עלי איל"ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)
גיליון מס' ƒ 44נובמבר 2015

דבר יו”ר הנהלת איל”ן
איל"ן ממשיכה לפעול ,לקידום ושיפור איכות חייהם של מטופלי איל"ן .כתמיד
אנו מגבירים את מאמצינו לגיוס המשאבים תוך המשך פעילויות לפיתוח
ותגבור השירותים והסיוע השיקומי לנכי איל"ן.
קייטנות הקיץ עברו בהצלחה מרובה תוך התמודדות המתנדבים והעובדים
עם קשיים לוגיסטיים ותקציביים לא פשוטים אך כמו בכל שנה כ900-
ילדי איל"ן זכו לחוות חופשת קיץ מהנה ומרעננת .אנו ממשיכים ללא
לאות במשימות שהצבנו לעצמנו בתחום עידוד יציאת נכי איל"ן לעבודה
בשוק החופשי ומנסים לגשר ולחבר בין מעסיקים פוטנציאליים לאנשים
עם מוגבלויות במטרה להביא להעסקתם בהתאמה מלאה לכישוריהם
ויכולותיהם .לאחרונה נרשמו מספר הצלחות מרשימות ואנו מאמינים כי ככל
שיחלוף הזמן ונכים רבים ישתלבו במעגל העבודה ויוכיחו את יכולותיהם
הנושא יוטמע במשק ,המעסיקים יבינו את הפוטנציאל הכלכלי ,החברתי
והמוראלי בהעסקתם וכולנו נצא נשכרים מכך.
לאחרונה יצרנו קשר והגענו לסיכום עם מפעל הפיס על הענקת מלגות לימודים
לסטודנטים נכים מאיל"ן ואנו צופים להתחלת מיזם חשוב זה בשנת הלימודים הבאה.
אנו מאמינים כי השכלה גבוהה הינה המפתח להשתלבות בשוק העבודה החופשי ולאור
זאת רואים חשיבות גדולה בשיתוף הפעולה עם מפעל הפיס בהענקת מלגות וזאת כמובן
בנוסף למלגות הלימודים שאיל"ן מחלקת מדי שנה.
בימים אלה נמצאים ספורטאי איל"ן במהלך אימונים אינטנסיביים לקראת המשחקים
הפאראלימפיים (אולימפיאדת הנכים) שיתקיימו בריו דה ז'נרו ברזיל בקיץ הקרוב .איל"ן
תומכת ומעודדת אותם .בד בבד אנו משקיעים משאבים רבים גם בטיפוח הדור הבא
ובניית עתודת הצעירים שישתתפו באולימפיאדה בשנים הבאות .נאחל לכולם הצלחה.
אנו גאים בהם ומשוכנעים שיגיעו להישגים שיביאו כבוד רב להם עצמם  ,לאילן ולמדינת
ישראל כולה.

לצער כולנו חווינו אובדן גדול בראש השנה עם הריגתו של אלכס לבלוביץ' ז"ל בפיגוע
זריקת אבנים על רכבו בערב החג בירושלים .אלכס היה מאושיות עובדי מעון גילה
בירושלים ,היה בין מקימיו ועבד בו מאז ועד היום .אדם אהוב שנתן מעצמו למען נכי איל"ן
ולמען הקהילה בה חי בשכונת גילה ובירושלים .אני שולח מכאן את תנחומי למשפחה.
עוד דמות יקרה שהלכה מאיתנו לאחרונה היא ג'טה ראוך ז"ל ,יקירת איל"ן ונשיאת כבוד
של סניף איל"ן בת ים .ג'טה הקימה את הסניף ושימשה כיושבת ראש שלו עד לפני שנים
ספורות.
ג'טה הייתה פעילה באיל"ן בת ים מאז ימי מעברות העולים במאה הקודמת בהם זיהתה
הצורך בסיוע של הילדים הנכים ומשפחותיהם  ,-ועד לאחרונה .כמו כן הייתה חברת
הנהלת איל"ן ויקירת איל"ן והשאירה חותם על הארגון כולו .ננצור בהערכה רבה את
פועלה רב השנים ונמשיך את מסורת העשייה שלה.
אנו נמשיך את דרכם של האנשים היקרים שהקימו את איל"ן ופעלו בה במסירות לאורך
שנים רבות ולאורם נמשיך במחוייבותנו לקידום אוכלוסיית הנכים בישראל.

