרדנו לשלום.

אירוע נטיעת עץ לכבוד יו"ר
אגודת הידידים של איל"ן בארה"ב
במרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה התקיים
בחודש יוני טקס מרגש לכבודם של מר ג'סי קרסנו
( ,) Krasnow Jesseיושב ראש אגודת הידידים
של איל"ן בארה"ב ,רעייתו מריס ,ולכבודם של
ידידינו ,חברי אגודת הידידים בארה"ב .את הטקס
הנחתה המדליסטית הפראלימפית ,ענבל פיזרו.
במהלך הטקס בירכו ונשאו דברים ,מנכ"ל איל"ן ,
מר שמעון צוריאלי ,ויו"ר איל"ן חיפה ,הגב' שרה
לבנשטיין .השניים הודו לג'סי ולחבריו מאגודת
הידידים על הפעילות והעשייה המבורכת למען
המטופלים .עידן זסלר ,תלמיד כיתה ז' בבית
הספר תפ"ן ,הופיע במהלך הטקס בשני קטעי

שירה מרגשים.
נציג דיירי בית קסלר ,גולן המבורגר ,סיפר על
המגורים והחיים בבית קסלר ועל עבודתו במעון,
הכוללת תיקון ,אחזקה ותמיכה במחשבים של
דיירי המעון .גולן הודה לג'סי על התמיכה לאורך
השנים בפעילויות של איל"ן בכלל ואיל"ן חיפה
בפרט ,וציין כי בזכות התשתיות המדהימות של
מעון בית קסלר ,מרכז היום בית מרים ומרכז
השיקום והספורט ,נהנים מאות נכים מטיפולים
שיקומיים ברמה מקצועית גבוהה ומפעילות
חברתית מגוונת שמתקיימת במתחם .כל זאת
הודות לסיוע הנדיב של אגודת הידידים בארה"ב

מר וגב' קרסנו עם מנכ"ל איל"ן -שמעון צוריאלי ,יו"ר איל"ן חיפה  -שרה לבנשטיין ,אורחים ומשתתפים בטקס

ושל העומד בראשה.
ענבל פיזרו סיפרה לכל הנוכחים על התרומה
העצומה של מרכז הספורט והשיקום בחיפה
להצלחתה והשיגיה.
בהמשך ,התקיים טקס נטיעת העץ בשדרת ידידי
איל"ן שבמרכז הספורט בחיפה ,הוענק לג'סי שי,
פרי עבודתם של דיירי בית מרים ,ותעודת הוקרה
על פעילותו הענפה.
עמותת איל"ן מודה לחברים מאגודת הידידים
בארה"ב על תמיכתם בעמותה ועל פעילותם
המבורכת למען המטופלים.
צילומים :חן גלילי.

מר קרסנו נוטע עץ

מבצע התרמה ברשת "טיב טעם"

בטקס חגיגי שהתקיים בסניף טיב טעם ברמת
החייל ,העניקו מנהלי רשת טיב טעם להנהלת
איל"ן את התרומה שנאספה במבצע ההתרמה,
שנערך בקופות סניפי הרשת במהלך חודש ינואר.
בטקס השתתפו מנכ"ל טיב טעם ,עדי כהן,
סמנכ"ל הסחר והשיווק של הרשת ,יוסי שלו,
מנהל המכירות ומועדון הלקוחות ,רוני גרין ,יו"ר
הוועד המנהל של איל"ן ,אהוד רצאבי ,ומנכ"ל
איל"ן ,שמעון צוריאלי.
יו"ר העמותה ,רו"ח אהוד רצאבי ,הודה לרשת טיב
טעם על ההירתמות לטובת איל"ן וציין כי היענות
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הציבור לטובת עמותת איל"ן ,המייצגת אנשים
עם מוגבלויות ,מרגשת כל פעם מחדש.
איל"ן מעריכה ומוקירה את מדיניות הרשת לסייע
לקהילה ולתרום לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ומודה למנהלי הסניפים ,למוכרים ולמוכרות,
שעשו עבודת קודש ונרתמו למבצע ההתרמה.
תרומה זו תסייע לנו להמשיך ולטפל באלפי הנכים,
הילדים והבוגרים בסניפים ובמוסדות שהעמותה
מפעילה בכל רחבי הארץ ,במטרה לעזור להם
להשתקם ולהשתלב בחברה חרף מגבלותיהם.
צילום :אלעד גוטמן

מימין לשמאל עדי כהן ,רוני גרין,שמעון צוריאלי,
אהוד רצאבי

הצטרפו למועדון הצרכנות
"עדיף" והתחילו לחסוך!
מועדון "עדיף" הוקם בשיתוף ארגוני הנכים
השונים ,בהם עמותת איל"ן .המטרה :להוות כוח
צרכני משמעותי (דוגמת מועדון "חבר" של כוחות
הביטחון) ,שיאגד בתוכו את אוכלוסיית האנשים
עם מוגבלויות ובני משפחותיהם .לבקשת מר
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,נאותה הנהלת
המועדון לאפשר גם למתנדבי ועובדי העמותה
להירשם למועדון כחברים מן המניין.
המועדון רואה באוכלוסיית האנשים עם
המוגבלויות ובני משפחותיהם קבוצת מטרה
מועדפת ,גדולה וייחודית ,המהווה כוח
צרכני ממוקד ומשמעותי ,לו ניתן להציע
סל שירותים ומוצרים ,ייעודיים וכלכליים,
בהנחות משמעותיות.
ההצטרפות ל"עדיף" היא באמצעות הנפקת
כרטיס אשראי או שיוך של כרטיס אשראי קיים.
לבעלי כרטיס ישראכרט וחשבון בבנק הפועלים
ללא תשלום דמי חבר או בהנפקת כרטיס
אשראי בתנאים שהותאמו לקהל היעד ובדמי
מנוי של  10ש"ח בחודש.
מדובר בשירות חשוב וחדשני לאנשים עם
מוגבלות ובני משפחותיהם ,וככל שיצטרפו יותר
חברים ,כך יוכל "עדיף" להרחיב את שירותיו.
בעת הצטרפותכם אנא ציינו
כי הנכם משתייכים ל"איל"ן".
ההרשמה יכולה להתבצע בדרכים הבאות:
באתר "עדיף"adif.org.il :
או במוקד הטלפוני של "עדיף".03-3030309 :
התחילו לחסוך בהוצאות עוד היום!

סל המוצרים והשירותים
שיספק "עדיף" יכלול בין השאר:
צרכנות :ביגוד ,הנעלה ,חשמל ,אופטיקה ועוד.
תרבות ,פנאי נופש ובידור.
השכלה ,כישורי חיים ,הכשרה ותעסוקה.
ביטוח ופיננסים :יצירת מוצרי ביטוח ייעודיים ,הפחתת החרגות ועלויות בביטוחים שונים,
הלוואות ,משכנתאות ,חסכון פנסיוני.
רכב ושירותי רכב :ניידות ,תיאום הסעות ממוחשב ,חניונים ועוד.
מדי יום מצטרפים בתי עסק ושירותים הנותנים הנחות מרביות.
מטרתו המרכזית של מועדון "עדיף" היא חסכון בהוצאות המחיה בכל מגוון ההוצאות לאדם עם
מוגבלות ובני משפחתו .לאור כל זאת ,אנו סבורים כי ביכולתו של מועדון "עדיף" להיטיב עמכם
ומציעים לכם להצטרף לחברות במועדון וליהנות מן ההטבות שהוא מציע.

"צבעי ילדות" ,תערוכת ציורי ילדים בחברת מגדל
בחודש יוני נפתחה בחברת מגדל תערוכת
"צבעי ילדות" ,בה מוצגים ציורים של ילדי
איל"ן .התערוכה היא פרי שיתוף פעולה
מתמשך של איל"ן עם חברת  ,Sodexoספקית
ההסעדה של חברת מגדל.
בתערוכה מוצגות יצירותיהם של תלמידי בתי
הספר "און" בתל אביב" ,אלמנאר" בערערה,
"אשכולות" בראשון לציון ו"תפן" בכפר ורדים.
אנו באיל"ן מאמינים כי האמנות בכלל
והציור בפרט הם מכלי הביטוי החזקים אשר
עומדים לרשות האמנים .בתערוכות מעין
אלה מנסים להאיר זווית שונה על חייהם
של הילדים ולעורר את מודעות הציבור
המיוחדים.
ולכישרונותיהם
ליכולותיהם
ביצירותיהם פותחים בפנינו ילדי איל"ן צוהר
לעולמם הפנימי ומאפשרים לנו הצצה לחייהם
ולחלומותיהם .הציור משמש עבורם כלי חשוב
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להבעה עצמית ,הוא מביא לידי ביטוי את כוח
הרצון ,השאיפות והמאווים של מי שמנצחים
בכל יום מחדש את המוגבלות ומשקפים את
מאמציהם להתגבר על מגבלות הגוף ולתת
דרור לדמיון ולנפש.
בפתיחת התערוכה השתתפו נציגי חברת
מגדל :אסף אשכנזי ,מנהל המטה ,שי בסון,
המשנה למנכ"ל ,וענת עופרי ,מנהלת מעורבות
חברתית .נציגי  ,Sodexoמנכ"ל החברה ,אודי
בן-שימול וסמנכ"ל משאבי אנוש ותקשורת,
רינת לחנה ,ומנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי.
איל"ן גאה בציירים המוכשרים ובבתי הספר
אשר מעודדים ומעצימים את הילדים באמצעות
האמנות ומודה לחברת מגדל ולחברת Sodexo
על שיתוף הפעולה.
צילומים :ישראל הדרי.

מימין לשמאל שי בסון,שמעון צוריאליֿ,
אודי בן-שימול ואסף אשכנזי

ציורים מתוך התערוכה

טקס הענקת מלגות איל"ן
לספורטאים צעירים
והטקס ע"ש משפחות סבה ברוזה

ספורטאי איל"ן  ,יו"ר איל"ן  -רו"ח אהוד רצאבי ,סטנלי סבה ,משפחת ברוזה ,ח״כ קארין אלהרר וליהיא לפיד

מדליות ,גביעים ומלגות על הצטיינות ופעילות
ספורטיבית הוענקו בחודש פברואר 2017
בהתרגשות גדולה על ידי איל"ן ,לעשרות
ספורטאים צעירים המתאמנים במרכזי הספורט
של העמותה ברמת גן ובחיפה .האירוע המרגש
התקיים במרכז הספורט ברמת גן.
בנוסף ,נערך במקום ,כמדי שנה ,טקס ע"ש
משפחות סבה וברוזה ,התומכות בפעילות
תכניות הילדים במרכז הספורט לנכים מזה כ50-
שנה ,בהשתתפות יו"ר קרן סבה ,מר סטנלי סבה.

כ 30-ספורטאים צעירים קיבלו תעודות ,מדליות
ומלגות מידי יו"ר עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי ,מנכ"ל עמותת איל"ן ,שמעון צוריאלי,
חברת הכנסת קארין אלהרר ,ראש עיריית רמת
גן ,ישראל זינגר ,מנהל מרכז הספורט ברמת גן,
בועז קרמר ,העיתונאית ליהיא לפיד והשחיינית
הפראלימפית ענבל פיזרו ,שהגיעה במיוחד
כדי לעודד את הספורטאים הצעירים להמשיך
ולחתור למצוינות.
עוד נכחו בטקס בני משפחת סבה וברוזה,

ביניהם הזמר דיויד ברוזה ,שהוריו הקימו קרן
יחד עם משפחת סבה לתמיכה בפעילות תכניות
הילדים במרכז הספורט ומאז מצא את עצמו
מתנדב בעמותה מדי שנה" .להוריי היו הכוחות
להיצמד לדברים החשובים באמת בחיים" ,סיפר
ברוזה בהתרגשות" ,בילדותי ,אבי היה מביא אותי
כמעט בכל יום למרכז הספורט .גויסתי להתנדב
מדי שנה גם בקייטנות איל"ן .אנו מחויבים להיות
עם איל"ן לעד ולדורות הבאים״.
חה"כ קארין אלהרר התייחסה לפעילויות
העמותה" :איל"ן מעודדת שיקום ופיתוח
תחושת מסוגלות .לא פשוט לשכוח לרגע
מהמוגבלות בחברה המקדשת את הנורמה.
באיל"ן ובמרכזי הספורט של העמותה ,בעזרת
אמצעים לא רגילים ,מצליחים להפוך את כולם
לרגילים ביותר".
עיריית רמת גן תומכת בפעילות העמותה.
ישראל זינגר ,ראש העירייה ,השתתף בטקס
ואמר" :מרכז הספורט של עמותת איל"ן הוא
החלוץ ההולך לפני המחנה .זהו המקום להוקיר
תודה על הפעילות ארוכת השנים".
יו"ר עמותת איל"ן ,אהוד רצאבי ,ציין שככל
שחולפות השנים אנו מבינים יותר ויותר
שהספורט הוא הדבר שבאמצעותו מובילים
את הצעירים לנחישות ולניצחון על המגבלה
ולהגברת הביטחון העצמי ,ועל כן איל"ן ימשיך
וישקיע בספורטאים שלו.
מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,הודה למשפחות
סבה וברוזה על תרומתם ארוכת השנים.
קהל הצופים שנכח במקום נהנה בנוסף מאימון
ראווה של קבוצת הכדורסל הצעירה של מרכז
הספורט ומקטעי שירה שבוצעו על ידי דיויד
ברוזה והזמרת מאיה לנדר ,שגדלה והתחנכה
במרכז הספורט של העמותה.

סיור בבית המשפט העליון
חברי הוועד המנהל של איל"ן בראשות היו"ר ,רו"ח אהוד רצאבי ,הגיעו לסיור בבית המשפט העליון והתקבלו על ידי השופט העליון ד"ר יורם דנצינגר.
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טקס חלוקת מלגות להשכלה גבוהה
בחודש ינואר התקיים במרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן טקס חגיגי ,בו העניק הארגון,
באמצעות הקרן ע"ש פאולינה וד"ר אברהם
ברגמן ז"ל 28 ,מלגות סיוע לסטודנטים
בשיתוף מפעל הפיס ובנק הפועלים .שווי
המלגות :למעלה מ 170-אלף שקל.
את המלגות מקרן ברגמן מחלק איל"ן מדי
שנה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ,שני
ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
הסטודנטים ,אשר הגיעו מכל רחבי הארץ
לטקס המיוחד ,התרגשו לשמוע שנושא
ההשכלה והתרבות היה קרוב לליבם של
מקימי הקרן ,ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן ז"ל,
ומטרתם הייתה לסייע לנכים במימון לימודים
להשכלה גבוהה בישראל.
בין מקבלי המלגות בלט בדבריו זיו אלקובי,

סטודנט לתואר ראשון ושני במשפטים
באוניברסיטת בר אילן" .עבורי קבלת המלגה
מלווה בהתרגשות גדולה" ,סיפר אלקובי,
היושב בכיסא גלגלים" .חרף המגבלה של
היעדר העצמאות הפיזית ,התמיכה של איל"ן
מזכה אותנו בעצמאות אינטלקטואלית .אני
נרגש לראות כל כך הרבה סטודנטים שרואים
בהשכלה את כרטיס הכניסה שלהם לחברה
הישראלית .תודה לאיל"ן ,לקרן ברגמן ולבנק
הפועלים שמסייעים לנו".
מתוך דבריו של יו"ר הוועד המנהל של איל"ן,
רו"ח אהוד רצאבי" :אנחנו מודים למפעל הפיס
ולבנק הפועלים על ההכרה בחשיבות המלגות
ועל התמיכה שהם מעניקים .תואר הינו כרטיס
הכניסה לשוק העבודה של זמננו ואלמנט
הכרחי להשתלבות בחברה הישראלית.

יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,מעניק לסטודנטים את המלגות

הגב׳ חנה לאור ,יו״ר סניף תל אביב נושאת דברים
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לסטודנטים של איל"ן אני רוצה להבטיח כי
נעשה כל שביכולתנו כדי לעזור לכם לסיים
את הלימודים ,ולכשיסתיימו ,נהיה שם גם
כדי לסייע לכם לצלוח את תהליך מציאת
העבודה".
הגב' דנית כהן-ניצן ,מנהלת אזור מרכז בנק
הפועלים ,השתתפה בטקס והעניקה את
המלגות לסטודנטים יחד עם יו"ר הוועד
המנהל של איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר סניף
תל אביב ,הגב' חנה לאור ,והעו"ס הראשי של
איל"ן  ,מר אבנר עוקבי.
במהלך הטקס הנעימו את זמנם של מקבלי
המלגות והמשפחות זמרי מקהלת מרכז
הספורט ברמת גן" ,זמר מתגלגל".
צילומים :ישראל הדרי

זיו אלקובי ,ממקבלי המלגות

האסיפה הכללית של איל"ן 2017
ב 19-ביוני  2017נפתחה האסיפה הכללית של
איל"ן .סניף באר שבע אירח את האסיפה במרכז
היום של העמותה בבאר שבע .הגב' ויויאן לב
נבחרה לשמש כיו"ר נשיאות האסיפה .החברים
לשולחן הנשיאות :יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי,
מנכ"ל העמותה ,מר שמעון צוריאלי ,ויו"ר ועדת
הכספים ,מר קותי גביש.
במסגרת האסיפה ,ניתנה סקירה כללית על
הפעילויות בשנה החולפת ,נידונו התוכניות
לעתיד ואושרו הדוחות הכספיים לשנת .2016
אורח הכבוד באסיפה הכללית היה ראש עיריית
באר שבע ,מר רוביק דנילוביץ' ,אשר בירך וחיזק
את עובדי ומתנדבי העמותה על פועלם למען
ציבור הנכים ולמען הקהילה.

יו"ר הוועד המנהל ,רו"ח אהוד רצאבי ,בירך את
באי האסיפה ואת המארחים במרכז היום בבאר
שבע והודה להם על פועלם המסור לקידום
העמותה .בדבריו התייחס לשיתופי הפעולה
שנרקמו לאחרונה עם משרד החוץ הישראלי,
שגרירויות ישראל בעולם וארגונים וגופים שונים
בדרום קוריאה .זאת בעקבות הצגת ציורי ילדי
איל"ן בתערוכה שהתקיימה בסיאול ,בשיתוף
שגרירות ישראל בדרום קוריאה.
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל העמותה ,דיווח על
הפעילות הענפה שהתקיימה בשנה החולפת
והודה לכל המתנדבים והעובדים בסניפים
ובמוסדות השונים על עבודתם הנאמנה ופועלם
למען רווחת המטופלים.

גב' דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום ,נשאה דברים
והודתה להנהלת העמותה על התמיכה וההכוונה
במהלך השנה לצוות מרכז היום ולמטופלים.
אוראל ניגרקר ,המשתקמת במרכז היום ,בירכה
את באי האסיפה וסיפרה על עצמה ,על שגרת
יומה ועל החשיבות של מרכז היום עבורה ועבור
חבריה .במהלך האסיפה הופיעה מקהלת "צליל
משותף" במספר שירים .המקהלה משלבת
את תלמידי בית ספר "מולדת" בבאר שבע עם
משתקמי מרכז היום.
איל"ן מודה למרכז היום בבאר שבע ולחברי
הנהלת הסניף ,ליו"ר הסניף ,מיקי ממרמן ,להנרי
בן חמו ,לפנינה ינאי ,לנילי זמיר ולרחל גושן ,על
האירוח ועל הפעילות לאורך כל השנה.

צילום קבוצתי עם ראש עיריית באר שבע מר רוביק דנילוביץ

ביקור מנכ"ל משרד הרווחה באיל"ן

בתחילת חודש יולי הגיע מנכ"ל משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,ד"ר אביגדור קפלן,
לביקור ראשון במתחם נווה איל"ן חיפה .אל הסיור
הצטרפה מנהלת האגף לשיקום במשרד הרווחה,
הגב' אורנה יוגב ,מנהל המטה הכללי ,נדב כץ ,ויועצת
המנכ"ל ,מהלט בגשאו.
הסיור התקיים במתחם נווה איל"ן חיפה ,במרכז היום
של איל"ן "בית מרים" ,במעון "בית קסלר" ובמרכז
הספורט .ליוו את האורחים מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון
צוריאלי ויו"ר איל"ן חיפה ,הגברת שרה לבנשטיין.
השניים הציגו בפני המנכ"ל את הפעילויות ,את
הדילמות ואת האתגרים איתם מתמודדת העמותה.
מר קפלן שוחח עם המשתקמים וצפה בפעילויות
השיקומיות המגוונות המתקיימות במקום .בסיום
הביע את התרשמותו מן המתחם ומהפעילות וציין
את פועלה המבורך של עמותת איל"ן לרווחת הנכים.
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סדנת עץ ב"בית מרים"

ד"ר אביגדור קפלן עם צוותו והמארחים מאיל"ן

"שגרירים של כבוד"

תערוכת ציורים של ילדי איל"ן במשרד החוץ

בתחילת השנה הושקה במשרד החוץ ,בטקס
מרגש במיוחד ,תערוכת ציורים של ילדי
איל"ן .התערוכה התקיימה במסגרת שיתוף
פעולה בין איל"ן וחברת  ,Sodexoהמפעילה
את שירותי ההסעדה במשרד החוץ ,והייתה
פעימה ראשונה של הפרויקט "משרד החוץ
עם הפנים לקהילה".
מטרת התערוכה :לעורר מודעות לשילוב
אנשים עם מוגבלויות בחברה ,תוך הבעת
הוקרה מיוחדת לאיל"ן ומיצוב ילדי העמותה
כ"שגרירים של כבוד".
בתערוכה הוצגו מבחר מציוריהם של תלמידי
ובוגרי בתי הספר בהם איל"ן תומך :ציוריהם
של תלמידי ביה"ס "יובלים" בעפולה ,תלמידי
ובוגרי בית ספר "אופקים" בחיפה ,תלמידי

ובוגרי בית ספר "אילנות" בירושלים ,תלמידי
בית ספר "תפן" בכפר ורדים ותלמיד בית ספר
"און" בתל אביב.
במהלך הטקס הופיעה להקת הזמר של
תלמידי בית הספר המשולב "אשכולות"
מראשון לציון ולהקת הריקוד "יחד" של בית
הספר ,בריקוד של תלמידים בכיסאות גלגלים
יחד עם תלמידים שאינם נכים.
בטקס השתתפה סגנית שר החוץ ,ציפי
חוטובלי ,אשר הכריזה במעמד זה על נדידת
התערוכה בין שגרירויות ישראל ברחבי
העולם ,כאשר שגרירות ישראל בקוריאה
תהיה הראשונה להציג את התערוכה.
"היצירות המרשימות לא נופלות מיצירות של
אמנים גדולים ויכולות להיות מוצגות במיטב

ליאור יגן תלמיד בית ספר אילנות ודייר בבית תמר
נושא דברים

מימין לשמאל מנכ״ל איל"ן ,סגנית שר החוץ ,חגית חושן ,י״ור איל"ן מנכ״ל סודקסו וסמנכ״לית סודקסו
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הגלריות" ,אמרה סגנית שר החוץ חוטובלי.
יו"ר הנהלת איל"ן ,אהוד רצאבי ,הציע למשרד
החוץ לשלוח את תערוכת הציורים למדינות
שהצביעו נגד ישראל בהצבעה האחרונה
במועצת הביטחון ,כדי שיראו את תרבות
הנתינה וההתנדבות בחברה הישראלית.
התערוכה פתחה פתח לשיתופי פעולה עם
שגרירויות ישראל ברחבי העולם ולשיתופי
פעולה נוספים עם .Sodexo
איל"ן מודה על שיתוף הפעולה המתמשך לדובר
משרד החוץ ,עמנואל נחשון ,לסגן הדובר איתן
וייס ,למנכ"ל חברת  ,Sodexoאודי בן-שימול,
ולסמנכ"ל משאבי אנוש ותקשורת בחברה,
רינת לחנה.
צילומים :משרד החוץ

יור איל"ן רוח אהוד רצאבי וסגנית שר החוץ
חכ ציפי חוטובלי

להקת יחד של בית ספר אשכולות בראשון לציון

להקת זמר אשכולות עם סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי

להקת יחד של בית ספר אשכולות ראשון לציון
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ילדי איל"ן
שגרירים של כבוד בקוריאה!
בחודש מאי נפתחה בסיאול שבדרום
קוריאה תערוכת ציורים של ילדי עמותת
איל"ן בחסות שגרירות ישראל בסיאול.
מדובר בהמשך ליוזמה המשותפת של
עמותת איל"ן ומשרד החוץ ,במסגרתה
"ילדי עמותת איל"ן ,שגרירים של כבוד".
בינואר הושקה התערוכה במשרד החוץ
במסגרת שיתוף פעולה עם חברת Sodexo
ישראל ,המפעילה את שירותי ההסעדה
במשרד החוץ ,כשהמטרה היא להעצים את
ילדי העמותה ופועלם.
במסגרת התערוכה והביקור בסיאול ,פגש
יו"ר עמותת איל"ן ,רו״ח אהוד רצאבי ,את
סגן שר הבריאות והרווחה הקוריאני וראשי
ארגונים מקומיים הפועלים בקוריאה למען
בעלי המוגבלויות.

טקס פתיחת התערוכה בקוריאה כלל
הופעה מרשימה של נגנים בעלי מוגבלויות
בקטע מוסיקה קוריאנית מסורתית ונאום
של יו"ר איל"ן.
בנאומו הציג יו"ר איל"ן את חזון העמותה:
"לאפשר לנכים הפיזיים בישראל ,מיום
הולדתם ובמהלך חייהם ,לחיות באיכות
חיים מרבית על ידי מענה לצרכיהם
הייחודיים ותוך שאיפה לשילובם בחברה".
היו"ר סקר בקצרה את פעילויות השיקום
והרווחה של העמותה בתחומים שונים
והדגיש את החשיבות שאנו מעניקים
לטיפוח כישרון האמנות של המטופלים
והאפשרות להביע את עצמם באמצעותה:
"האמנות היא כלי חשוב להבעה עצמית,
לחיזוק תחושת הערך העצמי והמסוגלות.

קיום תערוכות ציורים של מטופלי איל"ן
מאפשר לחשוף את הקהל הרחב לעולמם
הפנימי ולהעלות את המודעות לצרכיהם".
החומרים שהוכנו לתערוכה תורגמו לשפה
הקוריאנית וכך גם ההרצאה של היו"ר
אודות איל"ן ,הפעילויות והשירותים השונים
של העמותה.
התערוכה והביקור בקוריאה פתחו דלתות
חדשות להיכרות עם אישים וארגונים
קוראנים ולשיתופי פעולה עתידיים.

איל"ן מודה לשגריר ישראל בקוריאה ,מר
חיים חושן ,ולצוות השגרירות ,על פעילותם
המסורה לצורך ארגון ותכנון התערוכה ומתן
חשיפה לפעילות העמותה בעולם.

תערוכת ציורי ילדים של איל״ן בקוריאה

שילוט על בניין התערוכה

הנבחרת הפראלימפית הקוראנית בבוצ'יה

יור איל"ן ושגריר ישראל בסיאול נפגשים עם סגן שר הבריאות
נגנים עיוורים במוסיקה קוראנית מסורתית בטקס פתיחת התערוכה
הקוראני
והרווחה
הגב' חנה לאור ,רוח אהוד רצאבי  ,גב' דנית ניצן כהן ומר אבנר עוקבי
לשמאל
מימין
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שיתוף פעולה יוצא דופן בין
איל״ן לבין ,KCSJ
ארגון קוריאני אוהד ישראל
בחודש יוני התקיים במתחם נווה איל״ן חיפה
שיתוף פעולה יוצא דופן בין איל״ן לבין ארגון
 KCSJהקוריאני ,התומך בקיומה של מדינת
ישראל ובעם היהודי ומתנגד לאנטישמיות.
יזם יו"ר איל"ן ,רו"ח
את שיתוף הפעולה
אהוד רצאבי ,בעקבות הפגישות שערך בעת
ביקורו בסיאול ,בתערוכת ציורי ילדי העמותה
שהתקיימה בחסות השגרירות הישראלית
בדרום קוריאה.
ארגון  ,KCSJהגיע לארץ מקוריאה למופע
הפולקלור ״שלום ירושלים״ ,שהוצג במספר
מוקדים ברחבי הארץ.

המשתתפים לצלילי ״הבה נגילה״.
בסיום המופע הצטרפו חברי המשלחת לדיירי
"בית קסלר" ולחברים ב"בית מרים" לפעילות
משותפת הכוללת שירה ומשחקים קוריאנים
מסורתיים ,וראש הארגון העניק תרומה לאיל"ן.
אין ספק שהמפגש פתח דלת להמשך ידידות
נפלאה ושיתוף פעולה בעתיד.

במסגרת הביקור בחיפה ,משלחת אמני
טקוואנדו ,אמני תופים ורקדניות קוריאניות
מסורתיות קיימו במרכז השיקום והספורט
מופע מרהיב בהשתתפות דיירי "בית קסלר"
והחברים ב"בית מרים" ובמרכז הספורט.
המשלחת הדהימה את הקהל בהופעה רהוטה
של שירים עבריים רבים ומוכרים וזכתה
לתשואות רמות מהקהל .בסיום המופע נוצרה
אינטראקציה מרגשת ומיוחדת ,כשחברי
המשלחת הקוריאנית ניגשו למטופלים ,חיבקו
אותם ,שרו ורקדו יחד ופיזרו אהבה רבה סביבם.
שיא המפגש היה ריקוד משותף של כל

צילומים :נחום סגל

חברי המשלחת עם דיירי מתחם נווה איל"ן חיפה

יו״ר איל״ן ומנכל איל״ן עם ראשי הארגון הקוריאני

אילן מודה לחברי המשלחת ולראשי הארגון על
שיתוף הפעולה המרגש ,על התמיכה והידידות.

