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דבר יו"ר הועד המנהל

שנת  2018תיזכר כשנה בה פתחנו דלת
להכרה בינלאומית בפעילותה ובמומחיותה
של העמותה .בחודש יוני ,הגענו לניו יורק,
להציג במטה האומות המאוחדות תערוכת
ציורים של מטופלי העמותה במסגרת השבוע
בו ציינו באו"ם את זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלויות .לטקס השקת התערוכה הגיעו
רבים מעובדי האו"ם ,נציגי ארגונים שונים
העוסקים בשיקום אנשים עם מוגבלויות
ודיפלומטים מהעולם כולו .אורחים מכובדים
אלה הגיעו לשמוע על עמותת איל"ן מישראל,
העוסקת למעלה משישים שנים בשיקום
אנשים עם מוגבלויות פיזיות .אורח הכבוד
בטקס היה שגריר ישראל באו"ם ,מר דני

דנון ,שנשא דברי ברכה וההערכה לפעילות
העמותה .התרגשנו לספר ,במעמד הטקס,
על פעילותה של איל"ן במשך השנים ולהציג
באו"ם את פניה היפות של ישראל.
איל"ן נמצאת בתהליך הכרה כגוף מייעץ
לארגון האומות המאוחדות בתחום הטיפול
באנשים עם מוגבלויות ואנו מקווים לסיומו
של התהליך במהלך שנת .2019
בזמן ביקורנו בניו יורק זכינו לערוך ערב
הוקרה מרגש בביתו של קונסול ישראל בניו
יורק ,מר דני דיין ,אשר קיבל אותנו בביתו
בחום ובאדיבות רבה .לערב זה הוזמנו אנשי
עסקים ,שותפים ובכירים מן הקהילה היהודית
בניו יורק אשר התרגשו עד דמעות לשמוע את
סיפורה של העמותה מפי תת אלוף במילואים,
ד"ר אלון דומניס ,והביעו את הערכתם הרבה
לפעילותינו היחודית ויוצאת הדופן.
קיימנו בניו יורק פגישות מקצועיות עם אנשים
פרטיים וארגונים העוסקים בשיקום אנשים
עם מוגבלויות במטרה לשתף פעולה בעתיד,
לחלוק בידע המקצועי ובניסיוננו רב השנים
וללמוד מניסיונם של אחרים.
המשכנו השנה לשמר את הקשר שנולד עם
ארגון  KCSJהקוראני :ארגון אוהד ישראל
אשר נציגיו הגיעו לארץ להציג מופע פולקלור
בשם "שלום ירושלים" .נציגי הארגון התארחו
לראשונה בנוה איל"ן חיפה בשנה שעברה
והשנה ,נפגשנו שוב ,הפעם בראשון לציון.
חברי הארגון חברו לרקדני להקות איל"ן
בכיסאות גלגלים ויצרו יחד מופע אומנתי
מרהיב ומרגש שהסתיים בהרקדה של חברי
הארגון הקוראני ,משפחות איל"ן והקהל הרב
שנכח באירוע.
השנה פתחנו בתהליך אסטרטגי אשר מטרתו
עיצוב תמונה עתידית חדשה ומיטבית לאיל"ן,
עדכון החזון ,מטרות העמותה ובניית תכנית

אסטרטגית למימושם .אנו גאים בפעילות
העמותה לאורך השנים ,במעונות ובמרכזי היום
אשר נבנו במהלכן ,במרכזי הספורט שמהם
צמחו ספורטאים מוכשרים אשר מגיעים
להישגים בינלאומיים מרשימים .אנו גאים גם
בפרויקטים השונים ,ביניהם :וועדות העזרה
אשר מעניקות סיוע כספי למשפחות לרכישת
ציוד ואביזרים שיקומיים ו/או מימון טיפולים
שונים ,המלגות המוענקות לסטודנטים,
החוגים החברתיים לצעירים ולבוגרים וכמובן
קייטנות הקיץ של איל"ן .יום יום ושעה שעה
אנו זוכרים כי עלינו להתאים את פעילותינו
למציאות המשתנה ולצורכיהם של מטופלינו
ולכן פתחנו בתהליך אשר יאפשר לנו להציע
שירותים חדשים ,להתמקצע ולהמשיך לשרת
את כל מטופלי העמותה נאמנה.
ברצוני להודות בראש ובראשנה למתנדבי
העמותה המסורים אשר עושים ימים כלילות
למען המטופלים והמשפחות ,למנכ"ל
העמותה ,מר בועז הרמן ,אשר פועל ללא
לאות למען עתידה של העמותה ,למנהלים
ולעובדים בעמותה על עבודתם המאומצת
ואמונתם בצדקת דרכנו.
בהזדמנות זו ברצוני להודות גם לענת לוי,
סמנכ"ל מנהל וארגון בעמותה ,אשר סיימה
את תפקידה לאחר  21שנים בעמותה ,על
עבודתה המאומצת אשר שימשה מודל
למקצועיות ולמסירות ועל מעורבותה בהישגי
העמותה לאורך השנים.

שלכם,

אהוד רצאבי
יו"ר הועד המנהל

לתרומות היכנסו לאתר איל"ן
www.ilan-israel.co.il

תמכו בפעילותינו ועקבו אחר
עמוד הפייסבוק של איל"ן

איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים
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דבר מנכ"ל איל"ן

חברים ,תורמים ושותפים יקרים,
ארגון דינאמי הפועל בסביבה משתנה אינו
יכול לשקוט על השמרים ,ואכן ,במהלך השנה
החולפת עסקנו בגיבוש אסטרטגיה מעודכנת
לאיל"ן .התפיסות החברתיות החדשות,
שינויים במדיניות הממשלה ,הרפואה

המתקדמת והטכנולוגיה המתפתחת ,כמו גם
למידה מעמיתים בארץ ובעולם ,הביאו אותנו
להכרה כי עלינו להתחדש ולהביא ללקוחות
הארגון מידע ,כלים ושירותים נוספים על אלו
הקיימים.
תוכניות העבודה החדשות של  ,2019המיושמות
בעשרות מוסדות וסניפי איל"ן ברחבי הארץ,
עבור ילדים ובוגרים כאחד ,הולכות צעד נוסף
קדימה לטובת שיפור רווחתם של אנשים עם
מוגבלות בתחומי החיים השונים :תעסוקה ,דיור,
רווחה כלכלית ,העצמה אישית ,ייעוץ ,מימוש
הפוטנציאל בתחומי התרבות ,האמנות והספורט.
אלו מצטרפות לטיפול המסור הניתן לאנשים
במסגרת בתי הארגון ,מרכזי היום ,הנופשונים
והקייטנות ,הליווי ,הסיוע הפרטני ועוד.
משימתנו היא להעניק ללקוחותינו חיים מלאי
משמעות ולשלבם ככל שניתן בחברה .לכן,
אנו באיל"ן מחפשים ללא לאות את הפערים
הקיימים בין צרכי היום יום של אנשים עם
מוגבלויות לבין המציאות ,ומנסים לגשר
עליהם ולהעניק להם את התמיכה הנדרשת.
משימה זו אינה קלה כלל ועיקר ודורשת
משאבים כספיים לא מבוטלים ולכן נעשית
בשיתוף וסיוע משרדי ממשלה ,המגזר העסקי
ושותפים יקרים ונאמנים כמוכם.
על כך אנו מוקירים לכם תודה גדולה בשם
חברי איל״ן ובני המשפחות הנעזרים בשירותי
העמותה כבר  66שנים.

בעשייה החברתית ניתנה לנו הזכות להכיר
ולעבוד עם 'ארץ ישראל היפה' במיטבה;
אנשים ערכיים ואיכותיים מהשורה הראשונה.
חלקם בחר במקצוע של "לעשות טוב"
ומהווים את 'הדי אן איי' של הארגון .אחרים,
המתנדבים היקרים ,מגיעים לאיל"ן מתוך
בחירה חופשית וכחלק מצו פנימי ,ללא כל
תמורה .אלו המגשימים את ערך 'הערבות
ההדדית' במורשת היהודית ומהווים תשתית
איתנה לרוח איל"ן.
זוהי הזדמנות להודות למתנדבי איל"ן ,בראשם
ליו"ר ואיש החזון ,רו'ח אהוד רצאבי ,לכל חברי
הועד המנהל ,הנהלות ומתנדבי הסניפים,
וכמובן למתנדבים המסורים במוסדות,
העושים ללא לאות בפעילויות השטח השונות.
אתם המהווים השראה אדירה ,מעניקים
משמעות ועידוד לחברי איל"ן ומקיימים שנה
אחר שנה בסיס אנושי חם לפעילות הארגון.
גם השנה נמשיך וניצור ,נקדם תוכניות
חדשות ואפקטיביות לשילובם של חברי
איל"ן .אני מייחל לכך שנצליח לגרום ליותר
חיוכים בקרב חברי איל״ן ובני משפחותיהם
הסומכים עלינו וזקוקים לנו מאוד.
תודה והערכה רבה לכולכם על העשייה,
התרומה והשותפות,
בועז הרמן,
מנכ"ל

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

עורכת ומפיקה :שני קנזי ,מנהלת שיווק ,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  ‰פנחס אטלי יועצים
ניהול פרוייקט :תפארת בשארי ,יצחק כהן צמח
עיצוב גרפי :אילת הורן ,סטודיו ספרינט  ‰הפקה ודפוס :עדי ברגר
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לראשונה :תערוכת ציורים של
איל"ן במטה האו"ם בניו יורק

מאת :שני קנזי ,מנהלת שיווק איל״ן
ביוני  2018הושקה במטה האו"ם בניו יורק
תערוכת ציורים ראשונה מסוגה של מטופלי
העמותה .במסגרת התערוכהShades of" ,
 ,"Colorהוצגו כ 20-מיצירותיהם של ילדי ובוגרי
העמותה ממרכזי היום של העמותה בתל
אביב ,באר שבע ,מעון "בית קסלר" בקריית
חיים ומבתי ספר לחינוך מיוחד בהם תומכת
העמותה .כל זאת במטרה לעורר מודעות
לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה ,תוך
הבעת הוקרה מיוחדת לציירים המוכשרים.

בערב ההשקה הוצגה תפיסת העמותה בנוגע
לאמנות ככלי ביטוי חשוב העומד לרשות
מטופלינו כדרך להבעה עצמית .באמצעותה
מגלים רבים מהם את כישוריהם ואת
יכולותיהם יוצאות הדופן .מעבר לכך ,בזכותה
הם יכולים לחוש כאדם "שווה בין שווים".
ילדי איל"ן ,הנציגים שלנו בתערוכה:
עידן זסלר בן ה 15-מכרמיאל נולד עם מחלת
גידים בעקבותיה הוא משותק בפלג גופו

התחתון ומתנייד בעזרת כיסא גלגלים .המגבלה
לא מונעת ממנו להגשים את התחביבים
שהוא כל כך אוהב :לשיר ,לשחות ובעיקר
לצייר .לעידן אח עם מוגבלות פיזית ואחות
בריאה .הוא לומד בבית ספר תפן בכפר ורדים
אשר נתמך על ידי איל"ן .הציור שלו" ,חלקים
צבעוניים שלי" ,הוצג בתערוכה באו"ם.
"את ציור החלקים ציירתי לאחר שהקשבתי
לשיר ""Somebody that I used to know

את העמותה ואת ישראל ייצגו באו"ם יו"ר
העמותה ,מר אהוד רצאבי ,מנכ"ל העמותה,
מר בועז הרמן ,תת אלוף במילואים ,ד"ר
אלון דומניס ומנהלת השיווק בעמותה ,שני
קנזי .הנציגים סיפרו על הפעילות היומיומית
הנעשית עם חברי העמותה במטרה להביא
להעצמתם בכל תחומי החיים ולתת להם את
הכלים לחיות חיים מלאי משמעות.
תת אלוף דומניס הציג את סיפורו האישי,
כתינוק שחלה בפוליו ,גדל באיל"ן והגיע
להישגים מעוררי השראה.
באירוע ההשקה לקח חלק שגריר ישראל
באו"ם ,מר דני דנון ,אשר נשא דברים ,נציגי
ארגונים מכל העולם העוסקים בשיקום אנשים
עם מוגבלויות ,דיפלומטים ועובדי האו"ם.
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מימין לשמאל :רו"ח אהוד רצאבי ,שגריר ישראל באו"ם ,מר דני דנון ,ד"ר אלון דומניס ומר בועז הרמן

של  ,"GOTYEמספר עידן" .השיר הזה גרם לי
לחשוב על בני האדם ועל כך שהם עשויים
מחלקים של מחשבות והתנהגות .ציירתי את
עצמי כפי שאני רוצה שכולם יראו אותי :נער
שעשוי מחלקים ,אבל הוא בעצם שלם .כמו
כולם".
אוראל ניגרקר ,חברה במרכז היום של איל"ן
בבאר שבע ,מעידה כי אהבתה הגדולה היא

שגריר ישראל באו"ם ,מר דני דנון ,נושא דברים

ציור ,והמגבלה איננה מונעת ממנה לעסוק בו.
אוראל ,בת  ,24מדימונה ,עם שיתוק מוחין,
מתניידת בעזרת כיסא גלגלים וחולמת ללמוד
אמנות באוניברסיטה.
לאוראל אחות תאומה בריאה ולשתיים קשר
חזק ומיוחד מאוד.
אוראל קראה ליצירה שלה שהוצגה באו"ם
"חמניות" ,והיא מספרת שהציור והחמניות

מסמלים עבורה חופש ,עצמאות וצמיחה.
איל"ן מציגה מודל ייחודי והוליסטי בטיפול
ושיקום של אנשים עם מוגבלות גם ברמה
הבינלאומית .התערוכה מדגימה את תפיסת
הארגון בנוגע להעצמת אנשים עם צרכים
מיוחדים ,מימוש יכולותיהם להבעה עצמית
ומיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

תת אלוף במילואים ,ד"ר אלון דומניס ,נושא דברים
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התרגשות בניו-יורק:
איל"ן בבית הקונסול
מאת :שני קנזי ,מנהלת שיווק איל״ן
בחודש יוני  2018התקיים ערב סולידריות
עם עמותת איל"ן בבית הקונסול הכללי של
ישראל בניו יורק ,מר דני דיין.
את איל"ן ייצגו באירוע יו"ר העמותה ,רו"ח
אהוד רצאבי ,מנכ"ל העמותה ,מר בועז הרמן,
שהנחה את האירוע ,תת אלוף במילואים,
ד"ר אלון דומניס ושני קנזי מנהלת השיווק
בעמותה .לאירוע הוזמנו בכירים מהקהילה
היהודית ומהמגזר העסקי בניו יורק ונציגי
הקונסוליה הישראלית.
מר דני דיין בירך את האורחים ואת נציגי
העמותה על שיתוף הפעולה.

במהלך האירוע נשא דברים יו"ר העמותה,
רו"ח אהוד רצאבי ,אשר הציג את איל"ן ואת
פעילותה לאורך השנים למען שיקום וטיפול
באנשים עם מוגבלויות פיזיות.
ד"ר אלון דומניס סיפר את סיפורו המרגש ומעורר
ההשראה :מחלת הפוליו אשר לקה בה בגיל שנה,
הקשר והתמיכה שקיבל מעמותת איל"ן וההישגים
האדירים אליהם הגיע במהלך חייו.
במהלך האירוע הוקרן הסרט ""Shades of color
המציג את סיפורן האישי והמרגש של האחיות
התאומות אוראל ואורנית ניגרקר :אוראל נולדה
עם שיתוק מוחין וחברה במרכז היום של איל"ן
בבאר שבע .במרכז היום היא נחשפת למגוון

פעילויות ,ביניהן שיקום באמצעות אמנות.
הסרט מציג בין היתר את "תערוכת הציורים
בהפתעה" ,שמארגנת אורנית לאוראל ,לרגל
יום ההולדת של השתיים ,ובה מוצגים מבחר
מציוריה של אוראל.
רבים מהאורחים בבית הקונסול הביעו את
התרגשותם הגדולה מן האירוע ונרקמו קשרים
חדשים רבים במטרה לשתף פעולה עם
העמותה בעתיד.
עמותת איל"ן מודה לקונסול הכללי ,מר דני דיין
ולצוות הקונסוליה על קבלת הפנים החמה בביתו
ועל האפשרות לספר את סיפורה של איל"ן בניו
יורק.

מימין לשמאל :מנכ"ל העמותה ,מר בועז הרמן ,קונסול ישראל בניו יורק ,מר דני דיין ,יו"ר העמותה ,רו"ח אהוד רצאבי ותת אלוף במילואים ד"ר אלון דומניס

מר דני דיין נושא דברים
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האמנים של איל"ן
בבית הנשיא בירושלים

להקת "צליל משותף"

מאת :שני קנזי ,מנהלת שיווק איל״ן
בטקס מרגש שנערך בחודש מרץ  ,2018נפתחה
שנת העבודה של איל"ן בבית הנשיא בירושלים
בנוכחות רעיית נשיא המדינה ,הגב' נחמה ריבלין.
הטקס עמד השנה בסימן "האמנות ככלי
להעצמה והתמודדות" .הנחה אותו מנכ"ל איל"ן,
מר בועז הרמן ,הוצגו בו ציוריהם של תלמידי
בתי הספר לחינוך מיוחד בהם תומכת העמותה
ולקחו בו חלק במגוון תחומי האומנות ,אמנים
בעלי מוגבלויות פיזיות .להקת "צליל משותף"
הופיעה בשירים "התחלה חדשה" ו"שלום
לך ארץ נהדרת" .הלהקה מורכבת משמונה
תלמידות בית הספר היסודי "מולדת" בבאר
שבע ומארבע נשים בוגרות ,חברות מרכז היום
של איל"ן בבאר שבע.
שיתוף הפעולה בין בית הספר למרכז היום
מתקיים כבר מספר שנים ובמסגרתו נחשפו
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תלמידי בית הספר לחברים במרכז היום וקיימו
איתם פעילויות משותפות ,מעצימות וחשובות
עבור שני הצדדים.
במהלך הטקס הוקרן הסרט המרגש "כל אחד
והצבע שלו" ,המציג את התאומות אוראל
ואורנית ניגרקר .אוראל ,בת  ,24עם שיתוק מוחין,
חברה במרכז היום של איל"ן בבאר שבע .הסרט
משקף את הקשר המיוחד והחזק בין האחיות,
מציג את הפעילות של אוראל במרכז היום,
את כישרונה ואהבתה לאמנות ואת "התערוכה
בהפתעה" שעורכת עבורה אחותה אורנית לרגל
יום ההולדת של השתיים.
אילנה קוריאקוב ,בת  ,31עם שיתוק מוחין,
משתקמת במרכז היום של איל"ן בחיפה "בית
מרים" ,סיפרה על עצמה ועל החיים ב"בית
מרים" .אילנה ,שעלתה לארץ בגיל  12מרוסיה,
עוסקת במרכז היום במגוון תחומי אמנות ,כמו
קרמיקה ,תפירה ורקמה .לאחרונה כתבה ספר
שירים ,שממנו הקריאה בטקס את השיר "לגעת
ברגע" .במהלך הטקס העניקה אילנה לגב' ריבלין

את ספר השירים שכתבה.
יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,נשא דברים
במהלך הטקס ,בירך את אמני איל"ן המוכשרים
שנכחו בטקס והתייחס לאמנות ככלי לשיקום
והעצמה ולהגשמת חלומותיהם של המטופלים.