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

שלום לכולם,
בראש השנה פקד אותנו אסון כבד.
אלכס לבלוביץ' ז"ל ,מנהל האחזקה של מעון גילה נהרג ע"י פורעים ערבים
שיידו אבנים על מכוניתו עת הסיע קרובי משפחה חזרה לביתם בתום
סעודת החג.
אלכס היה מראשוני העובדים במעון גילה ,לפני  27שנים .הוא ביקר את
הדיירים בביתם לפני איכלוס המעון לראשונה ,כדי לעמוד על צרכיהם ודאג
להתאמות אישיות לכל דייר .בהיותו איש מקצוע בעל ידי זהב ,דאג במשך
השנים לתקן כל מכשיר שהתקלקל וכל ציוד שדרש שיפוץ .אלכס הפך
לכתובת גם עבור נכים דיירי שכונת גילה שביקשו את עזרתו בתיקון כסא הגלגלים או
כל עזרה טכנית אחרת .ניתן לומר שאלכס הקים את פרוייקט "קהילה תומכת" עוד לפני
שמיזם זה יצא לאור ע"י הג'וינט ומשרד הרווחה.
תמיד נענה בחיוך ובמאור פנים לכל פניה ובקשה והיה אהוב מאד על דיירי המעון
ועל עובדיו ,גם בני המשפחות הכירו אותו ותמיד ציינו שאלכס מהווה כתובת ומשענת
תומכת לכל בקשה שלהם בתחום טיפולו .לאיל"ן והמיוחד למעון גילה ,מותו של אלכס
הינו אבידה קשה ביותר .בדברי ההספד שלי בהלוויה ציינתי שאלכס היה עם ידי זהב
ועם לב זהב .הוא נענה לכל קריאה בשעות הלילה ובחופשות ,תמיד חיפש דרכים
להטיב ולשפר את חיי הדיירים ,טוב ליבו ונעימות הליכותיו בצד חריצות ומקצועיות יצרו
לו מעמד מיוחד גם במשרד הרווחה ,ובביטוח הלאומי שסמכו עליו בכל הנושאים של
תחזוקה הצטיידות ושיפוצים ותמיד חלקו לו שבחים ,ועכשיו מציינים בכאב את חסרנו
ואת האובדן הגדול.
אנו שולחים תנחומינו למשפחתו ולכל מכריו וידידיו ,לדיירי ועובדי מעון גילה ולכל בית
איל"ן.
לצערנו אלכס היה קורבן ראשון בשנה זו של פיגוע נורא ומאז אנו עדים לשרשרת
פיגועים מתמשכת ובלתי נגמרת .נישא עינינו בתפילה שלא נדע עוד פיגועים ולא
פגיעות בחיי אדם ,שהשקט יחזור לארצנו ונזכה לראות בבוא השלום.
יהי רצון שתהא השנה הזו שנת יצירה ,שנת שוויון ,שילוב וקידום אנשים עם מוגבלויות
ושנת בריאות לכל בית איל"ן.

שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

עורכת ומפיקה :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי
ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
מרכז איל"ן :רח' גורדון  9תל אביב 63458
טלפון 03-5248141 :פקס03-5249828 :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
אתרwww.ilan-israel.co.il :
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מו"ל :פיליפ חדד בע"מ
מנהלת פרויקטים :קרן אטיאס-כץ
עורכת לשונית :לידר ארצי
עריכה גרפית ועיצוב :יהושע קוסקס
תיאום והפקת מודעות :קרן אטיאס-כץ
דפוס :המאירי

כללי

יום עיון בנושא
התנדבות באיל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים
הנהלת איל"ן רואה במתנדבים ובהתנדבות משאב חשוב ביותר
ולב לבו של הארגון .לאור השקפתנו זו גויסו הגברות פנינה
ששון וספי שמואלי לרכז את נושא ההתנדבות באיל"ן ,למקצע
ולפתח את מערך ההתנדבות בסניפים השונים .פנינה וספי,
שהחלו בפעילותן לפני כשנה ,התנדבו לסייע לאיל"ן בריכוז
הנושא ,לתמוך בסניפים ובמוסדות ולייעץ להם בכל הקשור
לגיוס מתנדבים ולהפעלתם .לשם עריכת הפיילוט נבחרו כמה
סניפים ומוסדות גדולים.
פנינה וספי נפגשו עם מנהלי הסניפים והמוסדות וכבר מעבודת
השטח של ההיכרות הראשונית עלו תובנות ומסקנות חדשות.
בכל סניף ומוסד מונה רכז התנדבות ,אם מצוות הסניף ואם
מבין המתנדבים .הסניפים מיפו את צורכי ההתנדבות שלהם
ולאתר איל"ן הועלה טופס "משרות מוצעות להתנדבות"
המאפשר למי שמעוניין במשרת התנדבות ספציפית לשלוח
בקליק אחד מייל ישיר לרכז ההתנדבות ולהציע את עצמו.
במהלך עבודתן היסודית הרגישו פנינה וספי שיש צורך
להעמיק את הידע של מנהלי הסניפים והמוסדות בנושא מערך
ההתנדבות .הן הציעו לקיים יום עיון שמטרתו הרחבת האופקים
בנושא והענקת כלים לגיוס מתנדבים והפעלתם ,והנהלת איל"ן
הרימה את הכפפה .ביום ב  27.4.2015התקיים יום העיון והוזמנו