יו״ר איל"ן ר״וח אהוד רצאבי ורקדניות
המשלחת הקוריאנית

רוקדים יחד הורה לצלילי "הבה נגילה"
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ריקוד משותף והנפת דגלי ישראל

חברת המשלחת הקוראנית מעניקה צמיד לחברה
במתחם נווה איל"ן חיפה

הופעה של אומני טקוונדו

ריקוד קוראני מסורתי

סניף באר שבע
מרכז יום לנכים ,ב"ש
תערוכת הצילום "אנחנו במרכז"

מתוך אירוע פתיחת התערוכה

בחודש אוגוסט נערכה פתיחתה החגיגית של
תערוכת הצילום "אנחנו במרכז" פרי עבודתם
של חברי מרכז היום .הצילומים שהוצגו בבית
מקלף בבאר שבע ,מבטאים פרספקטיבות
שונות של רגשות ומחשבות ביחס למרכז היום
והינם תוצרי סדנת הצילום אשר נתמכת על ידי
חברת "כיל" ומתקיימת במרכז היום.
במסגרת סדנת הצילום נערכים שיעורים במרכז
היום ומחוצה לו .הסדנא והציורים מעניקים
למשתתפים 'טעימה' של מגוון תחומי הצילום
כמו צילום סטודיו ,טבע דומם ,נופים וצילום
רחוב ,תוך כדי רכישת טכניקות שונות של שפת

הצילום .המשתתפים יוצאים לסיורים מרתקים
כגון :נסיעה לתל אביב לצילומי קולינריה ,נסיעה
לחוף הים לצילומי שקיעה וגיחה למתחם הקטר
בבאר שבע לצילומי נוף אורבני ועוד .פעילות
הצילום של העמותה נתמכת ומסתייעת במהלך
השנה על ידי מתנדבים עובדי כיל ,כשסדנת
הצילום עצמה מתקיימת בהנחיית גיורא
רוזנפלד ,גמלאי כיל ,והתערוכה הינה ביטוי
לתוצרת העבודה המשותפת.
באירוע פתיחת התערוכה נכחו מנכ"ל איל"ן
שמעון צוריאלי ,מנהל קשרי קהילה וסביבה
בחברת כיל ארז קמה ,מנהלת קשרי קהילה

צילומה של אליס ,קשיות צבעוניות
"הצילום מסמל עבורי אנשים .כל אחד בצבע אחר,
לבוש אחר ושונה מהשני .יחד עם זה הם "ביחד"
מגובשים"

צילומה של חן ,חוטים קשורים
"בחרתי בחוטים קשורים כדי שיהיה מעניין,
צבעים שונים – צבעוניות בחיים"
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בכיל חגית רחמים ,מפקחת מחוזית שיקום
במשרד לשירותים חברתיים תמי הבא ,מנהלת
האגף לשירותים חברתיים בעיריית ב"ש אתי
כהן ,מנהלת מחלקת שיקום באגף לשירותים
חברתיים בעיריית ב"ש מירי בן זקרי ,מנהלת
מרכז היום בב"ש דנה ביטון ,חברי מרכז היום
הצלמים ,בני משפחותיהם ומבקרים רבים.
מוטי מזלתרים ,משתקם ממרכז היום בב"ש,
מגיע מיום פתיחת מרכז היום לפעילות .על
אף נכותו הקשה ,הוא משתתף בסדנת הצילום
ומוכיח לעצמו ולחבריו כי ניתן להתגבר על כל
קושי ומכשול" :הסדנא מהווה עבורי סממן נוסף
לכך שהכל אפשרי .בתערוכה הצגתי צילום ובו
השלבים השונים בהכנת עוגת שמרים ,תהליך
המעיד בין היתר על התפתחות .וזה בדיוק מה
שקורה מאז שנכנסתי למרכז היום – אני גדל
ומתפתח".
מדבריה של מנהלת מרכז היום של איל"ן בבאר
שבע ,דנה ביטון" :התערוכה מייצגת תהליך
של עבודה שבו חברי איל"ן התבקשו לשים
את עצמם במרכז ולהתבונן על המחשבות
והתחושות שלהם ולהעבירם דרך עדשת
המצלמה .מדובר בתהליך קוגניטיבי ורגשי לא
קל ואני גאה מאוד בחברים ובתוצרים אשר
הציגו מאחר והם מדברים על ניצחון ,חתירה
למטרה ,מסוגלות ועוד".
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן הודה לכיל
על התמיכה המתמשכת בפעילות החשובה
המתקיימת במרכז והוסיף" :מחמם את הלב
לראות את צוות מרכז היום מעודד ומוביל את
המשתקמים במרכז להביא לידי ביטוי את
יכולותיהם האומנותיות ואת כשרונם הרב".

צילומו של מוטי ,התפחת שמרים בעוגה
"בחדר של דנה יש צילום של קן עם שתי ביצים.
אני מרגיש שפה זה כמו הקן שלי עם המון חום
ואימא טובה דנה"

סניף באר שבע ,סניף בני ברק
סניף באר שבע
מחווה לאיל"ן במשחק כדורגל
של הפועל באר שבע
מחווה מיוחדת לאיל"ן במשחק של קבוצת
הפועל באר שבע ,שהתקיים בחודש פברואר:
בפתיחת המשחק הגיש דביר ברנוב ,מטופל סניף
איל"ן באר שבע ,את כדור הפתיחה לשופטים.
אליניב ברדה ,קפטן קבוצת הפועל באר שבע,
העניק לדביר כדור חתום על ידי השחקנים ,לקול
תשואות הקהל.
איל"ן מודה לשחקני ולמנהלי קבוצת הפועל באר
שבע על המחווה המרגשת.

קפטן הקבוצה מעניק לדביר כדור חתום על ידי השחקנים

סניף בני ברק
מכתבי תודה שנשלחו לסניף

פתיחת
בית ספר
'צעדים'
בעיר בני ברק פועלים גנים שיקומיים
הנותנים מענה שיקומי-דתי לילדים
מאזור המרכז הלוקים בשיתוק מוחין.
במהלך השנים עלה הצורך להמשך
מענה גם לגילאי בית הספר .השנה
נפתחה בבני ברק הכיתה הראשונה
ביוזמת עמותת 'אוהל שרה' .בית הספר,
בהנהלתה של הגב' תמי זוסמן ,נקרא
'צעדים' ומיועד למשפחות המעוניינות
במסגרת לימודית שיקומית באווירה
דתית .תכנית הלימודים בנויה בהלימה
לתכנית הלימודים של משרד החינוך,
הילדים מקבלים טיפולים פרא רפואיים,
סדרה של רכיבת סוסים ,טיפולי
הידרותרפיה ועוד מגוון פעילויות.
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סניף חדרה ,סניף חיפה
סניף חדרה
אירוע פרידה מיו"ר סניף איל"ן חדרה,
הגב' חנה וייסבלך
אירוע הפרידה המרגש מחנה וייסבלך ,היו"ר
היוצאת של סניף איל"ן חדרה ,התקיים בביתן
של מטופלות הסניף ,תאומות עם שיתוק
מוחין ,אשר הקשר בינן לבין וייסבלך החל
לפני כ 30-שנה.
בשנת  2002פתחה חנה את שערי בית ספר
'חנה סנש' באור עקיבא ,אותו ניהלה ,לילדי
העמותה .בתחילת הדרך נפתח גן מונגש
ומותאם לשהיית שישה ילדים נכים מהאזור,
כשהמטרה הייתה לשלבם בכיתות רגילות
לכשיגיעו לגיל בית הספר .ואכן ,כך היה.
הילדים בגרו ועברו ללמוד בבית ספר 'חנה
סנש' .חלקם אף נכחו באירוע הפרידה מחנה.
כשחנה פרשה לגמלאות היא הצטרפה
להנהלת איל"ן חדרה .כמתנדבת ,לקחה חלק

בצוות ההיגוי של מועדונית עמיתים במגל,
שמעניקה לילדים טיפולים שיקומיים :רכיבה
טיפולית ,טיפול בבעלי חיים ,אילוף כלבים
ועוד .בשנת  2011קיבלה את תפקיד יו"ר סניף
חדרה ובשנת  2012התקבלה לוועד המנהל
של העמותה.
בשנים אלה נפתחו בסניף בחדרה פעילויות
נוספות ,כמו חוג כתיבה יצירתית לאימהות,
חוג ריקודים על גלגלים וחוגים במרכז
הספורט שבמתנ"ס צפרירים .בשנת 2014
קיבלה וייסבלך את אות המתנדב המצטיין של
עיריית חדרה.
עמותת איל"ן מודה לגב' חנה וייסבלך על
מסירותה ופעילותה רבת השנים ומאחלת לה
הצלחה רבה בהמשך דרכה.

מנכ"ל איל"ן עם יו"ר סניף חדרה היוצאת חנה
וייסבלך וראש סניף חדרה הנכנסת ,בתיה שביט

סניף חיפה
חוגים חברתיים לצעירי איל"ן חיפה
מאת :ענת שפלר ועדי ואלצר ,עו"סיות הסניף
סניף איל"ן חיפה מקיים ,זו השנה השלישית,
מיזם מיוחד הנקרא 'פורום צעירים' .המיזם מיועד
לנכים בוגרים בקהילה בגילאי  .21-40ההחלטה
לקיים את הפורום נבעה מהרצון להעניק מסגרת
חברתית מתאימה לנכים בוגרים ,שמצליחים
לקיים חיים נורמטיביים ,אך חווים חסך ,הן בשל
מיעוט במסגרות חברתיות מתאימות והן בשל
סטיגמות חברתיות.
השנה ,לשמחתנו ,הצלחנו להקים קבוצה נוספת,
חוג חברתי משולב לדיירי מעון 'בית קסלר'
ומבקרי מרכז הספורט .הקבוצה הונחתה על
ידי סטודנטית לעבודה סוציאלית ,רינת יעבץ.
הקבוצה היא פרי שיתוף פעולה מוצלח במיוחד
בין מרכז הספורט ,מעון 'בית קסלר' והסניף.

מטרותיה היו הרחבת ההזדמנויות להיכרות ולקשר
חברתי ,תמיכה רגשית והעברת מידע חשוב בין
המשתתפים .הקבוצה קצרה הצלחה רבה בכל
הרבדים ועתה אנו מתכננים את המשכה.
סניף איל"ן חיפה מאמין ודוגל במתן כלים לנכים
בוגרים על מנת לממש את רצונותיהם וצרכיהם.
הצורך החברתי הינו בעל חשיבות רבה ,ובעזרת
המפגשים אנו מעניקים מערך של ליווי ,תמיכה
והעשרה.
הקבוצות החברתיות מתקיימות בשעות הערב
באווירה קלילה ומשוחררת.
המשתתפים נהנים מכיבוד קל ,משתייה חמה
ומסדנאות מגוונות בתחומים שונים ,כמו זוגיות,
העצמה אישית ,דימוי הגוף ,תקשורת בין אישית,
רפואה סינית ועוד.

אסף שנפר ,דייר בית קסלר עם הסטודנטית רינת יעבץ

יום כיף מפנק לאימהות מטופלי איל"ן חיפה והצפון
מאת :עדי ואלצר ,עו"ס סניף חיפה בוגרים
בחודש מאי יצאו קבוצה של עשרים אימהות
למטופלי איל"ן מאזור חיפה והצפון ,ליום כיף
במלון קרלטון נהריה ,שכלל עיסויים ,שימוש
במתקני הספא וסדנה בנושא נומרולוגיה.
ימי הכיף מאורגנים כחלק ממערך התמיכה
והייעוץ של איל"ן חיפה .הם נועדו לאפשר
לאימהות לקחת פסק זמן ורגיעה מהנטל היומיומי
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של הטיפול בילדן הנכה .האימהות העידו כי יום
מיוחד שכזה מוציא אותן מהשגרה ומאפשר להן
העצמה ,תמיכה והרחבת אופקים .כמו כן הן
נתרמות אחת מהשנייה בנוגע להתמודדות עם
סוגיות שונות בחייהן.
האימהות התחילו את הבוקר בחדר הספא של
המלון עם קפה ומאפה ,באווירה טובה ונעימה.
לאחר עיסוי גוף לאור נרות ומוזיקה מרגיעה ,נהנו

משימוש במתקני הספא השונים ומבריכת המלון
שהייתה פתוחה לשירותן .לאחר מכן נערכה
במקום סדנת נומרולוגיה בהנחיית יהלי ,אישה
ססגונית ומרשימה ,שבדרכה המיוחדת שיתפה
בסיפור חייה ובכוחה של הנומרולוגיה להעניק
משמעות דרך מספרים על תכונות האופי
והאישיות .בסיום היום נהנו האימהות מארוחת
צהריים עשירה ומפנקת שנערכה במלון עצמו.

סניף חיפה
מכבי הנטר חיפה מאמצים את איל"ן חיפה
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת הסניף
במשחק הכדורסל של מכבי חיפה מול הפועל
ירושלים ,שנערך ב 19-בפברואר בהיכל
הספורט ברוממה חיפה ,זכינו לחיבוק חם
מהקבוצה וממנהליה.
את המשחק פתח צעיר נכה איל"ן חיפה ,סרגיי
ירנקו ,אוהד הקבוצה ,אשר הגיש את כדור
המשחק לשופטים .במחצית ,לעיני 4,000
צופים ,חוללה להקת 'הורה איל"ן חיפה' וזכתה
לתשואות רמות.
כרוז המשחק קרא לאוהדים לקנות מחזיקי
מפתחות עם סמל הקבוצה ,תוצרת 'בית
מרים' .מרגש מאוד היה לראות את ההורים

מסבירים לילדים שהקנייה היא למעשה
תרומה לפעילות העמותה .בזכות החיבוק
החם הצלחנו לגייס כספים לטובת פעילות
הסניף .בנוסף ,אנו מקבלים הזמנות לכניסה
לנכים ולמלווים חינם למשחקי מכבי הנטר
כדורסל בהיכלה המקומי.
אנו מודים לקבוצת מכבי הנטר חיפה על התמיכה
ועל היחס החם ומקווים להמשך שיתופי פעולה
בעתיד.
המעוניינים במחזיקי מפתחות עם לוגו קבוצה/
חברה ,יכולים לפנות למנהלת 'בית מרים',
דפנה הולנדר בטל.04-8492394 .