הגברת ריבלין וגב' אילנה קוריאקוב

צילום משותף עם ציירי איל"ן המוכשרים

פפאיה נעלי ילדים
מברכים את אגודת איל״ן
על פעילותה הברוכה
חזקו ואמצו !
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קייטנות קיץ 2018
גם הקיץ  ,התקיימו קייטנות איל"ן ב 31 -יישובים
וקיבוצים ברחבי הארץ אשר אירחו בהתנדבות
את ילדי איל"ן למשך שבוע שלם הכולל לינה.
החניכים והמדריכים המשיכו כמיטב המסורת
ליהנות יחד ממגוון פעילויות תרבות ,אומנות,

פנאי ונופש ,לבלות בבריכה ,בים ,בפארקי מים,
בגני חיות ובמגוון אטרקציות.
קייטנות איל"ן מופעלות בעזרתם של בני נוער
מתנדבים ,אשר עוצרים את שגרת חייהם
למשך שבוע שלם ומטפלים באופן צמוד בילדי

איל"ן ,חניכי הקייטנות.
תודתנו לנוער היפה ,לרכזי הקייטנות המסורים
ולמגוון הישובים והקיבוצים אשר מקדישים זמן
רב ומאמץ על מנת שילדי איל"ן ייהנו בחודשי
הקיץ  ,ממש כמו כולם.

עדות של אם ,מתוך כתבה שפורסמה באתר  Ynetבתאריך :13.7.18
רתם ,נער בן  18עם שיתוק מוחין ,נולד
כילד בריא ,אחרי לילה שבמהלכו החל
לפרכס ,חייו וחיי משפחתו השתנו .אמו,
עירית ארנוב ,מספרת על הצורך לדאוג לו
כל הזמן וההבנה שצריך גם לדעת לשחרר.
"בתקופת הקיץ ,כשהורים רבים מודאגים
מתעסוקה לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
ארנוב דווקא רגועה .במשך שבוע שלם רתם
משתתף בקייטנת איל"ן .כבר עשר שנים
הוא שם ,לקח לה שנתיים לשחרר .המרחק
מהבית לקיבוץ לביא ,שם מתקיימת

בית

קפה
ב
ק
י
י
ט
נ
ת
קדומים

הקייטנה ,אינו רחוק .ארנוב הייתה לוקחת
את בנה כל ערב ומחזירה אותו בבוקר.
אחר כך היא השאירה ללילה אחד או שניים
ולבסוף הרגישה מספיק ביטחון לשחרר
לגמרי" .אני יכולה להבין את ההורים שלא
מצליחים לשלוח ,או לשחרר" היא אומרת.
"כשהוא היה בן שמונה חשבתי לעצמי
'מי משאיר ועוזב את הבית ככה?' היו לי
רגשות אשם .רתם מקבל תרופות בוקר
וערב ,וחששתי .אנחנו מבינים הכי טוב את
הילדים שלנו ומטפלים בהם הכי טוב .אלו

ילדים סיעודיים שצריך גם להחליף להם
חיתולים .אחרי ששחררתי ,הבנתי כמה זה
טוב ,המתנדבים עושים את כל המאמצים
עבורו .אני סומכת עליהם מאוד ורתם נהנה.
הוא הולך עם חברים מבית ספר ומחכה
לקייטנה הזו כל השנה.
לפעמים אני מתקשרת לאחד המדריכים
כדי לדבר עם רתם וההרגשה היא שאני
מפריעה לו .המתנדבים הם תיכוניסטים
שעושים הכול בהתגייסות נפלאה ומוערכת.
אני מסתכלת עליהם ונפעמת".

מבלים בבריכה

בקייטנת עין הנציב
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מבלים יחד ,קייטנות
עלומים וכפר עציון

טנת בית רימון

ת בועות בקיי
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קייטנת שלוחות

ייטנת מעלה אדומים
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גדל עוז
קייטנת מ
אל במימדיון

טנת גן שמו

קיי

מבלים בבריכה

בקייטנת עין הנציב
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קייט

נת מגדל עוז
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ערבות הדדית
באיל״ן
גאים בקייטנות איל"ן אשר קלטו קייטנות
מישובים אחרים ,לשבוע שלם של פעילויות
לאור המצב הביטחוני בעוטף עזה:
קייטנת לביא אשר קלטה את קייטנת סעד
וקייטנת כפר עציון אשר קלטה את קייטנת
עלומים .חממתם לכולנו את הלב!
כל הכבוד!

קיי

טנת ס
ע
ד
מ
ת
א
ר
חת בקיבו

ץ לביא

קייטנת עלומים

נת כפר עציון
צטרפת לקייט
מ

פורסם בעיתון מעריב בתאריך 18.7.18
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מכתב תודה אשר נשלח
לקייטנת איל"ן בטל מנשה:
עבור
מוריה וכל החונכים מטל מנשה
קייטנת הקייץ 7-12/8/18
נטע חזרה מהקייטנה שמחה מסופקת ומלאת חוויות.
נוכחנו פעם נוספת שכשיש רצון ניתן לעשות דברים נפלאים
ומיותר לציין עד כמה זה חשוב לילדים ולנו ההורים.
קבלו ברכה כנה ואמיתית וברכות לשנה החדשה.
ושוב תודה וברכה
אפרת ודורון נאור
הורים של נטע

קייטנת איל״ן בקרני שומרון
הקייטנה שלנו התחילה ביום רביעי בבוקר
כאשר הצוות חיכה בהתרגשות גדולה ,בכניסה
של הסופרלנד ,לחניכים .כשנפגשנו עלינו
למתקנים יחד ,שרנו יחד והחלפנו חוויות
מהחופשה .
במהלך השבוע בילינו בשייט מדהים ,ארוחת
ערב משותפת ופעילות פתיחת הקייטנה
בקבוצות ,נהנינו יחד בבריכה ,במופע הקסמים,
שזרנו יחד קשתות מפרחים ,ועוד.
לא נשכח את ההפנינג המשותף עם קייטנת
הבוגרים בו נפגשנו והצטלמנו עם חנן בן ארי!
לאחר כל אלו הייתה לנו שבת מקסימה יחד,
עם אווירה טובה ,משחקים ושירה בלי סוף.
במשך הקייטנה עלו קולות של צחוק גדול
מהחניכים והמדריכים יחד אשר הצליחו

להתגבש במהרה ולהעניק לחניכים תחושת
שייכות.
סיימנו את הקייטנה עם חיוך גדול על הפנים
של כל החניכים האהובים ,שחזרו לביתם
בריאים ,מאושרים ומלאים בחוויות חדשות
בלתי נשכחות!
ההורים שמחו והביעו את שביעות רצונם
מהיחס החם והאישי שהילד/ה שלהם
קיבל/ה ועל הרעפת האהבה על החניכים.
תודה גדולה לכל המפעילים שהגיעו
לקייטנה ושימחו אותנו מכל הלב.

ק

ייטנת
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ו
מ
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תודה מיוחדת לצוות המדהים ,שעצר שבוע
שלם מחייו עבור החניכים שלנו ,לא ישן לילות
שלמים ונתן בלי סוף!

ת קרני שומרון

קייטנ

בכירי משרד הרווחה :גב' ויויאן אזרן -עו"ס ,מנהלת אגף בכיר בקהילה ,מנהל מוגבלויות ומר נחום עידו-
מנהל השירות לילדים ומתבגרים ,אגף בכיר בקהילה ,מבקרים בקייטנת בני ראם יחד עם מנכ"ל איל"ן,
מר בועז הרמן .איל"ן מודה למנהלים ולצוות במשרד הרווחה על פעילותם בנשמה יתרה לטובת קיום קייטנות
הקיץ של איל"ן.
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קצת נוסטלגיה...
קייטנות הקיץ של איל"ן במכון ויצמן ,רחובות
בשנות ה 50/60 -
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מחנה הקיץ לבוגרים – המיטב שבאדם
מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף איל"ן חיפה
זו השנה ה 22-שסניף איל"ן חיפה יוזם ומפיק
מחנה קיץ ל 25-צעירים עם מוגבלויות פיזיות
מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים ,שמצפים כל
שנה בנשימה עצורה לקיומו של המחנה.
המחנה התקיים שבוע ימים בכפר הנוער הודיות
שבגליל .כמדי שנה ,הוא היה גדוש פעילויות
מאתגרות ומהנות שמשתתפי המחנה לא זוכים
להן בשגרת חייהם :כדור פורח ,בילוי בפאבים,
שעשועונים מהנים ,הופעות חיות של רותם כהן
ושירי מימון ,בילוי בכנרת ,בבריכה ,תחרות שירה
"אילנויזיון" ומסיבת אוזניות עד השעות הקטנות
של הלילה.
במהלך השבוע בו לנים הנכים במחנה מתלווים
אליהם כ 40-מתנדבים ,אשר מתנתקים משגרת
יומם ומשפחתם על מנת לתרום למען משתתפי
המחנה מזמנם ובעיקר מכוחותיהם הנפשיים.

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
שהדבק היחידי ביניהם הוא האמונה העמוקה
בצורך לתרום לזולת.
רבים מהם חוזרים כל קיץ ומגבירים את
מעורבותם ,בתכנון פעילויות מהנות ,בגיוס
תרומות ובחשיבה אישית על כל אחד ואחת
מהנכים .מרגש במיוחד לשמוע את המתנדבים
מעידים שההתנתקות בזמן המחנה ,החברה
והאווירה הטובה הופכים את השבוע הזה,
ל"חופשת תאילנד" שלהם.
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.
צערם של המשתתפים ,שבגיל  35לא יוכלו
להמשיך לקחת חלק במחנה ,מעיד על משמעות
וחשיבות המחנה עבור משתתפיו.
דורית קיסנר מראשון לציון שיתפה את מנכ"ל
איל"ן ,בועז הרמן ,במהלך ביקורו במחנה הקיץ,
בתחושותיה" :אתם צריכים להתייחס לזה
כחירום" ,היא אמרה" ,אנחנו והורינו מחכים כל כך
למחנה .אני מפצירה בכם לחשוב גם על הבוגרים.
הצרכים שלנו הולכים וגדלים ולא להיפך".
בועז הרמן הבטיח לחפש פתרונות מעשיים
למען הבוגרים שמגיעים לגיל .35
בתום השבוע ,ברגעי הפרידה בין המשתתפים
והמתנדבים ,אנו עדים למחזות מרגשים עד
דמעות .יחד עם זאת ,הקשרים ביניהם נמשכים
לאורך כל השנה ,במפגשים ,ברשתות החברתיות
ובטלפונים  -בציפייה למחנה הקיץ בשנה הבאה.
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ריאיון עם בועז הרמן ,מנכ"ל איל"ן,
עם תום שנה בתפקיד
האם תוכל להגדיר את ה"אני מאמין" המקצועי
שלך?
אני מאמין בעשייה המקדמת את רווחתם
ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות הזכאים
לאושר ,משמעות וחיים טובים כמו כל אדם.
כדי להשיג מטרה זו ,אנו מחויבים להקשיב
לאנשים שבטיפולנו ,להבין את מצוקותיהם
וצרכיהם ולענות עליהם במסגרת התוכניות
והמסגרות שמציעה העמותה .סיוע זה ראוי
שיתבצע תוך בחינה והיכרות עם השחקנים
האחרים העוסקים בתחום ,בשילוב ידיים עם
מוסדות המדינה ,רשויות ,ארגונים נוספים
והמשפחות ,המהוות שותפות טבעיות .מוטלת
עלינו חובה ואחריות לחתור לשיפור מתמיד
של השירותים שאנו מציעים ,להיות זמינים,
נגישים ורגישים.
ספר על התהליך האסטרטגי אשר החל בעמותה
ועל המשמעות שלו בעיניך:
איל"ן הוא ארגון חשוב ומרכזי ,שלקח תפקיד
היסטורי כבר משנות החמישים בסיוע ,תמיכה
ושיקום אנשים עם מוגבלויות .לאיל"ן חוזקות
רבות תפיסה הוליסטית ושירותים מגוונים,
פריסה ארצית ,שיתופי פעולה עם המדינה
והרשויות ,ידע מצטבר ,מתנדבים נהדרים,
פעילות ספורט והכרה ציבורית.
בתהליך האסטרטגי ,אנו מבקשים לקחת
חוזקות אלו כתשתית לבנית שלב נוסף של
הארגון .נוכל לצמוח רק אם נציב יעדים חדשים,
בעיקר באמצעות תוכניות אפקטיביות לטובת
חברי איל"ן בכמה היבטים משמעותיים :סיוע
פרטני בכל תחומי החיים ,בדגש על אנשים
עם מוגבלות בגילאי  21ומעלה (העצמה ,שילוב
בקהילה ,מיצוי זכויות ,עזרה כלכלית) וכן ,סיוע
וליווי המשפחות .כל זאת תוך יצירת אחידות
מרבית בכלל שירותי הארגון במרכז ובפריפריה
החברית והגיאוגרפית בישראל .בנוסף ,אנו
מבקשים לתפוס מקום מרכזי כפי שראוי לארגון
בסדר הגודל של איל"ן ולעסוק גם בזכויות
אנשים עם מוגבלות וקידום מעמדם ונגישותם
לחיים הציבוריים .איל"ן מכוונת למציאת
הפערים הקיימים והמעברים הרגישים בחייו
של אדם בכלל ואדם עם מוגבלויות בפרט,
ושם לתת את המענה הייחודי והרלבנטי.
בהיבט הארגוני ,מדובר במשימה לא פשוטה
הדורשת שינוי תפיסתי ,תקציבי ומערכתי
ופיתוח כלי עבודה חדשים עם מוסדות המדינה,
המגזר השלישי וארגונים עסקיים .מתוך ראיית
צרכי האדם עם מוגבלות בשנת  ,2019עולים
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אתגרים חדשים שלא עמדו
לפנינו בעבר .בטוחני כי
בכוחות משותפים – צוות
איל"ן ,מתנדבים ומשפחות
כאחד ,נוכל להם ונמשיך
להוות כתובת מרכזית
בישראל בטיפול אנשים עם
מוגבלויות פיזיות.
מהם האתגרים העיקריים
איתם תצטרך העמותה
להתמודד בשנים הקרובות?
אחת המשימות הקשות
בחייו של אדם ,מנהל וארגון,
הוא בחירה בין אופציות
ועריכת סדרי עדיפויות.
עמותת איל"ן נדרשת לקבל
משמעותיות
החלטות
ולתעדף את משימותיה.
בבחינת "תפסת מרובה
לא תפסת" .כארגון ארצי
המעורב במיזמים רבים,
נדרש להגדיר מחדש את
קהל היעד לגבש תוכניות
ממוקדות אדם ומשפחה,
לעיתים "לצאת מהקופסא"
אך במקביל לזהות יוזמות
טובות ,להצטרף אליהן,
לפתח אותם ולדעת להפעילן
באופן מיטבי .כמובן שיהיה
עלינו ,לגייס את המשאבים
הנדרשים למשימות חשובות אלו; הן ממוסדות
המדינה ,הן מתורמים פרטיים והן מהמגזר
העסקי  -המגבש בשנים האחרונות תפיסות
רעננות במסגרת אחריות תאגידית .השילוב
של יצירתיות ,הקשבה לצרכים ,שיתופי פעולה
וגיוס המשאבים ,יובילו את עמותת איל"ן
ליעדים הנדרשים כדי שתוכל לשרת ביעילות
מרבית אנשים עם מוגבלויות פיזיות ולאפשר
להם חיים טובים ובעלי משמעות.
מהם אבני הדרך שהוצבו באיל"ן במהלך השנה?
התחלנו בבניית תהליך ארגוני ליצירת אחידות
ושוויון בשירותים למטופלים ,פתחנו את מרכז
היום בתל אביב וקיימנו טקס חנוכה מרגש עם
שותפינו להקמת המרכז ,הצבנו את אבן הפינה
לבניית מרכז היום בירושלים ואנחנו בעיצומו
של תהליך הבנייה .בנוסף ,פתחנו מועדונית
חדשה נוספת של איל"ן באזור המרכז ,הרחבנו

את שיתופי הפעולה עם ידידינו במגזר השלישי
ועם מוסדות המדינה ,פעלנו לקידום מדיניות
ציבורית ולובינג בארץ ובתפוצות ואנו פועלים
בימים אלה ממש לקיום סקר שביעות רצון
בקרב מטופלינו אשר יאפשר לנו לפתח
שירותים עתידיים בהתאם לצרכים .קידמנו
את תחום הספורט לאנשים עם מוגבלויות ואנו
דואגים להנגיש שירותים אלו גם למי שאינם
חיים במרכז.
רגע אחד מרגש במיוחד :
שיחת נפש עם אב לילד עם מוגבלות המתגורר
במעון לחיים של איל"ן ,אשר פרש בפני את
האתגרים היומיומיים אתם הוא מתמודד.
בשיחה כזו אתה מבין את גודל האחריות שעל
כתפינו והתפקיד המרכזי שממלאת עמותת
איל"ן בחיי אדם עם מוגבלות ומשפחתו.

חלום שמתגשם  -חנוכת
"בית חנה" ,מרכז היום בתל אביב

בשיתוף עם עיריית ת"א ,ביטוח לאומי ומשרד
הרווחה ,הקמנו מרכז יום חדש בתל אביב
לטובת מטופלי העמותה מאזור ת"א וגוש דן,
בשווי של כ 22-מיליון .₪
מדובר בבשורה דרמטית עבור המטופלים
בעמותה ,שמעתה יוכלו ליהנות ממגוון רחב
של פעילויות חדשות וממרחב גדול בהרבה
מהמרחב במרכז הישן .המרכז החדש מתפרש
על שטח של כ 1000-מטרים וכך יוכל לקלוט
עד כ 75-משתקמים ,לעומת  27משתקמים
בלבד ,שניתן היה לקלוט במרכז הישן.
המרכז החדש ייקרא על שמה של המתנדבת
חנה לאור ,מהמתנדבות הוותיקות בישראל
וממקימי העמותה .חנה ,בת  ,94משמשת יו"ר
פעילה של סניף איל"ן ת"א והיא אחראית על

הקמתו בשנת  .2008בחודש אוקטובר הגשימה
חנה את חלומה כשזכתה לחנוך את מרכז
היום החדש בת"א ,אותו היא יזמה והקימה.
טקס החנוכה המרגש התקיים בהשתתפות
חברי המרכז ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים – ד"ר אביגדור קפלן,
ראש עיריית תל אביב – מר רון חולדאי ,מנהל
הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד
לביטוח לאומי ,מר שמואל ויינגלס ,יו"ר
העמותה – רו"ח אהוד רצאבי ,מנכ"ל העמותה
– מר בועז הרמן ,תורמים  ,מתנדבים  ,עובדים
ואורחים רבים.
חברי מרכז היום ,טל אשכנזי וכפיר מרמרלי
הופיעו במהלך הטקס בקטעי שירה בלויווי
המורה לפיתוח קול ,יעל פליישר אשר התנדבה

להגיע לטקס וללוות אותם בשירתם.
אנה בטיר ,המגיעה למרכז היום בקביעות
מזה כ 8 -שנים ,נשאה דברי תודה בשם חברי
המרכז.
המרכז החדש כולל חדרים לקלינאי תקשורת,
ריפוי בעיסוק ,חדר כושר ,מולטימדיה רב
תכליתית ,מחשבים ,סטודיו אומנות ,גינה
שיקומית וספריה .המרכז מספק מענה חברתי,
תעסוקתי ,תרבותי לחברים בו ,כולם בני 21
ומעלה אשר נהנים ממגוון פעילויות ,בהן:
אומנות משקמת ,תרפיה בדרמה ,השלמת
השכלה ,מולטימדיה ,יוגה ,מוזיקה ,בישול,
משחקי חשיבה ,עבודה יצרנית וכמובן
פעילויות ספורטיביות.

גזירת הסרט במעמד מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים מר
אביגדור קפלן ,הגב' חנה לאור ,מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד
לביטוח לאומי מר שמואל ויינגלס ,מנכ"ל ויו"ר העמותה.