להשתתף בו מנהלי כל הסניפים והמוסדות של איל"ן ,עובדים
סוציאליים ,רכזי ההתנדבות ומתנדבי הארגון .בראשית יום העיון
הוצגה פעילותן של פנינה וספי ,רכזות ההתנדבות באיל"ן ,ועל
פעילותן עד כה הן קיבלו תעודות הוקרה ממנכ"ל איל"ן.
המרצה יורי הירשפלד ריתק את המשתתפים בסדנה חווייתית,
תוססת ואינטראקטיבית .בחלקה הראשון עסקה הסדנה
במשמעות ההתנדבות על פניה השונים .הדיון עסק בעיקר
בחשיבותו של מרכיב הפנאי ובהשפעתו על המעורבות
באיל"ן ,ובעיקר בהשלכותיו של הפנאי האישי על המעורבות
באיל"ן בקרב העובדים ,קהל המשתתפים בפעילויות ובני
משפחותיהם .נושא נוסף שהסדנה עסקה בו היה "שפת
ההתנדבות" – שפת ההידברות בין המתנדב ,מפעילו ומקבל
השירות .בחלקה השני של הסדנה הועלתה סוגיית המתנדב
כלקוח הנותן שירות .הדיון עסק במשמעויות תפקידיו השונים
של המתנדב ,הן כנותן שירות והן כ"לקוח" של הארגון שהוא
פועל ומתנדב בתוכו ,ובשילוב הבלתי נמנע בין שני התפקידים
האלה .נדונו הזכויות והחובות של המתנדב ושל הארגון המפעיל
מתנדבים ,וגם הסכנות וההזדמנויות הטמונות בשילוב ביניהם.
יום העיון האיר את עינינו והעלה נושאים רבים לחשוב עליהם
ולהטמיעם בעבודתנו עם המשאב היקר ביותר שלנו – המתנדבים.
הנהלת איל"ן מודה לפנינה ששון ולספי שמואלי על עבודת
ההתנדבות המקצועית והמסורה שלהן בריכוז מערך
המתנדבים באיל"ן .אנו מצפים להמשך הפיתוח והמינוף של
עבודת המתנדבים בארגון.

לקוראי עלי איל"ן,
לעמיתי וחברי לעבודה באיל"ן
לרגל פרישתי לגמלאות עלון זה הנו העלון האחרון
אותו אני עורכת .ברצוני להודות לכל שותפי להפקה
על שיתוף הפעולה והסיוע לכל מהלך הפקת  22עלוני
"עלי איל"ן" האחרונים במשך כמעט עשור של עבודתי
באיל"ן.
תודה לפיליפ חדד יועצים בע"מ שליוו את התהליך,
בעיצוב ,הפקת ומשלוח העלונים במקצועיות רבה.

פנינה ששון מקבלת תעודת הוקרה
ממנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי

ספי שמואלי מקבלת תעודת הוקרה
ממנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי

וזו ההזדמנות למילות פרידה קצרות מכל עמיתי
לעבודה:
אני מסיימת כמעט  10שנות עבודה מלאות סיפוק
ותחושת עשייה ,בארגון המורכב מאנשים איכותיים
ונכונים לכל משימה למען המטרה החשובה של שיקום
ושיפור איכות חייהם של נכי איל"ן.
תודה לכולכם על החברות ועל העשייה המשותפת.
מאחלת לכם בריאות טובה והמשך פעילות פוריה
ומוצלחת לרווחת אוכלוסיית הנכים בישראל.
בברכה
אביבה מובשוביץ
מנהלת יחס"צ וקשרי תורמים ,איל"ן
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פנינה ששון וספי שמואלי מציגות את פעילותן בנושא ריכוז ההתנדבות

