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מרכז הספורט ברמת גן – אימפריית כדורסל בכיסאות גלגלים

מחנה הקיץ לבוגרים

דבר יו"ר הועד המנהל

העשייה האינטנסיבית בכל מוסדות איל"ן
ממשיכה בקצב .מרכז היום בתל אביב ייחנך
בקרוב ,ולזה שבירושלים תונח אבן הפינה
בתחילת שנת  .2018אנו ממשיכים לפעול
לקידום ושיפור איכות חייהם של מטופלי
איל"ן ומגבירים את מאמצינו התמידיים לגיוס
המשאבים ולפיתוח וייעול השירותים והסיוע
השיקומי לנכי איל"ן.
קייטנות קיץ  2017עברו בהצלחה מרובה
וכבכל שנה זכו ילדי איל"ן לחוות חופשת קיץ
מהנה ועשירה בפעילויות ,בעזרת מתנדבי
איל"ן המסורים.
הפעילות הבינלאומית מתרחבת .הקשרים
עם קוריאה מתהדקים ובאביב הקרוב תגיע

משלחת גדולה עוד יותר לביקור בארץ ובאיל"ן.
אנו ממשיכים בכוחות משותפים ובעזרת
משרד החוץ בפעילות לקבלת סטטוס גוף
מייעץ מטעם הוועדה הכלכלית החברתית של
האומות המאוחדות ,ופועלים לקיום תערוכה
במוסדות האו"ם בניו יורק ובג'נבה .להקת
"גלגלי ראשון לציון" ,בניהולו של שמעון קינן
חברנו ,הוזמנה להופיע בפני הקהילה היהודית
באיסטנבול באביב הקרוב ועוד ידנו נטויה.
גם הספורטאים הפארלימפיים שלנו זוכים
לחזור עם שלל מדליות מתחרויות בינלאומיות.
קרולין טביב חזרה עם מדליית זהב מאליפות
ארצות הברית הפתוחה בטניס שולחן .ענבל
פיזרו ומרק מליאר חזרו מאליפות העולם
בשחייה שהתקיימה במקסיקו עם שתי
מדליות ארד לכל אחד מהם.
בחודש דצמבר הענקנו בשיתוף בנק הפועלים
מלגות להשכלה גבוהה לסטודנטים של איל"ן,
מתוך אמונה שהשכלה גבוהה הינה המפתח
להשתלבות בשוק העבודה החופשי ובחברה
בכלל .ביום המודעות הבינלאומי לאנשים עם
מוגבלויות הצגנו בכנסת תערוכת ציורים של
החברים ממרכזי היום וממעונות איל"ן ושל
תלמידי בתי הספר בהם איל"ן תומך .נפעמנו
כולנו מכישרונם האמנותי של הציירים
וממסירות הצוותים המקצועיים אשר מדריכים
אותם במהלך כל השנה.
בסוף חודש דצמבר סיים את תפקידו ופרש
לגמלאות שמעון צוריאלי ,ששימש כמנכ"ל
איל"ן בעשרים השנים האחרונות .את שמעון
פגשתי לראשונה עת נבחרתי לשמש כיו"ר
העמותה .כבר אז שמעון היה מנכ"ל ותיק
ודומיננטי .למרות מטה ההנהלה המצומצם,
ידע שמעון לנווט ולשלוט בכל הקורה
בעמותה .שמעון ידע להפגין נחישות מחד
אך רכות וחמלה לאלה הזקוקים לה ,וכל

זאת מתוך ההכרה וגאוות היחידה בעמותת
איל"ן .העמותה בתקופתו של שמעון עברה
מהפכה ניהולית .מיחידות עצמאיות ליחידות
המתנהלות בתוך מסגרת הנקבעת על ידי
הוועד המנהל של העמותה .בתקופה זו הובלנו
יחדיו את העמותה לכתיבת חזונה ולתוכנית
עבודה לשנים קדימה .יחדיו התרגשנו לקבל
את פרס ישראל בשנת  2010בשם הארגון
הנפלא שלנו .יחדיו נפרדנו מאנשים יקרים
ממייסדי איל"ן שהלכו לעולמם ,אך השאירו
אחריהם צוואה לחיים ,ומורשת שבעקבותיה
עלינו להמשיך לחתור להישגים.
החל מחודש ינואר  ,2018ייכנס לתפקיד מנכ"ל
איל"ן ,מר בועז הרמן ,שנמצא ראוי לתפקיד
חשוב ומאתגר זה על ידי הוועד המנהל של
העמותה.
עלינו לנצל את חילופי הגברי לחשיבה
מחודשת על חזון איל"ן לשנים הקרובות
ועל דרכי הפעולה ,תוך התמקדות בנושאים
הבוערים כיום ,מה הצרכים של חברינו עם
המוגבלויות .כיצד אנו משתלבים ודוחפים
קדימה ומתאימים עצמנו למאה ה .21-כיצד
אנו מגייסים מתנדבים נוספים ואמצעים
נוספים.
הצרכים רק גדלים והמקורות הולכים
ומצטמצמים .אסור לשקוט על השמרים,
חובה עלינו לחתור להצטיינות ולעשייה תוך
שאנו שואלים את עצמנו כל בוקר מחדש,
האם מה שעשינו אתמול היה נכון ומה עלינו
לשפר ולהיטיב היום ומחר .בועז נכנס לנהל
את העמותה בתקופה מאתגרת מאין כמוה.
כל חברי ההנהלה ואנוכי נתמוך ונסייע.
אני מאחל לו הצלחה רבה.
אהוד רצאבי
יו"ר הועד המנהל

איל"ן2017 ,
צילום :התאחדות ספורט נכים

קייטנות קיץ 2017

הישגים בינלאומיים בספורט פראלימפי

תערוכת "הצבעים שבלב" בכנסת
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דבר מנכ"ל איל"ן היוצא  -אגרת פרידה
 .₪מרבית הכסף הגיע מתורמים יקרים בארץ
ובחו"ל.
ואם מדברים על תנופת פיתוח ,אי אפשר
שלא להודות לקרן לפיתוח שירותים של
הביטוח הלאומי ,שמלווה אותנו בתמיכה
בעצה ובהדרכה ,ובכל פרויקט שאנו מוציאים
לפועל ,ועל כך תודתנו.
בבואי לסקור את העשייה בשנים אלו אני
גאה יותר מכל על פיתוח הפרוגרמה של
מרכזי היום השיקומיים .ממחלקה תעסוקתית
ששימשה מעון "בייביסיטר" לנכים קשים,
וסבלה מגירעון תפעולי שוטף ,פיתחנו יחד עם
משרד הרווחה ,קרן סאקטא-רש"י והביטוח
הלאומי ,את הפרוגרמה של מרכזי היום באגף
השיקום .המרכזים מיועדים לנכים קשים שלא
יכולים למצוא מענה בתעסוקה אחרת וגם לא
במפעלים מוגנים.

אחרי  20שנה כמנכ"ל איל"ן הגיע זמני לפרוש
ולפנות את הדרך למנכ"ל צעיר וחדש.
היו אלה  20שנה של עשייה אינטנסיבית
ומרתקת .שנים שבהן נחשפתי לעומקה של
העשייה החברתית שיקומית באיל"ן ,להיקף
הפעילות ולמתנדבים והעובדים המופלאים
העושים במלאכה.

על פי הפרוגרמה החדשנית ,הנכים הבוגרים
הגרים בקהילה ,מגיעים יום יום למרכז
ומקבלים בצד תעסוקה מוגנת המותאמת
להם אישית ,גם טיפול פרא רפואי ,השלמת
השכלה ,פעילות חברתית ענפה ,ובקיצור ,סדר
יום מגוון ומלא שעונה על כל הצרכים.
הצלחת מרכזי היום הראשונים של איל"ן
בחיפה ובבאר שבע הביאה בעקבותיה החלטה
על הרחבת המסגרות שאיל"ן מפעילה (חיפה,
באר שבע ,תל אביב וירושלים) ולעוד מסגרות
רבות שנפתחו על ידי עמותות אחרות.

השנים הללו התאפיינו בתנופת פיתוח ,שספק
אם יש דומה לה בהיקפה בארגון מתנדבים
אחר .בשנים אלה בנינו (ואנו עדיין בשלבי
בניה) ארבעה מרכזי יום :מרכז יום בית מרים
בחיפה ,מרכז יום בית חנה בתל אביב ,מרכז יום
בבאר שבע (נבנה על ידי העירייה בהובלתנו
והועבר לשימושנו) ,ובימים אלו אנו מתחילים
בבניית מרכז חדש נוסף בירושלים .בנוסף,
נבנה מעון בית קסלר בחיפה ובית חדש למעון
הילדים בית תמר בירושלים .כמו כן ,נערכו
שיפוצים נרחבים בשני מרכזי הספורט ברמת
גן ובחיפה ,כמו גם במעון גילה בירושלים.

בשנים אלה הרחבנו את מסגרות הקייטנות,
את מספר המועדוניות ואת תקציב וועדת
העזרה – הסיוע הכספי לנכים ברכישת אביזרי
שיקום – שאין לו אח ורע בעמותות אחרות,
לא בהיקף ולא במגוון הנושאים.

תנופת הבנייה וההצטיידות בכל המוסדות
הסתכמו בשנים אלו בלמעלה מ 120-מיליון

נפתחו סניפים חדשים ומספר המטופלים
הנעזרים בעמותה צמח בצורה ניכרת.

היה זה שינוי מהותי שהובילה איל"ן בהתייחסות
לאוכלוסיית הנכים הקשים שגרים בקהילה,
ושעד אז לא היה להם מענה .זוהי דוגמא ליכולת
ההשפעה של ארגון מתנדבים עם נחישות
ומקצועיות ורוח של נתינה ללא גבולות.

בצד כל ההשקעות והעשייה הנרחבת בשנים
אלו ,הקפדנו על מענה לדרישות הרגולציה
המחמירה משנה לשנה ועל איתנות פיננסית,
שמבטיחה המשך פעילות .תקציב העמותה
ומחזור הפעילות צמח מכ 36-מיליון ₪
ללמעלה מ 100-מיליון  ₪בשנת .2017
זכיתי לעבוד עם מתנדבים ותורמים שהם
ארץ ישראל היפה במיטבה ,עם עובדים
מקצועיים ,בעלי שאר רוח ומסירות יוצאת
דופן .בזכות החזון והתנופה של מייסדי
העמותה ,המתנדבים והעובדים לאורך השנים,
ובזכות ההישגים של העמותה בשיקום הנכים
ובהשגת מטרותיה ,זכתה העמותה 12 ,שנה
לאחר תחילת כהונתי ,בשנת  ,2010בפרס
ישראל למפעל חיים.
אני מביט אחורה בסיפוק רב על מה שנעשה
וצופה קדימה בידיעה שהעמותה בדרך הנכונה
להמשיך ולהצעיד את איל"ן לאתגרים של
השנים הבאות.
תודתי נתונה לוועד המנהל וליו"ר רו"ח אהוד
רצאבי ,שליוו אותי בגיבוי ובהכוונה לאורך
כל הדרך .תודה אישית לכל אחד ואחת מן
המתנדבים והעובדים .הייתה זו חוויה מאלפת
וזכות נעימה לעבוד אתכם.
אני מפנה את מקומי למר בועז הרמן ,שנבחר
לשמש כמנכ"ל איל"ן החל מה 1-בינואר
 .2018אני מאחל לבועז ,שניחן בכל הכישורים
הדרושים ,שיוביל את איל"ן לשינויים
המתבקשים בצד שמירה על הרוח ,המטרות
וההישגים של העמותה .אני בטוח שתושיטו
לו יד לסיוע ולעבודה משותפת כשם שנהגתם
איתי.
אסיים בתפילה ובתקווה שהאיל"ן ימשיך
לפרוח ולשגשג ,ולהצמיח ענפים ופירות
חדשים לרווחת כל החוסים בצילו והאוכלים
מפירותיו.

שלכם בהערכה רבה,
שמעון צוריאלי

עורכת ומפיקה :שני קנזי ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
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דבר מנכ"ל איל"ן הנכנס
שליחות ומחויבות עמוקה ולא פחות חשוב,
מתוך אהבה גדולה אשר מאירה את חייהם
של בעלי מוגבלויות ,ותורמת לשיפור מתמיד
ויומיומי באיכות חייהם.
כיום ,לא ניתן לדבר על הסיוע לאוכלוסיית
הנכים במדינת ישראל מבלי להזכיר את איל"ן
– עמותה מובילה שייצרה תשתית איתנה
לטיפול ושיקום נכים.

בסיורים שאני מקיים בשטח ובפגישות עם
אנשי המקצוע והמתנדבים ,אני פוגש אנשים
עם אור בעיניים ,שפועלים מתוך תחושת

אני מודה ליו"ר מר אהוד רצאבי ולחברי
הנהלת איל"ן על האמון שנתנו בי ,מבין
את כובד האחריות ומודע לאתגרים הרבים
העומדים בפנינו .אתגרים אלה אינם מרפים
את ידיי ,ההיפך הוא הנכון .אני מפשיל שרוולים
וחדור מוטיבציה להמשיך ולהוביל את הארגון
קדימה ,בדרך שנסללה בעמל רב.

אחד האלמנטים הבולטים בהם נתקלתי,
הוא שבאיל"ן מתמקדים בראש ובראשונה
באדם ולא במוגבלות .עקרון זה מורגש היטב,
משתקף בעבודת הצוות ומחלחל לתחושת
השייכות של חברי העמותה והמשפחות.

בהזדמנות זו ,אני מבקש ,כמובן ,להודות למר
שמעון צוריאלי ,על שיתוף הפעולה והסיוע
שהעניק לי בתהליך הכניסה לתפקיד ולאחל
לו בריאות ,הצלחה והמשך הגשמה עצמית
בכל תחום שיבחר.