יו"ר העמותה ,רו"ח אהוד רצאבי ומנכ"ל העמותה ,מר בועז הרמן מעניקים לגברת חנה
לאור את מפתח הכבוד ל"בית חנה"

ראש עיריית תל אביב ,מר רון חולדאי ,נושא דברים

הגב' חנה לאור
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ערב תרבות מרגש בראשון לציון

יו"ר העמותה ,רו"ח אהוד רצאבי עם מר מאן סונג ,נשיא ארגון  kibiהעולמי ,יו"ר סניף איל"ן בראשון לציון ,מר שמעון קינן ,הרקדנים הקוריאנים והאורחים מאיל"ן

מאת :שני קנזי ,מנהלת שיווק איל״ן
בחודש יוני  2018התקיים ערב תרבות משותף
של סניף איל"ן בראשון לציון וארגון KCSJ
מדרום קוריאה :נוצרים קוריאנים אוהבי
ישראל .הארגון הגיע לארץ לסיבוב הופעות
במסגרת מופע התרבות הקוראני המסורתי
"שלום ירושלים".
הקשר המיוחד עם איל"ן נוצר בעבר ,כשחברי
הארגון הגיעו לארץ לסיבוב הופעות ,ביקרו
בנווה איל"ן חיפה ,הופיעו בפני דיירי וחברי
המקום וחברו אליהם לבילוי משותף.
הפעם הגיעה המשלחת מדרום קוריאה לראשון
לציון ,שם הופיעה במופע משותף יחד עם רקדני
להקת "גלגלי ראשון לציון" ,רקדני להקת הילדים
"כוכבים בתנועה" ראשל"צ ורקדני להקת "גלגלי
ר.נ.י" של סניף איל"ן ברחובות.
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הכרה בינלאומית ביכולותיה של עמותת
איל"ן בטיפול רחב וכולל באנשים עם
מוגבלויות ברחבי העולם .אני מאמין ששיתוף
פעולה בינלאומי ,בדגש על יכולות הגופים
ההתנדבותיים בישראל עם שכמותם ברחבי
העולם ,עשוי לסייע לאוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים וכן ליצור עולם טוב יותר לחיות בו".
עמותת איל"ן מודה לארגון  KCSJולסניף איל"ן
בראשון לציון על אירוע מרגש ומצפה להמשך
שיתוף פעולה פורה עם ידידנו מדרום קוריאה.

להקת "גלגלי ראשון לציון"

באירוע השתתפו יו"ר עמותת איל"ן רו"ח
אהוד רצאבי ,מר מאן סונג ,נשיא ארגון ,KIBI
גב' סונג'ה לי ,חברת הוועדה של ארגון ,KCSJ
יו"ר איל"ן ראשל"צ ,שמעון קינן ,וקהל רב
נוסף מראשל"צ והסביבה.
במהלך הערב הופיעו האמנים הקוריאנים
במגוון ריקודים מסורתיים ,חלקם בליווי
כלי הקשה ,במופע שירה ובהמשך בהרקדה
משותפת לצלילי שרי ארץ ישראל היפה יחד
עם רקדני איל"ן והקהל שנכח באירוע.
"הקשר עם הקוריאנים החל עוד בתערוכת
הציורים של ילדי איל"ן במשרד החוץ
לפני כשנה" ,סיפר יו"ר איל"ן ,רו"ח אהוד
רצאבי" ,מאז ,היה זה תחילתו של מסע

להקת "גלגלי ר.נ.י" ,סניף איל"ן ברחובות

לומדים ,משתפים ,מתמקצעים
יום עיון לצוות מרכז איל"ן
במהלך חודש פברואר התקיים יום עיון לצוות
מרכז איל"ן ,במסגרתו נפרדנו מעו"ד כרמית
הראל אשר פרשה לגמלאות לאחר  18שנים של
עבודה מקצועית ומסורה בעמותה.
יום העיון כלל ארוחת בוקר משותפת וביקור
במרכז תלמים שבקיבוץ מגל בו פועלת מועדונית
ייחודית אשר מקיימת פעילות שיקומית באמצעות
טיפול בבע״ח .המשכנו לפעילות גיבוש קבוצתית
בטבע ,במהלכה נדרשנו לפתור חידות ולבצע
משימות בדגש על שיתוף פעולה בין המשתתפים.
משם נסענו לסיור מודרך בדליית אל כרמל,
כשבסופו התארחנו אצל משפחה מקומית
לארוחה משותפת ,מוסיקה וריקודים.
עמותת איל"ן מודה לעו"ד כרמית הראל על
עבודתה המקצועית והמסורה בעמותה לאורך
השנים .אנו מאחלים הצלחה רבה לעו"ד דקלה
סיתי מאיר אשר החליפה את כרמית בתפקיד
היועצת המשפטית של העמותה.

משימות קבוצתיות בטבע

יום עיון למתנדבי העמותה
בחודש מרץ התקיים יום עיון למתנדבי ועובדי
סניפי ומוסדות העמותה במוזיאון ארץ ישראל.
יו"ר העמותה ,רו"ח אהוד רצאבי ,בירך את
המשתתפים ונפרד מעו"ד כרמית הראל ,היועצת
המשפטית של העמותה ,לרגל פרישתה לגמלאות.
מנכ"ל העמותה ,בועז הרמן ,הציג לנוכחים את
ה"אני מאמין" שלו.
גב' רונית ארגמן ,מומחית למיניות בריאה
בישראל ,חלוצה ומייסדת של מכון ארגמן,
המוביל בתוכנית התערבות למיניות בריאה
ובהשלכות של פגיעות ועיוות בתפיסת
המיניות ,הציגה את משמעות החוק הנוגע

פורום מנהלים
בחודש אפריל התקיים יום עיון לצוות
המנהלים של סניפי ומוסדות העמותה
במרכז הלמידה שבמרכז הספורט ברמת
גן .במהלך יום העיון הציג מנכ"ל העמותה,
בועז הרמן ,את האתגרים העומדים בפני
העמותה בשנים הקרובות.
דיון וסיעור מוחות בנושא נערך
בהשתתפות כל הנוכחים.
עו"ד חיה ברק דנציגר הגיעה ליום העיון
להרצות בהתנדבות ולתת לצוות דגשים
ניהוליים בנושא דיני עבודה.
תודתנו והערכתנו לעו"ד ברק דניצגר
על התנדבותה ותרומתה לידע המקצועי
בעמותה.

להטרדות מיניות והסבירה כיצד לזהות מקרי
הטרדה וכיצד להתמודד איתם.
בהמשך התקיימה הרצאתו של ד"ר שמעון
אזולאי" ,אדם מחפש משמעות" .בהרצאה
עוסק אזולאי במושגים שונים ובחיפוש אחר
האושר .לשיטתו ,השאלה החשובה שאנחנו
צריכים לשאול את עצמנו היא מה משמעות
הדברים שאנחנו עושים ביום יום.
בסיום המפגש התקיימה הרמת כוסית לרגל
חג הפסח.
המשתתפים בירכו על המפגש המעשיר וציינו כי
ישמחו לקחת חלק במפגשים דומים בעתיד.

סיור בכפר נהר הירדן
בחודש אפריל התקיים סיור בכפר נהר הירדן
ביישוב גבעת אבני .לסיור הגיעו כ 30-יו"ר
סניפי איל"ן ,חברי הנהלה ועובדים סוציאליים.
הסיור כלל סיור והסבר על הכפר וארוחת
צהריים.
כפר נהר הירדן הוא כפר נופש ייחודי המיועד
לילדים עד גיל  18מכל המגזרים ,המתמודדים
עם מחלות מסכנות חיים ,מחלות כרוניות וכן
לילדים עם צרכים מיוחדים .הכפר מעניק נופש
חווייתי ,מרגש ובטוח המותאם להם .הכפר
מופעל בכל ימות השנה על ידי צוות הדרכה
מקצועי וכולל גיבוי רפואי מלא .השירות ניתן
ללא תשלום לילד ולמשפחתו.
מטרת הסיור הייתה לערוך היכרות עם השירות
שניתן לקבל במקום לאוכלוסיית איל"ן ויצירת
שיתופי פעולה .בנוסף ,נועד המפגש להגברת

שיתופי הפעולה בין הסניפים.
בסיור נחשפנו למקום מקסים ומרגש,
המאפשר הפוגה וחוויה נפלאה לילדים עם
מוגבלויות ולמשפחותיהם .את ההרשמה
לנופש בכפר ,ניתן לבצע דרך אתר האינטרנט
של כפר נהר הירדן.
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השתלמות בנושא בטיחות עובדים עם מוגבלות
בחודש מאי התקיים יום השתלמות בנושא
בטיחות עובדים עם מוגבלות במרכז הספורט
של העמותה ברמת גן .את ההשתלמות הובילו
אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי איל"ן ועו"ס בת כהן,
עוזרת עו"ס ראשי ,והשתתפו בה  22עובדים
ומנהלים במוסדות איל"ן.
את ההרצאות העביר בהתנדבות מיקי וינקלר,
ראש מינהל הנדסת בטיחות במוסד לבטיחות
וגהות ,שדיבר על קליטה מוצלחת של עובד
עם מוגבלות ,מקרי בוחן ותמונת מצב בנושא
בטיחות במקרים בהם מועסקים עובדים עם

יום עיון למנהלי
קייטנות איל"ן
כחלק מההכנות לפרויקט קייטנות הקיץ של
איל"ן ,התקיים במהלך חודש מאי במרכז
הספורט של העמותה ברמת גן יום עיון
למנהלי הקייטנות בשיתוף נציגי אגף חברה
ונוער במשרד החינוך.
במהלך יום העיון הועברו דגשים ,רעיונות,
נהלים והרצאות בנושא תפעול הקייטנות,
ביטחון ובטיחות .ביום זה השתתפו כ20-
מנהלי קייטנות ,ותיקים וחדשים .בנוסף,
לקחו בו חלק העובדים הסוציאליים בעמותת
איל"ן ,השותפים באופן מלא ופעיל בגיוס
ורישום הילדים לקייטנות ומדריכים את רכזי
הקייטנות בכל הקשור לטיפול בילדי איל"ן.
המשתתפים סיימו את יום העיון מלאי
מוטיבציה ורצון להביא להצלחת פעילות
הקייטנות בקיץ .2018

מוגבלות .בהשתלמות הועברו דגשים בנושא
בטיחות במקומות עבודה בכלל ובמקומות
עבודה בהם מועסקים עובדים עם מוגבלות
בפרט.
היה זה יום משמעותי ומוצלח שהאיר את
תשומת לב המשתתפים בנושאי בטיחות
ובסיומו חולקו תעודות למשתתפים.
משתתפי יום העיון התבקשו להעביר את
החומר הנלמד לעובדים במוסדות איל"ן
ולהוות שגרירים לשיפור הבטיחות במקומות
העבודה.

כנס בינלאומי לשיתוק מוחין
בתאריכים  25-22במאי התקיים כנס
בינלאומי בנושא שיתוק מוחין במלון דן
פנורמה בתל אביב .בתוכנית לקחו חלק
עשרות מומחים בעלי שם עולמי העוסקים
בתחום.
הכנס היה בסימן "חציית גשרים" :בין תחומי
ידע ועניין ,בין מדינות ומקצועות ,מטפלים
ומטופלים.
ביומו האחרון של הכנס התקיים יום הורים
בחסות איל"ן .היום נפתח בדברי ברכה
של מנכ"ל איל"ן ,מר בועז הרמן ,ובמהלכו
התקיימו הרצאות שונות בנושאי שיתוק
מוחין ,שיטות טיפול ,מעגלי החיים וסיפורים
אישיים.
במהלך הכנס הוקם דוכן מידע של איל"ן ,בו
לקחו חלק אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי איל"ן,

מלי ברקוביץ ,עו"ס איל"ן סניף פתח תקווה
ולוד ,ועו"ס בת כהן ,עוזרת עו"ס ראשי.

מימין לשמאל :אבנר עוקבי  -עו"ס ראשי איל"ן,
מלי ברקוביץ -עו"ס סניף פ"ת ולוד ,עו"ס בת כהן
 -עוזרת עו"ס ראשי איל"ן

מארחים את צוות משרד החוץ בנווה איל"ן חיפה
שמחנו לארח בחודש פברואר ,בנווה איל"ן
חיפה ,את נציגי משרד החוץ ולהציג בפניהם
את מגוון המוסדות והפעילות במתחם.
מנכ"ל איל"ן ,בועז הרמן ,יו"ר איל"ן חיפה,
הגב' שרה לבנשטיין ,ומשה דולב ,מנכ"ל
איל"ן חיפה ,ליוו את מר רונן גיל-אור ,מנהל
המחלקה לזכויות אדם וארגונים בינלאומיים
במשרד החוץ ואת צוות המחלקה.
במהלך הביקור נערכה פגישה בה דנו
המשתתפים באפשרויות השונות לשיתופי
פעולה.
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יום גיבוש לעובדים הסוציאליים באיל"ן
בחודש מאי התקיים יום גיבוש מוצלח
ומעשיר לעובדים סוציאליים בחדרה,
בהשתתפות כ 30-עו"סים באיל"ן.
יום הגיבוש כלל סיור תיאטרלי בבית
פיינברג ,שמענו את סיפור המשפחה
וחווינו את ההיסטוריה של המקום,
עברנו בין החדרים וחווינו את הבית כפי

שהיה לפני כמאה שנים .לאחר הסיור הועברה
ההרצאה "להתיידד עם הלחץ" ע"י ד"ר מירב
בר שמעון ,מרצה ומנחת קבוצות ,בוגרת מכון
ויצמן ובעלת ניסיון רב שנים בניהול והדרכת
עובדים בארגונים.
ההרצאה נמשכה שעה וחצי ובמהלכה קיבלנו
כלים לזיהוי מצבי לחץ וכלים מעשיים שיעזרו
להפוך את הלחץ לגורם מקדם.
לאחר ההרצאה המרתקת אכלנו ארוחת
צהריים .בהמשך ,סיירנו במוזיאון החאן
בחדרה ,שם הכרנו את התפתחותה של העיר
מימי ההתיישבות הראשונים ועד היום .הסיור
כלל מיצגים אותנטיים ודמויות תאטרליות,
שהמחישו את אורח החיים של המתיישבים
בתקופות הזמן השונות.
מנכ"ל איל"ן ,מר בועז הרמן ,הגיע לברך את
המשתתפים.
במהלך יום העיון נפרדנו מעו"ס בית ספר
"אופקים" בחיפה ,דבי בלקין ,שפרשה
לגמלאות לאחר  27שנים באיל"ן .אנו מודים
לדבי על מסירותה במשך השנים ומאחלים לה
דרך צלחה.

נפרדים מעו"ס בית ספר "אופקים" שבחיפה ,דבי
בלקין לרגל פרישתה לגמלאות

האסיפה הכללית של איל"ן לשנת 2018
האסיפה הכללית של איל"ן לשנת 2018
נפתחה ב 25-ביוני במרכז הכנסים של המועצה
לישראל יפה בתל אביב .הגב' ויואן לב ,חברת
הוועד המנהל של סניף חיפה ,נבחרה פה
אחד לשמש כיו"ר נשיאות האסיפה .במסגרת
האסיפה הכללית ניתנה סקירה כללית על
הפעילות בשנה החולפת ,אושרו דוחות
העמותה לשנת  2017ונדונו התוכניות לעתיד.
יו"ר הועד המנהל ,רו"ח אהוד רצאבי ,בירך את
באי האסיפה ,את מתנדבי ועובדי העמותה
ואת נציגי הסניפים והמוסדות שהגיעו מכל
רחבי הארץ והודה להם על פעילותם המסורה

למען מטרות העמותה .בדבריו סקר את
התנהלות העמותה תוך שהוא מתעכב על
התהליכים האסטרטגיים שהחלו בה ,לצורך
בחינה מחדש של דרכה וחזונה והשינויים
הצפויים בעקבות כך.
בנוסף ,עדכן רו"ח רצאבי לגבי האירועים בהם
השתתפו נציגי העמותה בניו יורק :תערוכת
הציורים של מטופלי איל"ן במטה האו"ם,
ערב ההוקרה שנערך לעמותה בבית הקונסול
הכללי של ישראל בניו יורק והפגישות השונות
שהתקיימו בניו יורק.
מנכ"ל העמותה ,בועז הרמן ,דיווח על

הפעילות הענפה שהתקיימה בשנה החולפת.
בין הנושאים עליהם דיווח ,ביניהם השלמת
הבנייה של מרכז היום בתל אביב "בית חנה",
תהליכי הבנייה של מרכז היום בירושלים ועוד.
המנכ"ל התייחס בין היתר לתוכניות העתידיות
ולחזון להפיכתה של העמותה לגוף משמעותי
בחייהם של אנשים עם מוגבלויות.
במסגרת האסיפה אושרו דוחות העמותה
לשנת .2017
האסיפה הכללית נחתמה בהרצאתו של תא"ל
במיל ,ד"ר אלון דומניס ,אשר הציג את סיכום
הסדנה האסטרטגית של עמותת איל"ן.

45

תהליך אסטרטגי בעמותה

מתוך סדנת האסטרטגיה

בתחילת חודש יוני התכנסו מנהלי הסניפים
והמוסדות בעמותה יחד עם מתנדבים בעמותה
ליום ארוך של סדנה אסטרטגית בהובלתם של
היועץ הארגוני שמוליק רביד וד"ר אלון דומניס.
מטרות הסדנה:
.1עיצוב תמונת עתיד חדשה ומיטבית
לאיל"ן ועדכון חזון ומטרות העמותה.
.2איתור מנופים ופערים למימוש החזון והמטרות.
.3בניית תכנית למימוש החזון והמטרות.
.4יצירת הזדהות בכלל העמותה והתגייסות

מתוך יום העיון לסניפים והמוסדות בחודש אוקטובר
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למימוש התכנית.
בסיום הסדנה ולאור תוצריה ,הוחלט
על הקמת צוותי עבודה לקידום וטיפול
בנושאים נושאי ערך לקידום החזון.
בחודש אוקטובר נערך יום עיון לכל סניפי
ומוסדות העמותה במהלכו הציג מנכ"ל
העמותה את הנעשה במסגרת התהליך
האסטרטגי .במסגרת יום עיון זה ניתן
הסבר לגבי תוכניות העבודה לשנת 2019
ואופן הכנתן ,רן פדות ולירון עזרתי רובין

ממשרד היח"צ אייזנברג איליאש ,הציגו
מצגת בנושא יחסי ציבור לעמותה .בנוסף
התקיימה הרצאה של ינקי מרגלית ,עתידן
ויזם חברתי ,אשר הגיע להרצות למשתתפים
בהתנדבות בנושא העתיד בחברה ובכלכלה
תוך התייחסות מיוחדת למקומם של אנשים
עם מוגבלויות .אנו מודים לכל מי שהגיע
ולקח חלק ביום עיון מעשיר זה.
תודה מיוחדת לד״ר אלון דומניס ולשמוליק רביד
על עבודתם המסורה בהתנדבות למען העמותה.

שינויים בצוות מרכז איל"ן

ענת לוי

ענת לוי ,סמנכ"ל מנהל וארגון ,סיימה את
תפקידה לאחר  21שנים של עבודה מסורה
ומקצועית בעמותה .במשך שנים רבות
הובילה ענת את "מצעד הפרוטות" בעמותה,
הדריכה והפעילה את הסניפים השונים
במטרה לגייס את המשאבים הדרושים
לרווחתם של המטופלים .לענת חלק נכבד
בקידום בניית מרכזי יום ושיקום לנכים
קשים בערים הגדולות ,פיתוח שירותים בכל

ענת גונן

מאחלים הצלחה רבה
לענת גונן אשר הצטרפה
למרכז איל"ן בחודש
כסמנכ"לית
אוקטובר
משאבי אנוש .במסגרת
התפקיד תנהל ענת
את כל היבטי ההון
האנושי בעמותה :פיתוח
משאבי
אסטרטגיית
אנוש ,תכנון כח אדם
ומדיניות העסקה ,רווחה
ותקשורת פנים ארגונית
אחידה ,תגמול ושכר
גם נושא
ובהמשך
המתנדבים בארגון.