מכירה פומבית של יצירות
וחפצי אמנות למען איל"ן

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים

בחודש מאי נערך בגלריה אגוזי בבית אסיה בתל אביב
אירוע התרמה מיוחד .במסגרת האירוע התקיימה מכירה
פומבית של יצירות אמנות וחפצי אמנות שונים .את היוזמה
הוביל תורם אלמוני שתרם פריטים רבים יקרי ערך וסחף
אחריו תורמים נוספים .בסך הכול נתרמו  150פריטים.
ההיענות למכירה הייתה יפה ופריטים נרכשו הן בגלריה,
במכירה הפומבית עצמה ,והן באמצעות האינטרנט.
היו אפילו מי שהשתתפו במכירה הפומבית בשידור החי
שהתקיים אונליין באתר .bidspirit
בין חובבי האמנות והעתיקות שכיבדו אותנו והגיעו למכירה
הפומבית היו הלוביסט והבעלים של חברת פוליסי בוריס
קרסני ,יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת אמנת אברהם
(לולו) אסף ,איש העסקים והדירקטור לשעבר בבנק
דיסקונט חורחה ספרן ,יו"ר ארגון הקבלנים והבונים ת"א-יפו
אבנר לוי ,מנכ"ל החברה לאיתור ולהשבת נכסי השואה ד"ר
ישראל פלג ,האמן הירושלמי דוד שפירא ועוד.

האמן דוד שפירא ומנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי

יו"ר הנהלת איל"ן אהוד רצאבי ,מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי ,חורחה ספרן ,אברהם (לולו) אסף
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האסיפה הכללית של איל"ן
במוזיאון ארץ ישראל
בתל אביב
האסיפה הכללית של איל"ן התקיימה ב 18.6.15-במוזיאון
ארץ ישראל בתל אביב.
רו"ח אהוד רצאבי ,יו"ר הוועד המנהל של העמותה ,בירך
את באי האסיפה – מתנדבים ועובדים בעמותה ונציגי
סניפים ומוסדות מכל רחבי הארץ .בדבריו סקר רצאבי את
התנהלות העמותה והדגיש את הצורך בהגברת המאמצים
לגיוס משאבים כספיים ואחרים .עוד הרחיב על שיתופי
הפעולה של איל"ן עם המגזר העסקי וקרא לגורמי הממסד
ולממשלת ישראל לפעול בצוותא עם עמותות המגזר
השלישי לקידום תחום הרווחה בישראל.
בהמשך תיאר רצאבי את ההסכם הקיבוצי המיוחד
להעסקת בעלי מוגבלויות בשוק החופשי ,הסכם שהוא
היה אחד מיוזמיו ומוביליו .הוא קרא להעמיד במרכז את
נכי איל"ן ,לפעול במשנה מרץ לאיתור בעלי מוגבלויות
המעוניינים להשתלב בתעסוקה וללוות אותם בתהליך
ההשמה.
בדבריו קרא היו"ר לכל מתנדבי העמותה ועובדיה להמשיך
ולהביט קדימה ,לחתור תמיד למקצוענות ,לשיפור השירות
ולהרחבת הפעילות ,לקדם יוזמות חדשות ולבחון דרכים
חדשניות שיביאו להגשמת החזון של איל"ן לקידום רווחתם
של המטופלים.
רצאבי הודה לחברי הוועד המנהל היוצאים ,ליו"ר ולחברי
הוועדות שעשו מלאכתם נאמנה ,ואיחל הצלחה לוועד
המנהל החדש שייבחר .את דבריו סיים בברכת תודה לכל
המתנדבים והעובדים ובדברי הערכה לפועלם המסור

שולחן הנשיאות .משמאל :מירי בן יהושע ,יו"ר ועדת הכספים היוצאת;
אהוד רצאבי ,יו"ר הנהלת איל"ן; פנינה אלרואי ,יו"ר האסיפה הכללית