התשתית המרשימה הזו ,שלהקמתה ותפעולה
שותפים מתנדבי איל"ן לדורותיהם ,אנשי צוות
מקצועיים במוסדות ובסניפים והנהלת מרכז
איל"ן בהובלת היו"ר והמנכ"ל היוצא ,מהווה
בסיס איתן שאותו אנו מחוייבים להמשיך
לפתח ולטפח ,במטרה להבטיח את התאמתו
לצרכים העדכניים ולמציאות המשתנה.

ולכם ,חברי איל"ן היקרים ,המתנדבים
המסורים והצוות המקצועי ,אני מודה מראש
על הסיוע ,התמיכה ושיתוף הפעולה שלכם,
שאני בטוח שאזכה לקבל ,על מנת שנוכל
להמשיך ולהצעיד ביחד את הארגון החשוב
שלנו להצלחות ,מצויינות ועשייה משמעותית.

חברות וחברים יקרים,
בימים אלו ,אני נכנס ,בחרדת קודש ,לתפקידי
כמנכ"ל עמותת איל"ן  -ארגון מפואר ועתיר
זכויות בישראל ,שסייע מאז הקמתו ,לרבבות
אנשים עם מוגבלויות פיזיות.

תקציביים ולעיתים בחוסר שוויון.

אני מגיע לאיל"ן עם ניסיון רב בתחום הניהולי
בכלל ובתחום הניהול במגזר השלישי ,בפרט.
העשייה החברתית אינה זרה לי ,ב 8 -השנים
האחרונות ,בהן שימשתי כמנכ"ל עמותת בית
מיחא המסייעת לילדים חירשים וכבדי שמיעה,
יזמתי והייתי שותף להקמת קואליציות
שונות לייצוג המגזר והארגונים מול משרדי
הממשלה ,בין היתר לטובת ארגוני 'החברה
האזרחית'  -הנתקלים בחסמים ,בקשיים

לנגד עינינו ימשיכו לעמוד ,מדי יום ביומו,
האנשים הזקוקים לנו ,הראויים למירב התמיכה
במטרה למצות את הפוטנציאל הטמון בהם
ולזכות בכבוד הראוי ובאיכות חיים טובה.

כל טוב ואיחולי הצלחה לכולנו!
שלכם,
בועז הרמן

כסף קטן ,שינוי גדול
הצטרפו לאלפים שכבר מעגלים לטובת איל"ן,
משפיעים ותומכים בפעילות העמותה!
מה זה אומר לעגל לטובת איל"ן? עם עיגול לטובה ,בכל פעם שתבצע
רכישה בכרטיס אשראי בסכום שאינו עגול ,תעוגל העסקה לשקל
הקרוב וההפרש ייתרם לעמותה לבחירתך במלואו.
לדוגמא :קנית ב  ?₪ 9.80שילמת  ,₪ 10תרמת  20אג' .

הכסף הקטן שלך יכול לעשות עבור אחרים שינוי גדול!
להצטרפותwww.round-up.org.il | *6360 :
יש לציין שברצונך לעגל לטובת איל"ן

קייטנת איל"ן במגדל עוז
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 20שנים של עשייה למען העמותה!
באירוע מרגש ,בהנחייתו של עמוס אטינגר,
נפרדו מטופלי ,מתנדבי ועובדי העמותה ממנכ"ל
העמותה בעשרים השנים האחרונות ,מר שמעון
צוריאלי ,אשר פרש בסוף דצמבר  2017לגמלאות
כשהוא משאיר אחריו חותם של עשיה מפוארת
ומלאת הישגים.
למנכ"ל היוצא חלק נכבד בקידום תחומים
רבים הנוגעים לרווחתה של אוכלוסיית הנכים
בישראל :בתקופת כהונתו זכתה העמותה בפרס
ישראל למפעל חיים ,נבנו מרכזי יום ושיקום
לנכים קשים בערים הגדולות בישראל ,הוגדל
מספר קייטנות הקיץ ומספר החניכים הנכים
אשר לוקחים בהן חלק ,התפתחו משמעותית
תחומי הספורט השיקומי והתחרותי והורחבה
פעילותה של העמותה בכל רחבי הארץ.
בין הנוכחים באירוע :יו"ר האופזיציה ,ח"כ בוז'י
הרצוג ,מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ד"ר אביגדור קפלן ,חברי הכנסת
לשעבר עוזי ברעם ואופיר פינס ושותפים רבים
נוספים לדרך.
באירוע נשאו דברים יו"ר עמותת איל"ן ,רו"ח
אהוד רצאבי ומנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,ד"ר אביגדור קפלן ,אשר
בירכו את שמעון על עשייתו הענפה לאורך
השנים ואיחלו לו פרישה קלה ומהנה.
מדברי יו"ר העמותה ,רו"ח רצאבי ,אשר העניק
לשמעון מגן הוקרה על עשייתו הברוכה לאורך
השנים " :שמעון תמיד ידע לנווט ולשלוט בכל
הקורה בעמותה ,להפגין נחישות מחד ורגישות
וחמלה מאידך ,זאת מתוך דאגה ומסירות
לעמותה".

ד"ר אביגדור קפלן" :עמותת איל"ן בניהולך
השכילה לפתח מגוון שירותים איכותיים עבור
אנשים עם נכויות פיזיות .משרדנו גאה בשותפות
עם העמותה באספקת שירותי שיקום מגוונים
לאנשים עם מוגבלויות".
יו"ר האופוזיציה  ,ח"כ בוז'י הרצוג  ,בירך גם הוא
את שמעון .מתוך דבריו :״אין ישראלי שלא מכיר
את סמלה של איל״ן .שמעון הוא מהפכן גדול,
הוא חוזה ורואה למרחוק ותרומתו לאוכלוסיית
הנכים בישראל תיזכר לדורות״.
המנכ"ל הנכנס ,מר בועז הרמן ,הודה לשמעון
על הסיוע בכניסתו לתפקיד ועל העבודה הקשה
אשר הובילה את העמותה להישגים מרשימים
ויוצאי דופן.
את מתנדבי העמותה ייצגה הגב' שרה לבנשטיין,
יו"ר סניף חיפה ,אשר סיפרה על היכרותה
רבת השנים עם שמעון ועל השינויים שעברה
העמותה בתקופה זו.
"בכהונתך הצלחת להגביר את המעורבות
החברתית ,השייכות ותחושת הסולידאריות בין
הסניפים ,המוסדות והמרכז ,דבר שמהווה בסיס
איתן לאיכות חיים ורווחה בעמותה ומטביעים
את חותמם על אופייה המיוחד .כמתנדבת
וותיקה בהנהלת איל"ן חיפה ואיל"ן בכלל ,ברצוני
לומר לך שמעון היקר ,בשם המתנדבים כולם –
המון תודה שהיית שם בשבילנו בכל עת ובכל
שעה ,על התמיכה ,המסירות ,הנכונות ,הסבלנות,
הנחישות והדבקות במטרה ,כל זאת ,עם לב חם
והרבה אהבה לנכים ולכל עובדי ומתנדבי איל"ן
כאחד".

ספורטאית טניס השולחן הפראלימפית ,קרולין
טביב ,אשר חזרה לאחרונה עם מדליית זהב
מאחת התחרויות החשובות בעולם נפרדה גם
היא משמעון .קרולין סיפרה כיצד החלה בגיל
 3את דרכה בעמותה ,על השתלבותה במרכז
הספורט ,על המקום של הספורט בחייה ועל
הלימודים לתואר ראשון בעזרת מלגה ללימודים
גבוהים שקיבלה מהעמותה .כל אלה  ,בתקופת
כהונתו של שמעון צוריאלי .מתוך דבריה" :
איל"ן היא חלק חשוב ומשמעותי בחייהם של
ילדים ובני נוער נכים בישראל ,ולך ,שמעון ,היה
ויש חלק חשוב בהובלתו של הארגון בכיוון זה.
בשם כל ילד שקיבל כסא גלגלים מאיל״ן ,בשם
כל סטודנט שקיבל מלגה (ביניהם אני) ,בשם
כל ספורטאי שפעילותו ממומנת על ידי איל״ן,
ובשם כל מבוגר במרכזי היום או במפעלים
המוגנים  -תודה ,המון בריאות ,ואנא ,המשך
בפועלך המבורך למען הנכים גם לאחר סיום
תפקידך הרשמי".
תלמידי בית ספר לחינוך מיוחד "און" ,מעיין
קטשווילי ,יהונתן מדמון ושני פלג הופיעו בשיר
"מילה טובה" בליווי המורה למוסיקה אינה
שובייב לקול תשואות הקהל.
בסיום האירוע ,הפתיעו נכדיו של שמעון צוריאלי:
בברכה אישית חמה ומרגשת לסבא שמעון.

יו"ר איל"ן מעניק לצוריאלי מגן הוקרה

יו"ר האופוזיציה ,ח"כ בוז'י הרצוג ,נפרד משמעון צוריאלי

מנחה האירוע – עמוס אטינגר

תלמידי בית ספר און :שני ,יהונתן ומעיין שרים באירוע

יו"ר סניף חיפה ,שרה לבנשטיין ואנה יורביצקי
מעניקות לשמעון ציור דיוקן

הספורטאית הפראלימפית ,קרולין טביב ,מברכת את שמעון
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לסיום העניקו שרה לבנשטיין ואנה יורביצקי,
משתקמת במרכז היום של העמותה בקריית
חיים "בית מרים" ,לשמעון ציור דיוקן  ,פרי
יצירתה של אנה.

שמעון צוריאלי נושא דברים

מימין לשמאל :ד"ר אביגדור קפלן ,שמעון צוריאלי ,אהוד רצאבי ואופיר פינס

עוזי ברעם ושמעון צוריאלי
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פרידה משמעון צוריאלי

מקאמה מאת עמוס אטינגר הוקראה באירוע הפרידה שהתקיים ב 3.1.2018
רגע זה של פרידה ,הינו גם רגע סיכומים,
סיכום של דרך ,של עבודה ,גם בלילות גם
בימים.
לא קל הוא לעזוב תפקיד ,תפקיד כזה רב
פעילות ,של מאבקים ,של הצלחות ,אשר לא
באו בקלות.
אבל אתה שמעון הרי ,ידעת איך למשוך כעת,
את הספינה ששמה איל"ן ,ידעת איך יש לנווט,
בין משרדי הממשלה ,שלא חסרו בם ויכוחים,
הכול למען חברי איל"ן ,הכול למען הנכים.
ואת פירות עבודתך ,אחרי מאמץ גדול כל-כך,
ראית שמעון ,איך עוד סניף איל"ן חדש נפתח.
ואת מפעל הקייטנות ,שפועלך בם ,אין זה סוד,
להם היית כמנכ"ל שותף פעיל ,פעיל מאד.
אומנם היית המנכ"ל אבל היו עוד שותפים
לעשייה המרובה של מעשים כל-כך יפים.
את הגיבוי לפועלך קיבלת שמעון ,גם אתה,
מאהוד רצאבי המשמש כיושב ראש העמותה,
ומעשרות המתנדבים אשר תורמים לכך זמנם,
וממאות אותם תורמים אשר תורמים מממונם.
אז מהיכן אותו המרץ ,מאיפה אותו האון,
להמשיך בדרך ארץ? זוהי דרכך שמעון,
וזה מוליך אותנו שוב לרקורד הכול-כך מרשים,
וזה מוליך אותנו שוב לתת מבט לשורשים.
עוד בנעוריך תמיד היית במרכז ,לא בשוליים,
בעיר הולדתך המיוחדת – ירושלים.
כאיש הנוער העובד והלומד ,פעיל היית,
גם כחניך גם כמדריך ,בכל תפקיד אשר ניסית.
בצה"ל שירת ב"גולני" ,שרות קרבי ,ומגולני
מסלול חייך התגלגל,
לאוניברסיטה העברית ,בה עשית תואר
במגמת חינוך ובהיסטוריה של עם ישראל.
פרצה דרך כחבר מרכז מפלגת העבודה,
וכיושב ראש ההסתדרות במרחב ירושלים ,זו
עובדה.
אם לקרוא את רשימת כול תפקידיך הציבוריים,
וזה המעט,
נצטרך לשבת פה עד הבוקר ועד היום שלמחרת.
עם הניסיון הרב הזה ,הגעת לאיל"ן לתפקיד
מנכ"ל,
כבר מתחילה ידעת שזהו אתגר מורכב ולא קל,
ניסיונך הניהולי ,שמעון ,את אותותיו מיד נתן,
במגוון השירותים ובניסיון לשפר ככל שניתן.

איל"ן ,המטפח את הספורט ההישגי של הנכים,
זכה למדליות ולהישגים אולימפיים מוכחים.
הקשר לנושא הנכים ,אליו אתה שמעון ,נרתם,
מתחיל בעיסוק בילדים הנכים ,וממשיך גם
בבגרותם,

מנחה האירוע ,עמוס אטינגר ושמעון צוריאלי

זהו קשר ממכר מלא סיפוק אישי ונעים,
כאשר בזמנך כמנכ"ל מקבלת איל"ן ,את פרס
ישראל למפעל חיים
קשה להבין כיצד בים הפעילויות שלך,
מצאת גם זמן להקים משפחה.
אבל עובדה שבין לבין ,נישאת לאביבה והפכת
לאב,
לשלושת ילדיכם  -יפעת ,עידו ונדב.