התחומים לרווחת המטופלים ,קידום פרויקטים
שונים בעמותה ,ביניהם פרויקט "קייטנות הקיץ
של איל"ן" .במשך שנים עבודתה של ענת
היוותה דוגמה וסמל לעבודה מקצועית ומצוינת
ללא פשרות.
מרכז איל"ן נפרד מענת בטקס אינטימי ומרגש
במהלכו הוענק לה שי כאות הוקרה על עבודתה
המסורה  .אנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך
דרכה.

מיכל דנין הולנדר
ברכות למיכל אשר הצטרפה
לצוות מרכז איל"ן בחודש
ספטמבר ותשמש כעוזרת
מנכ"ל ומנהלת תפעול.
במסגרת תפקידה תהיה
מיכל אחראית על אישור
תכניות העבודה ,ריכוז וועדות
הוועד המנהל והאסיפה
הכללית ,ריכוז וניהול נושא
הנהלות הסניפים והקשר בין
המטה לשטח ,ריכוז "מצעד
הפרוטות" ,טיפול בהיבטים
וניהול
שונים
מנהליים
פרויקטים .מאחלים למיכל
הצלחה רבה.

אבינעם גלעד

מברכים את אבינעם גלעד אשר הצטרף לאיל"ן כמנהל תחום הספורט .במסגרת תפקידו ,יקיים ביקורים בסניפים ובמוסדות ויטפל בסוגיות שונות
בנושא הספורט ברחבי הארץ.
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סניף בני ברק
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סניף חיפה
מסלולי טבע ואטרקציות
במועדון המטיילים הקהילתי
מאת :ספיר שקד ,רכזת קהילתית מרחבית ,סניף
איל"ן חיפה
במהלך השנה האחרונה הוקם ופעל מועדון
מטיילים קהילתי כחלק משירותי סניף איל"ן
חיפה .מועדון המטיילים מיועד לבוגרים
המתגוררים בקהילה ובמסגרתו יוצאים
החברים פעמיים  /שלוש בשנה לטיולים
חווייתיים ברחבי הארץ .המטיילים נהנים יחד,
חווים חוויות ורוקמים קשרי חברות.
המועדון הינו שירות חדש בסניף ,אשר הוקם
בשל הצורך החברתי של חברי איל"ן והניסיון
לתת לו מענה באמצעות מגוון שירותים,
דוגמת קייטנות ומחנות הקיץ .הפורמט של
המועדון משלב שיתוף פעולה בין העמותה
וחברות עסקיות שונות ,אשר מתגייסות
ותורמות משאבים וכוח אדם שמתנדב ללוות
את הטיולים .המתנדבים בטיולים מסייעים
למשתתפים בפן הלוגיסטי ,אך חשוב מכך ,גם
עוזרים בגיבוש הקבוצה החברתית וביצירת
האווירה הצעירה והכיפית במהלך הטיול.
בשנת הפעילות הנוכחית יצאו חברי המועדון
לשני טיולים :בחודש נובמבר לאזור רמת
הגולן ,עם מתנדבי חברת החשמל ,ובחודש
יוני לאזור חבל מודיעין ,עם מתנדבי חברת

חברי איל"ן בטיול חודש יוני למיני ישראל ולחווה ואדם ,חווה אקולוגית בחבל מודיעין

בז"ן .בחודש אוקטובר  2018צפוי טיול נוסף
לאזור בית שאן.
הטיולים נבנים בקפידה מתוך ניסיון להגיע
למקומות בהם קשה לחברי המועדון לטייל
בכוחות עצמם .בכל טיול משולבים מסלולי
טבע ,אטרקציות מיוחדות וארוחה במסעדה.
חברי המועדון מספרים שהטיולים משמעותיים
מאוד עבורם .בסיומו של כל טיול הם מבקשים

לדעת לאן נטייל בפעם הבאה.
המתנדבים מודים לנו על ההזמנה להצטרף
לטיולים ומציינים שהם מרגישים יותר
נתרמים מאשר תורמים .אנו שואפים להגדיל
את מספר הטיולים השנתיים ובכך לאפשר
לחברי המועדון ליהנות ולצבור עוד חוויות
מיוחדות ומעשירות.

יום טיול גלילי לאמהות הסניף
מאת :ספיר שקד ,רכזת קהילתית ,סניף איל"ן
חיפה
בחודש אפריל יצאו אימהות לחברי סניף איל"ן
חיפה ,בליווי הצוות המקצועי של הסניף ,ליום
טיול בגליל .יום הטיול כלל ביקור במחלבת אלטו
בשומרת ,במרכז מבקרים פליאה בכפר ורדים
וארוחת צהריים ,שכללה בישולים וסיפורים על
הגדר בשתולה .בניגוד לשנים עברו ,בהן בילו
האימהות ביום ספא מפנק ,הפעם בחרנו לגוון
ולארגן עבורן יום טיול חווייתי .האימהות נהנו
לשמוע על תהליכי ייצור הגבינות במחלבת
אלטו ,הכירו את סיפורה של שרה ,ילידת בוכרה,
שבנתה יחד עם בעלה בית תרבות ייחודי ומרתק
בכפר הוורדים .המפגש לווה בריקודים בוכריים
ובתלבושות אותנטיות .את ארוחת הצהרים אכלו
האימהות אצל "שולה משתולה" ,שחלקה עם
המשתתפות סיפורים מבית הוריה וחשפה אותנו
למטבח הכורדי העשיר .בסיום יום הטיול קיבלה
כל אם מארז שי ,תרומת הסופר פארם.
ימי הכיף מאורגנים כחלק ממערך התמיכה והייעוץ
של סניף איל"ן חיפה .הם נועדו לאפשר לאימהות
לקחת פסק זמן ורגיעה מהטיפול בילדם עם
המוגבלות הפיזית .ימים אלו מאפשרים לאימהות
מפגש בלתי אמצעי ומפרה עם אימהות נוספות
לילדים בגילאים שונים וטווח גדול של מוגבלויות.

אלו יוצרים תמיכה באווירה בלתי פורמלית
ורגועה .האימהות חזרו מהטיול מרוצות והעידו כי
הוא היה מגוון ומעשיר וכי יציאה שכזו מהשגרה
חשובה עבורן .פרט להעשרה והנאה ,מספקים
טיולים וימי כיף מסוג זה הזדמנות למפגש עם
אימהות נוספות המתמודדות עם קשיים דומים
ונותנים במה להתייעצות ותמיכה הדדית.

מתוך דברי האמהות:
"תודה ענקית על יום כיף מהנה מאוד ,עשיר
בתוכן ומגוון ,עם אוכל ביתי ובשפע ,מדריך
מקסים שליווה אותנו וצלם חמוד .תבורכו ויישר
כוח ענק ,בתקווה לעוד ימי כיף בסגנון הזה".
"אני מודה לצוות הנפלא ולכל אלה שאירחו אותנו
מכל הלב ,תודה על כל העשייה והמאמץ".

האימהות בביקור במרכז מבקרים פליאה בכפר ורדים
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סניף חיפה
אנשים טובים לאורך כל הדרך:
סיור מקצועי בבית איזי שפירא
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה.
בחודש יוני התקיים בבית איזי שפירא סיור
מקצועי של הצוותים המקצועיים העובדים
במסגרות של איל"ן חיפה .זהו הסיור השני
שאנחנו עורכים לקבוצה זו של עובדים,
אליה מצטרפים גם חברי הנהלת הסניף.
מטרת הסיורים כפולה :במישור המקצועי
 למידה ממסגרות אחרות ודומות ,הכרתתכנים מקצועיים במקצועות הפרא-רפואיים
והסוציאליים וחשיפה לרעיונות ולחידושים
שניתן לאמץ במסגרת העבודה .במישור
החברתי  -הפלטפורמה מאפשרת היכרות
קרובה יותר בין עמיתים למקצוע העובדים
במסגרות השונות באיל"ן חיפה.
הסיור התחיל בביקור מודרך בפארק חברים
ברעננה שיש בו מתחם חושים המיועד גם
לילדים עם מוגבלויות .ראינו את המתקנים
השונים ,שמענו על הרציונל בתכנון הפארק
והנגשתו למוגבלויות שונות ,כמו גם על
הפעילויות המגוונות המופעלות בו לילדים
מגיל הגן לקבלת האחר.
הביקור בבית איזי שפירא כלל הרצאת מבוא
על העמותה ,המקום והשירותים הניתנים בו.
לאחר מכן נערך לנו סיור מודרך במקום

להתרשמות קרובה יותר ממגוון הפעילויות,
תוך אפשרות לשאול שאלות מקצועיות
ולקבל עליהן מענה.
לאחר ארוחת צהריים קלה במקום נסענו
למקום ייחודי ומעורר השראה הנקרא
"החאן של יותם ,המקום בין האדם לחברו",
הנמצא על שביל ישראל בקרבת ניר עציון,
במסגרת תומכת ראשונה מסוגה באיזור.
פעילות התמיכה והעזרה הינה מגוונת ומכוונת
לאוכלוסיות שונות ,חלקן הגדול בעלות צרכים
מיוחדים ,תושבי חוף הכרמל הזקוקים לעזרה,

אמנים בראשית דרכם ומטיילים באזור.
מתנדבים ומתנדבות מיישובי חוף הכרמל
משתלבים במערך הפעילות .כניסתן של
קבוצות מתנדבים ערכיות וחדורות תחושת
שליחות מעלה את קרנה של העזרה ההדדית
והאחריות החברתית .המתנדבים מחויבים
לאינטראקציה עם התושבים הזקוקים לעזרה,
להגשמת חברה צודקת וסולידרית אשר
במרכזה שוויון ערך האדם.
חזרנו הביתה עם אמונה עמוקה שיש אנשים
טובים לכל אורך הדרך.

סיור בפארק חברים ברעננה

להקת הורה איל"ן חיפה
מאת :ד"ר רויטל שורץ סבירסקי ,משנה לראש
העיר קריית ביאליק ,חברה בלהקה
להקת הורה איל"ן חיפה הופיעה במופע מרהיב
וססגוני בעכו ,באירוע לציון שוויון וזכויות
אנשים עם מוגבלות.
מתוך מכתב התודה של צופית הירש ,רכזת
קהילה נגישה בעכו" :אנשים מהקהל לא
הפסיקו לגשת אליי ולהודות לי על הזכות
לצפות בהופעה .לא הפסקתי לבכות ולהתרגש.
המופע והרקדנים נתנו לי כוח והשראה שהכל
אפשרי ושהשמיים הם הגבול עבורי".
בכך יצא שכרינו.
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השנה הינה שנה מרובת הופעות :ביום
העצמאות השתתפה הלהקה בהרקדה המונית
בחוף זמיר בחיפה ובפסטיבלים "גלגל הזהב"
בהרצליה ובפסטיבל כרמיאל .כמו כן פרויקט
משמעותי מאין כמוהו הוא שתי הופעות של
הלהקה לתלמידים במסגרת סל תרבות בקריית
ביאליק ,כשבסיומן התלמידים הוזמנו לרקוד
עם הרקדנים בהרקדה חופשית לצלילי מוסיקה
קצבית.
הרכב "תמר" ,הכולל ארבעה רקדנים "יושבים",
הפליא בביצועיו בכנס במכללת אורט בראודה
בכרמיאל ,שעסק בנושא הנגישות ,וכן בהופעה

במכללת וינגייט .גם צמד הרקדניות ,חיה ורחלי,
ריגשו כאשר הופיעו בגן הסביונים בקריית
ביאליק לרגל חגיגות ה 70-למדינה ,בפסטיבל
חלב ודבש בנהלל ובאירועי עמותת "נגישות
ישראל" בנמל ת"א .כל הריקודים בניצוחן של
הכוראוגראפיות מרגריטה פוליאקוב ותמר
סורוקה.
הלהקה מופיעה  30שנה ברציפות ונפגשת מדי
שבוע לאימונים .חברי הלהקה השתתפו בסדרה
של שלושה מפגשים ,שניתנו בהתנדבות על ידי
יורי הירשפלד והיטיבו את היחסים הבינאישיים
כפרטים וכקבוצה ,על מנת להפוך את היצירה
להרמונית יותר.
כמו כן התחדשנו בכיסאות גלגלים חדשים ועל
כך מגיעה תודה למרכז שיקום וספורט וסניף
איל"ן חיפה.
בתום מחצית שנה עם מספר חסר תקדים
של הופעות ,חוו הרקדנים לצד מנהלי איל"ן
חיפה ערב הוקרה מרגש ומלהיב ב"בית מרים"
בקריית חיים .מעבר לכיבוד הנפלא וסידור
השולחנות מחמם הלב ,נהנינו מסדנת כלי
הקשה בהתנדבות של ירון מ"דרבוקומניה".
המופע סחף במידה שלא תיאמן והיווה סיום
מושלם לעונה שלא היה לה אח ורע.
חופשה נעימה וחזרה בכוחות חדשים לקראת
ההופעות הבאות עלינו לטובה!

סניף חיפה
שרה לבנשטיין ,יקירת העיר חיפה 2018
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
בטקס רב משתתפים ומכובד ,במעמד ראש
עיריית חיפה ,מר יונה יהב ,הוענק לשרה
לבנשטיין ,יו"ר איל"ן חיפה ,עיטור יקירת העיר
חיפה .בטקס נכחו בני משפחתה ,חברי הנהלת
איל"ן חיפה ,הנהלת איל"ן ועובדים נרגשים.

מעבר לכבוד וההערכה האישיים לפועלה של
שרה בסניף איל"ן חיפה לאורך למעלה מ40-
שנה ,מתן האות מהווה גם הערכה לכלל
הפעילות של איל"ן חיפה ומוסדותיו השונים.
שרה לבנשטיין ,בניסיונה הרב ,מובילה את
הנהלת הסניף באחריות ובמסירות ומשמשת

דוגמא לאנשי ציבור בקהילה לנתינה ומחויבות
אין קץ לארגון .בזכות המודל שהציבה יש
בסניף איל"ן חיפה כ 200-מתנדבים מסורים
המסייעים בפעילויות השונות.
אנו מאחלים לשרה לבנשטיין ,יקירתנו ,שנות
בריאות רבות ועשייה משמעותית.

נבחרת יקירי העיר חיפה

שלוש שנים לפורום איל"ן צפוני
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה וורד שור,
עו"ס מרחב צפון
בחודש מאי נערכה התכנסות נוספת של פורום
אילן צפוני במתנ"ס בית אליעזר ,באירוח סניף
חדרה .פורום איל"ן צפוני כולל את הסניפים קריית
שמונה ואצבע הגליל ,קצרין ורמת הגולן ,צפת,
טבריה ,נהריה ,נצרת עלית ,עפולה ,כרמיאל ומשגב
(כולל המגזר הבדואי) ,בית שאן ,חדרה וחיפה.
מובילות הפורום ,ורד שור ,עו"ס מרחבית בצפון,
ושרונה שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה ,סקרו
את פעילות הפורום מאז הוקם לפני שלוש שנים.
משתתפי הפורום קידמו בברכה את המנכ"ל
הנכנס ,מר בועז הרמן ,ושמעו מפיו תובנות

ראשונות לאור ביקוריו בסניפי איל"ן ברחבי
הארץ ופגישותיו עם יושבי הראש והפעילים
בסניפים השונים.
מיכל דינוביץ ,מזכירת סניף חדרה ,סיפרה על
הפעילויות המגוונות של הסניף ואף אירחנו את
בנה ,שי דינוביץ ,שחלק אתנו את השתלבותו
בחברה ובשוק התעסוקה כבוגר איל"ן חדרה.
לקראת סוף המפגש קיימנו "למידת עמיתים",
במהלכה העלו המשתתפים נושאים שונים שהיו
רוצים להתמקד בהם ,או לקבל מידע לגביהם.
כמו כן שוחחנו על הכוונה לקיים פעילות משותפת
לכלל הסניפים בצפון ,כגון נופש משפחות,
פרויקט עליו אנחנו עובדים בימים אלה ומקווים
שייצא לפועל בהצלחה במהלך חג הסוכות.

התכנסות פורום איל"ן צפוני

מחפשים מתנה לחגים ,לחנוכת בית
או מתנה בעלת משמעות לכל אירוע אחר?

היכנסו לאתר איל"ן www.ilan-israel.co.il
לפרטים אודות רכישת "מתנה עם משמעות" ליקירכם
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סניף חיפה
"בית קסלר" ,מעון לאנשים עם מוגבלויות
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.

שי אליאס ,דייר "בית קסלר"
מאת :משה דולב ,מנכ"ל איל"ן חיפה ומנהל בית
קסלר
בשעה טובה ומשמחת הפך דייר "בית
קסלר" למוסמך אוניברסיטה במינהל
מדיניות ציבורית.
בנחישות ,בהתמדה וללא לאות גייס שי
אליאס את כל שנדרש כדי לכבוש את היעד
להיות בוגר אוניברסיטה בתואר שני.
"בית קסלר" ,ועדות העזרה של איל"ן
ותרומות שגויסו למטרה זו ,אפשרו לשי
לממש את חלומו.
שי מצויד בכוח רצון עז ,דבקות במשימה
וכריזמה כובשת ומתכונן לכבוש את היעד
הבא :לעבוד בתחומי מינהל ומדיניות
ציבורית .יישר כוח ובהצלחה.

בתמונה :משה דולב ושי אליאס

מכתב משוב על פעילות בבית קסלר
עם נגישות ישראל
למארחינו היקרים ב"בית קסלר"
בשם בית הספר הטכנולוגי בסמ"ת חיפה ובשם צוות
המורים המלווים והתלמידים ,אני רוצה להודות לכם על
כך שפתחתם בפנינו את הדלתות של "בית קסלר" ואת
הדלתות לעולם בעלי הצרכים המיוחדים.
בעזרתכם הצלחנו להכיר מקרוב עולם אחר של אנשים
מלאי רגש ועוצמה.
נחשפנו למכשולים ולקשיים מצד אחד ולאתגרים מצד
שני ,לחושים המחודדים המתחזקים וגוברים על מגבלה
אחרת שקיימת .נחשפנו בעזרתכם האדיבה לאנשים עם
חוזקות .
האירוח ב"בית קסלר" היה מיוחד ומרגש .הבחירה
בדיירים שליוו את הקבוצה שלנו הייתה בחירה איכותית
שתרמה לנו רבות.
השיחות עם הדיירים של "בית קסלר" ריגשו את כולנו.
אין ספק שאסף ומיכל נגעו בתלמידים שלנו והשאירו את
חותמם.
הפעילות של הסדנה החושית עם נגישות ישראל שילבה
ידע לצד התנסות חווייתית.
המפגש עם בתיה מ"נגישות ישראל" ,שסיפרה לנו על
החיים היומיומיים לצד כלב הנחייה שלה והעוצמות שלה
הרטיטו לנו את הלב .החשיפה לנוגה מ"נגישות ישראל" ,על
מגוון הפעילויות בהן היא עוסקת ,כמו הריקוד והספורט
בעמותת "אתגרים" ,הלהיבו את התלמידים.
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אז לקראת סיום המכתב מספר תודות.
תודה לצוות "נגישות ישראל" ,לד"ר רויטל שורץ-סבירסקי,
מנהלת נגישות ישראל צפון (נ.י.צ ).על כך שבהתראה
קצרה הצליחה לשריין לנו פעילות עם המתנדבים.
תודה לרחל שפק על האדיבות והיעילות בארגון הסדנאות.
תודה לבתיה ונוגה מ"נגישות ישראל" על הסדנאות ועל
השיחות עם התלמידים.
תודות לצוות של "בית קסלר" ,למר משה דולב המנהל ,על
קבלת האורחים והכיבוד הנדיב.
תודה למוטי הסגן על שיחת פתיחה שהכניסה את
התלמידים לאווירה ועל המענה הסבלני לכל השאלות.
תודה לדיירים המקסימים של "בית קסלר" ,אסף ומיכל,
שריגשו ,ריגשו וריגשו.
תודה לשחר ממרכז הספורט השיקומי על ההסבר והסיור.
תודה לדיירים מ"בית מרים" שהגיעו לדבר עם
התלמידים .אני בטוחה שהתלמידים לקחו עימם מסרים
שיעבירו הלאה במעגלי החיים שלהם ,הן בתחום הלימודי
והן בתחומים האישי והחברתי.
בהערכה ובכבוד רב,
צוות עברית של תיכון בסמ"ת חיפה:
ויקי טל ,רכזת מקצוע עברית
אמילי לב בצ'ינסקי ,מורה לעברית
אסף פילה ,מחנך כיתה י'.