ולתרומתם הגדולה לקידום מטרות העמותה.
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,דיווח על הפעילות הענפה
שהתקיימה בשנה החולפת .במסגרת הפעולות לקידום
המצוינות התקיימו ימי עיון והשתלמויות לצוותים המקצועיים
ולמתנדבים ושופרה הנגשת המידע והעברת הידע בתוך
העמותה .מערך ההתנדבות פעל במשנה מרץ ,וצוריאלי
סיפר על תרומת המתנדבים בסניפים ובמוסדות ,על גיוס
מתנדבים חדשים ועל פעילותן של רכזות המתנדבים
הארציות .באשר למרכזים שבהם פועלת העמותה דיווח
צוריאלי כי הסתיימה בנייתו של מרכז היום בית מרים
בחיפה והבית אף אוכלס ,ונוסף על כך החלה בנייתו של
מרכז היום החדש בתל אביב .עוד תיאר המנכ"ל את
תפקודה של העמותה בעת אירועי צוק איתן בקיץ שעבר
ואת ההיערכות לקייטנות הקיץ בשנה הנוכחית .הוא הדגיש
את החשיבות בקיום פעילות חינוכית ערכית במוסדות
החינוך וכן את הצורך בפעולות הסברה מקומיות וארציות
לאורך השנה .במסגרת פעילות הפרסום ויחסי הציבור
הועלו בשנה החולפת קמפיינים חדשים ובהם קמפיין מצעד

אולם האסיפה מלא בנציגים מסניפי איל"ן מכל רחבי הארץ
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כללי
הפרוטות ,יום ההתרמה השנתי לאיל"ן .כמו כן הונגש אתר
האינטרנט של העמותה.
צוריאלי ציין את חילופי בעלי התפקידים בעמותה :עו"ס
ראשי ומנהל מרכז הספורט בחיפה פרשו לגמלאות,
ומונה מבקר פנים חדש .המנכ"ל הודה ליו"ר ,לחברי הוועד
המנהל ולכל המתנדבים והעובדים בסניפי העמותה
ובמוסדותיה על עבודתם הנאמנה ועל פועלם למען רווחת
הנכים.
האסיפה הצביעה ואישרה את הדוחות הכספיים לשנת
 2014ואת בחירת הוועד המנהל החדש .על פי המלצת
הוועד המנהל היוצא אישרה האסיפה את בחירתו של מר
יקותיאל גביש לתפקיד מ"מ יו"ר ההנהלה ,גזבר כבוד ויו"ר
ועדת הכספים של איל"ן.
מאחר שהאסיפה התקיימה בחודש יוני ,בעת שקייטנות
הקיץ של איל"ן עמדו בפתח ,הוקרן בחלקה השני של
האסיפה סרטון מתוך התוכנית "גדולים מהחיים" ששודרה
בעבר בערוץ  ,2סרטון שצולם בקייטנת איל"ן וכיכבה בו
מעיין קטאשוילי .כמו כן הוצג קמפיין קייטנות איל"ן שהכין
בשנה הקודמת משרד הפרסום מקאן אריקסון ,המלווה
את איל"ן ופועל פרו בונו למעננו זה שנים אחדות .כאן
צוינה פעילותם של משה בכר ,איש משרד הפרסום בלקין,
ושל קרן סרי ,עובדת המשרד ,שנרתמו והתנדבו לסייע
בגיוס מדיות שונות לחשיפת קמפיין הקייטנות וקמפיינים
נוספים של איל"ן במהלך השנה .קרן סרי ,משרד הפרסום
בלקין ומשה בכר ,חבר הנהלת איל"ן המשמש גם כיו"ר
בהתנדבות של ועדת ההסברה ,מלווים את איל"ן שנים

רבות ובזכות קשריהם ומעורבותם הרבה אנו זוכים מדי
שנה לייעוץ מקצועי ולחשיפה תקשורתית במדיות השונות.
בהזדמנות זו באסיפה הודה המנכ"ל למקאן אריקסון,
לבכר ולסרי על התרומה האדירה לפעילות הארגון ,תרומה
שלא תסולא בפז.
בהמשך האסיפה ריגשו את הנוכחים שני תלמידי בית
הספר און ,ואליד אבו חביש ושני פלג .השניים שרו שני
שירים בליווי המורה אינה שובייב ,שהדריכה והכינה אותם
להופעה באירוע .אנו מודים לאינה ולשני היקרות על
המאמץ ומבקשים להדגיש את המאמץ המיוחד של ואליד
שהגיע לשיר אף שצם את צום הרמאדאן .הייתה זו הופעתו
האחרונה של ואליד במסגרת בית הספר און .ואליד מסיים
את לימודיו בבית הספר ויוצא לחיים עצמאיים ,ובראש
וראשונה מתחיל לימודים באוניברסיטה הפתוחה .אנו
מאחלים לואליד הצלחה רבה.
סיום האסיפה עמד בסימן הומוריסטי כשהסטנדאפיסט
דדי גל ,הלוקה בשיתוק מוחין ומתנייד בכיסא גלגלים ,גרם
לנו לצחוק על ועם עצמנו.
מר אילן כהן ,מנכ"ל מוזיאון ארץ ישראל שאירח את
האסיפה ,הזמין את המשתתפים לבקר במוזיאון ובעיקר
ליהנות מביקור בתערוכת פיסול ישראלי בזכוכית ,תערוכה
מרהיבה שהסתיימה יומיים לאחר מועד ביקורנו .הביקור
אכן היה מרתק ובסיומו חזרו המשתתפים לארוחת
צהריים ,שלאחריה יכלו להמשיך ולשוטט כאוות נפשם בין
התערוכות שבמוזיאון.