מחזיק מפתחות שעוצב לקבוצה

סיור ב'עלה נגב' ,נחלת ערן
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת הסניף
בחודש מאי יצאו חברי הנהלה ,מנהלי
המוסדות והצוותים הפרא-רפואיים לסיור
לימודי שארגן סניף איל"ן חיפה ב'עלה נגב'.
הכפר ,אשר הוקם על ידי דורון אלמוג ,כולל
כפר שיקומי עם כיתות לימוד מגיל הגן עד בית
הספר ,מסגרות דיור ,מרכז תעסוקה ,הוספיס
וגם מרכז יום שיקומי.
בתחילת הסיור נפגשנו עם דורון ואשתו דיתי,
אשר סיפרו את סיפורם האישי על בנם ערן ז"ל,
שהיה ועודנו המנוע לכל עשייתם .אלמוג ענה
לשאלותינו בנושאים הקשורים להקמת המקום
ולהפעלתו ובאשר לגיוס ופיתוח משאבים.
לאחר מכן נערך לנו סיור מקיף במתחם הגדול

והמטופח .הצוותים המקצועיים נחשפו למרחבי
הטיפול ולשיטות העבודה ויכלו לשוחח עם
עמיתיהם מהמקום על עניינים מקצועיים .כמו
כן יכולנו לערוך השוואה בין השירותים ואיכותם
הניתנים באיל"ן חיפה לבין אלה בכפר ,מה ניתן
ללמוד ומה אנחנו עושים טוב יותר.
עלינו על האוטובוס חזרה בתחושה שראינו
מקום מעורר השראה .סיורים מסוג זה
מאפשרים לנו ללמוד מאחרים" ,לפתוח את
הראש" וגם להציג את הפעילות הנעשית
באיל"ן בכלל ובאיל"ן חיפה בפרט .בנוסף,
מתאפשר גיבוש בין המנהלים ,חברי ההנהלה
והצוותים המקצועיים .הכוונה היא להמשיך
בתכנון סיורים מקצועיים מעת לעת.

דורון אלמוג מציג את 'עלה נגב'

מפגש פורום איל"ן
צפוני מתארח בנווה איל"ן חיפה

פורום סניפי צפון מתארחים בבית קסלר
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מאת :שרונה שנהר ,מנהלת הסניף וענבר בן משה,
רכזת פרויקטים ואדמיניסטרציה בסניף
ב 11-במאי התקיים מפגש מוצלח נוסף של
פורום איל"ן צפוני בנווה איל"ן חיפה ,פורום
בהובלת ורד שור ,העו"ס המרחבית ,ושרונה
שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה.
הנוכחות הייתה מרשימה .ל'בית קסלר' שבנווה
איל"ן חיפה הגיעו נציגים מעשרה סניפים
צפוניים :עפולה ,בית שאן ,חדרה ,נהריה ,טבריה,
כרמיאל/משגב ,קריית שמונה ,מרחב גולן ,כפר
מרר וחיפה .בין האורחים :אבנר עוקבי ,העו"ס
הראשי של איל"ן ,ובת כהן ,עו"ס ,עוזרת עו"ס
ראשי.
משה דולב ,מנכ"ל איל"ן חיפה ומנהל 'בית
קסלר' ,סיפר לאורחים על 'בית קסלר' ופעילותו
ועל השינוי הארגוני שעובר איל"ן חיפה
בחודשים האחרונים.
לאחר מכן שמענו את הרצאתה של אביטל

בילר-דגן (עו"ס ,מנחה בפיתוח תכניות בקהילה)
בנושא 'פעילות בקהילה זה שם המשחק'.
הכרנו מושגי מפתח ולמדנו על השלבים במודל
המעגלי של הפיתוח הקהילתי .בחלקה השני
של הפעילות התקיימה סדנה בנושא עם דיון
מעמיק בשאלות :מהו פיתוח קהילתי? מדוע
הארגון שלנו צריך לפתח פעילות קהילתית?
מהם הכלים העומדים לרשותנו לפיתוח
קהילתי? ואילו שאלות אנו צריכים לשאול את
עצמנו תוך הסתכלות פנימית וחיצונית? לקחנו
כמקרה בוחן את כפר מנדא וניתחנו פעילות
ספציפית שהם רוצים לפתח ,תוך הדגשים של
המרצה.
עלו תובנות לפעילות עתידית והמשתתפים
שיבחו את המפגש החברתי ואת תוכנו .הוחלט
להמשיך בנושא ובעבודת עומק גם במפגש
הבא ,כך שכל סניף יתמקד בשינוי כלשהו
במרחב פעילותו.

סניף חיפה
טקס מצעד הפרוטות בקריית ביאליק
מאת :ענבר בן-משה,
רכזת פרויקטים ואדמיניסטרציה בסניף
מדי שנה מקיים סניף איל"ן חיפה אירוע
פתיחה ל'מצעד הפרוטות' אצל ראשי הרשויות
השונות במרחב פעילות הסניף.
השנה הוחלט כי בקריית ביאליק נערוך טקס
בפורמט אחר ,שישתף את כל התלמידים
היוצאים להתרמה ולא רק את נציגיהם .הטקס
התקיים באשכול הפיס בקריית ביאליק ונכחו
בו כל תלמידי חטיבות הביניים של 'אורט
דפנה' ו'אורט אפק' .כמו כן כיבדו את הטקס
בנוכחותם ראש העיר ,מר אלי דוקורסקי,
סגנית ראש העיר ,ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי

ובכירים ברשות ,יו"ר הנהלת איל"ן חיפה ,הגב'
שרה לבנשטיין ,מנכ"ל איל"ן חיפה ,מר משה
דולב ,הגב' שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה,
וחברת הנהלת סניף חיפה ,הגב' אורה גלבוע.
הפקת הטקס נעשתה בשיתוף פעולה בין
מנהלת הסניף למנהלת בי"ס 'דפנה' ,רעיה
טובול ,אשר תלמידיו מיישמים הלכה למעשה
את ה'אני מאמין' של קריית ביאליק כעיר
המקבלת את השונה ומקדמת נגישות בכל
הגילאים והמגזרים .במהלך הטקס הוסבר על
פעילות איל"ן חיפה ועל חשיבות יום ההתרמה
הארצי.
ראש העיר ,אלי דוקורסקי ,הוקיר את פעילות

איל"ן חיפה והודה על שיתוף הפעולה .כמו כן
הדגיש כי תלמידי בתי הספר מוכיחים פעם
נוספת את העשייה הבלתי פוסקת למען האחר
וקבלת השונה .ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי
שיתפה בקשר האישי שלה לאיל"ן חיפה כחלק
מלהקת 'הורה איל"ן' חיפה .הרכב 'תמר' של
הלהקה הופיע בריקוד מיוחד ולהקת תלמידי
בית הספר הכינו מיצג אשר שילב בשירה את
תלמידי הכיתות התקשורתיות.
הורגשה באוויר התרוממות רוח ורצון עז ,הן
מצד התלמידים והן מצד המערכת העירונית,
לשינוס מותניים לקראת מאמץ 'מצעד
הפרוטות'.

סיום פרויקט הפיתוח הסביבתי בנווה איל"ן חיפה
בחודש פברואר  2016נחתם הסכם בין הקרן
הקיימת לישראל ואיל"ן לפרויקט פיתוח סביבתי
בנווה איל"ן חיפה ,בעלות כוללת של מיליון ,₪
אשר ישמש את נכי איל"ן ויתרום לשיפור איכות
חייהם ולנוחות המבקרים במקום.
ההסכם התאפשר תודות לתרומת הגב' יהודית
מטלון ,באמצעות נציגות הקרן הקיימת באיטליה.
פרויקט הפיתוח הסביבתי כלל הקמת מעבר בין
'בית קסלר' ל'בית מרים' ,הקמת פרגולות ב'בית
מרים' בחצר ובמרפסת בקומה השנייה ,סלילת
שבילים מסביב ל'בית מרים' ,הקמת חניות וכיכר
בחזית 'בית מרים' ,שתילת עצים וצמחים ,הקמת
מערכות השקייה בהתאם והקמת גדר היקפית
למתחם נווה איל"ן.
בחודש ינואר התקיים טקס הסרת הלוט משלט
המנציח את שם התורמת ואת שיתוף הפעולה עם
הקרן הקיימת .בטקס החגיגי השתתפו מר יפתח
הרחול ,מנהל מרחב חיפה בקק"ל ,מר שריאל גון,
נציג קק"ל איטליה ,מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
איל"ן ,הגב' שרה לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה,
מנכ"ל איל"ן חיפה ,משה דולב ,ואורחים רבים
נוספים.
נציג הנכים נשא דברי תודה ולהקת הורה איל"ן
חיפה הופיעה בקטעי ריקוד להנאת המשתתפים.

משה דולב ,שרה לבנשטיין ,יפתח הרחול ,שמעון צוריאלי ,אתי לנקרי ,אנדרי מייכלסון ,דפנה הולנברג ודיירי נווה איל"ן

מדבריו של שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן" :זו
אינה הפעם הראשונה שקק"ל ואיל"ן משלבים
ידיים בפרויקטים לרווחת ציבור בעלי המוגבלויות
בישראל .לשני הגופים יש מסורת ארוכה של
שיתוף פעולה .במסגרת זו הוקם בין היתר גם
חניון מונגש ביער 'אילנות' לרגל שנת ה60-
לאיל"ן .המתחם שאנו חונכים היום הוא אות
לעבודה הקהילתית שקק"ל עושה ,במקום שאינו
נמצא בלב התודעה הציבורית ,ושלא למטרת

פרסום וכותרות ,אלא במטרה לסייע לרווחתם
של משתקמים הנעזרים בשירותי המוסדות
שבמתחם .בעתיד הקרוב מתעתדת איל"ן לפתוח
שני מרכזי יום נוספים במרכז הארץ ,המצויים כבר
בשלבי בנייה .אנו תקווה להמשך עשייה משותפת
עם קק"ל ,שתסייע לרבבות אנשים עם צרכים
מיוחדים ,כאשר המטרה המשותפת היא הקניית
איכות חיים והנגשה מרבית של המרכזים לטובת
השוהים בהם ,לשם סיוע בשילובם המלא בחברה".

בית ספר אופקים
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 במעבר
שלהם למסגרות המשך .בנוסף ,איל"ן מגייס
תרומות עבור בית הספר ,להעשרת המתקנים
והשירותים הניתנים בו.
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תחרות בוצ'יה

מאת :דבי בלוק טמין ,עו"ס בית הספר 'אופקים'
ב 23-במאי נערכה תחרות בוצ'יה ארצית
במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן .בתחרות
השתתפו שישה בתי ספר לתלמידים עם
נכויות פיזיות ('אופקים'' ,אילנות'' ,צעד
קדימה'' ,הרצפלד'' ,און' ,ו'יובלים') .האירוע
היה ראשון מסוגו בחסות משרד החינוך,

'ליגת בוצ'ה לבתי הספר' .שישה תלמידי
'אופקים' השתתפו וזכו במקום השלישי!
כל הכבוד לספורטאי בוצ'יה מ'אופקים'!
בית הספר החל השנה לאמן תלמידים
בספורט הבוצ'יה ,בהנחייתו ובעידודו של בית
ספר 'יובלים' בעפולה.

סניף חיפה
בית ספר אופקים
יום אחים ואחיות
מסיבת פורים
מאת :דבי בלוק טמין ,עו"ס בית הספר 'אופקים'
ב 26-בפברואר חגג בית ספר 'אופקים' את חג
פורים ,ועל פי מסורת של יותר מ 30-שנה ,מלון
'דן כרמל' ,בחסות משפחת פדרמן ,אירח יותר
מ 150-אורחים ,בהם תלמידים ,הורים וצוות,
במסיבה צבעונית ומהנה .כולם הגיעו מחופשים

ליום החגיגי .שרה לוינשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה,
ושרונה שנהר ,מנהלת הסניף ,הגיעו גם הן
לאירוע .בנוסף לאייל הורן "המקפיץ" ,שהופיע
בהתנדבות ,הגיעו גם שחקני מכבי חיפה לשמח
את התלמידים.
היה שמח וכיף לכולם!

מאת :דבי בלוק טמין ,עו"ס בית הספר 'אופקים'
ב 5-במאי התקיים לראשונה יום אחים ואחיות
בבית ספר 'אופקים' .יותר מ 100-בני משפחה
הגיעו לאירוע .התלמידים ואחיהם הופעלו ב16-
תחנות ,כדוגמת בוצ'יה ,תחרות כיסאות גלגלים,
כדורסל בישיבה ,פינת תיפוף ומוזיקה ,הפעלות
בחדר חושך ,הכנת כדורי שוקולד ועוד .מטרת
היום הייתה לאפשר לאחים להתנסות וליהנות
מהווי בית הספר ולהעצים את התלמידים כאשר
הם מארחים את משפחותיהם .היה יום מוצלח
ביותר ואנו מתכננים לקיים אותו גם בשנים
הבאות!

ניר ושתי אחיותיו

"בית קסלר" ,מעון לנכים
בית קסלר הוא מעון טיפולי שיקומי שנועד להוות סביבה חמה ותומכת לכל דייריו ,לקידומם ולמימוש הפוטנציאל האישי הטמון בהם בסביבת חיים מהנה
ומאתגרת תוך מעורבות בקהילה.

סדנת הגינון הטיפולי
מאת :דבורה לוין ,מטפלת מומחית באמצעות
גינון
'בית קסלר' הוא מעון טיפולי שיקומי ,שנועד
לספק סביבה חמה ותומכת לכל דייריו,
לקידומם ולמימוש הפוטנציאל האישי
הטמון בהם בסביבת חיים מהנה ומאתגרת,
תוך מעורבות בקהילה.
בשנים האחרונות נוצר קשר מרגש וחם בין
ילדי 'גן שיבולת' בקריית חיים ,בהנהלתה של
רחל חזן ,לבין דיירי 'בית קסלר' .בפעילות
משותפת של משתתפי סדנת הגינון הטיפולי
ב'בית קסלר' ,הגיעו ילדי הגן לבקר במקום,
במסגרת יוזמה ברוכה של רחל הגננת ,של
הרחבת שיתופי הפעולה בתוך הקהילה.
'בית קסלר' נענה ליד המושטת וללב הפתוח
של הילדים ובחגים אנו עורכים ביחד
פעילויות שונות הקשורות לחגי ישראל
ולהקשרם החקלאי .לא פעם אירחנו פה ביד
רחבה את  35הילדים ,הצוות והמתנדבים,
שמגיעים במיוחד כדי לשמח ולשמוח ביחד.
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בשנת  2016חגגנו את שבועות ואת ט"ו
בשבט ,וגם השנה חגגנו יחדיו את ט"ו בשבט
בשיתוף פעולה וביצירתיות .אנו מצפים
לפעילות עתידית משותפת בנושא קליעת
שיבולים ,ובראש השנה לפעילות סתווית
לקראת חגי חודש תשרי .שיתוף הפעולה
תורם להבנת הילדים את צרכי האדם עם
המגבלה ,ועוזר להם להכיר בו כאדם שיודע
לתקשר ולהביע את עצמו על אף מוגבלותו.
הילדים ,שנמצאים שנתיים בגן ,אף יוצרים
קשרים אישיים במהלך המפגשים עם
דיירים ,שאחר כך ישובו וידברו עמם במפגש
הבא .ניכר כי הפעילות גורמת לתחושת
נינוחות אצל ילדי הגן ,על אף השוני והקושי
המתלווה למפגש עם האוכלוסייה האנושית
המיוחדת במעון .הדיירים נהנים ממפגש עם
פולקלור והווי מקומי של ילדי ישראל ,ואף
נתרמים מכך שהם מארחים ומעבירים את
הידע והמיומנויות השונות בתחומי הגינון
והטבע.