מתוך דברים שאמרו התלמידים בשיחת הסיכום:
•"מה למדתי על עצמי במהלך הביקור? למדתי שאני
יכולה להתמודד עם הפחדים שלי ,לאבד שליטה,
להיות תלויה במישהו אחר ,למשל ,לסמוך על אחר ,או
להיתקע עם כיסא גלגלים על הדשא ולנסות שמישהו
יעזור לי .תמיד התלות במישהו אחר הלחיצה אותי
והיום התמודדתי עם הפחד הזה".
•"האם הביקור תרם לי? כן ,הביקור עזר לי להבין שאנשים
בעלי צרכים מיוחדים חיים חיים מלאים .יש להם מגוון
פעילויות .הם לא מוותרים לעצמם על דברים שחשבתי
שיש לאנשים ללא מגבלות .הם נוסעים במונית להצגה או
לקניון ,הם עולים למונית עם כיסא גלגלים ,הם סופרים
כסף ,הם קונים דברים .חשוב לי גם לציין שיש אוכלוסיה
עם תמיכה ,אך חשוב לזכור שיש אוכלוסיה שלא חיה
במקום כמו "בית קסלר" ושאין להם תמיכה כזאת.
החברה בישראל צריכה לעזור לכולם".

סניף חיפה
בית מרים ,מרכז יום
"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.

חוויותיה של משתקמת בבית מרים
מאת :אילנה נקוריאקוב ,משתקמת בבית מרים

טיול לגליל ,לקול רשרוש המים וציוץ הציפורים
ברצוני לחלוק אתכם חוויות מטיול לשמורת
הטבע תל דן ,הסמוכה לקיבוץ דן באצבע הגליל,
ומביקור באחוזת דוברובין ,לשם יצאנו כל
החברים יחד עם מתנדבים ,אנשי צוות ומלווים
בחודש יוני .הקבוצה מנתה כ 120-איש וכולנו
יצאנו מבית מרים בקריית חיים צפונה ,בשני
אוטובוסים נגישים ובשני מיניבוסים.
אנחנו נוהגים לצאת לפחות פעם בשנה לטיול בן
יום שלם ,מבוקר ועד ערב ,כדי לבקר במקומות
חדשים ,לטייל בשבילי הארץ ,לשנות אווירה
וליהנות .הסיור בשמורה היה מהנה .במהלכו
עשינו טיול קצר בשבילים הנגישים .לאורך
המסלול הייתה צמחייה ירוקה ,מי הנחל זרמו
בעוצמה ומכל מקום בשמורה היה אפשר לשמוע

טיול בשבילי הגליל

את רשרוש המים ,העלים וציוץ הציפורים .עצרנו
בברכת השכשוך וחלק מאתנו טבלו רגליים
במים .משם המשכנו לאזור העתיקות וראינו את
שער אברהם הנקרא גם השער הכנעני ,שער
קדום מהתקופה הכנענית ,שהשתמר במלואו.
את ארוחת הצהריים עשינו בסגנון פיקניק כדי
לחוות את ההווי הקבוצתי שקיים במרכז.
ואיך אפשר לשכוח את אחוזת דוברובין ,שהייתה
סוג של הדובדבן שבקצפת שתמיד שמור לסוף.
כשהגענו לאחוזה התחלקנו לשלוש קבוצות.
צפינו בסרט שמספר על תולדות האחוזה ועל
ההתיישבות בעמק החולה .ביקרנו במוזיאון,
שהוא אמנם קטן ,אבל המחיש בצורה נהדרת את
החיים בבית ובחווה באותה תקופה.
חזרנו הביתה עייפים אך מרוצים וצברנו המון

חוויות טובות .מצפים לטיולים הבאים.
סדנת צילום
השתתפתי בסדנת צילום בהדרכתה של נורית,
מתנדבת בבית מרים ,שנמשכה כחצי שנה.
הסדנה הייתה מורכבת מעשרה מפגשים ,בימי
רביעי ,שכל אחד מהם הוקדש לנושא אחר
בתחום .בחלק מהמפגשים נורית הביאה ספרים
של תמונות שצילמה בארץ ובעולם כדי שנראה
את הצילומים ונלמד מהם.
אני חיכיתי למפגשים הללו עם נורית.
במהלך השבוע צילמתי תמונות במרכז הספורט,
בחוף הים ,בקריון ברחבה בין החנויות ובכל
הזדמנות שהייתה לי .גם אמא שלי צילמה
תמונות מעניינות בדרך לעבודה.
כשצילמתי תמונות לפני הסדנה הן יצאו לרוב
מעוותות ,לכן תמיד רציתי ללמוד צילום.

צילום של אילנה
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סניף חיפה
בית מרים
רוחניות וקדושה בירושלים
מאת :משתקמי בית מרים ,חברי קבוצת ידיעת הארץ
רגע לפני החורף ,ניצלנו את מזג האוויר הנעים
ויצאנו במהלך חודש אוקטובר לטיול .התחלקנו
לארבע קבוצות .חלק מהקבוצות ביקרו באתר
אשכול – מרכז מבקרים של חברת מקורות
וביער ציפורי והקבוצה שלנו טיילה בירושלים.
הטיול סיכם שנה של למידה עם מר שרגא לוי-
מתנדב ,מרצה ומדריך טיולים .לאורך השנה
נפגשנו אחת לחודש ושמענו מפיו הרצאות
מרתקות על ירושלים .שרגא נענה לבקשתנו
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ותכנן סיור בירושלים ,שעיקרו ביקור במקומות
הקדושים לשלוש הדתות .בבית מרים בכלל
ובקבוצה שלנו בפרט ,יש ייצוג לכל אחת מהן.
ביקרנו בהר הבית בחצר מסגד אל אקצה ,בכותל
המערבי ובכנסיית הקבר .קיבלנו הסבר מקיף
על הרקע ההיסטורי של כל אחד מהמקומות
והתמלאנו באווירה של רוחניות וקדושה ,שקשה
לתאר במילים .כולנו התפללנו ,ביקשנו בקשות
ואף הטמנו פתקים בכותל.
טיילנו בשוק ,ברובע היהודי .הסוחרים קידמו את

פנינו בשמחה ,עזרו לנו מאוד ופינו עבורנו את
המעברים .המקום היה גדוש באנשים ,מקומיים
ותיירים מכל מיני מדינות בעולם .לא היה קל
להתנייד והמלווים שלנו עזרו לנו מאוד.
משם המשכנו לאוניברסיטה העברית ובדרך
עברנו ליד משכן הכנסת.
חזרנו בסוף יום גדוש פעילות ,מעניין ,מלמד ומרחיב
אופקים ,עייפים אך מרוצים עם טעם של עוד .אנו
מודים לשרגא על התכנון ,ההכנה והארגון שהפכו
את היום למיוחד במינו .זו הייתה חוויה יוצאת דופן!

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 איל״ן.
במרכז השיקום והספורט פעילים המטופלים
במגוון נרחב של פעילויות ספורט ,שיקום ,נופש

ותרבות הן באופן פרטני והן בקבוצות קטנות.

שחייה
שחייני איל"ן חיפה הגיעו להישגים חסרי תקדים
באליפות אירופה בשחייה פראלימפית!
באליפות אירופה שהתקיימה בדבלין ,אירלנד
בחודש אוגוסט  2018השתתפו  11שחיינים
שייצגו את מדינת ישראל ,מתוכם  9שחיינים
מאיל"ן חיפה המתאמנים בהדרכתו של המאמן
יעקב בייננסון :ענבל פיזרו ,עמי דדאון ,מרק
מליאר ,אראל הלוי ,איאד שלבי ,בשאר חלבי,
יוליה גורדיצ'וק ,אריאל מליאר וורוניקה גירנקו.
במסגרת התחרויות הגיעו שחייני איל"ן חיפה
להישגים יוצאי דופן והביאו גאווה וכבוד גדול
לעמותה:
ענבל פיזרו ,זכתה במדליית זהב במקצה  200מ'
חתירה אחרי קרב צמוד מול שחיינית צעירה
מאיטליה ,במדליית כסף ב 200 -מ' מעורב
ובמדליית ארד ב 100 -מ' חופשי.
עמי דדאון ,בן  ,17שזו לו אליפות אירופה ראשונה
שיפר את התוצאות שלו בכל המשחים,
זכה בשתי מדליות זהב :ב 100 -מ' חתירה וב-

 150מ' מעורב ובשתי מדליות כסף :ב 50 -מ' חזה
וב 200 -מ' חתירה.
מרק מליאר ,בן  ,18זכה במדליית כסף ב400 -
מ' חופשי ובמדליית ארד ב 100 -מ' חזה וב100 -
מ' גב.
אראל הלו ,זכתה במדליית ארד במשחה  400מ'
חופשי.
איאד שלבי ,זכה במדליית ארד במשחה  150מ'
מעורב אישי.
שחייני נבחרת השחייה של איל"ן חיפה זכו סה"כ
ב 12 -מדליות!!!
מדברי יעקב בייננסון ,המאמן של תשעת
השחיינים" :היום בנבחרת יש שילוב של שחיינים
ותיקים וצעירים .ההצלחה של הוותיקים גורמת
לצעירים להשתדל להצליח ולהפך .גאווה גדולה
הייתה לראות איך כל יום השחיינים נלחמים
וזוכים במדליות".

ברכות לשחיינים המוכשרים  ,למאמנם ולמרכז הספורט על ההתמדה ,המקצועיות והמצוינות!

התמונה באדיבות ההתאחדות לספורט נכים
עומדים מימין לשמאל:
מרק מליאר ,אראל הלוי ,יואב וילנסקי
יושבים מימין לשמאל:
עמי דדאון ,איאד שלבי ,ענבל פיזרו

אליפות גרמניה הפתוחה – יוני 2018
לאליפות גרמניה הפתוחה יצאנו השחיינים :ענבל
פיזרו ,אראל הלוי ,עמי דדאון ,יוליה גורדיצוק,
אריק מליאר ,באשר חלבי.
ענבל פיזרו זכתה במדלית כסף במשחה  200מ'
חופשי .עמי דדאון זכה במדליית כסף במשחה
 150מ' מעורב.
כל השחיינים שיפרו את הישגיהם האישיים
והתקדמו לקראת אליפות אירופה באירלנד
באוגוסט .2018

אליפות ישראל בשחייה לילדים ונוער – מאי 2018
באליפות ישראל לילדים ונוער אשר התקיימה
במרכז הספורט של איל"ן בר"ג ,השתתפו תשעה
שחיינים מאיל"ן חיפה :אלון אליעז ,מיה פרי ,יוסף
נוואטחה ,רום לוי ,חן ישראלי ,אמג'אד חארוף,
נועם כתב ,כארים דואדה וניקיטה פרוקופנקו.

המאמנות קארן ליבוביץ' סווט וטניה קוריס.
כל השחיינים הצעירים שיפרו את שיאיהם
האישיים והשיגו את המטרות אשר הוצבו
בפניהם .מאיה פרי זכתה במדליית זהב במשחה
 100מ' גב.

במשחה השליחים ,זכו איל"ן חיפה במקום
הראשון.

ברכות לשחיינים המוכשרים
ולמאמנות!
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סניף חיפה
מרכז השיקום והספורט חיפה
אתלטיקה
טניס
אלכסנדר אלכסינקו מאיל"ן חיפה זכה במדליית
ארד בהטלת כידון וקבע שיא ישראלי חדש של
הטלת הכידון למרחק של  21.88מטר.
הישג זה זכה את אלכס המתאמן תחת המאמן
אלכסי בוגוסלבסקי בכניסה לסגל הפראלימפי,
אלכס בן  34עולה חדש מאוקראינה ,היה בעבר
אלוף אירופה ובמקום ה  4בעולם בזריקת
דסקוס.
בנוסף סיים אלכסינקו במקום השלישי בהדיפת
כדור ברזל ,באליפות אירופה בברלין וזכה
במדליית ארד נוספת.

ספורטאי מרכז הספורט בחיפה ,פטריק בן
אוריאל ,חבר נבחרת הטניס של ישראל ,זכה יחד
יחד עם שרגא ויינברג ונועם גרשוני במדליית
הכסף באליפות העולם שהתקיימה בהולנד
בחודש יוני .2018
ברכות לטניסאים המוכשרים!

ברכות חמות לאלכסנדר ולמאמנו!

עדכוני בוצ'יה
אליפות העולם הפתוחה מונטריאול ,קנדה
בחודש אפריל  2018השתתפה בת אל ברייטמן הכהן באליפות העולם הפתוחה שהתקיימה
במונטריאול ,קנדה.
בחודש יוני  2018התקיימה אליפות הארץ בבוצ'יה
גרשון חיימוב ומוריס מוצפי (שניהם מאיל"ן חיפה) בקלאס  BC4התחרו על המקום הראשון,
גרשון חיימוב זכה במקום הראשון.
בתחרות לשחקנים לא מסווגים רפי מנצור זכה במקום הראשון כשהתחרה מול לילך מתרגם–
שניהם מאילן חיפה.

מחפשים מתנה לחגים ,לחנוכת בית
או מתנה בעלת משמעות לכל אירוע אחר?

היכנסו לאתר איל"ן www.ilan-israel.co.il
לפרטים אודות רכישת "מתנה עם משמעות" ליקירכם

עציצים מבטון פרי
יצירתם של חברי מרכז
היום בתל אביב
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פמוטי רימון פרי
יצירתם של משתקמי
"בית מרים"

ראנר בד לקישוט השולחן
פרי יצירתם של חברי מרכז
היום בבאר שבע

מוצרי קרמיקה פרי
יצירתם של חברי המחלקה
התעסוקתית ,סניף ירושלים

סניף ירושלים
פרוייקט קהילות תומכות
איל"ן ירושלים מפעילה פרויקט קהילה תומכת חיים עצמאיים בדרום ומערב ירושלים .חברים בפרוייקט  140אנשים עם מוגבלויות פיזיות ובני
משפחותיהם .הפרויקט מאפשר לאנשים להמשיך להתגורר בקהילה בתחושת ביטחון ובתמיכה של הצוות הכולל עו"ס ואבות קהילה .השירותים כוללים
מוקד רפואי ועזרה במקרה חרום ,מיצוי זכויות ,סיוע בתיקונים קלים בבית ,ליווי לטיפולים רפואיים ,הבאת תרופות ,ופעילות חברתית להעצמת החברים,
מסגרת ליצירת קשרים חברתיים ,הנאה והפגת הבדידות .הפעילויות החברתיות כוללות הרצאות ,סדנאות ,מפגשים טיולים ונופש.

יריד אומנויות בחגיגות ט"ו באב
מאת :אירית בינימין  ,רכזת קהילות תומכות
חגיגות ט"ו באב נפתחו ביריד אומנים בו נטלו
חלק מספר חברות קהילה שהציגו ומכרו את
יצירותיהן ומעשה ידיהן הנפלא  -תכשיטים,
סריגים ומחזיקי מפתחות .תודה לאומניות
היקרות  -גרציה שוקר ,רותי הדאיה ,נופר מנצורי
וכוכי צוריאלי ,שמהוות השראה של ניצחון הרוח
על החומר ! המשכנו לחגוג עם הזמרת דפנה צור
בשירי אהבה ונוסטלגיה.

גרציה שוקר תכשיטנית ותיקה וגאה עם התכשיטים
היפים והצבעוניים

רותי הדאיה עם סריגים מתוקים לילדים שסרגה
במו ידיה

טיול לעכו העתיקה
מאת :אירית בנימין ,רכזת קהילות תומכות
עיר שלמה מתחת לאדמה?? כן  .כחלק מהרצון
לחדש ולגוון את אתרי הסיור והטיול של חברי
הקהילה ,הצפנו עד לעכו העתיקה לביקור
באתריה המיוחדים .הגענו לאולמות האבירים
שם התגלה לנו מבצר מתקופת הצלבנים שכוסה
כולו בעפר ע"י הממלוכים שרצו למחוק כל זכר
לתרבות הנוצרית .סיירנו בהדרכת ניסים ביטן,
שריתק אותנו בסיפוריו אודות עכו מתקופת
התנ"ך ועד ימינו .גילינו במעבה האדמה אולמות
מפוארים שהיו מקום משכנם של האבירים,

ראינו המחשות לתרבות ודרך החיים של
האבירים -שנהנו מאוכל בשפע ומשחקים שונים
שנועדו להעסיק אותם בין המלחמות .עוד ביקרנו
בחמאם אשר היה מרכז תוסס של פעילות
חברתית וקהילתית .נהנו ממנו כל שכבות העם
ובו התעדכנו בהודעות וברכילויות .לא נשכח את
הפעילות של פריצת כלא עכו לשחרור לוחמי
ההגנה ואצ"ל  ,לוחמים שהתחפשו לנשים ופרצו
דרך הקיר החיצוני של הכלא.
חברי הקהילה נהנו מיום רצוף סיורים ,ארוחה
טובה וחברותא נעימה.