הנכדים מברכים את סבא שמעון

והיום ,יפעת ,עידו ונדב  -שלושת ילדיך,
הביאו לך ולרעייתך אביבה ,את ששת נכדיך.
ואם רואים אותך עכשיו ,את הדמעות שבעיניך,
אנו יודעים שהנכדים ,גם הם הרי משוש חייך.
מיכל הרצוג ,אהוד רצאבי ,שמעון צוריאלי ובוז'י הרצוג

לרגע לא נחת שמעון על זרי הדפנה.
ביוזמת יו"ר עמותת איל"ן ,אהוד רצאבי,
ויוזמתך,
יזמתם את החוק הנותן לנכים טעם לחיות,
החוק בדבר חובת העסקת אנשים עם
מוגבלויות.
היום ,אחרי עשרים שנים של עשייה של
פעילות,
ועבודה ללא הפסק ,ועבודה ללא לאות,
אתה מרגיש שזה הזמן לעשות את שנדרש,
ומפנה את כיסאך לדם צעיר ,למנכ"ל חדש.
מתוך תקווה שהחדש על הקיים ידע לשמור,
ולהוסיף נדבך נוסף של הצלחה שהיא האור.
האור אשר מוליך קדימה את אותם הנזקקים,
ובנושא הזה שמעון ,אתה ואנשי איל"ן,
מפעלים רבים הצלחתם להקים.

המנכ"ל הנכנס ,בועז הרמן ,מברך את המנכ"ל היוצא

הצלחת שמעון להטביע באיל"ן ,חותם עמוק
ומשמעותי.
אנשי ידעו שמילה שלך ,היא מילה של מנכ"ל
חזק וסמכותי.
וכפי שאומר השיר ,האיל"ן פורש את ענפיו וזו
עובדה,
וכל הנכים ,המתנדבים וחברי ההנהלה,
מבקשים לומר לך",תודה"" ,תודה"" ,תודה".
ומכל הלב מרימים לכבודך ,שמעון ,כוס,
ומצטרף למברכים כותב שורות אלה – אטינגר
עמוס( .תודה)
מאחלים לך שמעון ולכולנו ,דרך צלחה.
שמעון צוריאלי וקרולין טביב

10

סניפי ומוסדות איל"ן
נפרדים מהמנכ"ל היוצא
באר שבע נפרדת

באירוע מרגש שהתקיים במרכז היום של
העמותה בבאר שבע ,נפרדו המטופלים ,הצוות
והמתנדבים משמעון צוריאלי ,הפורש לגמלאות
לאחר  20שנים בתפקיד מנכ"ל איל"ן .האירוע
כלל טקס פרידה ,הדלקת נרות חנוכה ,ארוחת
צהריים והופעה.
באירוע השתתפו ראש עיריית באר שבע ,מר
רוביק דנילוביץ ,סגנית ראש העיר ,ד"ר חפצי
זוהר ,מנהלת לשכת הרווחה בעירייה ,הגב' מיכל
כהן ,מנהלת מחלקת השיקום בעירייה ,הגב' מירי
בן זיקרי ,יו"ר סניף איל"ן בבאר שבע ,מר מיקי
ממרן ,וחברי הנהלת הסניף.
מתוך דבריה של דנה ביטון ,מנהלת מרכז היום
של העמותה בבאר שבע:
"שמעון היקר שלי!
עמוק מתוך ליבי ונשמתי ,אני מבקשת להודות
לך על  17שנים של ביחד! על שאפשרת לי
להשתולל ביצירתיות פורצת גבולות ,תוך שאתה
מספק לי מסגרת תומכת ושומרת ומסייע לי
לדלג על מהמורות .תודה על הליווי הצמוד ,על
הגמישות ,על הזמינות בכל רגע נתון ,על האוזן
הקשבת והיד המחבקת".
מתוך דבריו של מיקי ממרן ,יו"ר סניף איל"ן
בבאר שבע:
"לאורך כל הדרך ,אני מוצא את עצמי בכל
פעם מחדש נפעם מיכולתך לאפשר ,לעודד

התפתחות ,לעודד עצמאות ולצד כל אלו ללוות
תוך זמינות אין קץ ואוזן קשבת ותמיד לתת
מילה חמה ,מעריכה ,לנווט ,לתדרך ,לעזור .לכן,
לא פלא שמעמד זה לא פשוט עבורי כלל וכלל.
אני מאחל לך ,בשם הנהלת הסניף כולה ,בשמי
ובשם משפחתי ,שתהנה מכל רגע שהפרק
החדש בחייך צופן לך .אני סומך עליך שכך יהיה".
במהלך הטקס בירך את המנכ"ל היוצא ראש
עיריית באר שבע ,מר רוביק דנילוביץ .מתוך
נאומו:
"אתה ,שמעון ,כמו השמש שלנו ,מדליק אור
גדול ,באהבה ,בנתינה ,בחיבוק גדול ,בחום
אנושי יוצא דופן .לי היה חשוב להיות כאן היום

כדי לומר לך תודה".
מנכ"ל איל"ן הודה למארגני האירוע ולעיריית
באר שבע" :מרכז היום של איל"ן בבאר שבע
הוא אבן הבוחן למרכזי יום בכל המדינה ,מרכז
זה מהווה מגדלור בעוצמה הבלתי רגילה של
החברים בו.
תודה לדנה ביטון מנהלת המרכז ולהנהלת הסניף
על פעילותם ועל שכיבדו אותי באירוע כה מרגש.
אני מודה לראש העיר וסגניתו ולכל החברים
מהעירייה שהגיעו היום.
באר שבע זכתה למנהיג משכמו ומעלה עם
עוצמות מנהיגות שאין כמותן .אני קורא לך
רוביק להגיע להנהגה הארצית של מדינתנו".

המנכל היוצא וראש עיריית באר שבע

מימין לשמאל :מיקי ממרן ,רוביק דנילוביץ,
דנה ביטון ושמעון צוריאלי

אירוע פרידה באיל"ן חיפה
סניף איל"ן חיפה נפרד ממנכ"ל איל"ן היוצא
באירוע מרגש שהתקיים במתחם "נווה איל"ן
חיפה" בנר ראשון של חג החנוכה .במהלך האירוע
התכבד שמעון צוריאלי לנטוע עץ לכבודו בגינת
התבלינים של בית מרים .נשאו דברים :יו"ר
הנהלת איל"ן חיפה ,הגב' שרה לבנשטיין ,ומנכ"ל
איל"ן חיפה ,מר משה דולב.
מתוך דבריה של הגב' שרה לבנשטיין באירוע:
"לשבחו של שמעון ייאמר שהוא עשה עבודה
נפלאה .כמי שהייתה באיל"ן לפני כניסתך
לעבודה ,אני יכולה להעיד על הקשיים העצומים
שעמדו בפניך .אני יודעת להעריך ,להוקיר
ולכבד את עבודתך ,את שיתוף הפעולה ,מתן
העצה ,ההידברות והנכונות למאמץ משותף,
וכל זאת במטרה לממש את חזון איל"ן ולאפשר
לנכים שלנו לקבל את המיטב בכל התחומים
האפשריים .המון תודה על שהיית שם בשבילנו,
המתנדבים ,הנכים והמשפחות בכל עת ובכל
שנייה .תודה על המסירות ,הנכונות והסבלנות

12

קשוח ,ללא חת ומורא ,לשם קידום האינטרסים
של איל"ן .בתקופת עבודתך התחזקה העמותה
והתבסס החוסן הכלכלי והארגוני של המרכז ,יחד
עם ליווי ,טיפוח ומתן גיבוי לסניפים".

צוריאלי נפרד מחמודי  ,דייר בית קסלר

המרובה ,הכל מתוך אהבה לחזון של איל"ן
ולנכים ומשפחותיהם".
מתוך דבריו של מנכ"ל איל"ן חיפה ,מר משה
דולב" :התגלית כאדם עם נשמה גדולה ורגישה
לצרכי האנשים הנכים ,חברי איל"ן מחד ,מול
משרדי הממשלה ,מאידך ,פעלת כבולדוזר

שמעון צוריאלי ,שלום רב,
חשוב שתדע שאתה יקר לי מאוד ,כי לבך הטוב הוא
כמפל הגדול של נחל סער המשקה את לבבותיהם
של הנכים .ידך תמיד מושטת לאהבה ולשלום ,ונפשך
כמאזני הצדק המשווה בין משפחת איל"ן .
לצערי ,אי אפשר לקלקל את שעון הטבע ,וצריך
להיפרד מאנשים טובים כמוך ,לכן אני מאחל לך
בסיום תפקידך ,שתתחיל בחיים חדשים ,תיהנה מכל
טוב ,תגלה עולם אחר ,טוב יותר.
אוהב אותך מכל הלב ,חמודי ,מעון בית קסלר

אירוע הפרידה באיל"ן חיפה -
העץ שניטע לעבודו של מנכ"ל איל"ן היוצא

טקס נטיעת העץ באירוע הפרידה
באיל"ן חיפה

הוועד המנהל של איל"ן בראשותו של היו"ר,
רו"ח אהוד רצאבי ,הרימו כוסית לכבודו של
המנכ"ל היוצא ,הודו לו על הפעילות הענפה
והמשמעותית עבור העמותה במשך 20
שנות כהונתו כמנכ"ל ואיחלו לו באופן
אישי פרישה נעימה ,בריאות ונחת.
עידן מארש ,חניך מרכז הספורט ברמת גן,
נפרד משמעון צוריאלי בשם החניכים,
ההנהלה ,העובדים והמתנדבים במרכז
הספורט.

שמעון ובני בן מובחר ,ראש המועצה
האזורית מבואות חרמון ,במפגש של
פורום סניפי צפון

בערב "הספורט הישראלי" שהתקיים
בנוכחות שרת התרבות והספורט
ח"כ מירי רגב ,ונציגים רבים מכל גופי
הוענקה לשמעון
הספורט במדינה,
צוריאלי תעודת הוקרה לרגל פרישתו על
ידי יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,ואפרים
זינגר מ"מ יו"ר הועד הפראלימפי.
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סניף ירושלים נפרד מהמנכ"ל באירוע
בו השתתפו ילדי מעון בית תמר,
המטופלים חברי המועדון החברתי
וקהילה תומכת בירושלים ,עובדי
הסניף וחברי הנהלת הסניף .יו"ר
הסניף ,יוסי שלום ,הודה לשמעון על
פועלו רב השנים ,על תמיכתו בסניף
ירושלים בנושא פיתוח ובניית בית
תמר ,ובמאמציו הרבים להקמת
מרכז יום והשגת התרומות לשם כך.
ליאת נחמיאס אשר התגוררה בעבר
בבית תמר ,כיום משולבת בקהילה
תומכת ונמצאת במחלק התעסוקתית,
העניקה לשמעון צוריאלי שי מעבודות
המטופלים.

סניפי הצפון נפרדים משמעון  -שמעון עם יו"ר סניף רמת הגולן ,מאיר ועיש ,יעל מלכה וורדה
הרשקוביץ חברות הנהלת הסניף

במסיבת חנוכה שערך סניף איל"ן
בראשון לציון ,בראשותו של יו"ר הסניף
– שמעון קינן ,נפרד הסניף משמעון
צוריאלי והעניק לו מגן הוקרה .הטקס
כלל הדלקת נרות חנוכה ,ברכות ,הופעת
זמרים אורחים ומבחר להקות מחול.
בטקס הופיעה להקת המחול "גלגלי
ראשון לציון" בריקוד מרשים וסוחף.

שמעון עם יו"ר סניף צפת חיים קריסי וחברות הנהלת הסניף שושי כחלון ואלישבע שלי

סניף תל אביב נפרד משמעון צוריאלי בטקס אשר נערך במרכז היום הזמני של תל אביב.
במהלך הטקס נפרדה הנהלת הסניף משמעון והודתה לו על עשרות שנים של עבודה משותפת
ופוריה ועל מעורבתו ותמיכתו בפרויקט מרכז היום החדש בתל אביב .חברי מרכז היום איל"ן
תל אביב הוקירו תודה לשמעון צוריאלי על שנים של השקעה ונתינה עבור איכות חייהם ועל
מאמציו הרבים בבניית המרכז החדש ואיחלו לו נחת ,בריאות ואושר בדרכו החדשה.
שמעון ויו"ר סניף חדרה ,מיכל דינוביץ
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טקס חלוקת מלגות
להשכלה גבוהה
בתחילת חודש דצמבר התקיים במרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן טקס חגיגי ,בו
העניקה עמותת איל"ן ,בשיתוף בנק הפועלים,
 32מלגות סיוע לסטודנטים נכי איל"ן מ"קרן
ברגמן" על שם ד"ר אברהם ופאולינה ברגמן
ז"ל .בטקס השתתפו הסטודנטים ובני
משפחותיהם ,שהגיעו מכל רחבי הארץ ,יו"ר
עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר סניף
איל"ן תל אביב ונאמנת הקרן ,הגב' חנה לאור,
נציגת בנק הפועלים ומנהלת אזור מרכז ,הגב'
דנית כהן ניצן ,והעו"ס הראשי של איל"ן ,מר
אבנר עוקבי.
בין מקבלי המלגות הייתה גם בר שביט
מנשר ,סטודנטית למנהל ומדיניות ציבורית
במכללת ספיר ,שבירכה במהלך הטקס בשם
הסטודנטים:
"הענקת המלגות מוכיחה לנו את האמון
שאיל"ן נותן ביכולת שלנו לרכוש השכלה

ולהביא בעתיד לשינוי ולשיפור ביחס כלפי
אנשים עם מגבלה .איל"ן מלווה אותנו
מילדותנו ועד בגרותנו ,מעודד ,תומך ומסייע
לנו להשתלב בחברה בכל תחומי החיים.
עבורנו הנכות אינה מגבלה שתעצור בעדנו
מלהגיע להישגים ולהגשים תכניות וחלומות
לעתיד .בחרנו במסלול של לימודים והשכלה
כדי שנוכל לרכוש מקצוע ועיסוק משמעותי
בדרכנו לחיים עצמאיים .כמו כל סטודנט
אנו מתמודדים עם מטלות ,בחינות ,מעונות
ועמידה בלוחות זמנים ,אך גם עם נגישות,
התאמות ,שיעורי עזר ,ניידות והסעות .דבר
לא עומד בדרכנו ואנו רואים בכל קושי אתגר
שעליו עלינו להתגבר ולהצליח".
יו"ר עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,בירך את
הסטודנטים והמשפחות וציין" :איל"ן מלווה
את ילדיו החל מהחינוך הרך ועד למוסדות
האקדמיה .הענקת המלגות לסטודנטים נכים

יו"ר איל"ן עם בר שביט

קרולין טביב ,ספורטאית מרכז הספורט ברמת גן ממקבלי המלגות
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תאפשר להם לרכוש השכלה גבוהה ,המהווה
בימינו מפתח לעצמאות כלכלית ,דבר
שיתרום באופן משמעותי לשילובם בחברה".
יו"ר סניף תל אביב ונאמנת הקרן ,הגב'
חנה לאור ,נשאה דברים ובירכה את מקבלי
המלגות" .בראותי את קהל מקבלי המלגות
ובני משפחותיהם" ,אמרה לאור" ,אני נזכרת
בבני הזוג העריריים ,ניצולי השואה ,פאולינה
וד"ר משה ברגמן ז"ל ,שהיו אנשי ספר
ותרבות ,וביקשו לאמץ את ילדי איל"ן ולתמוך
בסטודנטים נכים כדי שיוכלו לרכוש השכלה
גבוהה ,וגם להתפרנס בכבוד בעתיד .גישה
זו תואמת את המאמץ וההשקעה במוסדות
החינוך שלנו בכל הארץ .החל בגני הילדים
המופלאים והמיוחדים וכלה בבתי הספר
שבחסות איל"ן ,שכיוונו אתכם ותמכו בכם
עד ליום הזה ,בו אתם זוכים במלגות העידוד
ללימודים אקדמאים".