ילדי גן שיבולת ודיירי"בית קסלר"

סניף חיפה
בית מרים
"בית מרים" ,הינו מרכז יום שיקומי ,תעסוקתי
וחברתי המיועד לנכים בוגרים בני  18עד ,55
נפגעי מחלות שריר ועצב .מרבית המשתקמים
מרותקים לכיסאות גלגלים וזקוקים לעזרה

בפעילויות היום -יום .המשתקמים גרים בבית
הוריהם או בדיור מותאם עם מלווה בקהילה
ומגיעים למרכז מידי יום בהסעות מיוחדות.
ב"בית מרים" עוסקים המשתקמים במגוון

פעילויות תעסוקה ,העשרה חינוכית ,תמיכה
רגשית ,טיפולים פרא -רפואיים ופעילות
חברתית .לצד הצוות פועלים מתנדבים רבים
ומסורים ,שתורמים רבות לפעילות.

חוויות מטיול בדרום
מאת :אילנה נקוריאקוב ,משתקמת בבית מרים
אני וחבריי המשתקמים ,יחד עם בני משפחה,
מטפלים ,וצוות 'בית מרים' ,יצאנו לטיול
באילת .הטיול התקיים בשני מחזורים ,כל
אחד מהם למשך ארבעה ימים .בבוקר יום שני
יצאנו מנווה איל"ן חיפה דרומה לאילת .נסענו
באוטובוס מיוחד עם מעלון .למי שלא יודע,
מעלון הוא סוג של מעלית קטנה שמאפשרת
לעלות לאוטובוס עם כיסא הגלגלים.
בשנים האחרונות לא יצאנו לטיול גדול,
בגלל שהתכוננו למעבר לבית חדש .כולנו
ציפינו לטיול הגדול לאילת .אני נהניתי לצאת
מהבית ,לשנות אווירה ,לבקר במקומות
חדשים ולראות דברים שעדיין לא ראיתי
בעיר הדרומית .כך שהטיול לארבעה ימים
היה סוג של הגשמת חלום.

התארחנו במלון נהדר' ,ישרוטל ספורט
קלאב' ,שעבורי היה פינוק אחד שלם :הצוות
נתן לנו שירות מצוין והאוכל היה טעים ומגוון.
כמו כן ביקרנו במגוון אטרקציות .בדרך
לאילת עצרנו בבסיס חצרים בבאר שבע
לסיור במוזיאון חיל האוויר .ראינו מטוסים
מתקופות שונות וצילומים שמנציחים
אנשים ואירועים שונים בתולדות החיל.
ביקרנו במצפה התת ימי ,שם צפינו בהאכלת
כרישים ובריף הדולפינים ,שם נחשפנו לחיי
הדולפינים .ביקרנו בקניון  ,Ice Mallצפינו
במופע האקרובטיקה המפתיע WOW Splash
ובמופע המזרקות המוזיקליות .בדרך חזרה
ביקרנו ב'באר אברהם' בבאר שבע.
לפעמים חלומות מתגשמים!

תמונה קבוצתית של משתקמי 'בית מרים'
בטיול לדרום

מכתב תודה למתנדבת
מכתב אשר נשלח לאביבה דנקנר ,מתנדבת ב'בית מרים' .במסגרת התנדבותה ,אביבה מגייסת תרומות שיאפשרו
למשתקמים לצאת לסיורים לימודיים.
מאי 2017

אביבה יקרה,
משתקמי 'בית מרים' ,חברי קבוצת אמנות
ואני רוצים להודות לך על הסיור המרתק
במרכז 'קסטרא' שבחיפה .זו חוליה
בשרשרת של סיורים לימודיים הקשורים
למפגשים הקבוצתיים המתקיימים אחת
לשבוע ב'בית מרים' ונושאים אופי שונה,
מרגש ומרענן.
המשתקמים ציפו בהתרגשות לסיור
והתרשמו מאוד מהאמנויות המגוונות
אליהן נחשפו :ציורי שמן ,ציורי קיר ,פיסול,
צילום ,יצירה בזכוכית ועבודות פסיפס.
הם נהנו גם מתערוכת הבובות ,שסיפרה
את סיפורי התנ"ך ,ומארוחת הצהריים
הטעימה והמהנה במקום.
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הן המשתקמים שלהם זהו הביקור
הראשון במקום ,והן אלה שכבר ביקרו
בו בעבר ,תיארו את החוויה כמדהימה!
המראות וההסברים המפורטים שלך,
אביבה ,היו מעניינים מאוד ,קשרו את
החלקים השונים לסיפור שלם ,חידשו
ולימדו אותנו דברים רבים.
חשוב לנו להמשיך את השרשרת ולבקר
במקומות מיוחדים שכאלה .הסיורים
מחוץ ל'בית מרים' מרחיבים את עולמנו
ומעשירים אותנו בידע ובחוויות ייחודיות.
להוציא סיור כזה לפועל אינו דבר פשוט
וודאי שלא מובן מאליו .אנו מרגישים
שהשקעת מחשבה רבה בתכנון הקפדני,

דאגה רבה ותשומת לב לפרטים הקטנים
ביותר על מנת למלא את כל צרכינו .יש
לך ידע עצום ואת מעבירה אותו בכישרון
רב ובהומור ,וניכר שהשקעת בכך את כל
כולך.
אנו מעריכים זאת מאוד ומודים לך
על היוזמה ,התכנון ,התרומה שאפשרה
להוציא את כל זה לפועל ,הידע הרב,
הרצון והכישרון להעביר אותו הלאה.
דפנה הולנדר ,מנהלת "בית מרים"
והמשתקמים

סניף חיפה
מרכז השיקום והספורט חיפה
מרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה הינו
המרכז היחיד בצפון הארץ הנותן מענה הולם
לצרכים המיוחדים של נכי שריר ועצב  -ילדים,
נוער ומבוגרים  -בהם מטפלת עמותת "אילן".

במרכז השיקום והספורט פעילים המטופלים
במגוון נרחב של פעילויות ספורט ,הן באופן
פרטני והן בקבוצות קטנות ,של ספורט,
שיקום ,נופש ותרבות .המרכז מספק שירותים

גם לאוכלוסיות מגוונות של נכים באמצעות
מתקנים ואביזרים מיוחדים כדי למצות את
מירב האפשרויות לשיפור יכולותיהם הפיזיות
והמנטליות.

אליפות הארץ בשחייה לילדים ונוער
ב 4-ביוני  2017התקיימה אליפות הארץ לילדים
ונוער במרכז הספורט של איל"ן ברמת גן.
בתחרות השתתפו שמונה שחיינים ממרכז
הספורט איל"ן חיפה.
שחייניי הנבחרת הצעירה ,רום לוי ,אלון אליעז
ויוסף נוואטחה ,מתאמנים עם מאמנת השחייה
קארן ליבוביץ' סווט .השחיינים הצעירים,
אמג'אד חארוף ,ניקיטה פרוקופנקו ,חן ישראלי
וטליה בכור ,שוחים בהדרכתה של טניה קוריס.
השחיינים הפגינו יכולות טובות במים ,כולם
שיפרו את תוצאותיהם מאליפות החורף וכולם
חזרו הביתה עם מדליות.
במשחה השליחים שחו רום ,אלון ,אמג'אד ויוסף.
הקבוצה שלהם קטפה את המקום הראשון! כל
הכבוד!
שחייני אילן חיפה באליפות הארץ בשחייה לילדים ונוער

תחרויות בוצ'יה
מגוון תחרויות בוצ'יה התקיימו במהלך השנה
במרכז הספורט ברמת גן ,בהן לקחו חלק
ספורטאי מרכז השיקום והספורט חיפה
בהצלחה רבה.
• בטורניר המוקדמות שהתקיים בחודש
פברואר ,זכה רפי מנצור בתחרות היחידים
במקום הראשון ומוריס מוצפי במקום השני.
בתחרות הקבוצתית זכו במקום הראשון רפי
חנן ,נגה ויינשטיין ואיימן מסלחה ובמקום השני
זכו יואב דהן ,מוריס מוצפי ובת אל ברייטמן
הכהן.
• בחודש מאי התקיימה אליפות ישראל .בחצי
גמר הזוגות ניצחו מוריס מוצפי ורפי חנן את
הזוג מראשון לציון ועלו למשחקי הגמר.
לגמר הארצי לקבוצות עלו יואב דהן ,בת אל
ברייטמן הכהן ,אמג'ד זידאני ואיימן מסלחה,
לאחר שניצחו בחצי הגמר את הקבוצה מרמת
גן.
רפי מנצור הגיע לחצי הגמר ביחידים והפסיד
לאלוף מהשנה שעברה.
• במשחקי הגמר שהתקיימו ב 15-ביוני זכתה
במקום הראשון קבוצת איל"ן חיפה :יואב דהן,
בת אל ברייטמן הכהן ,אמג'ד זידאני ואיימן
מסלחה.
יואב ,שזכה בשנה שעברה בגמר הזוגות יחד עם
עקיבא פרבר ז"ל ,שנפטר השנה ,אמר כי אם
עקיבא רואה אותם מלמעלה הוא ודאי שמח
ואומר להם כל הכבוד.
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נבחרת הבוצ'יה של מרכז הספורט חיפה

המשתתפים בטורניר הבוצ'יה הקבוצתי

אליפות ישראל
לזוגות נכים
בטניס שולחן
מאת :אבנר בטיסט
באליפות ישראל לזוגות נכים בטניס שולחן
מתחרים נכים מבית הלוחם ומאיל"ן .בניגוד
לאליפויות אחרות לנכים קשים ,בהם יכול כל
נכה להשתתף ,אליפות זו פתוחה רק למדורגים
המסוגלים לעמוד בתנאי המשחקים בחו"ל
(למשל ,שחקן שמשחק בעמידה לא יכול
להישען על השולחן) .הנחיות אלה מגבילות את
מספר השחקנים שאיל"ן חיפה יכולים לשלוח.
השנה השתתפו בתחרות שנערכה בבית הלוחם
חיפה נציגינו ,אבנר בטיסט ורפי מנצור ,שזכו
במקום הרביעי בקטגוריה שלהם.
מרכז השיקום והספורט חיפה מברך את הזוכים.

אבנר בטיסט ורפי מנצור עם המדליות

סניף טבריה ,סניף ירושלים
סניף טבריה
יום כיף למשפחות איל"ן טבריה
מאת :חן חלינסקי ,סטודנטית לעבודה סוציאלית
יום הכיף למשפחות התקיים ב'בית איל',
הממוקם בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד .הוא
כלל ארוחת בוקר קלה ,הפעלה של ליצנית,
איפור פנים לילדים ,ריקודים ,תקליטן ,זמר
וארוחת צהריים .המשתפים נהנו מהבריכה
ומהמתקנים במקום .בין המשתתפים :העובד
הסוציאלי הראשי של איל"ן ,אבנר עוקבי ,וורד
שור ,עו"ס מרחב צפון .כל המשתתפים הביעו
שביעות רצון רבה מהיום וציפייה לאירועים
הבאים.

מבלים ונהנים ביום הכיף

סניף ירושלים
ביקור של המועדון החברתי בחוות 'צברי אורלי'
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי
רבים מאתנו גדלו על הסברס ,המאכל הקוצני
שהיינו קוטפים פעם עם מקל שמחובר
לקופסת שימורים כדי לא להיפצע .זיכרונות
אלו עלו בקרב חברי המועדון החברתי כאשר
הגיעו לביקור באתר הנגיש ,חוות 'צברי אורלי'
בדרכם מנופש באילת לירושלים.
חוות 'צברי אורלי' היא חוות גידולי הסברס
הגדולה בישראל ובמזרח התיכון .בחווה

נטועים  1,100דונם צבר ,זני פטנט מפיתוח
ישראלי .צבר אדום ,סגול ,צהוב וכתום חדשים,
ייחודיים ,בקנה מידה עולמי .הזנים פותחו
במשך  17שנה בישראל במטרה להיות בסיס
ייצור חומרי גלם לתעשיות המזון והבריאות
ופרי טרי למאכל יומיומי .לחוות אורלי יש
יחידת מחקר ופיתוח לתחומי תעשיית המזון.
קיבלנו הסבר על המקום וטעמנו מהריבות
הטעימות ,מדבש שהופק מפרחי הסברס

פסטיבל צמי"ד
מאת :נאוה לבון ,רכזת המחלקה התעסוקתית
פסטיבל צמי"ד הוא אירוע איכותי ומקצועי,
המעניק במה ליוצרים ולאמנים בעלי צרכים
מיוחדים .במסגרת הפסטיבל ,המתקיים
מדי שנה בירושלים ,נערך יריד המתאפיין
באווירת הפנינג .ברחבת כיכר ספרא,
תחת הדקלים ,הוצבו דוכני תצוגה ומכירה
של אמנים עם צרכים מיוחדים .בדרך
זו ניתן ביטוי ליצירותיהם ולכשרונם של
המשתתפים.
המחלקה התעסוקתית של סניף ירושלים,
הרואה חשיבות בהעצמת המשתקמים
ובנתינת ביטוי ליצירותיהם ,הציגה את
מוצרי הקרמיקה המיוחדים שהוכנו על ידם.
עוברי אורח רבים ועובדי העירייה הסתובבו
בין הדוכנים ורכשו מהעבודות.
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רינה מדריכת הקרמיקה ועבודות המשתקמים

בכוורת הסמוכה למקום ,מהחמוצים וגם
מהסחוג החריף .מהעלים הגדולים והבשרניים
הכינו תבשיל עם בצל  ,וכן סלט טרי עם שמן
זית וזעתר .קשה לדמיין כיצד ממוצר אחד
אפשר להכין כמות גדולה של מוצרים טעימים
ובריאים.
החברים למדו ונהנו מאוד מן הביקור
וממליצים על המקום כאתר מונגש וכחוויה
מהנה וטעימה.

סניף ירושלים
שבת אחים גם יחד
מאת  :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות
"אנחנו קהילות אחיות ,אמצנו קהילה את
אחותה ,אין בינינו קהילה חלשה או חזקה!
לשני הצדדים יש יכולות וכישורים לתרום,
לבנות ,לשנות ולהעשיר את חיינו .אני מאחלת
לכולנו שכמו שהשורשים של עץ האלון חזקים
ויציבים ,כך גם הקשר והחברות בינינו יהיו
חזקים ויציבים".
במילים מרגשות אלה בירכה כוכי צוריאלי,
חברת קהילה תומכת ,את תושבי הישוב
אלון .שיתוף הפעולה בין איל"ן וחברי הקהילה
התומכת לבין הישוב אלון ,מתפתח ומתחזק .זו
השנה השנייה שבה תושבי הישוב אירחו לשבת
חווייתית ומגבשת את חברי הקהילה התומכת.
החברים זכו לאירוח חם ומוקפד ,לנגישות
מרבית ,לארוחות מושקעות ,והכי חשוב,
לקשר המתהדק בין חברי הקהילות והיכרות
עם העולמות השונים.
החברים מאיל"ן שוחחו עם קבוצות של נוער,
ילדים ומבוגרים על ההתמודדויות של אדם עם
מוגבלות ועל ההצלחה להגיע להגשמה עצמית
ולחיים עם משמעות.
קשה לתאר את ההתרגשות של שי ,חבר
קהילת איל"ן ,שלא ביקר מאז הבר מצווה בבית
הכנסת ,ועלה לתורה בשבת .בית הכנסת ,כמו
כל מבני הציבור באלון ,נגיש לנכים מתוך
ראייה קהילתית של אחווה וחשיבה על האחר.