אולמות האבירים ,ביקור בעכו העתיקה במעבה
האדמה

המחלקה התעסוקתית – כחומר ביד היוצר
המחלקה התעסוקתית מאפשרת לאנשים שאינם יכולים להשתלב בשוק העבודה ,מסגרת בה
הם יכולים ליצור מוצרי אומנות ,למרות מגבלותיהם הקשות .בסבלנות ובתמיכת הצוות יוצרים
המשתקמים כלי קרמיקה ,תכשיטים ,ציורים ועוד .מכירת המוצרים מאפשרת למשתקמים לחוש
בעלי ערך ולהמשיך לפעול וליצור במרץ למרות המגבלות הפיסיות.
מאת :נאוה לבון ,רכזת המחלקה התעסוקתית
"עבודות מקסימות" " ,איזה יופי"!
תגובות אלו נשמעות לא פעם מפי אנשים
המתבוננים על עבודות משתקמי המחלקה
התעסוקתית .המחלקה התעסוקתית של
סניף ירושלים מפעילה פעילויות מגוונות
במהלך השנה בה האנשים מביאים לידי
ביטוי את יכולותיהם ומייצרים מוצרים

למרות המגבלות .המוצרים הוצגו במהלך יריד
חוצות היוצר בירושלים.
באדיבות משרד הרווחה שהעמיד דוכן ואפשר
לעמותות להציג מעבודות המטופלים ,התאפשר
להציג למכירה את המוצרים המרהיבים במהלך
יריד חוצות היוצר בירושלים .מעבר למכירה,
המסר העובר כחוט השני הוא כי למרות
המגבלות ,מתגברים ויוצרים ,והתגובות החיוביות
מגבירות את המוטיבציה ומעצימות.
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סניף ירושלים
פעילות ויצירה במועדון החברתי
מאת :נאוה לבון ,רכזת המועדון החברתי
המועדון החברתי ,הקיים יותר משלושים שנה ,
מאפשר לחברים מפגש שבועי עשיר בפעילות.
במהלך השנה התקיימו הרצאות בנושאים
שונים ,סדנאות בישול ,סיורים ונופש ,מפגשים
לציון חגי ישראל ומסיבות.
מתוך רצון לחדש ולחשוף את החברים לפעילות
חדשה ואחרת  ,קיימנו סדנת מנדלות.
המנדלה היא יצירה במעגלים והיא עשויה לכלול
צורות ואלמנטים גרפיים שונים .מה שמייחד
אותה היא נקודת המרכז ,שכן כל מנדלה
מתחילה מנקודת האמצע .פירוש המילה מנדלה
בסנסקריט הוא "מעגל" או "מרכז" ,ויש טוענים
כי הפירוש המדויק הוא "מעגל מקודש".
לאחר ההסבר כל חבר קיבל מסגרת קנבס

מוכנה עם שרטוט קווי מתאר של המנדלה ,וכל
אחד בחר את הציור המתאים לו ושילב בו את
הצבעים הנראים לו .הפעילות נמשכה במשך
מספר מפגשים והייתה מוצלחת מאוד .מעבר
לעשייה ולצביעה התקיימה אינטראקציה בין
החברים  -שיחות ברוגע ובשלווה .היה מרגש
לראות שישנם אנשים עם קשיי ראיה שלא
וויתרו וצבעו ,מלווה שצייר ליד המטופל לפי
ההנחיות שלו ,אנשים אשר התקשו לאחוז בצבע
והתעקשו וצבעו .כל אחד הביא לידי ביטוי את
יכולתו ורצונו ,למרות המגבלות.
התוצאות היו מרהיבות ,והביאו לידי ביטוי את
הייחודיות והשונות כפי שכל אחד חווה במהלך
העשייה ,ובהתאם לטעמו האישי .החוויה
השאירה לכולם טעם של עוד.

פסיפס מעבודות החברים

בית תמר ,מעון לילדים עם מוגבלויות
שיח דיירים
מאת :סימה אבישר חבר ,סטודנטית לעבודה סוציאלית
בית תמר מהווה בית חם לילדים ובני נוער .לעבודה סוציאלית (הסטודנטיות בהנחייתה של
בשעות אחר הצהריים והערב הבית הומה גב' תמר אליהו ,מנהלת בית תמר) .הזמן הוקדש
מתנועה ומקולות הדיירים ,הצוות והמתנדבים .לדיירים .השיח התנהל בהנחיה משותפת של
מרכז הפעילות מתרחש בסלון הבית .הדיירים העובד הסוציאלי ושל הסטודנטיות.
מבלים בו במשחק ,בשיחה ,בצפייה בטלוויזיה הנערים והנערות שיתפו בחוויות שעברו עליהם
במהלך השבוע ,פרקו את שעל ליבם ,חיזקו
ובמחשב.
במהלך שנת הלימודים תשע"ח אחת לשבוע ועודדו האחד את השני ותמכו זה בזה .המפגש
בימי חמישי השתנתה האווירה בבית למשך שעה .אפשר הקשבה לכולם ,גם לאלו שמתקשים
התקבצנו בסלון ל"שיחה של הקבוצה" :הדיירים ,בדיבור ואף לאלו המתבטאים באמצעות עזרים
העובד הסוציאלי של בית תמר ושתי סטודנטיות טכנולוגיים .זה היה זמן אינטימי ,שכולו מוקדש

לתקשורת – הקשבה ושיח .היה מקום לכולם
וכולם השמיעו את קולם .המפגשים נשאו פרי
והפכו את הדיירים לשותפים פעילים ולמקבלי
החלטות במספר תחומים בניהול חייהם בבית.
כסטודנטית לעבודה סוציאלית ,השיחות הללו
היו עבורי התנסות חדשה ,מאתגרת ומלמדת.
חוויתי את חשיבות ההקשבה .הקשבה שלנו
כמטפלים לצרכים של הדיירים כקבוצה,
והקשבה פעילה לשיח שהתנהל ביניהם בראייה
מקצועית.

התנדבות כערך ונתינה
מאת :לאה שטקל ,מנהלת סניף ירושלים
המתנדבים המשולבים במסגרות השונות של
הסניף מהווים נדבך חשוב בתרומתם הרבה
לפעילותנו .במאמצינו הרבים ,חשוב לתת את
המענה והסביבה התומכת ולאפשר למתנדבים
חווית נתינה משמעותית.
מתנדבים דוברי עברית משתלבים בקלות
ובמהרה ,מתנדבי חו"ל ,צעירים המגיעים לארץ
חדורי מוטיבציה ,ועם רצון רב לנתינה ,צריכים
להתגבר על פערי השפה ,המנהגים ודפוסי
ההתנהגות.
בבית תמר בירושלים משולבים מזה שנים מספר
מתנדבי חו"ל מדרום קוריאה .אנשים צעירים,
לרוב סטודנטים שלקחו פסק זמן מלימודיהם
ומגיעים חדורי שליחות והתלהבות.
תמי ,אחת המתנדבות בבית תמר שהגיעה
מדרום קוריאה ,מתארת את חוויותיה (תרגום
חופשי מאנגלית)" :הגעתי להתנדב בבית תמר
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ל 6 -חודשים ,החוויות שחוויתי ,והתחושה
הטובה הניתנת לנו המתנדבים ,גרמה לי להאריך
את שהותי כאן .כסטודנטית לעבודה סוציאלית,
ערכי הכבוד ההדדי ,והחיים המשותפים חשובים
לי והיחס לאדם המוגבל ולזה שאינו מוגבל
צריך להיות דומה .אני מתרשמת מהגישה של
הצוות לילדי בית תמר ,ומהתייחסותם כלפינו
המתנדבים .אני שמחה להתנדב ואוהבת את
השהות בבית-תמר".
תרומתם החשובה של המתנדבים באה לידי
ביטוי בעת שהותם בארץ ,ונמשכת בהיותם
שגרירים שלנו עם שובם לארצם .שביעות הרצון
שלהם והחוויות החיוביות בעת שהותם כאן ,הם
שגורמים להם לא פעם לשוב ,ובעיקר לעודד
אנשים נוספים להגיע ולתרום .יש להודות להם
ולקוות כי ימשיכו להגיע ולתרום מיכולותיהם-
הרווח הוא של כולנו.

תמי -מתנדבת מדרום קוריאה
עם אלירן מבית -תמר

סניף ירושלים
בית תמר ,מעון לילדים עם מוגבלויות
מאת :תמר אליהו ,מנהלת "בית תמר"
"חוש ההומור כמוהו כמוט העוזר לנו ללכת על
חבל הלוליינים של החיים" (פתגם ערבי).
פתגם זה הודגש באירוע מרגש שנערך לדיירים
ובני משפחותיהם.
לשמחתי כמעט לכל הדיירים הייתה נציגות
משפחתית .הגיעו הורים ,אחים ,דודים ואפילו
סבתות .הערב החל בנגינה משותפת בפסנתר
של מתנדבת מקוריאה עם דיירת שלנו פרי
עמל של שבוע אימונים בשעות אחר הצהרים.
בערב זה שיתפנו את ההורים בנעשה בשגרת
השבוע ,הוקרנה בפניהם מצגת של ילדיהם
בפעילויות שונות והצגנו בפניהם את משמעות
התוכנית להעצמה אישית באמצעות חוג בישול
שפועל בהדרכתה של נאווה לבון במשך 7
שנים .נאווה הסבירה מה המשמעות בשיתוף
הפעולה של הדיירים בבחירת מתכונים והסבירה
כיצד ההתאמה והסבלנות לכל אחד מהדיירים
מקדמים כל אחד מהם.
במהלך הערב ערכנו סדנה קצרה .המשפחות
חולקו לקבוצות .לכל קבוצה ניתנו פתגמים

מפגש משפחות

מעוררי השראה  .המשפחות דנו בפתגמים ואחר
כך במליאה שיתפו את כולנו.
אנו מודים למפקח איציק עזרא וללאה שטקל
מנהלת סניף אילן ירושלים שכיבדו אותנו
בנוכחותם .כמו כן ,למשפחות שטרחו והביאו
מטעמים מאפיינים את העדות והעמים.
היה ערב נעים ושמח.

יערה הדיירת ותמי המתנדבת לקראת נגינה משותפת

תמונה קבוצתית של משתתפי האירוע

חברת דרך ארץ הייווייז,
זכיינית כביש ,6
מברכת את עמותת איל"ן
על עשייתה המבורכת
לרווחת הילדים
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סניף ירושלים ,סניף כרמיאל ,סניף לוד
מעון גילה
אירוע הג'מעון
בחודש יוני התקיים על גג מעון נכים גילה
בירושלים אירוע הג'מעון – ג'אם סשן חברתי
שאליו הוזמנו נגנים מרחבי העיר להופיע בפני
דיירי המעון ,בני משפחותיהם וקהל המבקרים
הרחב.
הערב פורסם בפייסבוק בקבוצות נגנים שונות,
במתנסים ובאקדמיות למוסיקה בירושלים.
צביקה ברם ,מנחה חוג המוסיקה שלנו  -הסכים
לארח את הג'אם וכדי לקיים את הערב למרות
ההיענות הנמוכה ,ארגננו בהנחייתו קבוצת נגינה
מאולתרת ובה פסנתרן חובב ומתנדב מהמעון –
חצוצרן מקצועי .נפגשנו במעון כמה פעמים בימי
ששי והכנו תכנית ג'אז חלופית.
שבוע לפני הערב הגיע למעון פייטן המנגן
באורגן ושר באירועים .הצענו לו להופיע בג'מעון
והוא הסכים להופיע בהתנדבות .אופיר עמר,
דייר ותיק והסולן של להקת "שורשים וכנפיים",

הבטיח שהלהקה שלו תבוא לנגן.
מטרת הערב הייתה לשלב את קהילת השכונה
בתוך קהילת המעון ולכן הזמנו את התושבים
להשתתף .נהיל שלודי ,דיירת המעון  -דברה
על הערב ברדיו ירושלים .רכשנו כמה שולחנות
עגולים ,צבענו כסאות גלגלים ישנים שעמדו
במחסן המעון כאבן שאין לה הופכין בצבעים
עליזים והסבנו אותם לכסאות עבור קהל
האורחים .דיירי המעון התארגנו לעבודת
מלצרות ,השפים הכינו נקניקיות בלחמניות
שנמכרו לאורחים  ,התוצאה הייתה מעל ומעבר
למצופה.
הג'אם סשן הינו הופעה לא מתוכננת ,בה נגנים
שונים עולים בזה אחר זה ומנגנים יחדיו בלי
תכנון וחזרות  -מאפשר גילוי כישרונות חבויים
רבים .הסתבר שיוסי בנה ,השומר של המעון הוא
גם פייטן מוכשר ושהשכן בבלוק מעבר לכביש

הוא זמר ופייטן מקצוען.
תוכנית האירוע כללה ג'אז מראשית המאה
הקודמת ,מזרחית ,פיוטים ,שירי ארץ ישראל
ורוק ישראלי אלטרנטיבי ,הכל נשזר יחדיו לתוצר
ססגוני שסחף וטלטל את קהל האורחים.

תופים -צביקה ברם ,גיטרה -עמיחי ים ,שירה -אופיר עמר

סניף כרמיאל
יום כיף בגן גורו

בל"ג בעומר נערכה הנהלת סניף כרמיאל
ליום כייף לילדי איל"ן ולמשפחות  ,בגן גורו.
למרות החמסין הכבד ,הביקור בגן היה מוצלח
מאוד  -הילדים האכילו ולטפו את החיות,
מצב הרוח היה מרומם וגיבוש המשתתפים
הצליח במיוחד.
לסיום  ,נהנו מארוחת צהריים משותפת.
תודה למארגנים על היוזמה הברוכה!

חג הרמאדן

ביוזמת מר עבדאללה סואעד ,נציג הפזורה
בהנהלת סניף כרמיאל ,אירחה הנהלת הסניף
את משפחות איל"ן מהפזורה ומספר אנשי
ציבור/דת שתומכים ומדריכים את משפחות
איל"ן בפזורה.
יו"ר הסניף ,גב' מירב דמרי פרס בירכה את
המשתתפים ,האימאם מספר דברי תפילה
וכולם נהנו מארוחה טעימה.
בסיום  ,הנהלת הסניף העניקה תעודות הוקרה
למכובדים שכיבדו אותנו בנוכחותם וברכתם.

סניף לוד
יום כייף והפוגה לאימהות
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף לוד
בתחילת חודש יולי אירגן עו"ס סניף לוד יום
כייף מפנק לאימהות ילדי הסניף במטרה
להעניק להן הנאה והפוגה מהשגרה היומיומית
השוחקת והמעייפת אותה הן חוות.
ביום זה השתתפו  22אימהות  -יהודיות וערביות,
חילוניות ודתיות ,מתוך קשת רחבה וצבעונית
של האוכלוסייה.
הבוקר נפתח בארוחת בוקר נפלאה בקיבוץ
יד השמונה ובמפגש שיח מרגש מאין כמוהו-
אימהות וצוות הסניף (היו"ר נחמן פרידמן
ואנוכי ,עו"ס הסניף).
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לאחר מכן נסענו למלון "כרמים" בהרי ירושלים
ובו חווינו יום של פינוקים שכלל-בילוי במתקני
הספא ,מסאז' לכל אחת מהאימהות ,רחצה
בבריכות ,ארוחת צהריים ובסוף היום פעילות
חווייתית עם הסטנדאפיסט והליצן הרפואי
שלומי אלגוסי אשר חלה בילדותו בפוליו.
בדרכן חזרה הביתה קיבלה כל אחת מהאימהות
שי צנוע.
לכל אורך היום ובסיומו הודו האימהות לצוות
על החוויה המפרגנת והמשחררת לה זכו והביעו
תקוותן לפעילויות נוספות כאלו בעתיד.

אימהות סניף לוד וצוות הסניף ביום הכיף

סניף מודיעין ,סניף עפולה
סניף מודיעין
אירוע משפחות במוזיאון השריון בלטרון
בסוף חודש אוגוסט נהנו עשרות ילדים והורים
מסניף איל"ן מודיעין-מכבים-רעות בראשותו
של עו"ד שלום דהאן מאירוע משפחות יוצא
דופן ,שנערך במוזיאון השריון בלטרון בסימן 70
שנה להקמת המדינה .ההורים והילדים הרבים
שהגיעו לאירוע נהנו מכיבוד ומשתייה קרה
וחמה ,ולאחר מכן סיירו עם מדריכים ומדריכות
במוזיאון ושמעו הסברים על הדגמים הרבים
של הטנקים המוצבים ברחבי המוזיאון.
לאחר הסיור התכנסו כל ההורים והילדים
ברחבת האולם הקטן במוזיאון ,ונהנו מחידון
דו-שלבי תחרותי על אירועים חשובים במהלך
 70שנות המדינה .בתחרות התכבדו להציג
שאלות להורי ולילדי איל"ן :מנכ"ל איל"ן,
בועז הרמן ,ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
חיים ביבס ,ויו"ר סניף איל"ן מודיעין-מכבים-
רעות עו"ד שלום דהאן.
בסיום התחרות זכו שלוש המשפחות שקיבלו
את דירוג הנקודות הגבוה ביותר בפרסים
מפנקים במיוחד ,שנתרמו על ידי גופים

שונים :במקום הראשון  -סוף שבוע במלון
למשפחה הורים וילד ,במקום השני  -סוף
שבוע במלון למשפחה ב 50-אחוז מהעלות,

ובמקום השלישי  -תווי קניה .בסיום התחרות
נערכה שירה בציבור בהשתתפות " שרים
ומאושרים" ,וחולק שי סמלי לילדי איל"ן.

סניף עפולה
פעילות ענפה במועדון הבוגרים בעפולה

בראשית השנה נפתח במתנ"ס בית אשכול,
בחסות שחקים ,מועדון הבוגרים של איל"ן
עפולה ביוזמת יו"ר הסניף אלי פייס .המשמש
כיו"ר הסניף מזה חמש שנים בהתנדבות.
במועדון חברים אנשים עם מוגבלויות פיזיות
בדרגות שונות .מאז פתיחתו התרחבה
הפעילות וחברים חדשים מגיעים מדי
שבועיים למפגשים הנערכים בו.
במסגרת הפעילות הענפה החברים לוקחים
חלק בהרצאות מרתקות של מרצים מובילים,

המגיעים למועדון בהתנדבות ,יוצאים לטיולים
משותפים ,משתתפים במפגשי תמיכה
והעשרה ובפעילויות מגוונות נוספות.
במועדון מאמינים שהשתלבות אנשים עם
מוגבלות בפעילות מאפשרת בחירה וביטוי
עצמי ,יוצרת קשרים בקהילה ,מקנה מיומנות
של כישורי חיים ,מגבירה תחושת שייכות
משמעותית ,משנה עמדות ובונה קהילה
שלמה וחסונה.
המועדון מעניק לחבריו מעגל חברתי נוסף

שבו הם יכולים לבוא לידי ביטוי ומקור
לרכישת חברים שמתמודדים עם אתגרים
דומים.
אנו מנגישים להם כישורי חיים ומיומנויות
ומפתחים עבורם את תחושת השייכות באופן
משמעותי .כך גם גוברת מודעות הציבור
לפעילות אנשים עם מוגבלות .המועדון
מתפתח ומרחיב את פעילותו ככל שהזמן
עובר.