מיכל מוסאי ממקבלי המלגות

מימין לשמאל :חנה לאור ,אהוד רצאבי ,דנית ניצן-כהן ,אבנר עוקבי

הישגים בינלאומיים מרשימים
לספורטאי איל"ן
מדליות ארד באליפות העולם בשחייה

מרק מליאר והמדליסטית הפראלימפית ענבל פיזרו ,שחייני
איל"ן חיפה ,זכו שניהם בשתי מדליות ארד באליפות העולם
בשחייה שהתקיימה בחודש דצמבר במקסיקו .ברכות לשחיינים
צילום :ההתאחדות לספורט נכים
ולמאמנם יעקב ביננסון!

מדליית זהב בטניס שולחן

במחצית חודש דצמבר טניסאית השולחן בכיסאות גלגלים ,קרולין טביב ,ממרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן ,זכתה במדליית זהב ב  ,US OPENאחת התחרויות
הגדולות והחשובות בעולם .כל הכבוד לקרולין ולמאמנה עידו שמחון!
צילום :ההתאחדות לספורט נכים

אנחנו החתומים מטה מברכים את אגוד איל״ן
על פועלו הרב למען החברה בישראל
מר אלי גבריאלי  -חברת קליר כימיקלים בע״מ  -באר שבע
מר מאיר בנא  -חברת בנא משקאות  -קרית עקרון
מר אברי ולפמן  -חברת תעשיות ולפמן  -חיפה
מר אורי פליישמן  -חברת רוטשטיין נדל״ן  -פתח תקווה
מר אמיר משלב  -חברת א.מ.ח.ז מהנדסים בע״מ  -חפיה
מר נביל אליאס  -חברת א.נ הדרך הנכונה בע״מ  -עילבון
מר יצחק סלע  -חברת א.י.ל .סלע  1991בע״מ  -בני ברק
מר תאופיק אגאבריה  -שירותי רווחה בע״מ  -אום אל פחם
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תערוכת "הצבעים שבלב" בכנסת
ב 5-בדצמבר  2017צוין בכנסת היום
הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות.
במהלך היום ,ילדי ומשתקמי העמותה הציגו
תערוכת ציורים מעשי ידיהם .בתערוכה,
"הצבעים שבלב" ,הוצגו מבחר יצירות של
תלמידי בתי הספר ,בהם איל"ן תומך ,ושל
מטופלי איל"ן החברים במסגרות העמותה .כל
זאת במטרה לעורר מודעות לשילוב אנשים
עם מוגבלויות בחברה ,תוך הבעת הוקרה
מיוחדת לציירים המוכשרים.
אוראל ניגרקר בת ה 23-מדימונה ,החברה
במרכז היום בבאר שבע ,סיפרה במעמד זה
כי אהבתה הגדולה היא ציור והמגבלה איננה
מונעת ממנה לעשות כן .חלומה הוא ללמוד
אמנות באוניברסיטה" .ליצירה שהצגתי

בכנסת קראתי 'חמניות'" ,היא אומרת" ,הציור
והחמניות מסמלים עבורי חופש ,עצמאות
וצמיחה".
האג'ר ,תלמידת בית ספר אלמנאר שבערערה,
הציגה שני ציורים מרהיבים ,להם קראה 'עץ
החיים' .האג'ר בת ה 11-לוקה בשיתוק מוחין
וחולמת להיות אמנית מפורסמת.
הציירים ובני משפחותיהם הגיעו לכנסת
לצפות בתערוכה ,הצטלמו עם חברי כנסת,
חלקם נכנסו לדיונים פתוחים לקהל וצפו
בטקס שהתקיים לציון יום זה.
חברי כנסת וקהל המבקרים הרב שפקד את
הכנסת ,הביעו את התפעלותם מהתערוכה
ומכישרונם של הציירים.
ח"כ אילן גילאון >

תערוכת ״הצבעים שבלב״

מימין לשמאל :אהוד רצאבי ,ח"כ עומר בר לב ,אוראל ניגרקר ,בועז הרמן ושמעון צוריאלי

מנכ"ל איל"ן היוצא ,שמעון צוריאלי והמנכ"ל הנכנס ,בועז הרמן ,עם עידן זסלר וציורו

תערוכת ״הצבעים שבלב״
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יום עיון בנושא נגישות
מאת :אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי איל"ן ובת כהן ,עו"ס,
עוזרת עו"ס ראשי
בחודש אוקטובר התקיים יום עיון בנושא נגישות
במרכז הספורט ברמת גן .יום העיון הועבר על ידי
עמותת "נגישות ישראל" ועסק בנגישות השירות
בכלל ונגישות טכנולוגית בפרט.
היום נפתח בהרצאה ובדיון בנושא מוגבלות
ונגישות .הובאו דוגמאות שונות מהשטח לצד
נתונים וסרטונים ,הממחישים כיצד התקדמות
הטכנולוגיה מאפשרת הנגשה לבעלי מוגבלויות.
בהמשך הועברה סדנה חווייתית ,שדימתה
מוגבלויות שונות :עיוורון ,מוגבלות בניידות

ולקות שמיעה .כחלק מהסדנה הועברו סיפוריהם
האישיים של אנשים עם מוגבלויות אלו וניתנו
סיטואציות הממחישות את האתגרים העומדים
בפניהם בחייהם היומיומיים בכלל ובעת קבלת
שירות בפרט.
לבסוף התקיים דיון סיכום וחולקו תעודות
למשתתפים .את היום סיימנו בארוחת צהריים קלה.
מתוך דברי המשתתפים ביום העיון:
אייל ,עובד הוראת מחשבים במרכז יום בבאר
שבע" :הכנס הורכב מהרצאה פרונטלית של אור,
בחור כריזמטי ומעניין ,שגילה בקיאות ורגישות.
הרצאות נוספות היו מלוות בהתנסויות חזקות

ומלמדות של אנשים בעלי מוגבלויות .לדוגמה,
שימוש בכפפות אפייה על מנת להדגים קשיים
מוטוריים איתם מתמודדים בעלי המוגבלויות.
השתלמויות מעין אלה הן יוזמה מבורכת ,שנותנת
פירות טובים ,הן לעובדים והן לארגון".
מלי ,מדריכה במרכז יום בבאר שבע" :היה מעניין
וסוחף .הרגשתי שאני נחשפת באופן בלתי אמצעי
לצדדים נוספים של אנשים בעלי מוגבלויות .אני
חושבת שיש לי זווית ראייה חדשה של תפקיד
המטפל .אני חשה שהארגון דואג לקדם אותי
מבחינה מקצועית".

מתוך הסדנה הממחישה את האתגרים היומיומיים של אנשים עם מוגבלות.

יום גיבוש לעובדים הסוציאליים
מאת :אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי איל"ן ,ובת כהן,
עו"ס ,עוזרת עו"ס ראשי
איל"ן התברך ב 32-עובדים סוציאליים מסורים,
העושים מלאכתם נאמנה במהלך כל השנה
ועובדים בבתי ספר לחינוך מיוחד ובמוסדות
איל"ן :במרכזי היום ,במרכזי הספורט ,במפעל
המוגן ,בסניפי איל"ן ובמרכז איל"ן.
ביום חמישי ,ה 14-בספטמבר  ,2017יצאנו ,קבוצה
של  25עובדים סוציאליים ,ליום עיון וגיבוש.
את היום פתחנו בחורשה בבנימינה עם קפה
ומאפה ,והמשכנו במסלול רכיבה על אופניים
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ורכבי גולף בשטחים הסובבים את בנימינה.
לאחר מכן התקיימה פעילות גיבוש ביער הכרמל
"קווסט" ,פתרון חידה באמצעות שיתוף פעולה
קבוצתי .הפעילות כללה פיצוח חידות ומשימות,
שבמהלכן נחלקו העובדים הסוציאליים לשתי
קבוצות וניהלו ביניהם תחרות צמודה .בסיום
הפעילות הרמנו כוסית בחיק הטבע לרגל השנה
החדשה.
בתום הפעילות האתגרית והמהנה הגענו לדלית
אל הכרמל ,שם בילינו בארוחת צהריים פיקנטית
במסעדה דרוזית אותנטית וכשרה.

בהמשך יצאנו לסיור מרתק בסמטאותיה של
דלית אל כרמל ,בליווי מדריך מקומי ,שסיפר לנו
על המנהגים והתרבות המיוחדת של הדרוזים.
יום הגיבוש היה חווייתי ,מקרב ,מגבש ומפרה.
העובדים ציינו שנהנו מאוד מהיום החווייתי וחשו
שהם לא רק נותנים מעצמם ומשקיעים בעבודה,
אלא גם מקבלים מהארגון יום שכזה ,כהערכה על
עבודתם .כפי שציינה אחת העובדות הסוציאליות:
"כיף לעבוד בארגון שיודע לפרגן לעובדים שלו".
כן ירבו עובדים שכאלה וימי עיון וגיבוש פוריים
ומהנים.

קייטנות קיץ  - 2017מורל גבוה ,נתינה,
חברות והמון המון כיף!
כבכל שנה ,גם בקיץ האחרון ,כ 1,000-חניכי
קייטנות איל"ן טיילו ,שרו ,רקדו ונהנו מאין
ספור פעילויות תרבות ,אמנות ,פנאי ונופש.
הקייטנות התקיימו במגוון יישובים וקיבוצים
ברחבי הארץ ,אשר מארחים בהתנדבות את
ילדי איל"ן למשך שבוע שלם ,כולל לינה.

חיוך

הקייטנות מופעלות בעזרת בני נוער מתנדבים,
אשר עוצרים את שגרת הקיץ שלהם למשך
שבוע שלם ומתמסרים לטיפול אינטנסיבי
וצמוד בילדים.
ברצוננו להודות:
ליישובים ולקיבוצים אשר ממשיכים את המסורת

רבת השנים ופותחים את ליבם לילדי איל"ן.
לרכזי הקייטנות המסורים ,המקדישים זמן רב,
מחשבה ומאמץ למען הילדים.
ולבסוף ,לבני הנוער המקסימים .בלעדיכם זה לא
היה קורה.
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קייטנת קרני שומרון  2017מסובבים את העולם!
מאת :גילית נולר ,רכזת קייטנת קרני שומרון
השנה התארחנו שוב בישוב קרני שומרון
לקייטנת קיץ שמסובבת את העולם.
היינו בסופרלנד ,בסינמה סיטי ,עשינו פעילות
מאסטר שף ,תחרויות ועוד המון פעילויות
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מהנות ומגוונות!
"אין כמו שבוע שלם להיות צמוד למדריך שלי
ורק ליהנות" (חניך מהקייטנה).
המדריך בתגובה" :היה שבוע מושלם! אני רגיל
לפגוש את החניך בחוג החברתי פעם בשבוע

מרון

רני שומרון בסופרלנד
קייטנת ק
30

מדריכים וחניכה

וליהנות אתו ,אבל אין כמו שבוע שלם של
 .24/7אין ספק שצחקנו הרבה השבוע".
מודים לכל מי שלקח חלק ועזר לנו בכל דרך
אפשרית ומחכים כבר לשנה הבאה.