חיים קוזוחוביץ' מקהילת איל"ן כתב" :השבת
המשותפת הייתה חוויה מרוממת נפש .האנרגיה
החיובית ,ההסתכלות בגובה העיניים ,ההכלה
והפתיחות היו חוויה מתקנת לרוב החברים.
ההשקעה ניכרה בכל פרמטר!".
זו ההזדמנות להודות לקהילת אלון על הפעילות

המשותפת הענפה ועל האירוח המושקע
בשבת קהילה! לכל החברים שלוקחים חלק
ומשקיעים בתכנון ובביצוע ,יישר כוח!
המילים 'קהילות אחיות' מקבלות משמעות
ותוכן אמתי והחברות המתפתחת מרגשת
ומחממת את הלב.

חברי הקהילה התומכת מתארחים בישוב אלון

"בית תמר" ,מעון לילדים
ספרדית זה כוח
מאת :תמר אליהו ,מנהלת 'בית תמר'
הטרנד האחרון של שירים בספרדית השוטף
את ישראל לא פסח על 'בית תמר'.
בבוקר ובערב שומעים דיירי הבית שירים
בספרדית .המוסיקה הסוחפת והקצב משפרים

את מצב הרוח ,אך יותר מכך ,גורמים להעצמה
אישית .חלק מהדיירים ,שמתקשים מאוד
בקריאה ואינם יכולים לכתוב ,החלו ללמוד
ספרדית ,ביניהם הודיה בת ה" .17-אני אוהבת
את השפה" ,היא אומרת" ,השירים מזכירים לי

הודיה ופאני המתנדבת

את התקופה שגרתי בבית .אימא שלי ידעה
קצת ספרדית .לבת דודה שלי יש שיר שהוא
הצלצול שלה .הספרדית חיברה אותי לפאני,
המתנדבת מארגנטינה ,שהתנדבה ב'בית תמר'.
אהבתי אותה מאוד ,עד היום היא מבקרת
אותנו לפעמים .היא לימדה אותי לאכול בריא
ולהסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה" .
כמו כל אחד מאתנו ,גם דיירי 'בית תמר' נהנים
ממוסיקה שמאפשרת להם לבטא מנעד של
רגשות ,לשתף רגשית את הצוות ולהעצים את
יכולת התקשורת שלהם.
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סניף ירושלים ,סניף כרמיאל
"בית תמר" ,מעון לילדים
יום גיבוש לצוות
מאת :תמר אליהו ,מנהלת "תמר"
כחלק מראיית הצורך בחיזוק  ,גיבוש והעצמת
הצוות ב'בית תמר' ,בחרנו לצאת מגבולות ירושלים
ולבקר במקום בו הצוות טרם ביקר ואינו מכיר.
רמלה ,השוכנת במרכז הארץ ,מוכרת כעיר
מעורבת של יהודים וערבים ובעלת שוק
מקומי ססגוני הפועל בכל ימות השנה .לעיר
יש היסטוריה מפוארת הקשורה לעם ישראל
ושרידים מתקופות שלטון שונות.
קיימנו יום גיבוש צוותי לימודי השוזר למידה
וחשיפה תרבותית .ירדנו מירושלים בשעות הבוקר
לרמלה והתחלנו בשיט קצר בבריכת הקשתות.
הבריכה נכנסה למיתולוגיה הישראלית כאשר

שימשה כאחד מאתרי הצילום של הסרט 'חסמבה
ונערי ההפקר' .למרות  1,200השנים שחלפו מיום
הקמתה ,וחרף רעידות האדמה הקשות שהחריבו
חלקים גדולים מהעיר ,מהווה הבריכה עדות נדירה
לטיב המבנה ומשמשת דוגמה ומופת לאדריכלות
המוסלמית .בהמשך הגענו למגדל הלבן ,שם
טיפסנו  100מדרגות מסולסלות לתצפית יפה על
העיר ,כשבאופק נשקף מולנו הים התיכון .ירדנו
ונסענו למוזיאון רמלה ול'יד לבנים' ולבסוף קינחנו
בשוק המקומי.
האווירה הייתה נעימה ,הלימוד היה פורה והמאמץ
הפיזי עודד אותנו לקבוע יום נוסף .יישר כוח לצוות
שחזר לשגרת עבודה אינטנסיבית אחר הצהריים.

צוות בית תמר בביקור במגדל הלבן ברמלה

סניף כרמיאל
שיתוף פעולה עם מועדון 'להתחיל מחדש'
מאת :הנהלת סניף כרמיאל
ביוזמת שייקה זילברקלנג ,חבר הנהלת סניף
כרמיאל ,נולד שיתוף פעולה יוצא דופן עם
מועדון 'להתחיל מחדש' בכרמיאל .המועדון
מופעל על ידי המנהל לשירותים חברתיים
בעיריית כרמיאל והינו מסגרת יום לנערים
ונערות בגילאי  .15-21בני הנוער נהנים בו
מפעילויות העשרה ,חדרי פנאי וסביבה נעימה
התומכת בלימודים .הרעיון היה לנסות ולגייס
את הנוער במועדון לפעילות התנדבותית עם
ילדי איל"ן .הנהלת הסניף בירכה על הרעיון
והפעילות יצאה לדרך.
בשלב הראשון הוחלט על גיוס בני הנוער
ל'מצעד הפרוטות' ,ואכן ,הם נרתמו וביצעו
עבודה יפה בהתרמה בקניונים .כהמשך לשיתוף
הפעולה סוכם על התנדבות של חלק מהנערים
והנערות בבתי חניכי איל"ן ,כשבני הנוער

מגיעים לבתים לביקור ולפעילות משותפת עם
החניכים ,לעיתים בני אותו הגיל .המתנדבים אף
השתתפו ביום כיף ובסדנה שערך הסניף בט"ו
בשבט ובפורים.
כ 15-נערים ונערות מהמועדון לקחו על עצמם
חונכות במשפחות איל"ן ,אחרים השתתפו
בפעילויות שונות .שיתוף הפעולה הייחודי
מספק זווית נוספת לבני הנוער לגבי קבלת
השונה .כדי להתגבר על קשיי ההתמודדות,
הוחלט על מתן העשרה וכלים למתנדבים
הצעירים ,והם מתוכננים לצאת ל'בית קסלר'
ול'בית מרים' ,למפגש עם מנכ"ל איל"ן חיפה
ועם עובדת סוציאלית ,במטרה לקבל הדרכה
כללית בנוגע להתנדבות.
למרות הקשיים ,אנו מקבלים הדים חיוביים
מהמשפחות על הפרויקט ומתכננים שיתופי
פעולה התנדבותיים נוספים.

עדות מרגשת של אחת המתנדבות:
"שמי מור ,אני בת  ,17ובמהלך השנה
התנדבתי דרך עמותת איל״ן אצל משפחה
מקסימה מכרמיאל.
תחילה נפגשתי עם המשפחה במסיבת
חנוכה של הסניף כדי להכיר אותם ,ומיד
התחברנו.
במהלך שעות ההתנדבות קיבלתי יחס חם
ומשפחתי מהורי הילד ,עזרתי לאחיו הקטנים
בשיעורי בית ,שיחקנו יחד והילדים גם
שיתפו אותי בחיי היומיום שלהם.
שנת ההתנדבות לימדה אותי להעריך כל

רגע ,ובנוסף ,עזרה לי להבין טוב יותר את
הילדים של עמותת איל״ן ,ללמוד איך לבוא
לקראתם במצבי קושי ,לתמוך ולעשות את
המיטב בכדי לעזור להם ולמשפחותיהם,
וכמובן ,גם ליהנות מהרגעים המצחיקים
והשמחים שחלקנו .אשמח להמשיך להתנדב
גם בשנה הבאה מכיוון שנוצר קשר מיוחד
ביני לבין הילדים .אני מקווה שהתכנית
תתרחב ובני נוער נוספים ברחבי הארץ יזכו
להיות חלק מהחוויה המעשירה שחוויתי עם
המשפחה״.

שייקה זילברקלנג ורפי לוזון ,מנהל מועדון להתחיל מחדש

מסיבת פורים

יום חווייתי גדוש בפעילות נערך למשפחות לכבוד
החג ,בין היתר איפור הילדים בחסות בנק דיסקונט
כרמיאל ,סרט בחוצות כרמיאל ,המשך פעילות
במועדון רוטרי כרמיאל הכוללת ציור ויצירת
ליצנים מבצק סוכר ולסיום ,ארוחת צהריים.

פעילות ליצנים מבצק סוכר בפורים
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סניף מודיעין
סניף מודיעין
אירוע ההתרמה של הסניף

אילנה אביטל באירוע ההתרמה לסניף מודיעין

הענקת תעודת הוקרה לנועם אוטולונגי

תעודת הצטיינות
מנשיא המדינה
אור אלישע ,בוגרת סניף איל"ן מודיעין ,קיבלה
תעודת הצטיינות מנשיא המדינה ראובן ריבלין
עבור התנדבותה במסגרת השירות הלאומי.
בטקס המרשים והמרגש שנערך במשכן הנשיא
השתתפו יו"ר סניף איל"ן מודיעין ,עו"ד שלום
דהאן ,מזכירת הסניף ,אביבה ללזאר ,וחברת
הנהלת הסניף ,אידית מלר .אור אלישע נראתה
מאושרת וקיבלה תגובות חמות מההורים,
מהבוגרים ומילדי הסניף.
צילום :מתוך אתר מודיעין news ,22.6.17

אור אלישע מקבלת תעודת הצטיינות מנשיא
המדינה ראובן ריבלין
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סניף איל"ן מודיעין ערך בחודש פברואר אירוע
התרמה באולם עינן בקניון עזריאלי מודיעין ,שכל
הכנסותיו קודש לטיפול בילדי הסניף .לפני המופע
נערכה קבלת פנים חגיגית בגלריית אולם עינן,
שבה נוגנו שירים לועזיים וישראליים על ידי הרכב
מוזיקלי של 'עולם המוזיקה' ,המרכז ללימודי נגינה
בהנהלת רונית דר ,והוגשו לאורחים כיבוד קל ויין.
גולת הכותרת של האירוע היה המופע המיוחד
של הזמרת והשחקנית אילנה אביטל' ,נגיעות
של אושר' ,ששרה משיריה הידועים והציגה את
סיפור חייה .לפני המופע בירך את המשתתפים
ראש עיריית מודיעין ,חיים ביבס .מנכ"ל איל"ן,
שמעון צוריאלי ,ציין את הפעילות המבורכת של
הסניף והדגיש את תרומת העירייה למען שילוב
ילדי איל"ן בפעילויות עירוניות ,כגון העדלאידע
ומרוץ מודיעין.
יו"ר איל"ן מודיעין ,עו"ד שלום דהאן ,הודה לכל
האורחים והאורחות שרכשו כרטיסים לאירוע,
לחברי וחברות הנהלת הסניף ולתורמים וקרא
לכל המשתתפים לפתוח את הלב בפני המתרימים
ב'מצעד הפרוטות' .בהמשך ,הוענקה תעודת
הוקרה לנועם אוטולונגי ,לקול מחיאות הכפיים
הסוערות של הקהל .נועם הוא חייל צעיר המרותק
לכיסא גלגלים ,משרת ביחידה צבאית מסווגת
וממשיך לשירות קבע למרות נכותו הקשה.
צילומים :יגאל כהן ,פוטו מדיה

חיבוק למען דב ז"ל
באירוע מרגש שנערך במעמד קרובי משפחה ,מכרים וחברי הנהלה ,נחנך חדר ישיבות לזכר
חבר הנהלת הסניף ,דב הנץ ז"ל .בטקס התכבדה אלמנתו ,זהבה ,להסיר את הלוט מעל שלט
להנצחתו ,שהוצב בחדר הישיבות של הנהלת הסניף ,שגם נקרא על שמו.
צילום :מוטי בלימן

משפחת הנץ עם הנהלת סניף איל"ן מודיעין בפינת ההנצחה

סניף נהריה ,סניף נצרת
סניף נהריה
תלמידי 'רעות' תורמים לאיל"ן
מאת :סימונה בלסון ,יו"ר הסניף
ברצוננו להודות לתלמידי בית הספר היסודי
'רעות' על שם גולדה מאיר בנהריה ,למנהלת
בית הספר איריס מלכה-אללוף ולסגנית
המנהלת חגית זהר ,על תרומתם לסניף

איל"ן .הכסף נאסף בעזרת מנהיגות מועצת
התלמידים ,אשר יזמו הקמת קפיטריה ביום
ההורים שהתקיים בבית הספר .תודתנו גם
להורים שהתגייסו ואפו עוגות לטובת המכירה.

סניף נצרת עילית
בתי ספר בעיר נרתמים לטובת איל"ן
מאת :רינה בריל ,יו"ר הסניף

דביר מרצה לתלמידי בית הספר 'מנחם בגין'

בית ספר ״עצמון״ נצרת עילית

דוכן התרמה לאיל"ן בבית ספר "עצמון"

הקפיטריה בבית הספר "מנחם בגין"

דביר טכמן ,נער הלוקה בשיתוק מוחין ,הרצה
בפני תלמידי כיתות א'-ו' בבית ספר 'מנחם
בגין' .דביר סיפר על עצמו ,על הקשיים בהם
נתקל ועל היכולת להתגבר ולהשתלב .דביר
דיבר על איל"ן ועל העזרה והסיוע שהעמותה
מעניקה לו ולילדים נוספים המתמודדים עם
קשיים דומים .הילדים התעניינו ,הקשיבו
ושאלו שאלות .בעקבות ההרצאה הורי בית
הספר הקימו קפיטריה וההכנסות מהמכירה
הועברו כתרומה לאיל"ן.
בבית ספר 'עצמון' מקיימים מדי שנה
קפיטריית מוצרי מזון בריאותיים ,כשההכנסות
מהמכירות נתרמות לילדי הסניף .צוות המורים
והמנהלת מכינים את התלמידים ,מסבירים
על איל"ן ועל חשיבות התרומה .בנוסף ,מוקם
בבית הספר דוכן התרמה ,אליו יכולים הילדים
להגיע ולתרום ככל יכולתם.