מועדון הבוגרים בביקור במוזיאון חיל האוויר
חברי מועדון איל"ן עפולה בוגרים ויו"ר
איל"ן עפולה והעמקים אלי פייס יצאו
לטיול למוזיאון חיל האוויר בחצרים.
החברים נסעו באוטובוס נגיש עם כל
הנוחות והתנאים המותאמים לחברים.
את הטיול ליוו חברי ההנהלה יפעת
ויהושע טל ,שולה דביר ויעל פייס.
במוזיאון סיירו בין המטוסים המוצגים
וקיבלו הסברים והדרכה.
החברים נהנו מאוד מהטיול ומהחברה,
התגבשו וביקשו לצאת לטיולים נוספים.
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סניף עפולה
בית ספר יובלים ו"כיכר החברות"
מאת :ורד שור ,עו"ס מרחב צפון ומלווה של
הפרויקט ואיה נבות ,סטודנטית לעבודה
סוציאלית
"יובלים" הינו בית ספר לילדים בגילאי 7-21
לתלמידים המתמודדים עם טווח מוגבלויות
פיזיות ,בעיקר שיתוק מוחין .בית הספר
ממוקם בעפולה עילית והתלמידים מגיעים
אליו מכל אזור הצפון.
פרויקט הבוגרים החל בחודש אוקטובר ,2017
כשהתקבלה בקשה מהחוג לעבודה סוציאלית
במכללה האקדמית תל חי ,לשבץ סטודנטית
בארגון באזור עפולה וללוות את הכשרתה
במקום .ורד שור ,ע"וס מרחב צפון באיל"ן,
יצרה קשר עם עינב ,עו"ס ב"יובלים" ועם
מנהל בית הספר ,יהודה גלברג .כך התקבלה
ההחלטה להתחיל לפעול למען המיזם.
על אף שהרעיון לשיפוץ וטיפוח הכיכר לא היה
חדש ,עם כניסתה של איה נבות עלו רעיונות
רבים ושונים לפרויקט שיחבר בין התלמידים
והקהילה הקרובה.
עם הזמן נבנה צוות היגוי מטעם בית הספר,
שהתכנס באופן קבוע ,בנה שפה משותפת,
הגדיר מטרות ממוקדות ובנה תוכנית עבודה.
הרעיון שהוביל את החשיבה היה חיבור
בין צרכי בית הספר כארגון לבין העצמת
התלמידים ,כאנשים צעירים ,טרם פרידתם
מבית הספר.
הפרויקט הוגדר כ"מתנת הפרידה" של

התלמידים טרם עזיבתם למסגרות המשך.
מכאן ,התלמידים היו שותפים פעילים
בפרויקט ,בתכנון ובביצוע.
כך ,למשל ,התלמידים בחרו את השם לכיכר:
"כיכר החברות" .לאחר מכן ,במסגרת שיעורי
אמנות ,כל תלמיד הכין אות מחימר וצבע
אותה .בסיום האותיות נאספו ,הודבקו והפכו
לשלט שנתלה בגאווה מעמודי הכיכר.
יום השיא של הפרויקט היה הפנינג שהתקיים
בחודש אפריל בהשתתפות עובדי חברת ג'ולי
בר .ההפנינג כלל את צביעת העמודים מחדש
והדבקה של קרמיקה (מוזאיקה) על קירות
הכיכר.
טרם היום הזה הכינו התלמידים עוגיות
מעשה ידיהם וביום ההפנינג חילקו אותן
להנאת המשתתפים .בנוסף ,התלמידים
הכינו דוכן פרישייק ,בחרו את הפירות ,הכינו
כוסות ,הפעילו את המיקסר והגישו לעובדים
לבחירתם.
חלק מהתלמידים תקלטו בעמדת  DJוניגנו
שירים לפי טעם הקהל .חלק מהתלמידים
סייעו בשבירת הקרמיקה וחלקם סייעו
בצילום מקצועי של האירוע ,לטובת בניית
מצגת שמתעדת את התהליך.
במהלך הפרויקט נוצרו מספר חיבורים עם
ארגונים בקהילה .חברת ג'ולי בר ,הממוקמת
באזור תעשייה אלון תבור ,היא אחת מהן.
שיתוף פעולה נוסף כלל את נערי "בית זינגר",

כיכר החברות

תמונה קבוצתית מטקס סיום פרויקט הבוגרים בבית ספר "יובלים"
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פנימייה במושב כפר יחזקאל ,שבנו עבור
התלמידים אדניות עץ בהתאמה אישית.
שיתוף פעולה אחר המתקיים עם בית הספר
כבר שנים הוא עם איל"ן ,שהשקיעו בפרויקט
סכום כספי שאפשר לתוכנית לקרום עור
וגידים.
טקס חנוכת הכיכר התקיים בחודש יוני
האחרון והוזמנו אליו ,כמובן ,כל השותפים,
הצוות והתלמידים הבוגרים .היום החל בשעה
מוקדמת ,בשתילה משותפת של צמחים
מטפסים באדניות שהכינו נערי בית זינגר.
לאחר היכרות ליוו הנערים את התלמידים,
שתלו והשקו .בעמדת ה DJ-תקלטו תלמידים
והשלט שהכינו נחשף בחגיגיות על ידי מנהל
בית הספר.לאחר מכן התכנסו כולם באולם,
נאמרו ברכות ותודות ,ניתנו תעודות הוקרה
לכל השותפים ,והיה אפילו חלק אמנותי:
התלמידים ביצעו את השיר "חברים" של
שייקה לוי בליווי נגינה של אלה ,המורה
למוזיקה.
לאחר מכן הוקרנה המצגת שעליה עבדו
התלמידים וניתן היה לחזות בשלבים השונים
והמרגשים בתהליך.
מי ייתן ושיתופי הפעולה יתרחבו ויעמיקו
גם בשנים הבאות ,ויתרמו ביצירת מסורת
שתחבר גופים שונים בקהילה לשם העצמה
הדדית.

סניף פתח תקוה ,סניף רמת גן
סניף פתח תקוה
מלגות 2018
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף פ"ת
כמנהגנו זה שנים רבות ,גם השנה קיים סניף
איל"ן פתח תקוה את טקס חלוקת המלגות
המסורתי.
באירוע ,שהתקיים במתנ"ס "עולמות" נטלו חלק
ראש עיריית פ"ת ,מר יצחק ברוורמן ,מנכ"ל
איל"ן ,מר בועז הרמן ,סגן ראש עיריית פ"ת,
אריאל בוסו ,עו"ס ראשי באיל"ן ,אבנר עוקבי,
מטופלי איל"ן ,מקבלי המלגות ובני משפחותיהם,

הרכב אנסמבל פלוס

תורמי המלגות ומתנדבי ואורחי איל"ן פ"ת.
בטקס המרגש חולקו  15מלגות לרכישת צרכי
לימוד לתלמידים וסטודנטים ממטופלי הסניף,
שהקשר איתם נמשך לאורך כל השנים ,והוענק
שי צנוע ,מתנת "קרביץ" .את האירוע הנחתה
בחן יו"ר הסניף ,הגב' מלכה מכנס.
בחלק האמנותי שפתח את הערב הופיעו בשלושה
שירים חברי הרכב הזמר "אנסמבל פלוס" (שאני

גאה ונהנית להיות בין חבריו) בניהולה המוזיקלי
של לשה סון .את הערב סגר בנגינת מפוחית דני
דנצר ,חתנה של מלכה מכנס.
אין ספק שהיה זה ערב מרגש ,מעצים ומעורר
השראה.
אנו מקווים להמשיך בערבים מרגשים ומעצימים
אלו!

בועז הרמן ,מלכה מכנס ,מלי ברקוביץ' ,מעניקי המלגה ,בני משפחת מרגלית,
וירדן סבח ,ממקבלי המלגות

סניף רמת גן
יום כיף בחופש הגדול

מאת :נטלי בר אור ,עו"ס בסניף
מטופלי סניף רמת גן ,בהובלתו של היו"ר מר
רמזי גבאי ,נהנו מיום כיף בבריכה העירונית
"דג הזהב" שליד הפארק הלאומי ברמת גן.
בכוונתנו לעשות זאת כמסורת קבועה בסניף
מדי שנה בחופש הגדול.
מנכ"ל מפעלי "בית עמנואל" ,מר יאיר דמארי,
החליט לתרום גם השנה למטופלים ולבני
משפחותיהם ,לאפשר כניסה חופשית לבריכה
ולארגן כיבוד לאורך כל שעות האירוע.
הנוכחים נהנו מהופעות שירה ובידור של מירי
זהבי ויונתן תורג'מן ,תלמידי בית-צבי ,בית
הספר לאמנויות הבמה ברמת גן.
אנו מודים לכל מי שעזר לאירוע המוצלח
לקרות ומקווים להמשך גם בקיץ הבא!
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סניף רמת גן
מרכז הספורט ברמת גן
לזכרו של משה רשקס ז״ל ,ממייסדי מרכז הספורט
משה רשקס ז״ל ,ממייסדי מרכז הספורט אשר
כיהן כיו״ר המרכז ,הלך השנה לעולמו .רשקס נולד
בביאליסטוק ,פולין ,בשנת  ,1928עלה ארצה עם
הוריו בשנת  1931והתנדב להגנה כשהיה בן .14
בתחילת מלחמת העצמאות שימש כמדריך בבית
הספר לחיל שדה של חי"ש תל-אביב והשתתף
בפעילות מגננה וסיור באזור ת"א-יפו .בהמשך
הועבר לליווי שיירות בדרך לירושלים במסגרת
הפלמ"ח .הוא לחם גם במסגרת חטיבת עציוני
בירושלים ,כמפקד כיתה וכמפקד מחלקה.
רשקס נפצע בשער הגיא במבצע מכבי בשנת
 .1948לאחר פציעתו היה יו"ר ארגון נכי מלחמת
השחרור (לימים ארגון נכי צה"ל) ועורך הירחון
"החייל המשוחרר״ (1952־ .)1959בעיתון זה החל
את פרסומו הספרותי ומכאן עבר להשתתפות
בענייני יום בעיתונים אחרים.
חייו של רשקס שזורים בחיי אוכלוסיית הנכים
בישראל .במשך עשרות שנים ניהל את מרכז
הספורט לנכים של איל"ן ברמת גן ,שתחת הנהגתו
הפך לאחד ממרכזי הספורט לנכים הגדולים בעולם,
המעניק שירות לאלפי ילדים ונוער נכה .זאת ,מתוך
האמונה ברעיון שדרך פעילות ספורטיבית ניתן
להשיג ערכים שיקומיים רבים .הוא גם זה שהביא
לישראל את משחקי הנכים סטוק-מנדוויל ,שהם
כיום חלק מהמשחקים האולימפיים.
בראשית דרכו של מרכז הספורט ניצבו בפניו
קשיים רבים :החניכים התאפיינו בגילם הצעיר

(מרביתם כבני עשר) וההוצאות הכספיות היו
רבות .בהמלצתו של אריה פינק ,מנהל אגף
השיקום במשרד הביטחון ,שהיה גם חבר הנהלת
מרכז הספורט ,הוזמן רשקס ,אשר סיים בעת
ההיא את תפקידו כיו"ר ארגון נכי צה"ל ,לשמש
בתפקיד מנהל המרכז.
מתוך מחויבות עמוקה לילדים הנכים פעל רשקס
באופן נמרץ לביסוס מרכז הספורט לנכים :הוא
הקים אגודות ידידים בארה"ב ובאנגליה ,פיתח
חוגים ומתקנים חדשים ומודרניים והפך עם
השנים את מרכז הספורט לנכים של איל"ן למוביל
מסוגו בעולם.
חוג הילדים והנוער שהקים מהווה עד עצם היום
הזה את חוד החנית של ספורט הנכים בישראל,
הן בפן השיקומי והן בפן הספורטיבי תחרותי.
שבועות וחודשים ארוכים כיתת רשקס את רגליו
בין הקהילות היהודיות ברחבי העולם ,הגן בחירוף
נפש על רעיון הספורט כמנוף שיקומי וגייס עוד
ועוד תומכים למפעל חייו.
הקשרים שיצר רשקס בעדינות ובחכמה עם מאות
ידידים ותומכים ברחבי העולם מהווים בסיס מוצק
להמשך פעילותו של מרכז הספורט לנכים לדורות
רבים .רבים מידידי המועדון הפכו תחת הנהגתו
לבני משפחה של ממש במרכז הספורט לנכים.
בשנים האחרונות הקים רשקס את קרן הנצח
שנועדה להבטיח את עתידו של מרכז הספורט
לנכים וריכז מאמצים רבים בקרב ידידיו הוותיקים

"אולימפיקידס" – מגלים היום
את המדליסטים של המחר
תוכנית חדשה ושאפתנית הושקה במרכז
הספורט בר"ג לאיתור ,קידום וטיפוח
ספורטאים עם מוגבלויות פיזיות בעלי
פוטנציאל הישגי אולימפי .התוכנית ,שנקראת
"אולימפיקידס" ,תכלול את הענפים כדורסל
בכיסאות גלגלים ,טניס שולחן ,טניס בכיסאות

גלגלים ,שחייה ,בוצ'יה וכדורגל.
בכל ענף שבו יעסקו יקבלו הילדים תוכניות
אימונים מוגברות ,ייעוץ תזונתי ופיזיולוגי,
מעטפת רפואית ועוד .זאת על מנת לאפשר
להם למצות את הפוטנציאל ההישגי בענפים
השונים .רכז התוכנית הוא פאבל פישביין.

של המועדון על מנת שקרן הנצח תהפוך לרשת
ביטחון של ממש לשנים ארוכות ורבות.
במשך קרוב לארבעים שנה ניהל רשקס את
המרכז שהפך לשם דבר בקהילת הספורטאים
בארץ ובעולם .ספורטאי המרכז הביאו כבוד
ותהילה למדינה בזירה הבינלאומית.
משנת  2004מילא משה את תפקיד היו"ר והמשיך
במאמציו להרחבת מעגל התורמים בעבודה
יומיומית בהתנדבות.
יהיה זכרו ברוך.

משה רשקס ז"ל (צילום :אוסף פרטי)

ראגבי בכיסאות
גלגלים

קבוצתה הצעירה של איל"ן (ספיבק) ר"ג זכתה
באליפות המדינה בפעם השנייה ברציפות לאחר
סדרה מותחת של חמישה משחקים מול הקבוצה
החזקה והוותיקה של בית הלוחם חיפה.
איל"ן ר"ג היא הקבוצה הצעירה ביותר בליגה
ואחת הצעירות באירופה ,עם ממוצע גילאים של
 17בלבד .המצטיין בשורות האלופה ,השחקן
הצעיר איברהים באו ,שנפגע בתאונה לפני מספר
שנים והוא משותק בשתי רגליו.
מאמן הקבוצה הוא ליאור דרור ,קפטן נבחרת
ישראל לשעבר בכדורסל כיסאות גלגלים.

קבוצת הכדורגל לילדים עם מוגבלויות פיזיות של מרכז הספורט בר"ג במהלך תצוגה עם שחקני ליגת
העל | צילום :חן גלילי
השחקן שיר תרזה במהלך משחק | צילום :חן גלילי
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סניף רמת הגולן ,סניף רעננה
סניף רמת הגולן
כייפת איל"ן בקצרין
מאת :ורד שור ,עו"ס מרחב צפון ,ויעל מלכה,
חברת הנהלת הסניף
בכייפת שמתקיימת מדי שנה משתתפים
כ 40-ילדי איל"ן ואוכלוסיות צרכים מיוחדים
נוספות בפעילות משותפת שנמשכת
שבועיים.
במהלך חופשת הקיץ נהנים הילדים ממגוון
פעילויות ,חלקן בטבע וחלקן במתנ"סים.
בין הפעילויות המוצעות :טיולי ג'יפים ,אומגה,
הליכה על חבלים ,מעגל מתופפים ,סדנת

ערב הורים
ראשון מסוגו
סניף איל"ן רעננה ערך ערב הורים ראשון
מסוגו במטרה להכיר את כל משפחות
איל"ן שנמצאות בקשר ונעזרות בשירותי
הסניף.
למרות ההתראה הקצרה וחופשת הלימודים
בבתי הספר ,התכנסו המשפחות בשעות
אחר הצהריים במרכז הקהילתי ע"ש בן צבי
ברעננה למפגש המיוחד ,כדי להכיר פנים
אל פנים את הנהלת הסניף בראשות אילן
כהן.
את המפגש פתח יו"ר הסניף ,אילן כהן,
שציין כי רצון הנהלת הסניף הוא לשמוע
מהם הצרכים של המשפחות .זאת במטרה
להקל עליהן בהתמודדות היומיומית
המורכבת והמאתגרת.

אפייה ,בריכה ,סדנאות יצירה ,טיולים ,ביקור
בתל דן ובחמת גדר ועוד.
את הפרויקט מממנים ההורים ,מרכז איל״ן,
סניף איל"ן קצרין רמת הגולן ,שני המתנ"סים
קצרין וגולן ,מחלקות הרווחה ותרומות
שמגויסות לטובת הכייפת.
לכל חניך מצטרף מתנדב ,וזה המקום להודות
להם ולצוות המארגן.
הילדים מקבלים ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים
חמה וצ׳ופרים ובעיקר יחס חם והרבה אהבה.

סניף רעננה
סיוע למשפחות לקראת שנת הלימודים
סניף רעננה התגייס לעזור למשפחות איל"ן שידן
אינה משגת ,כדי להקל עליהן את ההוצאות
הרבות הנלוות להכנות לקראת תחילת שנת
הלימודים החדשה.
הסניף ארגן מספר ערכות וחבילות מכובדות,
המכילות ציוד ומגוון רחב ועשיר של מכשירי
כתיבה ואביזרים שונים לשנת הלימודים.

מדברי יו"ר הסניף ,אילן כהן" :אנו רואים לנגד
עיננו את הסיוע למשפחות איל"ן רעננה ,לא רק
בעזרה ישירה לבן המשפחה הזקוק לסיוע רפואי
שיקומי ,אלא גם ביצירת מעטפת תמיכה רחבה
ככל האפשר לכל המשפחה .המטרה היא להקל
עליהם בזמנים שונים במהלך השנה וליצור
תחושה שיש מי שאכפת לו".

המשפחות העלו בפני הנהלת הסניף את
הצרכים שלהן באופן מפורט ,והם נרשמו
והועלו על הכתב בצורה מסודרת בכדי
לדון בהם  -הן ברמה המקומית והן בפני
ההנהלה הראשית במרכז איל"ן .לקראת
סיום המפגש פנה יו"ר הסניף למשפחות
בבקשה ,שיעבירו את המידע ואת
אפשרויות העזרה הקיימות באיל"ן רעננה
למשפחות נוספות של תושבי העיר ,כדי
שיוכלו להיעזר בשירותים של איל"ן.
בסיום המפגש ציינו המשפחות את
שביעות רצונן מהעזרה השוטפת הניתנת
להן מטעם הסניף בצורה יעילה ,אדיבה ועל
הצד הטוב ביותר.
יו"ר סניף רעננה ,אילן כהן ,וחבר הנהלת סניף רעננה ,עו"ד אבי יוסף ,עם הערכות למשפחות
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סניף תל אביב
נופש מיוחד לילדי הסניף ומשפחותיהם בשפיים
כבר מעל  20שנה איל"ן ת"א מקיים סוף
שבוע פעיל לילדים עם מוגבלויות פיזיות ובני
משפחותיהם.
הנופש מיועד לכ 80-משפחות ומאפשר להם
התאווררות ומנוחה מהתמודדותם היומיומית
הקשה .עבור רוב המשפחות ,זו החופשה היחידה
שיכולים לצאת אליה – הן מבחינת עלות כספית
והן מבחינת צרכי הילד הנכה .הולדת ילד עם
נכות מצמצמת במידה רבה את פעילויות הפנאי
של המשפחה .הטיפול היומיומי מוביל לשחיקה
נפשית ,תשישות פיזית וקושי ביצירת קשרים
חברתיים .איל"ן תל אביב משלם את רוב עלות
ההארחה הכוללת :פנסיון מלא ,כניסה לפארק
המים בשפיים ,פעילויות והופעות כגון :מעגל
מתופפים ולהטוטנים ,יצירה ,בלונים ,ערב
קריוקי ,הקרנת סרט וכן הסעות למקום.
היציאה לחופשה משפחתית עם הילד מאפשרת
לבני המשפחה לחוות חוויה נורמטיבית ,להכיר
משפחות במצבן ,להחליף מידע ולהרחיב את
המעגל החברתי .המשפחות ,ובעיקר הילדים,
מרגישים נוח לנפוש בחברת אנשים במצבם.
הנופש מספק רגעים של שמחה והנאה
והמשפחות מצפות מידי שנה בכיליון עיניים
לקיומו ,כפי שכתבה לנו אחת האימהות:
"אין לי מילים לתאר את השמחה שלי ושל משפחתי
שזוכים לקבל נופש בשפיים פעם בשנה ,אליו אנו
יוצאים יחד כמשפחה .אלו הרגעים המעטים בהם
אני ובעלי רואים את האור בעיניהם של ילדיי
והכל בזכות תרומתכם .הנופש שניתן לכל משפחה
מעניק הנאה ,שמחה ,אושר ,חוויה להיות ביחד ועוד
דברים רבים אחרים .אני ובני משפחתי מקווים
שגם בעתיד תעשו עמנו חסד ותחממו עשרות
לבבות בתרומתכם הנדיבה".

ראובנה ,דניאל ואנה עם הלהטוטן.