בקייטנת קרני שומרון

מתוך מכתב שנשלח לעובד הסוציאלי הראשי של
איל"ן ,מר אבנר עוקבי ,בסיום קייטנות הקיץ:
אבנר היקר ,שלום רב,
פגשתי אותך לראשונה בחיי בשבוע שעבר ,עת ציינו נוער בני ראם את סיומה של קייטנת קיץ שערכו ביישובם לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
ביניהם בני היקר ,אילון בן יאיר .במהלך ערב הסיום דמעתי ללא הפסקה מהתרגשות ומשמחה .התרגשות מכך שאלה הם בני הנוער שלנו,
ממש גאווה לישוב בני ראם ולנוער בארץ בכלל .אני חייבת לציין שזאת השנה השישית ברציפות שבני משתתף בקייטנות איל"ן ברחבי
הארץ ,ובכל פעם אנו מתרגשים מחדש .קייטנות אלה מאפשרות לנו ,ההורים ,זמן פנוי לעצמנו .במקביל אנו יוצאים לחופשת הקיץ הפרטית
שלנו כזוג .בננו אילון שמח מאוד מכל ההנאות והפינוקים שקייטנת איל"ן מזמנת לו :טיסות בשמי הארץ ,עלייה למתקנים בסופרלנד
ובפארקים אחרים ,שיט קייקים ,מסלולים ואתרים אטרקטיביים נוספים ,מפגשים עם אנשים מיוחדים ,הגשמת חלומות ומשאלות ,מסיבות,
ריקודים ,מורל גבוה וכמובן ,חולצה למזכרת.
על כל אלה ועוד ברצוננו להודות לאיגוד איל"ן ,שעושה עבודת קודש עם הילדים ובני משפחתם ,על כל הטוב והחסד שאתם עושים עמנו.
שנזכה להיפגש גם בשנה הבאה עם משאלת לב קטנה ,שבני החניך יהפוך יום אחד לחונך.
תודה מיוחדת על הכל.
"היטיבה ה' לטובים ולישרים בליבותם" (תהלים קכ"ה ד')
משפחת בן יאיר ,מיתר

ילדי בית ספר ״אופקים״ בקייטנה באשדות יעקב
מאת :דבי בלוק טימין ,עו"ס בית ספר אופקים
בקייטנת איל"ן באשדות יעקב התארחו השנה
שמונה מתלמידי בית ספר אופקים ,ביניהם
שתיים מבוגרות בית הספר.
סמדר ינאי ,רכזת הקייטנה ,סיפרה שהיום
האחרון היה מרגש במיוחד .בבוקר החניכים

קייטנת אשדות יעקב בבריכה
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עשו דמיון מודרך .המנחה שלחה את הילדים
לטיול בין הרגשות שלהם ושאלה ,מה
הרגש החזק ביותר שאתם מרגישים עכשיו?
התשובות היו מפעימות :י .התרגש עד דמעות
ואמר שהוא לא רוצה לחזור הביתה.
"בשבילי ,כרכזת הקייטנה ,האמירה שלו

מדברת בעד עצמה והסיפוק שלי עצום",
אמרה סמדר.
תודה לקיבוץ אשדות יעקב ,למדריכים
ולמתנדבים שהעניקו לילדי איל"ן בכלל ולילדי
אופקים בפרט חוויה כה מרגשת.

מתנדבים וחניכים ב

קייטנת אשדות יעקב

עשיית מופת קבוצתית
פרס המועצה אזורית עמק הירדן על "עשיית
מופת קבוצתית" הוענק לנוער אשדות יעקב
מאוחד
בטקס חגיגי העניקה המועצה האזורית עמק
הירדן לחברת הנוער של אשדות יעקב פרס על
"עשיית מופת קבוצתית" על מפעל קייטנות
איל"ן המתקיים בקיבוץ מדי שנה.

של

ראש

הטקס התקיים בהשתתפותו
המועצה ,מר עידן גרינבאום.
במהלך הטקס נשאה דברים ,סמדר ינאי ,בת
הקיבוץ שריכזה את קייטנת איל"ן .סמדר
הודתה לחברי ועדת הפרס ,לבני הנוער
ולעמותת איל"ן.
מתוך דבריה" :אני שמחה שמצאנו באשדות

יעקב דרך לחבר את בני הנוער לעשייה
משמעותית ,להביא לידי ביטוי את היופי
שבנתינה ,בעזרה לזולת ואת היכולת להסתכל
בעיניים גם למי שהוא לא בדיוק כמותם,
לילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים ,שחסרים
לעיתים את הזוהר והיופי החיצוני ,ולמרות זאת
לדעת למצוא את זה בהם".

מתוך מכתב שנשלח על ידי יו"ר איל"ן ,רו"ח
אהוד רצאבי ,ומנכ"ל איל"ן היוצא ,מר שמעון צוריאלי:

חברת הנוער של אשדות יעקב מאוחד,
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה ולברך אתכם על זכייתכם בפרס "עשיית מופת קבוצתית" בגין מפעל הקייטנות שאתם מקיימים
עבור ילדי איל"ן.
באיל"ן מאמינים כי המתנדבים הינם חלק חשוב ועיקרי מעוצמתה ומחוסנה של העמותה .קייטנות הקיץ הינן דוגמה מדהימה לכוחם
ולתרומתם של המתנדבים בפרויקט מיוחד שכולו נתינה ואהבה.
מדובר במסורת מבורכת המאפשרת את יציאתם של ילדים עם מוגבלויות פיזיות לשבוע של בילוי והנאה עם שלל פעילויות תרבות,
פנאי ונופש .ולא פחות חשוב מכך ,למפגש חברתי בלתי אמצעי עם בני נוער מתנדבים ,שמוליד קשרים חמים שנמשכים הרבה אחרי
שהקייטנה מסתיימת.
מכתבי התודה המרגשים אשר מגיעים אלינו מן ההורים והילדים בסיום הקייטנות ממחישים לנו ,שנה אחר שנה ,עד כמה המפגש הזה
חיוני עבורם.
בני הנוער של קיבוץ אשדות יעקב מקיימים קרוב לשני עשורים קייטנה למען ילדינו .מפעל חשוב זה לא יכול היה להתקיים ללא
המסירות ,הנתינה והאהבה הרבה שאתם מרעיפים על הילדים הנכים .מי שביקר בקייטנה וראה במו עיניו את מחויבות בני הנוער
לפרויקט ואת נכונותם להתמודד עם הטיפול הפיזי בילדים הנכים ,על כל המורכבות והאחריות הרבה הכרוכה בכך ,יבין שאין בכך שום
דבר מובן מאליו .התנהלותכם הינה פועל יוצא מן החינוך לערכים והמסרים שקיבלתם בבית לפתוח את הלב ,לגלות חמלה ,מעורבות
ואכפתיות ולקחת חלק פעיל ומשמעותי בשיפור החיים בארצנו.
לא סוד הוא שפניה היפות של החברה הישראלית אינם נחשפים לציבור באותה קלות בה נחשפים השוליים המכוערים .על כן אנו
מברכים בחום על יוזמת המועצה האזורית עמק הירדן להענקת פרס ,שנותן ביטוי לחוסנה וליופייה של החברה הישראלית ולערכי המוסר
והערבות ההדדית של בני הנוער הנפלאים אשר גדלים בה.
פעילותכם הינה קרן אור המאירה על כולנו ואנו גאים בזכות שניתנה לנו להיעזר בכם לרווחת ילדי איל"ן.
יישר כוח!

תמונות מטקס קבלת הפרס
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נס מתמשך במחנה הקיץ לבוגרים
זו השנה ה 21-שסניף איל"ן חיפה יוזם ומפיק
מחנה קיץ ל 25-צעירים נכים מכל רחבי
הארץ ,שמצפים כל שנה בנשימה עצורה
לקיומו .לרבים מהם הוא מעניק זריקת אנרגיה
מדהימה.
המחנה התקיים במשך שבוע ימים בכפר
הנוער ויצ"ו נחלת יהודה בראשון לציון ,וכמדי
שנה היה גדוש בפעילויות מאתגרות ומהנות,
שמשתתפי המחנה לא זוכים להן בשגרת
חייהם :תצוגת אופנה ,צילומים משעשעים
ללוח שידורים של ערוץ איל"ן ,הופעה של
שחקן ובדרן מברלין ,הופעה של פוליקר ובנאי
בבית גוברין ,סדנת אפייה עם קונדיטור מצליח,

מבלים בבריכה

בילוי בים ובבריכה ,מסיבת אוזניות ,ומעל הכל:
בילויים כיפיים כמעט מדי ערב .בערב אחד
"בירה ונשירה" ובערב אחר מסיבת ריקודים
סוערת עד השעות הקטנות של הלילה.
במהלך השבוע הנכים לנים במחנה ומתלווים
אליהם כ 40-מתנדבים ,המתנתקים משגרת
יומם ומשפחתם על מנת לתרום מזמנם למען
משתתפי המחנה .סיפור המתנדבים הוא סיפור
שמפעים את לבנו מדי שנה.
ייחודיות המתנדבים שמתגייסים למחנה
הבוגרים טמון בערכים הכל כך גבוהים שהם
שותפים להם .המתנדבים הם בני גילם של
המשתתפים במחנה ,בני  ,21-35אנשים פרטיים

שידורי ערוץ

שהדבק היחידי ביניהם הוא האמונה העמוקה
של כל אחד מהם בצורך לתרום לזולת.
עבור רכזי המתנדבים ,ברק שלם ולינוי עוגן,
אנשי חינוך בשגרת חייהם ,אין מדובר בשבוע
אחד של התנדבות ,אלא בתכנון וחשיבה
לאורך כל השנה ובעבודה אינטנסיבית
יותר ,לעיתים יומיומית ,בשלושת החודשים
הקודמים למחנה.
בתום השבוע ,כשהמשתתפים והמתנדבים
נפרדים ,אנו עדים למחזות מרגשים עד דמעות.
יחד עם זאת ,הקשרים ביניהם נמשכים לאורך
כל השנה ,ברשתות החברתיות ובטלפונים,
בציפייה לשנה הבאה.

אילן ערוץ הילדים

מסי

בת אזניות

פעי

לו
ת
ש
י
ד
ו
ר
י
ערוץ אילן

הקשר החם בין המתנדבים לחניכים
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מתוך טור אישי שפורסם באתר  Ynetב :10.9.17
"שמי איברהים עיסא ,בן  ,27גדלתי ולמדתי
בחיפה עד גיל  ,25והיום אני גר בלב תל
אביב ועובד בחברת הייטק בכפר סבא .מאז

ומתמיד התחברתי למקצועות ריאליים וידעתי
שאמשיך בתחום .כיום אני עובד כמהנדס
תוכנה .מאידך ,תמיד התחברתי גם לאנשים
ועניין אותי לעבוד עם אנשים.

מימין איברהים עיסא עם חניכים ומתנדבים במחנה הקיץ

לפני כשנה ,בשיחה מקרית עם חבר'ה
מהעבודה ,גיליתי את מחנה הקיץ של עמותת
איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים) .רכז
המחנה היה אחד העובדים בחברה שבה אני
עובד .כשהוא שאל אותי אם אני מוכן להתנדב
במחנה ,התשובה הייתה די קלה ומיידית :ברור
שכן!
מחנה הקיץ היה כיף ענק ,לא האמנתי שעברו
שנים ולא ידעתי שהמחנה קיים .ההשתתפות
בשנה שעברה חשפה אותי לעולמות ולאנשים
מדהימים ,ואף נקשרתי לחלק מהחניכים
ומהחונכים ,כך שלא היה לי צל של ספק
שאשתתף במחנה גם השנה.
אמנם ההתנדבות כוללת גם דברים שאולי
לאנשים רבים יישמעו לא פשוטים ,כמו עזרה
בשירותים ובמקלחת ,להקים ולשבת ,אבל
רק המחשבה על כך שבזכותך ובזכות חבריך
המתנדבים השבוע הזה קורה ,שווה הכל .לא רק
לי יש את החופשות שאני אוהב כל שנה ,אלא
גם להם ,וזה קורה בזכות המתנדבים .ההערכה
והאהבה האין סופית שאנחנו מקבלים בחזרה.
שווה את הכל!".

רשת מלונות פתאל מברכת
את פעילות אגודת איל״ן
ושמחה לעזור ולתרום
בכל עת
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יום עיון לרכזי הקייטנות
מאת :אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי ובת כהן ,עו"ס
ורכזת קייטנות ארצית
כחלק מההכנות לקייטנות הקיץ ,התקיים
במרכז הספורט ברמת גן יום עיון למנהלי
הקייטנות בשיתוף נציגי משרד החינוך ,אגף
חברה ונוער.

ביום זה נטלו חלק  30מנהלי הקייטנות ,חלקם
מלאי ניסיון וידע ועוסקים בעשייה זו כבר
שנים רבות ,וחלקם חדשים ומלאי מרץ .בנוסף,
לקחו חלק ביום העיון העובדות הסוציאליות
בעמותת איל"ן ,השותפות באופן מלא ופעיל
בגיוס ורישום הילדים לקייטנות ,ומדריכות

את רכזי הקייטנות בכל הקשור לטיפול בילדי
איל"ן .
שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,ואבנר עוקבי,
העו"ס הראשי של איל"ן ,פתחו את היום
בברכות לרכזי הקייטנות ,הקיבוצים והישובים
המארחים על פעילותם המסורה ארוכת השנים
למען ילדי איל"ן.
בחלקו הראשון של היום ,אבנר עוקבי ונציגי
אגף מנהל חברה ונוער של משרד החינוך
העבירו הרצאות בנושאי ביטחון ,בטיחות,
נהלים והנחיות לתפעול הקייטנות .בסופו
התקיים מבחן ,שאותו עברו בהצלחה כלל
משתתפי היום.
בחלקו השני של היום התקיים שיח משותף,
בו נטלו חלק אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי איל"ן,
בת כהן ,עו"ס ורכזת קייטנות ארצית ,מנהלי
הקייטנות והעובדות הסוציאליות .בשיח
הועברו דגשים ,רעיונות ודרכי פעולה שונות
לפעילות הקייטנות.
המשתתפים סיימו את יום העיון מלאי
מוטיבציה ורצון להביא להצלחת פעילות
הקייטנות.