הקרנת סרט ילדים
הנהלת מתחם דודג' סנטר בנצרת עילית הקימה אוהל בו הוקרנו סרטי ילדים .את הכרטיסים לסרט מכרו מתנדבי הסניף ,כאשר
ההכנסות נתרמו לטובת איל"ן .ההורים שהגיעו עם ילדיהם נחשפו לפעילות איל"ן בעיר.
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סניף פתח תקוה ,סניף ראשון לציון
סניף פתח תקוה
טקס חלוקת המלגות המסורתי של הסניף
בטקס שנערך במתנ"ס 'עולמות' בפתח תקווה
הוענקו מלגות לימודים למטופלי הסניף ונערך
מופע מחול של תלמידי בית הספר למחול
'עולמות' .בטקס נכחו ראש עיריית פתח תקווה,
איציק ברוורמן ובכירים נוספים מהעירייה ,יו"ר
עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר סניף איל"ן
בפתח תקווה ,גב' מלכה מכנס ,העו"ס הראשי
של עמותת איל"ן ,מר אבנר עוקבי ,תלמידים,
סטודנטים ובני משפחותיהם.
בין מקבלי המלגות ,אביחי ואורית ארוסי עוז ,שני
אחים ,חברי איל"ן מזה כ 20-שנה .שניהם למדו
במסגרות חינוך רגילות ,השתתפו בפעילויות
מרכז הספורט של איל"ן ברמת גן ולוו על ידי
סניף פתח תקווה במהלך השנים .אורית ,כיום
בת  ,25היא סטודנטית לחינוך ולומדת זו השנה
השלישית במכללת אור יהודה .אביחי ,בן ,23
לומד במכינת מחשבים באוניברסיטת אריאל.
אורית ארוסי עוז הודתה בהתרגשות גדולה
במהלך הטקס למלי ברקוביץ' ,העובדת
הסוציאלית בסניף בפתח תקווה ,וציינה שהמלגה
עוזרת מאוד לה ולאחיה במהלך הלימודים.

אורנה דוידאי סגנית ראש עיריית פ"ת ,ראש עיריית פ"ת איציק ברוורמן ,יו"ר איל"ן פ"ת מלכה מכנס ,עו"ס
איל"ן פ"ת מלי ברקוביץ ,יו"ר עמותת איל"ן רו"ח אהוד רצאבי והסטודנט אביחי ארוסי-עוז מקבל המלגה

סניף ראשון לציון
יום המעשים הטובים
בסוף מרץ התקיימה באולם הספורט 'אבני החושן' פעילות למשפחות סניף איל"ן ראשון
לציון לכבוד 'יום המעשים הטובים' .במסגרת הפעילות הגיעו בני נוער לרקוד ולהפעיל את
ילדי הסניף והופעלו במקום תחנות שונות של ציירים ,ספרים ,מאפרות ,מסאז' ומניקור,
להנאתם של ההורים ובני המשפחות.

תחנת ציור בפעילות 'יום המעשים הטובים'

ריקודי עם
בפסטיבל אשדוד
בהרקדה של חוגים לריקודי עם שנערכה בפסטיבל
'אשדודדאנס' ,לקחו חלק רקדני החוגים של
איל"ן ראשון לציון .המשתתפים בהרקדה לבשו
במהלכה חולצות אדומות עם לוגו איל"ן.

מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,מגיע לפעילות
יום המעשים הטובים
רוקדים בפסטיבל "אשדודדאנס"
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סניף רמת גן
סניף רמת גן בקעת אונו
אירוח ילדי הסניף במשחקי כדורגל וכדורסל
מאת :נטלי בר אור ,עו"ס בסניף

הלל גוטקין ואמו לירון במשחק כדורגל

מוחמד אלפרא במגרש הכדורגל

בשנה האחרונה התחלנו במהלך חדש של
שיתוף פעולה בין קבוצות הכדורגל והכדורסל
של הפועל רמת גן עם הסניף .במסגרת
המהלך ,הקבוצות מארחות במשחקי הבית
שלהן את ילדי הסניף ובני משפחותיהם
כאורחי הכבוד של הקבוצות .הילדים ובני
המשפחה יושבים ביציע הכבוד וצופים
במשחק .בהפסקה הכרוז קורא בשם הילד
ומזמין אותו ואת משפחתו לעלות למגרש,
שם מתקיים טקס מרגש ביותר ,בו מוענקים
לילד חולצת הקבוצה וכדור עליו מוטבעות
חתימות שחקני הקבוצה.
לסיום ,השחקנים והמאמן מחבקים את הילד
ומצטלמים אתו למזכרת .חוויה מרגשת ביותר
עבור הילדים והמשפחות.

מרכז הספורט ברמת גן
הדאבל הענק של קבוצת הכדורסל!
קבוצת הכדורסל בכיסאות גלגלים של איל"ן רמת
גן העניקה לעמותה כבוד רב כשזכתה באליפות
ובגביע המדינה! בפעם השלישית ברציפות זכתה
קבוצת הכדורסל בכיסאות גלגלים ,איל"ן ר"ג
בגביע המדינה .במשחק גביע המדינה שנערך

צילומים ממשחק גביע המדינה
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בחודש מרץ ניצחה איל"ן ר"ג לאחר שגברה על
קבוצת בית הלוחם חיפה  .57-49במחצית המשחק
 ,צפה הקהל בהופעה מרשימה על המגרש ,של
להקת הריקודים "גלגלי ראשון לציון" ,המשלבת
רקדנים עומדים עם רקדנים בכיסאות גלגלים.

בחודש אפריל הוכרזה הקבוצה כאלופת המדינה
לשנת  2016-17לאחר שניצחה את בית הלוחם
חיפה במסגרת משחקי הגמר של ליגת הכדורסל
בכיסאות גלגלים .יישר כח לשחקנים  ,למאמנים
ולמרכז הספורט ברמת גן!

צילום :יוסף אבי יאיר אנגל (ג'וחא)

סניף רמת הגולן ,סניף רעננה
סניף רמת הגולן
הצלחה גדולה ומרגשת
"לו יהי ,לו יהי ,אנא לו יהי"...עלתה שירתם של בוגרי
איל"ן מהגולן מעל הבמה ,בליוויו של JOHN FORD
 ,COLLEYזמר הרוק האמריקאי שהגיע לשיר במיוחד
עבורם .הקהל כולו עמד לכבודם ושר יחד איתם.
הכל החל כחצי שנה לפני האירוע ,כאשר לליאור
שווימר ואיציק איילון בעלי חברה להפקת מופעים,
הגיעה פנייה מיהודי אמריקאי בשם BENNETT
 ,ZIMEMANNאוהד ישראל והגולן בפרט ,שהביע
את רצונו לתרום מופע רוק של ג'ון פורד קולי (אמן
רוק אמריקאי מפורסם) לטובת אנשי רמת הגולן.
ליאור ואיציק איחדו כוחות עם חברת ג'ינג'ר הפקות
תוכן .הוחלט להפיק את האירוע כאירוע התרמה
למען ילדי איל"ן בגולן ,תוך מתן דגש על מועדון
מ.מ.ש (משפחות מובילות שינוי) אליו מגיעים,
צעירים בני  21למפגש שבועי.
אירוע ההתרמה היו מס' מטרות :הראשונה כמובן
התרמה למען ארגון איל"ן בגולן .המטרה השנייה,
לחשוף לעורר ולהגביר את המודעות של תושבי
הגולן ,לקיומו ,פועלו וחשיבותו של הארגון בגולן.
המטרה השלישית הייתה להעצים את מועדון
הבוגרים ,שמהווה מקום מפגש של צעירים מעל גיל
 ,21הפועל כיום פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים,
ולהשיג לו תקציב לשעות פעילות נוספות ,גם מחוץ
למועדון.
מה שייחד את הערב הזה הוא התהליך שעברו

צוות ההפקה ,המתנדבים והצעירים של איל"ן
לפני האירוע .במהלך התקופה ,נערכו פגישות עם
הצעירים ,בהן נערכה היכרות אישית ,הוסבר להם
על הפרוייקט ועל היותם חלק בלתי נפרד מהפקתו.
גם התורם עצמו מר  ZIMMERMANNהגיע במיוחד
לארץ לפגישה איתם .המנהל המוזיקלי של מקהלת
רמת הגולן ,תרם מזמנו כדי להדריך ולעבוד איתם
על העמדה מוסיקלית .חגית וולמן ,המדריכה שלהם,
הכינה איתם עציצים מאוירים למכירה.
מעבר לתרומה הכספית ,היתה לאירוע משמעות
עצומה .אנשים ובעלי עסקים שלא ידעו על הארגון
שפועל בגולן ,פתחו את הלב ,תרמו מתוצרתם
והתנדבו לתרום מזמנם להצלחת האירוע.
במהלך ההכנה לאירוע ,הפקנו סרט ,שגם הוא צולם
ונערך כתרומה .בסרט התראיינו בוגרי איל"ן ודיברו
על חשיבות המועדון עבורם ומה הוא נותן להם.
המופע שהיה אמור להתקיים בכפר חרוב ,שינה את
מיקומו ברגע האחרון בעקבות מזג האוויר הגשום
לאולם באפיקים .למרות מזג האוויר הקודר ,הגיעו
אנשים מכל הארץ לצפות במופע.
שמעון צוריאל ,מנכ"ל איל"ן ,שהגיע במיוחד לגולן,
עלה לברך את הילדים ולהודות לתורם.
אורי קלנר ,סגן ראש מועצה אזורית רמת הגולן,
שעלה לברך ,החליט לצטט את אחד הילדים שנכחו
באירוע "גם אני כאן!" על מנת להעביר את המסר

שיש לראות את כל האנשים בחברה .
בסוף המופע עלו בוגרי איל"ן לשיר עם הזמר והודו
בקול נרגש לתורם ולקהל שזיכה אותם במעמד
המרגש.
ברסי ספקטור ,עובדת סוציאלית ומתנדבת בהנהלת
הסניף בגולן כתבה לאחר האירוע:
"איל"ן באמת קיבל פוקוס והמועדון במיוחד .הכי
ריגש אותי הוא התהליך שהבוגרים עברו ,העצמה
ענקית .לא היו מגיעים לחוויה כל כך חזקה ,מקבלת,
אוהדת .חבר'ה שעד הרגע אחרון לא היו מוכנים
לעלות ובסוף עלו ,שרו ואף אמרו מילים בסוף
(בחור עם בעיות תקשורת) 2 .חבר'ה עם גמגום
ובעיות היגוי שרו סולואים!!! אני עדיין מנסה לעכל
את גודל ההצלחה" ...

בוגרי איל"ן בחזרות למופע

סניף רעננה
מסיבת חנוכה
למשפחות הסניף
מסיבת חנוכה שמחה ומלאה בפעילות
התקיימה עבור ילדי הסניף ובני משפחותיהם.
במסיבה השתתפו ראש עיריית רעננה ,מר זאב
בילסקי ,ח"כ נורית קורן ,יו"ר השדולה לילדים
בעלי מוגבלויות ,סגניות ראש העיר ,גב' רונית
וינטראוב ,וגב' סימה פרי ,מר אילן כהן יו"ר
הסניף ,גב' תמר שטראוס ומר אבנר עוקבי,
עו"ס ראשי איל"ן.

פתיחת 'מצעד הפרוטות'
בלשכת ראש עיריית רעננה
בטקס פתיחת יום ההתרמה בלשכת ראש עיריית רעננה ,מר זאב בילסקי ,העניק
ראש העיר את תרומת העירייה לאיל"ן .הטקס התקיים בהשתתפות מנהלת אגף
החינוך ,ד"ר נורית דנינו ,ומנהלת אגף הרווחה ,ד"ר רותי נאור.
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מימין לשמאל :מר שמעון מלול ,מזכיר הסניף,
מר זאב בילסקי ,ראש העירייה ,מר אילן כהן ,יו"ר הסניף

סניף תל אביב
בית ספר ״און״
בית ספר "און" נוסד על ידי עמותת איל"ן .כיום הוא מהווה מסגרת חינוכית מיוחדת בפיקוח עיריית תל אביב ומשרד החינוך .מתחנכים בו כ 140-ילדים
עם מוגבלויות פיזיות מגיל  6עד גיל  .21איל"ן תומך בבית הספר באמצעות שירותי עובדות סוציאליות שנותנות מענה הן לילדים והן לבני המשפחה,
ובפרויקטים מיוחדים רבים.

האקת-און
בבית ספר 'און' לומדים כ 140-תלמידים עם
שיתוק מוחין ונכויות מורכבות בעלי אינטליגנציה
תקינה ,בגילאי  .6-21בשל המוגבלות המוטורית
והקושי בשפה ,התלמידים מתקשים לשחק
במשחקים שכל ילד רגיל מסוגל לשחק .במהלך
ההפסקות התלמידים די משתעממים ,מכיוון
שאין להם משחקים מותאמים ללקויות שלהם.
ב 25-26-במאי נערך האקת-און בבית ספר 'און'.
האקתון הוא שילוב של  HackוMarathon-
(מרתון תכנות ועיצוב) שנמשך כ 30-שעות
רצופות .מי שעומד מאחורי ההאקת-און הם

מנהל החינוך ואגף המחשוב בעיריית תל אביב-
יפו ,אשר יזמו את פרויקט 'יש לי רעיון' ,המגשים
חלומות של מורי תל-אביב .עיריית תל-אביב
בחרה להגשים את חלומה של ענת רכטמן ,מורה
למחשבים בבית ספר 'און' תל-אביב.
החלום" :יצירת חצר עם משחקי ילדות חווייתיים
ומונגשים ,בדגש על עצמאות ואינטראקציה
חברתית".
ההאקת-און נערך בהשתתפות כ 100-מתנדבים,
בהם מתכנתים ,מהנדסים ,מעצבי מוצר
ואדריכלים ,יחד עם צוות בית הספר הכולל

מחנכות ,פיזיותרפיסטיות ,מרפאות בעיסוק
וקלינאיות תקשורת.
ההאקת-און נערך בהשתתפות עמותת מילבת
ועמותת  ,tomתיקון עולם מייקרס ותלמידי
תיכונט ובחסות של חברות רבות :בנק מסד,
משחקי שפיר ,נירלט DELL EMC ,Game is,
.Jelly Button
במהלך ההאקת-און נבנו כ 15-משחקים ,חלקם
מכניים וחלקם דיגיטליים ,ביניהם סולמות
ונחשים ,טאקי ,שחמט ,טריוויה ,סיימון ,חי צומח
דומם ,באולינג ועוד.

משחקי הילדות המונגשים בחצר בית ספר

חוויה מוסיקלית לתלמידים
מאת :שרון דרשן ,מחנכת כיתה ה' ומרכזת
השכבה הצעירה
בחודש מאי  2015ראיתי פרסום על כך שבפארק
יד לבנים בפתח תקווה עומד להתקיים מופע של
עמותת 'אימג'ן' ,בו יופיעו ,אלה לצד אלה ,אמנים
מהשורה הראשונה וילדים ובוגרים בעלי צרכים
מיוחדים .נרגשת מאוד קניתי שני כרטיסים
והלכתי למופע עם בתי.
קשה לתאר עד כמה המופע היה מרגש ,מהנה
מוסיקלית ומלא השראה!
חזרתי נפעמת כולי ,ובשיתוף עם שנהב ברמן,
מנהלת בית ספר 'און' ,התחלתי לפעול על מנת
שגם תלמידי בית הספר יזכו לפעילות מוסיקלית
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קסומה שכזו.
נפגשנו עם רועי טל ,אחד ממייסדי העמותה,
ובאופן מפתיע ,במקביל ,הגיע בנושא מייל מאגף
החינוך המיוחד בעיריית תל אביב ,ובעקבותיו זכינו
שעמותת  Imagineתתחיל לפעול בבית הספר.
לתפיסתנו ,כל ילד זכאי לחוות חוויות מוסיקליות:
בהאזנה ,בנגינה ,בשירה ואף בתנועה.
הפעילות במהלך השנה הייתה קסומה .תלמידי
כיתות א'-ד' שהשתתפו בפעילות נהנו מאוד,
שרו בקבוצה ,שרו סולו ,ניגנו בכלי נגינה שונים,
התנסו באפליקציות מוסיקליות מגוונות ונתרמו
מבחינות רבות.
יישר כוח לעוסקים במלאכה.