מתמודדי התוכנית נינג'ה ישראל :אלון קיפניס,
עומר צור ,יונתן הוניג ודור עד הגיעו בהתנדבות
לשמח את המשתתפים בנופש .המתמודדים חילקו
לילדים חולצות של נינג'ה ישראל ובילו אתם את
השבת בפארק המים שפיים> .

"בית מליכסון" ,מפעל מוגן
חניכי בית מליכסון יחד עם עובדי "אלטשולר שחם" בפעילות של רכיבת אופניים במסגרת פעילות
של עמותת "אתגרים" .אנו מודים ל"אלטשולר שחם" על הפעילות המשותפת ועל התרומה לקיום
הפעילות.
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דניאל רפאלי מ"דניאל קישוטי מזון ודמויות"
העביר במפעל בהתנדבות במסגרת פעילות
קיץ ,סדנת קישוטי מזון עם פירות וירקות.
החניכים נהנו מאוד מהפעילות ,יצרו עבודות
מושקעות והביאו אותן כשי למשפחותיהם.

סניף תל אביב
"בית חנה" ,מרכז יום
חוויות ממרכז היום
מאת :אביטל מאייר ,מעצבת מוצרי מרכז היום
כשהתחלתי לעבוד כמעצבת במרכז יום איל"ן,
הגעתי עם חששות כבדים .במרכז היום נמצאים
מבוגרים עם נכויות קשות אך בעלי יכולות
שכליות וחברתיות מצוינות.
היה לנו חלום ,שנצליח יחד לייצר מוצרים שלא
רק יהיו אטרקטיביים ,אלא ייוצרו בעיקר ע"י
החברים במרכז.
אני גאה ומתרגשת לחלוק אתכם צילומים
מהעבודה המשותפת שלנו לקראת מכירות ראש
השנה .
אין ספק שזה מקום העבודה האהוב עלי  -בזכות
הצוות הנפלא והחברים ,רציניים ,אחראיים,
נותנים מעצמם ועושים הכל כדי שנצליח
להגשים את החלום יחד ,תמיד באווירה טובה
ובהרבה הומור.
המלאכה רבה ,הזמן קצר ,ומשמח כל כך להיווכח
שההזמנות לא מפסיקות להגיע.

בינגו עם חיילים
מאת :רוזי נועם :עו"ס ,מרכז היום איל"ן תל אביב
לאחר שהיו אצלנו ביום ספורט ונהנו מאוד ,הגיעו
שוב חיילים מגדוד תעוז להעביר אצלנו פעילות
במרכז היום והפעם – בינגו.
הם יצרו משחק בינגו מדליק וכיפי (כולל פרס
לזוכה) והפעילו את החברים שנהנו מאוד!

להזמנת מוצרים מ"בית חנה" התקשרו 03-6228200

שיתוף פעולה בין עמותות
מאת :רוזי נועם ,עו"ס מרכז היום
עמותת  ONEDAYלהתנדבות חברתית ארגנה יום התנדבות של עובדי בנק לאומי במרכז
היום לנכים בוגרים של איל"ן תל אביב .אחרי היכרות מעמיקה ,המתנדבים הכינו יחד עם
החברים בית משוקולד וסוכריות כחלק מסדנת שוקולד טעימה וחווייתית .היה יום כיף
ומדהים ובעיקר טעים!
תודה ל ONEDAY -על הארגון המושלם וכמובן לעובדי בנק לאומי על התנדבותם.
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סניף תל אביב
בית ספר ונצואלה  -קלישר
איל"ן תל אביב הקים את בית הספר וכיום תומך בו בהעסקת עובדת סוציאלית קבועה לרווחת הילדים ובני משפחתם ,ברכיבה טיפולית ושחייה טיפולית
לילדים וברכישת ציוד שיקומי ייעודי לבית הספר .בנוסף ,הסניף פועל לגיוס תרומות ייעודיות לבית הספר למטרות שונות.
בחודש מאי התקיים ,זו השנה השלישית,
"פרויקט הנראות" בבית הספר.
מטרת הפרויקט היא להגביר את מודעות הצוות
לרגשות התלמידים ,לרצונות וליכולות שלהם,
כמו גם לצרכיהם כפי שאלה באים לידי ביטוי
באינטראקציות היומיומיות עמם.
כבכל שנה נכנסו אנשי הצוות לשיעורים שונים
בהם התנסו מעט בחוויות היומיומיות של
התלמידים – שיחה באמצעות לוח תקשורת,
הליכה בהליכון ,השתתפות ומעורבות תחת
מגבלות מוטוריות שונות ועוד.
השנה ,לראשונה ,השתתפו בהתנסויות גם חונכי
בתי ספר "אלחריזי" ו"מגן".
התנסויות אלה משמעותיות ומאפשרות למידה
דו כיוונית  -מצד אחד לחוות מעט מהיומיום
של התלמידים בשיעור ומהצד השני לתת
משוב מאנשי הצוות למעביר השיעור .בכל
שנה מתמקד הפרויקט בהיבט אחר של הקשר
וההתנהלות עם התלמידים .היבט זה זוכה לדיון
המאפשר עיבוד ,הרחבה ,שיח והעלאת תובנות
וכיוונים להמשך.

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.
מאת :ליעד פרנק ,רכז המועדונית
השחקנית רונה העבירה בקייטנה של המועדונית
פעילות מהנה ומעניינת בנושא הסיפור הקלאסי.
הילדים שיחקו במשחק תפקידים בו העלו את
חלומותיהם ושאיפותיהם .כידוע ,הדחליל רצה
מוח ,איש הפח רצה לב ,האריה רצה אומץ
ודורותי (אותה שחקה רונה) רצתה לחזור הביתה.
באמצעות משחק התפקידים והחשיפה לעולם
הקסום שבסיפור ,הבינו הילדים שלמעשה כל
הפלאים שהיו רוצים שיתקיימו אינם נמצאים
אצל הקוסם הגדול  -אלא בתוך תוכם.

שבוע נראות

דוגמא ללוח תקשורת חליפית

גן ״און״
הידרותרפיה לילדי הגן
גן און הוקם על ידי איל"ן תל אביב כמענה לצרכי
ילדים בגילאי  3-6עם מוגבלויות פיזיות .עם
חקיקת חוק חינוך חובה לחינוך המיוחד ,הועבר
הגן לידי עיריית תל אביב ומשרד החינוך .הסניף
ממשיך לתמוך בגן בנושאים מיוחדים וחשובים
ביניהם שיעורי ההידרותרפיה בגן במתכונת דו
שבועית לאורך השנה.

הטיפול במים עוזר לבטל את נוקשות השרירים
ולהגיע להרפיה .הטיפול הנו אישי ומותאם
לצרכיו הספציפיים של הילד.
השנה זכינו בתמיכה של קרן אריסון בפרויקט
חשוב זה ואנו מודים לקרן על תמיכתם החשובה.
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Brig.Gen (res) Alon Dumanis

Israel’s ambassador to the United
Nations, Mr. Danny Danon, who
spoke at the exhibit opening;
representatives of organizations
throughout the world involved in
the rehabilitation of people with
disabilities; diplomats; and UN
staff members.
ILAN artists talked about the works
they exhibited: Fifteen-year-old
Idan Zessler of Karmiel was born
with a connective tissue disease
and is paralyzed in his lower
body. Though this means he must
use a wheelchair for mobility, his
disability does not prevent him
from taking part in his favorite
hobbies – singing, swimming,
and most importantly, painting.
Idan has a disabled brother and
a non-disabled sister. He is a

Israel's ambassador to the UN, Mr. Danny Danon

student at the Tefen School in
Kfar Vradim, which is supported
by ILAN. His painting “My Colorful
Parts” was exhibited at the United
Nations. “I painted the picture
after listening to Gotye’s song
“Somebody that I Used to Know.”
The song made me think about
humans being made up of parts,
parts of thoughts and behaviors.
I painted myself the way I would
like everyone to see me. A young
man made up of parts, but who
is actually whole. Like everyone
else,” says Idan.
Orel Nigarker, 24, from Dimona,
who attends ILAN’s day center
in Be’er Sheva, says that her
great love is drawing and that
her disability does not prevent
her from practicing it. Orel, who

was born with cerebral palsy, is
dependent on a wheelchair for
mobility. She has a twin sister
who is not disabled with whom
she enjoys an especially close
relationship. Her dream is to
study art in college. She called
her work at the UN “Sunflowers,”
and says that the painting and the
sunflowers symbolize freedom,
independence, and growth.
ILAN presents a unique and
holistic model for the treatment
and rehabilitation of people
with disabilities, including at the
international level. The exhibit
demonstrates the organization’s
concept of empowering people
with special needs, their ability for
self-expression, and living up to
their potential.
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ILAN exhibits for the first time paintings
at UN headquarters in New York!

By: Shani Kenzi,
Marketing Manager
ILAN artists are “Honorary
Ambassadors” at UN Headquarters!
On Tuesday, June 12, 2018,
a first-ever exhibit of paintings
by ILAN artists opened at UN
Headquarters in New York. In
the exhibit, titled “Shades of
Color,” were displayed some
20 works by ILAN children
and adult artists attending the
organization’s day centers in Tel
Aviv, Be’er Sheva,Beit Kesler in
Kiryat Haim, and ILAN-supported
special education schools. The
goal was to raise awareness
of the integration of people
with disabilities in society while
expressing special appreciation
to the talented artists.
We at ILAN believe that art is
one of the most powerful means
available to these children for selfexpression. Throught art, many of
them discover their extraordinary
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abilities and talent. Beyond that,
thanks to art, they can feel that
they are “equals among equals.”
ILAN and Israel were represented
at the United Nations by Mr.
Ehud Rassabi, the organization’s
chairman; Mr. Boaz Herman, its
director general; the marketing
manager, Mrs. Shani Kenzi and
Brig. Gen. (res.) Alon Dumanis,
who spoke about the activities

carried out daily, in order to
empower ILAN’s clients in all
areas of life, providing them
with the tools necessary to lead
meaningful lives.
Brig. Gen. Dumanis related his
personal story. He contracted
polio as an infant and grew up in
ILAN – and told of his awe-inspiring
achievements during his lifetime.
The event was attended by

Israel's ambassador to the UN with the representatives of ILAN at the exhibition

rehabilitation through art. Ornit,
her twin sister, is organizing a
“Surpise Exhibit” in honor of their
birthday, in which a selection of
Orel’s paintings will be exhibited.
Many of the guests expressed

their great excitement over
the event and numerous new
contacts were formed with the
objective of future collaboration
with the foundation.
ILAN would like to thank Consul

General Dani Dayan and the
staff of the consulate for their
warm welcome at his home and
for the opportunity to tell the
story of ILAN in New York.

Jerusalem Branch - a trip to ancient Acre
By: Irit Binyamin, Supportive
Communities Coordinator
Ilan Jerusalem operates a
community support project for
independent living in South and
West Jerusalem. It includes
140 members with disabilities
and their families. The project
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enables people to continue
living in the community while
providing them with a sense of
security and support of the staff,
which includes social workers
and head of the community.
The services include a medical
center and assistance in cases

of emergency, realization of
rights, assistance with minor
home repairs, accompanying
to medical treatments, bringing
medicines, and social activities
that empower the members and
provide them with a framework
for creating social relationships,
enjoying
themselves
and
alleviating
any
sense
of
loneliness. The social activities
include lectures, workshops,
gatherings, tours and vacations.
As part of the desire to renew and
diversify the sites of the tours and
the trips offered to the community
members, we traveled to northern
Israel to visit the special sites of
ancient Acre. Our community
members enjoyed a day full of
tours, a great meal and wonderful
company.

An Exciting Event for
ILAN at the Residence of Israel’s
Consul General in New York
By: Shani Kenzi,
Marketing Manager
On Wednesday, June 13, 2018,
a solidarity evening for ILAN was
held at the residence of the Consul
General of Israel in New York, Mr.
Dani Dayan.
ILAN was represented at the event by
Mr. Ehud Rassabi, the organization’s
chairman; the director general of the
organization, Mr. Boaz Herman, Brig.
Gen. (ret.) Alon Dumanis and the
organization's marketing manager
Mrs. Shani Kenzi. Key members of
the Jewish community in New York,
leaders in New York’s business

sector, and representatives of the
Israeli consulate were invited to
the event.
Consul General Dani Dayan
congratulated the guests and
the organization representatives
for their cooperation. The event
was moderated by the director
general of the organization, Mr.
Boaz Herman. During the event,
the organization’s chairman, Mr.
Ehud Rassabi, spoke about ILAN
and its activities over the years in
rehabilitating and treating people
with physical disabilities.
Brig. Gen. (res.) Alon Dumis

presented his moving and
inspiring story. He told about
contracting polio when he was
one year old, his connection to
ILAN and the support he received
from the organization, and his
outstanding achievements.
During the event, the film
“Shades of Color” was screened,
documenting the moving story of
the twin sisters Orel and Oranit
Nigarker. Orel was born with
cerebral palsy and attends the
ILAN Day Center in Be’er Sheva.
At the center she is exposed to
a variety of activities, including

From left to right: Dr. Alon Dumanis, CPA Ehud Rassabi, Mr. Danny Dayan, Mr. Boaz Herman
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This summer, Ilan summer camps
were held in 31 communities and
kibbutzim throughout the country,
which hosted the children of Ilan for
an entire week, including sleep over.
The campers and their guides
continued to enjoy a variety of
cultural, artistic, and recreational
activities, to spend time in the
pool, the sea, water parks, zoos
and participated in a variety of
attractions.
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Ilan Summer Camps are operated
with the help of volunteering youth,
who stop their daily routine for an
entire week in order to take care of
the campers, the children of Ilan.
We thank the wonderful youth,
the dedicated camp coordinators
and the various communities and
kibbutzim who devote a great
deal of time and effort so that Ilan
children will enjoy the summer
months, just like everyone else.

Summer Camps 2018!

Testimony of a mother, from
an article published on Ynet
website, 13.7.18:
Rotem is an 18 year old boy
with cerebral palsy. Rotem was
born a healthy child, but one
night he began to convulse,
changing his life and family life
forever. His mother, Irit Arnov,
tells about the constant need
to watch and care for him, as
well as the understanding that
sometimes you need to let go.
"During the summer, when many
parents are concerned about
keeping their children with
special needs occupied, Arnov
is actually quite calm. Rotem
participates for an entire week
in Ilan's Summer Camp. He has
been joining the camp for ten
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years, it took her two years to
let go. The summer camp takes
place in Kibbutz Lavi, which is
not far from their home. In the
past, Arnov would bring her son
each morning to the camp and
arrive every evening to bring
him back home. Then she left
him to sleep over for a night
or two until she finally felt safe
enough to let go.
"I can understand the parents
that can't send their kids and
those who aren't able to let go,"
she told in the article. "When he
was eight years old, I thought to
myself, 'who leaves home like
that?' I felt guilty. Rotem has to
take medication each morning
and each evening and I was
worried. We understand our

children best and we take care
of them the best. These are
disabled children with special
needs; some of them also need
to have their diapers changed.
After I let go, I realized how good
it was, and that the volunteers
were making every effort for him.
I trust them and Rotem has a
great time. He goes with friends
from school and he waits for this
summer camp all year long.
Sometimes I call one of the guides
to talk to Rotem and it feels as if I
am disturbing him. The volunteers
are the high school students and
they do everything in a wonderful
and valued effort. I look at them
and I am deeply moved".

A special vacation to the children of Tel-Aviv
branch and their families in Shefayim
For the past 20 years, Ilan's Tel
Aviv branch is offering children
with physical disabilities and
their families a weekend full of
activities.
The weekend is designed for
about 80 families, enabling
them to enjoy and relax from
their daily hardships. For most
families, this is the only vacation
they can go to - due to the
financial cost and the special
needs of their disabled child.
The birth of a child with physical
disabilities greatly diminishes
the fun activities of the family.
The daily care leads to mental
burnout, physical fatigue and
difficulties in maintaining social
relationships. Ilan Tel Aviv pays
most of the vacation, including:
Full board, entrance to Shefayim
water park, activities and
performances such as, circle
of drummers and jugglers,
creativity workshops, balloons,
karaoke
evening,
movie
screening and transportation
to the vacation site. Going on
a family vacation with a child
who has physical disabilities
enables the family to enjoy a
normative experience, to meet
families in a similar situation,
to exchange information and to
expand their social circle. The
families, and most importantly
the children, feel comfortable to
have fun surrounded by people
in similar condition.
The vacation provides them with
moments of joy and happiness,

and each year the families look
forward to it, as one mother
wrote to us:
"I can't express in words how
happy this yearly vacation
in Shefayim makes me and
my family, this is our family
vacation. These are the only few
moments my husband and I are
able to see our children happy
and free, and all thanks to your

contribution. The vacation that
is provided to the entire family
brings joy, fun and happiness,
it enables us to enjoy a fun
experience together, and much
more. My family and I hope
that you will continue in the
future to bring light to dozens of
hearts through your generous
contribution."

Ninja Israel competitors: Alon Kipnis, Omer Tzur, Yonatan Honig and Dor Ad
volunteered to visit the families on the vacation site to spend time with the families
and make them happy. They gave the children Ninja Israel T-shirts and spent time
with them during the day in Shefayim Water Park.
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Sports and Rehabilitation Center - Haifa

Ilan Haifa swimmers have reached
unprecedented
achievements
in the Para Swimming European
Championships!
11 Swimmers representing Israel
participated in the European
Championships that took place in
Dublin, Ireland, in August 2018.
Among them were 9 swimmers
from Ilan Haifa, all trained by
Coach Jacob Bininson: Inbal
Pezaro, Ami Dadaon, Mark
Malyar, Erel Halevi, Iyad Shalaby,
Bashar Halabi, Yulia Goridchuk,
Ariel Malier and Veronica Girenko.
In the competitions, Ilan Haifa
swimmers
have
reached
exceptional achievements and
brought great pride and honors
to the association:
Inbal Pezaro won a Gold medal
in Women's 200m Freestyle
competition in a close match with
a young Italian swimmer, a Silver
medal in 200m Freestyle, and
a Bronze medal in the Women's
100m Freestyle competition.
Ami Dadaon, 17 years old,
participated for the first time in the
European Championships and
improved his results in all fields,

winning two Gold medals: Men's
100m Freestyle and Men’s 150m
Individual Medley, and two Silver
medals: Men’s 50m Breaststroke
and Men’s 200m Freestyle.
Mark Maliyar, 18, won a Silver
medal in Men’s 400m Freestyle
and Bronze medals in the Men’s
100-m Breaststroke and 100m
Backstroke.
Erel Halevi won a Bronze medal
in the Women’s 400m Freestyle.
Iyad Shalabi, won a Bronze medal
in the Men’s 150m Individual
Medley.
Ilan Haifa's swimming team won a

total of 12 medals!!!
Jacob Bininson, who coached
the nine swimmers, said:
"The team today is composed of
veteran and young swimmers.
The success achieved by the
veterans causes the younger
team members to try harder and
succeed, and vice versa. I was
very proud to watch the swimmers
every day fight and win medals".
We congratulate the talented
swimmers, their coach and
the Sports Center on their
perseverance, professionalism
and excellence!

Standing right to left: Mark Malyar, Erel Halevi, Yoav Valinsky Seated right to left:
Ami Dadon, Iyad Shalabi, Inbal Pezaro.

Mutual Support in Ilan

We are very proud of
Ilan summer camps that
collaborated summer camps
from other communities for
an entire week of activities in
light of the security situation
in the Gaza vicinity: Lavi
summer camp, which took in
the Sa'ad summer camp, and
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the Kfar Etzion summer camp,
which hosted the Alumim summer
camp. You have made us all very
happy, especially the children
and their families.
Well done!!

Kibbutz Lavi Summer Camp hosts the
children of Sa'ad Summer Camp