צוות משרד הרווחה מסייר בקייטנות
מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,סייר בקייטנות
ראש צורים ,סעד וכפר עציון יחד עם צוות
משרד הרווחה :הגב' חיה שושני ,חשבת
משרד הרווחה ,הגב' עדינה אטינגר ,סגנית
החשבת משרד הרווחה ,הגב' דורית רחבי,
מרכזת תקציב התקשרויות וחוזים ,הגב' חיה
אוסטרי ,מרכזת בכירה הכנסות וגביה ,והגב'

כוכי מזרחי ,מרכזת רישום ודוחות .במהלך
הסיור צפו המשתתפים בפעילויות השונות של
המדריכים והחניכים בקייטנות ,כאשר מנכ"ל
איל"ן מסביר לצוות על הפעילות.
שמחנו לארח את הצוות ולהציג בפניהם את
העשייה החשובה והברוכה בקייטנות איל"ן.

סיור בארץ האיילים

צפייה בסדנת שוקולד בקייטנות
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צפייה בפעילות סנפלינג

סניף חיפה
להקת הורה איל"ן חיפה מסכמת את השנה
מאת :ד"ר רויטל שוורץ סבירסקי ,ממובילות
להקת הורה איל"ן חיפה ,ושרונה שנהר ,מנהלת
סניף חיפה
לקראת ראש השנה נערכה הרמת כוסית
חגיגית של להקת הורה איל"ן חיפה בבית
קסלר .משה דולב ,מנכ"ל איל"ן חיפה ,ושרונה
שנהר ,מנהלת הסניף ,ברכו את הרקדנים
והוקירו את פועלם לכל אורך השנה .הרמת
הכוסית לוותה בסדנה ייחודית בהנחיית יורי
הירשפלד .בסדנה ניתחו המשתתפים את
החוזקות ,החולשות ,היתרונות והסגולות
שלהם ,כגוף המשלב רוקדים עם וללא
מוגבלות .יורי הנחה את הסדנה בכישרון
ובהומור ,וחברי הלהקה איחלו לעצמם שנת
פעילות פורייה וענפה ,לא פחות מקודמתה,
בריאות ושמחת חיים.
השנה הושג שיא במספר הופעות הלהקה.
בין היתר ניתן לציין את ההופעה בפסטיבל
"גלגל הזהב  "2016בהרצליה .הלהקה ,בהרכבה
המלא ,המונה  14זוגות רקדנים ,האחד "יושב"
והשני עומד ,הופיעה בריקוד "מריפוזה"
בכוריאוגרפיה של מרגריטה פוליאקוב וזכתה
לתשואות רמות .ליווה את הלהקה בהופעתה
שחר ,מנהל מרכז השיקום והספורט בקריית
חיים ,שחר פרקיס בו הלהקה מתאמנת.
כמו כן הופיעה הלהקה בתיאטרון הצפון
בריקוד פסדובלה במסגרת אירוע ל 84-שנים

לקריית חיים ,בו חולקו אותות "יקיר הקריה".
הופעה נוספת הייתה בפסטיבל המחולות ה30-
בכרמיאל ביוני השנה .הלהקה חוללה בוואלס
וינאי מהסרט "הארי פוטר" (כוריאוגרפיה:
פוליאקוב) וקבוצת "תמר" הופיעה בריקוד
"גלי" (כוריאוגרפיה :תמר סורוקה).
במרץ אירחה הלהקה את רקדני להקת
"ורטיגו" במרכז שיקום וספורט בנווה איל״ן
חיפה ,לסדנת ריקוד וקונטקט משותפת.
"כוח האיזון" הינו מיזם מחול המשלב אנשים
עם יכולות פיזיות שונות ,עם וללא מוגבלות,
לפעילות קונטקט ואימפרוביזציה .תהליך

הקונטקט המשולב הינו תחום יוצא דופן
וייחודי ,אשר יוצר מרחב לא שיפוטי ושוויוני
ומאפשר התנסויות חווייתיות בנושאים
רבים ,כגון הקשבה ,תקשורת בגובה העיניים
ומודעות לגוף למרחב .הפעילות המשותפת
נמשכה שלוש שעות גדושות ובמהלכה שולבו
סיפורי הרקע של שתי הלהקות ,כולל הדגמה
של קטעי ריקוד שלהן.
כמדי שנה ,גם השנה יצאו חברי הלהקה לטיול
גיבוש .בחודש מאי הצפינו החברים לרמת
הגולן עם המדריך המיתולוגי ירון מינצברג
וקינחו בארוחה טובה.

סדנת ריקוד משותפת להורה איל״ן חיפה ורקדני
להקת ורטיגו

הלהקה בסדנא בבית קסלר

הלהקה בטיול מגבש ברמת הגולן

להקת הורה איל״ן חיפה בהופעה בהרצליה

שרשרת אנושית של נתינה –
איתן "מעביר את זה הלאה"
מאת :ענת שפלר ,עו"ס איל"ן חיפה
איתן ,נער חביב ,עם שיתוק מוחין ,לומד
במסגרת החינוך הרגיל .בשש השנים
האחרונות ,סניף חיפה מלווה אותו ומסייע
לו .איתן השתתף בקייטנות איל"ן בקיבוצים,
הסתייע במימון כספי לצרכיו המיוחדים ואף
הפנינו אליו סטודנט מתנדב ,שמלווה אותו
כבר שלוש שנים.
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איתן נהנה מהנתינה ששימחה אותו ועוררה בו
רצון להעניק גם מעצמו לאחר.
במסגרת לימודיו הוא משתתף בקבוצת
תלמידים שמתמחה ברובוטיקה ומתנדבת
עבור ילדים עם צרכים מיוחדים .בנוסף,
לאחרונה סיים אחיו הצעיר את לימודיו בבית
הספר היסודי .תלמידי בית הספר אספו כסף
לאורך השנה ,שיועד לחגיגת הסיום .איתן

שמע מאחיו שנותר להם כסף ושהם שוקלים
כיצד להשתמש בו והציע לתרום אותו לאחד
הפרויקטים של סניף איל"ן חיפה .הוא סיפר
להם על העשייה הרבה והיפה של העמותה
ושכנע אותם לתרום .התרומה רגשה אותנו
מאוד ,ויועדה לבקשתם לטיול נגיש לחברי
איל"ן חיפה המתגוררים בקהילה .תודה איתן!

סניף חיפה
בית ספר ״אופקים״
בית ספר אופקים נבנה על ידי איל"ן
חיפה בשנת  1957כיום הוא מהווה
מסגרת חינוכית מיוחדת בפיקוח עיריית
חיפה ומשרד החינוך .איל"ן תומך בבית
הספר באמצעות עובדת סוציאלית
המלווה את התלמידים ומשפחותיהם
לאורך שנות לימודיהם ואף במעברם
למסגרות ההמשך ובגיוס תרומות עבור
פרויקטים שונים בבית הספר.

מסיבת סיום בקייטנת הקיץ
מאת :אורלי הירש מרידור ,רכזת קייטנת קיץ
ומחנכת ,בית ספר ״אופקים״
במהלך חופשת הקיץ ,פעלה בבית ספר
״אופקים״ קייטנה .סניף איל"ן חיפה בחר
לשמח את התלמידים בסיום הקייטנה ותרם
מופע קרקס ,ג'אגלינג והפעלה מוסיקלית של
הלהטוטן גיא קפלן .התלמידים היו מרותקים
ונהנו מאוד מהחוויה .תודה רבה לסניף חיפה
שהעלה חיוך על פני התלמידים!
הלהטוטן גיא קפלן במסיבת סיום קייטנת בית
ספר ״אופקים״ >

בית מרים
מכתב תודה לחברת נובל אנרג'י ועובדיה
מנהלי ועובדי חברת נובל אנרג'י היקרים,
אנו רוצים להודות לכם מעומק הלב על שאפשרתם לנו להגשים חלום ולהקים בחצר
הבית שלנו ,בית מרים ,גינת חושים לתפארת.
הגינה הסובבת את הפרגולה בחצר הבית הינה תוצר של תהליך חשיבה משותף,
שכלל ביקור מקדים בבית ,היכרות עם המשתקמים והתרשמות הלכה למעשה
מהפעילות השיקומית תעסוקתית המתבצעת במרכז ומהאווירה החמה והמשפחתית
המאפיינת את הבית.
ביום חמישי ,ה 22-ביוני  ,2017הגעתם חדורי מוטיבציה ועבדתם ללא לאות יחד עם
אנשי המקצוע והמשתקמים :פיזור אדמה ,סידור חלוקי נחל ,עיגון צינורות ההשקיה,
חריצת תלמים ושתילת צמחי הנוי וצמחי התבלין .החריצות שלכם והאנרגיות הטובות
סחפו את כולנו .במאמץ משותף ,בסיומו של יום ,שדה הבר הפך לגינה.
שמחנו מאוד להכיר אתכם ,ללמד אתכם ,על קצה המזלג ,את חוקי משחק הבוצ'יה
ולשחק ,לשיר ולנגן יחד במפגש שקדם לטקס הסרת הלוט.
המפגש הזה היה מיוחד מאוד עבורנו .התרשמנו והתרגשנו מאוד מהרצון הטוב,
מהלב הרחב ,מהנכונות ומהעשייה לאורך כל היום .חוויה ייחודית זו צרובה בזיכרוננו
ותלווה אותנו לאורך הדרך.

עובדים יחד להקמת גינת החושים בבית מרים

תודה רבה ויישר כח!
דפנה הולנברג,
מנהלת בית מרים ,הצוות והמשתקמים

שלט הוקרה לחברת נובל אנרג'י ועובדיה בגינת
החושים
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סניף חיפה
בית מרים
יום טיול בגליל המערבי
במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר
יצאנו  -משתקמים ,מלווים ,אנשי צוות
ומתנדבים  -ליום טיול ,בשני מחזורים,
באזור הגליל המערבי .ביקרנו במערת
קשת ,סיירנו במרכז המבקרים של חברת
שטראוס בכרמיאל וקינחנו בארוחת
צהריים ובפעילות חברתית חווייתית בחאן
הגליל שבקיבוץ בית העמק.
היה זה יום מגבש ומרענן .נהנינו מאוד
מהארגון של הטיול ,מהליווי של המדריכים
המקצועיים ,המטפלים ,בני המשפחה,
אנשי הצוות ובנות שנת השרות החדשות.
בכל מקום שאליו הגענו ציפו לנו וזכינו
להכנסת אורחים נהדרת.
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בית מרים ביום טיול -איזור מערת קשת

סניף ירושלים
היי דרומה לאילת
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילה תומכת
כמדי שנה ,יוצאים חברי קהילה תומכת לנופש
שנתי .השנה הדרמנו לאילת .עבור חלק
מהחברים הייתה זו הפעם הראשונה מאז
התיכון שהם נפשו באילת .התכנית העשירה
בסיורים וביקורים באתרים ,יחד עם האירוח
שאנשי הצוות הנהדרים של מלון אסטרל וילג'
העניקו באהבה רבה ,הפכו את הנופש לחוויה
קבוצתית מגבשת ומעצימה.
בדרכנו לאילת ביקרנו בצריף דוד בן גוריון,
שם נחשפנו לעברו של המנהיג הנחוש שאהב
והעריך רועי צאן וחקלאים יותר ממדינאים ,וכל
עוד לא הצטרף בעצמו לתורנויות בקיבוץ ,לא
הרגיש שתרם לעם ולמדינה .האתר התחדש
בסרטי אנימציה ומיצג אור קולי שהופק
בטכניקות חדישות ובהם מוצגים דמותו וחזונו
לפיתוח הנגב.
ביקור בחוות התנינים החל בחשש של החברים
ללטף את גורי התנינים .לאחר הסבר של
אורית מהחווה האחראית לגידולם ,חוו החברים
תחושת ליטוף גור תנין.
יום סיורים נוסף אפשר לחברי הקהילה
ליהנות מנוף הרים ומצפייה בציפורים הנודדות
המתרכזות מסביב לאגם הנפלא .החברים נהנו
מהנוף ומהדרכה מרתקת ושחררו לחופשי
את הציפורים שנבדקו .זאת ,לאחר שעל
רגלן של הציפורים הוטבעה טבעת המציינת
את משקלם ,שמם ומצבם הבריאותי ,כחלק
ממעקב אחר תנועתם .תצפית מהר יורם
אפשרה להתרשם מהנוף המדהים ומהר שלמה,
שבלט בצבעיו הכהים.
בזכות התנדבותן המדהימה של מורות הדרך

ממדרשת אל ארצי ,זכו החברים להעשיר את
הידע אודות ההיסטוריה והגיאוגרפיה של אילת
וסביבתה .קינחנו בארוחה בחאן קולוניה.
בסיום הנופש ערכו החברים ערב שמח ומהנה
עם שירים וריקודים לגיבוש קבוצתי.