חוויה מוסיקלית בבית הספר

סניף תל אביב
בית ספר ״און״
המסע לפולין ,בזכות ולא בחסד
"אני מאמין בשמש גם כאשר אינה זורחת .אני
מאמין באהבה גם כאשר אינני חש בה .אני מאמין
באלוהים גם כאשר הוא שותק"
(מתוך כתבים שנמצאו במקום מסתור של יהודים)
המסע לפולין הוא חוויה ייחודית המהווה שיא
של פעילות חינוכית בנושאי ההיסטוריה של עם
ישראל ,עוצמתו הרגשית של המסע מתרחש על
רקע של גיל ההתבגרות ,בו מתפתחת העצמאות,
הזהות האישית והקשרים הבינאישיים של הנער.
לפני  14שנים ,בית ספר און הוציא את משלחתו
הראשונה לפולין במסע בעקבות שואה ופרץ את
הדרך לתלמידים עם נכויות פיזיות ולהיות חלק
אינטגרלי ממדינתם ולהיות שווים לקבוצת גילם.
גם השנה ,בית ספר הוציא את כיתה יב למסע
הייחודי והמרגש.
השנה יצאו  9תלמידים ואיתם  12אנשי צוות
מלווים אשר תפקידם ,בין היתר ,מתן עזרה
אישית ,סיוע ותיווך .קבוצה זו עברה תהליך הכנה,
חינוכי ,לימודי ורגשי ,שהתחיל בתחילתה של
השנה ושיאו היה במסע לפולין .הצוות ,שהורכב
ממטפלים רגשיים ,מטפלים פרא רפואיים,
סייעים ואנשי חינוך ,התכונן למסע וזאת כדי
ליצור נגישות סביבתית מקסימלית לתלמידים.
הקשיים שחווים תלמידינו זהים ,אם לא עוצמתיים

יותר ,מקבוצת השווים שלהם .מושגים כגון:
עצמאות ,התבגרות ,זהות אישית ,יכולות והעצמה
אישית ,קיבלו דגש מהותי במסע.
בשיחות הקבוצתיות שהתנהלו לפני המסע,
בזמן המסע ובסופו .ראינו שהתלמידים עוברים
תהליך משמעותי מאוד .לדוגמה ,נ' תלמיד עם
נכות פיסית קשה ,התרגל לצורת טיפול מסוימת,
התלמיד העלה את חששו האמיתי מטיב הטיפול
אשר יקבל במהלך המסע .בסיכום המסע נ' ציין
כי עבר תהליך התבגרותי חשוב וכי גילה על עצמו
יכולות שלא הכיר .נ' ציין כי למד לבקש עזרה ולא
רק לקבל עזרה ובנוסף למד דרכים כדי להגבר
על הפחדים שלו .מ' לעומתו העלתה את הנושא
החברתי ,מ' אמרה ,לפני המסע ,כי חוששת מיחס
חבריה כאשר תהיה במצוקה רגשית .בסיכום
המסע מ' אמרה כי הופתעה לטובה מחבריה וכי
גילתה אכפתיות ותמיכה מצד חבריה לכיתה.
אנו המלווים גילנו צדדים הן רגשיים אישיים והן
חברתיים בתלמידנו שלא היינו יכולים לשער או
לנחש אם לא היינו מלווים אותם במסע .יכולות
רבות שצפו באופן ספונטני שגם התלמידים לא
היו מודעים להן .דוגמה מצוינת היא ל' תלמיד
שבגבולות בית ספר מאוד נתמך על ידי צוות
הסיוע ונתפס כתלמיד שמתקשה בסיטואציות

חדשות ובקשיי הסתגלות .בפולין הציג התלמיד
תמונה אחרת לגמרי .יכולות הסתגלות נפלאות
ומתאימות לגיל כרונולוגי ובנוסף יכולות חברתיות
מרשימות.
המסע הזה אישר את מה שכבר ידענו ,כל אדם
עם לקות וללא לקות יכול להתפתח ,ללמוד,
ללמד ולהוות גורם משפיע על עצמו ועל אחרים.
אנשים עם לקות הם חלק אינטגרלי ,ובלתי ניתן
להפרדה מהנוף של מדינת ישראל .חייבים לתת
שוויון הזדמנויות לכל אדם בין הוא עם לקות או
ללא לקות.
מקווים להמשיך את המסורת החשובה עוד שנים
רבות .ולתת לתלמידנו את המגיע להם ,בזכות,
לא בחסד.

"בית חנה" ,מרכז יום
ביקורו של הסופר והמוסיקאי רועי סלמון
מאת :כפיר מרמרלי ,חבר במרכז היום
ביום שני בא לבקר במרכז שלנו הסופר רועי סלמון
שכתב את הספר "כמעט שם" ,ספר שקראנו יחד
במרכז היום .הוא סיפר לנו על עצמו ,על פחדיו
בילדותו ,על מורה שבמקום לעודד אותו רפתה
את ידיו ,למרות זאת הוא לא התייאש ,המשיך
לכתוב והצליח .אנחנו הזדהינו מאד עם הדברים
שסיפר לנו .רבים מאיתנו מלאים בפחדים ,לא
בטוחים וזקוקים לעידוד .בשבילי גולת הכותרת
של הביקור הייתה שרועי לקח אחד משיריי
והלחין אותו .זה היה חלום שהתגשם .כשכתבתי
את השיר כשהייתי קטן ,לא חשבתי שהשיר
יגיע לרמה כזו שהשיר יהיה מולחן ויושר בפי
רועי .רועי קרא חלק מהשירים שלי ובחר בשיר
שכתבתי כשהייתי קטן להלחנה .ישבתי עם רועי
והגיטרה שלו ,היה בינינו חיבור מצוין ,רועי שר
את הבתים והפזמון אני הצטרפתי בסיפארט
התוצאה שיר מקסים ,אני מצפה שיקליטו את
השיר באולפן והוא יצא כסינגל .ברצוני להודות
לרועי על המתנה הנפלאה שהעניק לי.
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כשהייתי קטן  /כפיר מרמרלי
כשהייתי קטן פחדתי משחור הלילה
והפחיד אותי גם בן אדם בלי שיער
אז ברחתי לשירים ומצאתי נחמה
מאותם הפחדים יצרתי מנגינה
כשהייתי קטן לא ידעתי אהבה
חשבתי להיות לבד ,זאת התשובה
נאחזתי בלבד שאיש איתי לא ידבר
למרות שבגדול חיפשתי חבר
עברו השנים ,השתנו הפנים
ויש לי אותך היום
מוקף בחברים ובאנשים שאוהבים
ויש לי עוד על מה לחלום
אז בגדול יש שונים יש דומים ויש אחרת
ובנינו כולנו בני אדם

אני לא מכיר תראו לי אחד
שבחר להיות בודד בעולם
אז אולי זה הזמן לנסות להתקרב
וכך בסופו של דבר יהיה טוב
אני אחרת מודה זה לא אומר
שפחות שווה
ויש אלף סיבות אחד כמוני לאהוב

סניף תל אביב
"בית חנה" ,מרכז יום
ביקור נציגות ה NCJWA -במרכז היום

מאת :סילבינה פרוינד :מנהלת איל"ן תל אביב

במהלך חודש מאי זכינו לביקור נציגות
ה, ,NCJWA-ארגון המאחד נשים יהודיות
מאוסטרליה ,שבאו להתרשם ממרכז היום
הזמני שלנו ומאתר הבנייה של מרכז היום
החדש ברחוב פנחס רוזן בתל אביב.
נציגות הארגון הגיעו לרגל ועידה בינלאומית
של הארגון ,שהתקיימה בתל אביב.
במסגרת הביקור הצגתי בפניהם את המבנה
בהקמה ,סיירנו בתוכו וההתרשמות הייתה
גדולה .לאחר מכן סיירנו במרכז היום הזמני
והצגנו בפניהן את הפעילויות החדשות,
שלמרות הצפיפות ממשיכות להתקיים ללא
הפסקה .חנה לאור ,יו"ר איל"ן תל אביב ,סיפרה

לקראת יום
הזיכרון
וחג העצמאות
מאת :דניאל בסלוב וטל אשכנזי ,חברי מרכז היום
איל"ן תל אביב
בתחילת היום ראינו את הסרט "אח שלי
הגדול" .בסרט מסופר על משפחה שכולה ואיך
האח הצעיר מתמודד עם האובדן של האח
הגדול .הוא התמודד עם זה בדרך שלו .אחרי
הסרט הייתה היכרות עם מתנדבי אלקטרה ודנו
על הסרט.
היו גם חיילים מחיל האוויר וכל קבוצה הכינה
את דגל ישראל .אנחנו הכנו דגל עם הסמל
והרצל (זה היה הנושא המרכזי של הדגל) .כל
אחד אמר מהו ישראלי בעיניו והוספנו לדגל
לדוגמה :פלאפל ,מטוס ,אבטיח.
אחרי שהחבר'ה הלכו הייתה הרצאה על מלחמות
ישראל ,זה היה מאוד מרשים ומאוד נהנינו מזה
והיה כיף לשמוע .אנו חושבים שצריך לעשות
כאלה הרצאות כמה שיותר.
בעינינו היום הזה היה מושלם ביותר עם חיילים
ומתנדבי אלקטרה ,שילוב מנצח .נשמח לשלב
חיילים באופן קבוע.

אילן תל אביב מרכז יום ,יום הזיכרון
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להן על הצרכים לסיום הפרויקט ואני זילברמן,
מנהלת המרכז ,הציגה את המוצרים החדשים
לשיווק פרי עבודתם של חברי מרכז היום.
הביקור היה מוצלח וחברות הארגון יצאו נלהבות
ומצוידות במוצרים יפים שרכשו מהחברים.

ביקור במרכז היום הזמני של תל אביב

ביקור באתר הבנייה של מרכז היום החדש של תל אביב

יום מנהגים,
סיפורי עם ומאכלי עדות

מאת :דניאל בסלוב ,חבר מרכז היום איל"ן
תל אביב
את היום המיוחד הזה הכנו מראש .שבוע
קודם לכן נפגשנו עם עו"ס המרכז ,שריכזה
את האירוע .כל חברי מרכז היום והצוות
התחלקו לארבע קבוצות אזוריות לפי
העדות.
 .1בריה"מ לשעבר ומזרח אירופה
 .2תימן ,מרוקו ומצרים
 .3תורכיה ובולגריה
 .4פרס ,אתיופיה ,דרום אפריקה והפיליפינים
הצטרפו אלינו  18מתנדבים מחברת
'אלקטרה' .הם עזרו לחברים בהיכרות
ובבחירת סיפור או מעשייה מהמדינה
שממנה באו.

כל קבוצה הציגה את הסיפור או המעשייה
שנבחרה ,או שהמחיזו מנהג שמאפיין את

הארץ .האולם היה מקושט בדגלים של כל
הארצות שהצגנו.
לאחר מכן התכנסנו באולם הגדול וכל
קבוצה ערכה על השולחן את המאכלים
שהביאה ,למשל :מאתיופיה קיבלנו
אינג'ירה ,מבולגריה מרק יוגורט ,מתורכיה
מאפי גבינה ,ממרוקו קוסקוס וכו'.
כל קבוצה הסבירה על המאכל המאפיין
אותה.
בסיום היום שמענו הרצאה וצפינו במצגת
שהעבירה מנהלת מרכז היום ,שסיפרה
על המדינה ממנה היא באה :בוליביה .היא
סיפרה על מנהגים מאד מיוחדים ומוזרים.

לסיכום ,כשמדברים על עדות וארצות,
המוצא עוזר לנו להכיר טוב יותר האחד את
השני ולשמוע פרטים נוספים על החברים
שלנו .האוכל היה מאוד טעים.

בית ספר ונצואלה
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.

לימודי איכות הסביבה בבית ספר ונצואלה

במסגרת הנושא השנתי ,איכות הסביבה ,יצאו
תלמידי כיתות ורד ואורן לסיור לימודי בפארק
אריאל שרון (חירייה) .במהלך הסיור האזינו

התלמידים להסברים על האופן בו הפך הר הזבל
לפארק יפהפה ,וצפו בסרטון קצר המסביר את
התהליך .לסיום ,התקיימה סדנה ובה מיששו

התלמידים והריחו צמחי תבלין ,ואז הכניסו אותם
לשקיקי בד שקיבלו במתנה הביתה.

להיות אזרח :ילדי בית ספר
זהותונצואלה שלח את עמי:
מקבלים תעודת
קייטנת פסח
במסגרת הנושא השנתי ,להיות אזרח ,למדו
תלמידי כיתות ט' על משמעות תעודת הזהות
והפרטים הרשומים בה .כפעילות מסכמת יצאו
התלמידים לסניף משרד הפנים בתל אביב
לקבל תעודות זהות .צוות גדול בסניף קיבל

את התלמידים במאור פנים .כל תלמיד ענה על
שאלון בעזרת לוח תקשורת או מכשיר תקשורת
קולי ,מסר תמונת פספורט וקיבל במקום את
תעודת הזהות הראשונה שלו .המעמד היה מרגש
לתלמידים ,לצוות וגם לעובדי משרד הפנים.

ביה״ס ונצואלה

קייטנת פסח יצאה לדרך בסימן של
עשייה וחוויה .נושא הקייטנה היה מכות
מצרים ובכיתות הכינו דמויות צפרדעים
מחומרים ממוחזרים .כל שתי כיתות חברו
יחדיו למשחק חווייתי של 'שלח את עמי',
ובאמצעות עזרים ותקשורת תומכת חליפית
התנסו במכות מצרים השונות .התלמידים
שיחקו 'חפש את משה' בכיתות במשחק
רמזים ,ענו על חידות הקשורות לחג בעזרת
'מצה עוברת' והכינו עוגות שוקולד ממצות.
הקייטנה נחתמה בהופעות מוסיקאליות
שנערכו במקביל בכל החטיבות .צוות
מורי המוסיקה ובני השירות ניגנו שירי
חג ומשחק ,וטריו בנות בכלי קשת ניגנו
בהתנדבות מוסיקה קלאסית להנאת
התלמידים .השמועות מספרות שזו הייתה
קייטנה עליזה במיוחד.

אורי ,תלמיד כיתה ט' ,מקבל תעודת זהות במשרד הפנים
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