אתי מלטפת גור של תנין

נופר משחררת לחופשי ציפור בפארק הצפרות

צופים בסרט אנימציה על דמותו וחזונו של בן-גוריון

ביקור בחוות התנינים

מחוויות הפעילויות במועדון החברתי
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי
במסגרת יום טיול בודד יצאנו לסיור במפעלי
מלט ברמלה .בהדרכה שקיבלנו במרכז המבקרים
נחשפנו לסיפור הקמת החברה ,שנוסדה בשנת
 1925ומספקת את רוב תצרוכת המלט בשוק
הישראלי ולרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון.
צפינו במסמכים ובתמונות נדירות מימי המנדט
הבריטי וראשית המדינה ולמדנו כיצד ייצרו את
שק המלט הראשון בארץ.
הכרנו את תהליך הייצור מרגע הכרייה ועד
לאריזה וצפינו בסרט אנימציה מיוחד ובמופע
אור־קולי .בנוסף יצאנו לסיור חווייתי במפעל כדי
לראות את הדברים מקרוב .התחלנו במחצבה
ונסענו לאורך המסוע שמוביל את אותם
החומרים לאולמות הייצור.
בפעילות נוספת במועדון החברתי התקיימה
ההרצאה "בעולמות הריח":
הרצאה מרתקת וסוחפת בה יצאנו למסע
חושי מופלא להכרת חומרי הגלם איתם עובד
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האומן והכימאי .כחלק מהחוויה קיבלנו מקלות
נייר טבולים בריח הפאצו'לי ובריח הוורדים,
התבקשנו להריח בעיניים עצומות ולנסות לנחש
באיזו עונה מדובר ,על איזה צבע אנחנו חושבים
ובאילו ריחות מדובר  -הדרים? תבלינים? מדהים
לגלות שרובנו חשנו וחשבנו את אותו הדבר.
הבנו שכאשר אנו בוחרים בושם ,אנו בעצם

בוחרים שדר ודימוי שאותו אנו מעוניינים להקרין
ולשדר לסביבתנו .האם זה ניחוח פרובוקטיבי או
דיסקרטי? רגוע או מסעיר? מוחצן או מוצנע?
כיצד פועלים הבשמים על בני האדם? מהו
תפקידו של הריח בעולמם של בני האדם בשנות
האלפיים? ומהם החומרים היוצרים אותו?
לסיום רקחנו בעצמנו בושם אישי לכל אחד.

סיור במפעל מלט

ההרצאה ב"עולמות הריח"

סניף ירושלים
"בית תמר" ,מעון לילדים
לצייר עם ג'וליה
מאת :תמר אליהו ,מנהלת "תמר"
כמדי שנה ,בית תמר קולט מתנדבים מחו"ל
המגיעים לארץ למספר חודשים עם נכונות ורצון
לתרום מיכולותיהם .האנשים מגיעים מקוריאה,
גרמניה ,פולין וארצות נוספות ומסייעים רבות
לילדים ,תוך יצירת קשרים ותרומה חשובה להווי
החברתי והטיפולי בבית תמר .הילדים לומדים על
תרבויות חדשות ,מנהגים שונים ושפות אחרות
ונהנים מתרומתם של המתנדבים ומפעילות
העשרה משותפות.
ג'וליה נובקובסקה ,מתנדבת בבית תמר ,היא בת ,26
בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית וביוטכנולוגיה
מוורשה שבפולין .לפני שהחלה את התנדבותה
בבית תמר מילאהתפקיד של יועצת עסקית לשינוי
בחברה לוגיסטית בינלאומית .כפי שהיא מתארת,
"היו לי חיים מאוד עסוקים ומהירים ,עד שיום אחד,
קיבלתי מייל ובו הצעה להתנדב בישראל .זו הייתה
ההתחלה של סיפור שנמשך עד היום ,ומביא מדי
יום עוד ועוד שמחה וחוויות יוצאת דופן".
מדבריה של ג'וליה " :עכשיו ,תן לי לשאול אותך:

האם אי פעם שאלת א ת עצמך מה גורם לך
להרגיש חי? אני שאלתי את עצמי ותשובתי הייתה:
להיות בין אנשים ,לעזור ,להביא תועלת ,לחלוק
את הסיפורים ,ללמ ו ד דברים חדשים ,לגלות את
האדמות החדשות ,לפגוש אנשים חדשים ולהתיידד,
להביע את עצמך על ידי יצירת אמנות ,להראות את
התשוקה שלך לחיים דרך ריקוד ,להרגיש ,לאהוב
ולחייך .מצאתי את כל זה כאן ,בישראל".
מלבד העבודה התנדבותית ,בזמנה החופשי ג'וליה
מבקרת בערים ובאזורים שונים בארץ .היא מנסה
לטעום טעמים חדשי ם של מאכלים ישראליים,
רוקדת ריקודי עם ו פוגשת אנשים חדשים .היא
אוהבת ללמוד את ההיסטוריה שלנו ומחפשת קווי
דמיון והבדלים לת ר בות שלה .ואכן ,היא מוצאת
מסורות משותפות בין העמים.
החוג עם ילדי בית תמר משמח אותה ומאפשר
לה לבטא את היציר ת יות שבה" .אנחנו מדברים,
מצטלמים בתנוחות מ צחיקות ,מבשלים ,יוצאים
לטיולים או סתם ל ק ניות בקניון" ,היא מספרת,
"אבל ,מה שאני הכי אוהבת זה לצייר איתם .מכיוון

ליאור וג'וליה בתהליך הציור

שאינני דוברת עבר י ת ,זאת הייתה דרכי להכיר
אותם ללא מילים .במהלך הזמן הזה היה כיף וגם
יכולנו לגלות האחד את השני ,את התחביבים שלנו
ואת התשוקות שלנו".

בס״ד

בשר היישר
מהקצב במגוון
כשרויות שונות

תבלינים טריים
בכל הגוונים

רק מה
שטוב בשוק!
דגים טריים
במחירים ללא תחרות
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סניף מודיעין
סניף מודיעין
חגיגה משפחתית ביער בן שמן
הסניף ,בראשותו של עו"ד שלום דהאן ,ערך לאחר
חג סוכות האחרון ביער בן שמן ,אירוע חגיגי
למשפחות איל"ן באזור מודיעין .באירוע השתתפו
עשרות הורים וילדים ,שנהנו ממגוון פעילויות
שנערכו בהתנדבות :מעגל מתופפים בהפעלת
אסף סביליה מאוקיאנוס מוזיקה לאירועים,
הפעלות יצירה של רחלה מ"הסדנה" ,עיצוב
תסרוקות על ידי יולי אלנתן וסדנת קעקועים
שהעבירו עמית מלר ואור לנציאנו .על האווירה
השמחה היו אחראים לאורך כל האירוע הליצנים
הרפואיים המתנדבים הדר ,עמית ,תום ,מאיה
ורועי.
על ארגון האירוע היו אחראים חברי הנהלת הסניף,
אבי לנציאנו ,אידית מלר ,שמעון כהן ,עמוס כהן,
דרור פלטין ויהורם גלילי .שלום דהאן ,אבי לנציאנו
ודרור פלטין היו אחראים על הכנת המבורגרים
על האש ,שהוגשו בתוך לחמניות וירקות .על
הצילומים היו אחראים חבר ההנהלה ,מוטי בלימן
ושחק גלילי ,המדריכה מ"כנפיים של קרמבו".

יותר מ 100-הורים ,ילדים ותושבים ממודיעין,
מכבים ,רעות ויישובי הסביבה השתתפו באירוע
נטיעות ט"ו בשבט של הסניף .האירוע נערך
בחודש פברואר  2017בשטח הציבורי הירוק
בסמוך למגדל המים ברעות ,שבו היה פעם פארק
הפיראטים .באירוע השנתי שנקרא" :ילדי איל"ן
מודיעין נוטעים אילנות  ,"2017נטעו הילדים ובני
משפחותיהם שתילים בגינה הציבורית בשטח
הציבורי .סייעו להם בעבודות הנטיעה חניכי
שבט אופק של הצופים במכבים-רעות ,ובסיומה
חולקו למשפחות איל"ן מלגות בסך כ 100-אלף
שקל .הכיבוד לאירוע ,שכלל מאפים ,שתייה
קלה ,חלות לשבת וכמובן פירות יבשים ,נתרם
על ידי סניף שופרסל שלי בלב רעות בהנהלתו
של משה שעיה ,בית הקפה הפועל במרכז
הרפואי טרמ ברחוב תלתן בהנהלת איילת ביבר,
וערן ודלית שרגא – הוריו של תומר שרגא ,ילד
איל"ן שנפטר בדצמבר  ,2014שתרמו את עלות
האירוע לזכר בנם זו השנה השנייה ברציפות.
בטקס חילק יו"ר הסניף עו"ד שלום דהאן תעודות
הוקרה ללוקחים חלק באירוע ,לחברי הנהלת
הסניף והודה לכל התורמים והמתנדבים על
תרומתם הרבה לאורך השנה .באירוע השתתפו
גם סגן ראש העיר אילן בן סעדון והרב יעקב
צ'יקוטאי .מתוך דברי סגן ראש העיר" :זה מרגש
לראות את בני הנוער משתתפים בנטיעות היום,
ואני רוצה להגיד לכם חברי וחברות הנהלת איל"ן
וליו"ר שלום דהאן תודה רבה ובהצלחה" .מתוך
דברי הרב" :נטיעת העצים לדורות הבאים בט"ו
בשבט מסמלת שאנו צריכים להשקיע בילדי
צילומים :יהורם גלילי
איל"ן .חיזקו ואימצו".
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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.

צילומים :מוטי בלימן

נוטעים אילנות

שלום דאהן עם הוריו של תומר שרגא ז"ל

נוטעים אילנות בחיוך

סניף רמת גן
מרכז הספורט ברמת גן
אירוע פתיחת השנה בתכניות הילדים והנוער
כ 200-ילדים ובני משפחה השתתפו באירוע
המסורתי של פתיחת שנת הפעילות בתכנית
הילדים והנוער .האירוע כלל התנסות בענפי
אקסטרים ,כמו צלילה וקארטינג ,הפנינג
והופעה של כוכב הילדים טל מוסרי .תכנית
הילדים והנוער ,תכנית הדגל של מרכז
הספורט לנכים ,מציעה חוגי ספורט ופעילות
חברתית לילדים ובני נוער נכים ,לצד תמיכה
לבני משפחותיהם.

התנסות בסיף באירוע פתיחת השנה >
צילום ,חן גלילי

צליחת הכנרת

לאחר שנים ארוכות של היעדרות מהאירוע ,חזרו ספורטאי מרכז הספורט להשתתף
באירוע צליחת הכנרת .כעשרה ספורטאים צעירים ומאמניהם השתתפו בצליחה ,וסיימו
בהצלחה את המסלול המפרך ביחד עם מאות משתתפים אחרים שאינם נכים .גאים בכם!

המאמנת אלכס נושאת את הספורטאית הצעירה אמנה קטועת הרגל

המשחקים האירופאים
לנוער באיטליה

אימפריית
כדורסל
בכיסאות
גלגלים

השנה יפעיל מרכז הספורט לנכים שמונה
קבוצות כדורסל בכיסאות גלגלים ,מספר
שיא שמקנה לו מעמד של המועדון הגדול
בישראל ואחד המועדונים הגדולים בעולם
בתחום .שתיים מתוך הקבוצות ישחקו
השנה בליגת העל ,וקבוצה אחת תשתתף
גם בליגה האירופית (יורוליג) .אחד היתרונות
המשמעותיים של קבוצות המועדון הוא גילם
הצעיר של השחקנים ,שמרביתם בני פחות
מ .22-הקבוצה הבכירה של המועדון ,שהיא
גם אלופת המדינה ומחזיקת הגביע ,מאומצת
השנה על ידי חברת דיגניה שבבעלות הזוג
שירה ואיציק צדיק ,ידידים ותיקים של
המועדון.

לראשונה מזה שנים רבות ,השתתפה
משלחת של מרכז הספורט ,שכללה שישה
ספורטאים ואנשי צוות למשחקים האירופים
לנוער שהתקיימו באיטליה בחודש ספטמבר.
הספורטאים ,בגילאי  14-16בענפים טניס
שולחן ,שחייה ובוצ'יה  -רועי אלוני ,מיכאלה
יוספוב ,ליעד לוי ,יונתן ואליעד מדמון והדס
דהאן התחרו לראשונה בטורניר בינלאומי.
הספורטאי הצעיר ליעד לוי זכה במדליית
הארד בבוצ'יה.
ליעד לוי
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עמית ויגודה ,בן  ,15קטוע רגל במהלך אימון

סניף תל אביב
רגע של נחת
אביגיל ,ילדה מדהימה בת  ,14עם שיתוק מוחין
קל ,סיימה את כיתה ח' בבית ספר סינגלובסקי
בתל אביב .הסניף תומך באביגיל ובמשפחתה
במתן שיעורי עזר כדי לקדם אותה בלימודים.
השנה אנו גאים בה במיוחד על קבלת תעודת
הצטיינות על הישגיה .כל הכבוד אביגיל!
איל"ן תל אביב מלווה אישית את הילדים מינקות
ועד בגרות .כל הישג שלהם הוא גאוותנו ולכך

אנו חותרים.
אמא של אביגיל כתבה לנו בהתרגשות" :אביגיל
קיבלה בסוף השנה תעודת הצטיינות ואני רוצה
להגיד לכם תודה על כל התמיכה והעזרה שלכם
על מנת שאביגיל תקבל שיעורי עזר .התוצאות
מדברות בעד עצמן .זכינו שיש את איל"ן תל
אביב כדי לממש את הפוטנציאל של אביגיל".

"בית חנה" ,מרכז יום
קלאסיקה במרכז בחירות לנציגות החברים במרכז היום
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת סניף איל"ן תל
אביב
בחודש אוקטובר זכינו להופעה מרשימה
של חברי קבוצת מוזתיקה במרכז היום של
איל"ן תל אביב .שמונה מוסיקאים מוכשרים
מישראל ,פולין ,דרום קוריאה ושוודיה ניגנו
עבור חברי מרכז היום יצירות מופלאות עם
הסברים בסוף הקונצרט.
מוזתיקה מעניקה קונצרטים ללא תמורה
במוסדות חינוכיים וטיפוליים ופעילותה
נחשפת במהלך כל שנה לאלפי אנשים בכל
רחבי הארץ.
זו השנה השלישית שמרכז היום זוכה
לביקור של צעירי מוזתיקה .תודה על אירוע
יוצא מן הכלל!

לאחר שבוע של הכנות הגענו ליום המיוחל של
הבחירות לנציגות השנתית של החברים במרכז
היום איל"ן תל אביב .אל חברי מרכז היום והצוות
הצטרפו  24מתנדבי חברת אלקטרה .לכל
מועמד לתפקיד הייתה קבוצה המורכבת מאנשי

אלקטרה ומחברים תומכים .יחד הם הגו קמפיין
והציגו לכולם .לאחר מכן החברים ניגשו להצביע
ובסוף היום התפרסמו התוצאות במסיבה
מסכמת וכייפית.

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

הרצאות מומחים להורים ולצוות
בית ספר ״ונצואלה״ מרחיב את ייעודו ולוקח
תפקיד משמעותי בחשיבה משותפת ובתיווך
בין הורים ,צוות ומומחים בקהילה .בשנתיים
האחרונות התקיימו בבית הספר סדרת
מפגשי מומחים עם הורים וצוות .במפגשים
ניתנו הרצאות שיוחדו לאוכלוסיית בית הספר
המורכבת ,עסקו בנושאים רפואיים משמעותיים
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ובמענה לשאלות בוערות שעלו מן ההורים
והצוות כאחד .סדרת המפגשים כללה ,בין השאר,
הרצאות בתחומים של אורתופדיה ,אפילפסיה,
הפרעות נשימה ,גסטרולוגיה והפרעות שינה.
מפגשים אלה הם ראשיתו של תהליך ,שבסופו
יוקם בבית הספר מרכז מומחים רב תחומי
לשיתוק מוחין ולקויות מורכבות .מרכז זה יספק

את הידע הנחוץ להורים ולצוות ויאפשר להם
להתמודד עם שאלות ודילמות המתעוררות
במהלך הטיפול בתלמידים.
מרכזת את הפרויקט העו"ס של איל"ן בבית
הספר ,גב' זהר סויטלמן.
לבירורים03-6477004, 03-6499161 :

Higher Education Scholarship Ceremony
At the beginning of December a solemn
ceremony took place at the ILAN
Sports Center, Ramat Gan, in which 32
scholarships for disabled students of ILAN
were given by the ILAN foundation, in
cooperation with Bank HaPoalim, awarded
by the Keren Bergman foundation in honor
of Dr. Abraham and Paolina Bergman
of blessed memory. The ceremony was
held with the participation of students
and their families who arrived from all
around the country, the chairman of ILAN
Foundation, accountant Ehud Rassabi,
the chairman of ILAN branch in Tel Aviv
and foundation trustee, Mrs. Hanna Laor,
the representative of Bank HaPoalim
and regional manager, Mrs. Danit Cohen
Nitzan and the chief social worker of ILAN,
Mr. Avner Okavi.
Among scholarship awarded students
there was also Bar Shavit from Nesher,
a business and public adminstratiom
at Sapir College, who spoke during the
ceremony on bealf of the students:
“Awarding the scholarships proves the
trust ILAN puts in our ability to gain
education and in the future bring change

and improvement to the way we treat
people with disabilities. ILAN has always
been there for us from childhood to
adulthood, cheering, supporting and
helping us to integrate in the society in
every aspect of life. To us, disability is not a
limitation that would stop us from pursuing
and achieving our plans and dreams for
the future. We chose the path of learning
and education so we can learn a trade
and achieve meaningful pursuit in our way
to independent life. As all students, we
deal with assignments, tests, dorms and
meeting timetables, but with accessibility,
accommodations, private tutoring, mobility
and transportation. Nothing stands in
our way and we regard every obstacle
a challenge we must overcome and
succeed”.
The chairman of ILAN Foundation,
accountant Ehud Rassabi, congratulated
the students and the families and said:
“ILAN accompanies its children from
preschool up to higher learning institutions.
Awarding the scholarships to disabled
students will allow them to achieve higher
education, which in our times constitutes

as the key to financial independence, a
factor that will contribute tremendously to
their integration in the society".
The chairman of the Tel Aviv branch
and foundation trustee, Mrs. Hanna Laor,
spoke and congratulated the awarded
students. Among the things she said: “As I
look at the assembled crowd receiving the
scholarships and their families, I remember
in my mind the childless couple, Holocaust
survivors, Paolina and Dr. Moshe Bergman
blessed their memory, who were scholars
and people of culture and who wished to
adopt the children of ILAN and to support
the disabled students to allow them to
achieve higher education and support
themselves with dignity in the future. This
approach is consistent with the effort
and hard work we invest in our education
institutions all around the country. Starting
with our wonderful special kindergartens
and ending with the schools supported by
ILAN that have served as your guidance
and support to this very day, in which you
are awarded with the scholarships for the
promotion of academic education.”

Michal Musai receiving a scholarship

Ehud Rassabi and Bar Shavit

Right to left: Hanna Laor, Ehud Rassabi, Danit Choen Nitzan and Avner Okavi

Caroline Tabib receiving a scholarship
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The children of Ofakim school at Ashdot Ya’akov Summer Camp
By: Debbie Block -Temin, Social worker at
Ofakim school
This year 8 students from Ofakim School
participated at ILAN summer camp in
Ashdot Ya’akov, among them were two of
the school graduates.
Smadar Yanay, Camp Coordinator, said
that the last day was especially emotional.
In the morning the campers had a guided
imagery session. The guide “sent” the
children to take a tour of their feelings what is the most powerful emotion you
feel right now?... The answers were heart
throbbing: Y.Excited to tears said he didn’t
want to come back home.
“For me, as the camp coordinator, what he
said speaks for itself, and I could not be
more satisfied about it”, said Smadar.
Thank you Kibbutz Ashdot Ya’akov, to the
voulenteering instructors who gave the
children of Ofakim and the children of ILAN
everywhere such an emotional experience.

Taken from a letter sent to the chief social worker of ILAN, Mr.
Avner Okavi, at the end of the summer camp:
Hello dear Avner,
The first time I met you was just last week, when the youth of Bnei Re'em marked the end of the summer camp
held in their town for children with special needs, among which was my beloved son, Eilon Ben Yair. During that
closing event I could not stop my eyes from tearing all along out of excitement and sheer joy to see that these
young people represent our youth, a true pride for Bnei Re'em Moshav and for all the youth of Israel. I must say,
this is the sixth year in a row that my son takes part in ILAN's summer camps around the country, and each time
gets us excited all over again. These camps allow us parents a little bit of time to ourselves, and we use that
free time to take our own private summer vacation as a couple. Our dear son enjoys all the fun activities and
indulgence offered to him at the ILAN camp: flights around the country, going on rides at the Superland and
other amusement parks, kayaking, site tracks and other fun attractions, meeting special people, fulfilling hopes
and dreams, parties, dancing, high moral and of course, a T-shirt to remember it all.
For all these and much more, we would like to thank the ILAN foundation for its blessed contribution to the
children and their families and for all the goodness and grace you do with us, may we get to meet again next
year, and this time with a little wish of my own to see my child become a camp instructor himself someday.
We thank you dearly for everything.
"Do good, O LORD, to the good, to the upright in heart" (Book of Psalms; 125, 4)
Ben Yair family
Meitar
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Paralympic athlete Caroline Tabib blessing Shimon

Students of the ONN school: Shani, Yehonatan, and
Ma’ayan, singing at the event

Emcee of the event – Amos Ettinger

Shimon Zurieli

Summer Camps 2017, High moral, giving,
friendship and lots and lots of Fun!

As every year, so was the last summer
during which some 1000 summer campers
of ILAN toured, sang, danced and enjoyed
countless activities of culture, art, leisure
and vacation. The summer camps took
place in several Moshavim and Kibbutzim
around the country which voluntarily hosts
the children of ILAN for a whole week,
including sleeping accommodations. The
camps are operated with the assistance
of volunteering youth who choose to
stop their summer routine for a week and
commit themselves to intensive and close
care of the children.
We would like to thank:
The Moshavim and Kibbutzim that
continue the long held tradition and open

their hearts to the children of ILAN.
To the dedicated camp coordinators who
devote long hours, thought and effort for
the sake of the children.
And finally, to the wonderful youth - without
you non of this could have happened.

Karnei Shomron Summer Camp 2017 - Spinning the World Around!
By: Gilit Knoler, Karnei Shomron Summer
Camp coordinator
This year we stayed again as guests of the
Karnei Shomron Summer Camp that spins
the world around.
We went to the Superland amusement park,
the Cinema City, participated in a Master
Chef activity and had competition contests
and many more fun and diverse activities.
“There is nothing I like more than spending
a whole week with my instructor and just

59

have fun” (a camper)
The instructor said in response: “It was a
perfect week! I am used to meeting the
camper in the social group meeting once
a week and enjoy my time with him, but
there‘s nothing like a full week of 24/7 time
spent together - we sure did laugh a lot this
week.”
We thank all the people who took part and
helped us in every possible way, and we
cannot wait to meet again next year.

20 years of activity on behalf of ILAN!
At an emotional event emceed by Amos
Ettinger, the patients, volunteers and
employees of the organization bid farewell
to the organization’s General Director of
the past twenty years, Mr. Shimon Zurieli,
who retired at the end of December 2017.
Shimon leaves his mark of magnificent
achievement and accomplishment.
The outgoing General Director had a large
part to play in advancing many fields
related to the welfare of the disabled
population in Israel. During his service, the
organization won the Israel Prize for Lifetime
Achievement, rehabilitation centers were
built for the severe disabled in the large
cities in Israel, the number of summer
camps was increased—as was the number
of disabled children participating in them,
the field of rehabilitative sports developed
significantly, and the organization’s activity
throughout Israel was expanded.
Among those present at the event were
Knesset Opposition Leader Isaac Herzog;
Ministry of Labor, Welfare and Social
Services Director General Dr. Avigdor
Kaplan; former members of Knesset Uzi
Baram and Ofir Pines; and many others
who helped along the way.
Greetings were delivered by the Chairman
of ILAN, CPA Ehud Rassabi, and the
Director General of the Ministry of Labor,
Welfare and Social Services, Dr. Avigdor
Kaplan, who thanked Shimon for his broad
achievements over the years, and wished
him an easy and enjoyable retirement.
The organization’s Chairman, Ehud
Rassabi, in presenting Shimon with
a certificate of appreciation for his
tremendous work over the years, said:
“Shimon always knew how to navigate
and control what was happening in the
organization. He knew how to show
determination on one hand, and sensitivity
and compassion on the other, always with
concern and dedication to ILAN.”

Dr. Avigdor Kaplan said, “The ILAN
organization under your management
knew enough to develop a variety of high
quality services for people with physical
disabilities. Our ministry is proud of the
partnership we share with the organization
in providing a variety of rehabilitative
services to people with disabilities.”
Knesset Opposition Chairman, MK Isaac
Herzog, also blessed Shimon, saying:
“There is no one in Israel who doesn’t
know the symbol of ILAN. Shimon was
a great revolutionary. He sees far into
the distance, and his contribution to
the disabled population in Israel will be
remembered for generations.”
The incoming General Director, Mr. Boaz
Herman, thanked Shimon for his help as he
takes on the position, and for the difficult
work that led the organization to impressive
and exceptional achievements.
The organization’s volunteers were
represented by Ms. Sara Levenstein,
Chairman of the Haifa branch, who spoke
of her many years of acquaintance with
Shimon, and of the changes the organization
has undergone during that period.
“During your tenure, you succeeded
in increasing the organization’s social
involvement, its belonging, and the sense of
solidarity among its branches, institutions,
and its center, which provides a strong
foundation for quality of life and well-being
in the organization, and leave their mark
on its unique character. As a volunteer of
long standing in the management of ILAN
in Haifa, and of ILAN in general, I would like
to tell you, Dear Shimon, on behalf of all of
the volunteers, thank you very, very much
for being there for us at all times and at
all hours of the day, for your support, your
dedication, your readiness, your patience,
your determination, and your focus on
the goal, all of which you showed with a
warm heart and tremendous love for the

disabled and for all of ILAN’s employees
and volunteers as one.”
At the end of the ceremony, Sara
Levenstein and Anna Yurovetsky, a patient
at the organization’s “Beit Miriam” day
center in Kiryat Haim, presented Shimon
with a caricature created by Anna.
Paralympic table tennis athlete Caroline
Tabib, who recently came home with a
gold medal from one of the most important
competitions in the world, also took
her leave of Shimon. Caroline related
how she began her connection with the
organization at the age of 3, her integration
into the sports center, the place that sports
holds in her life, and her studies toward
a Bachelor’s degree with the help of a
higher education scholarship she received
from the organization.All of this was during
the tenure of Shimon Zurieli. “ILAN is an
important and significant part of the lives of
disabled children and teens in Israel, and
you, Shimon, had, and continue to have, an
important role in leading the organization
in this direction. On behalf of every child
who has received a wheelchair from
ILAN, on behalf of every student who has
received a scholarship (including myself),
on behalf of every athlete whose activity is
financed by ILAN, and on behalf of every
adult at the day centers or the protected
facilities, thank you. May you enjoy much
health, and please, continue your blessed
activities on behalf of the disabled even
after you finish your official position.”
Ma’ayan Katashvili, Yehonatan Madmon,
and Shani Peleg, students of the “Onn”
special education school, performed
the song “A Good Word”, accompanied
by music teacher Ina Shobayev, to the
enthusiastic applause of the audience.
At the end of the event, Shimon Zurieli’s
grandchildren surprised him with a warm
and emotional personal blessing for their
grandfather Shimon.

Right-to-left: Dr. Avigdor Kaplan, Shimon Zurieli,
Ehud Rassabi, and Ofir Pines

Opposition Chairman MK Isaac Herzog takes his
leave of Shimon Zurieli

The Chairman of ILAN presents Zurieli with a
certificate of appreciation.
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תודה על
תרומתכם
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