תלמידי בית הספר און ,ואליד אבו חביש ושני פלג

הסטנדאפיסט דדי גל בסלפי עם הקהל
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חנה לאור ואפרים רז ,ותיקי איל"ן ,עם יו"ר איל"ן אהוד רצאבי

חוג חברתי צעירים מסכם
את שנת 2015–2014
לאחר שנה עמוסה בפעילויות ,בטיולים ,בימי כיף
ובהפתעות יצאנו ,כל חברי החוג החברתי ,לסכם את השנה
בגני יהושע בתל אביב.
התחלנו בשיט בסירות פדלים וסיימנו בעל-האש טעים
ובסיכום השנה המטורפת שהייתה לנו.
רצינו להודות קודם כול לכל החניכים שנתנו לנו תמיד
סיבה טובה להגיע ולשמוח,
למתנדבים שהתמידו והגיעו מדי שבוע בשמחה ועם המון
מצב רוח ומרץ,
למדריכי הקבוצות דניאל ,שירה ,ליאל ,מיטל ,יאיר ואמונה,
על כל העבודה הקשה בשטח ומאחורי הקלעים,
לאבנר ,העו"ס הראשי של איל"ן ,לענת הסמנכל"ית ,לבית
הספר און ולכל מי שעזר לנו לקיים את החוג המדהים הזה!
ניפגש בקייטנה!
אוהבים מאוד,
החוג החברתי – צעירים
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קייטנות קיץ 2015

מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי
תורמים
הקיץ חלף עבר לו וגם השנה התקיימו קייטנות הקיץ של
איל"ן .כרגיל התנהלו הקייטנות למופת באופן מעורר כבוד
והתרגשות.
השנה כלל מעגל הקיבוצים והיישובים המארחים את
הקייטנות  33יישובים ,שאירחו כ 900-ילדי איל"ן .איל"ן מודה
ליישובים ולקיבוצים מארחי הקייטנות :חיספין ,מגדל עוז,
אלון שבות ,כפר עציון ,שפיים ,גן שמואל ,מרכז שפירא,
עלומים ,טל מנשה ,רמת מגשימים ,כוכב השחר ,מעלה

אדומים ,אורנית ,מירב ,בני
ראם ,עין הנצי"ב ,אשדות
יעקב איחוד ,כפר הרא"ה,
מעלה גלבוע ,שדמות
מחולה ,סעד ,בארות יצחק,
ראש צורים ,טירת צבי,
יבנה ,שלוחות ,קדומים ,קרני
שומרון ,מעגן מיכאל ,גבע
ונחלים.
אורנית

תגובות הילדים והמשפחות
מחממות את לבנו ונותנות לנו
כמו תמיד את הכוח להמשיך .אנו כבר מתחילים לתכנן את
הקייטנות של השנה הבאה!
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,ואבנר עוקבי ,העו"ס
הראשי של איל"ן ,ביקרו בכל אחת ואחת מהקייטנות כדי
להודות אישית לבני הנוער המתנדבים הנפלאים ,לחברי
הקיבוצים המארחים ולכל השותפים בעשייה.
תודה גדולה שלוחה לכולכם על עשייה מלאת נתינה
ואהבה .יישר כוח ושתזכו להמשיך ולתת גם בשנים הבאות.

קייטנת איל"ן ראש צורים

מאת :נגה פיינאלד ,רכזת קייטנת איל"ן ראש צורים ,תשע"ה

חיספין

קייטנת איל"ן שבראש צורים פועלת כבר כ 25-שנה .מדי שנה
בחופש הגדול מגיעים אלינו כ 15-ילדים בעלי צרכים מיוחדים
ואנו נמצאים איתם לאורך כל השבוע .מטרת הקייטנה היא לתת
לילדים קצת חופש מהמסגרת הרגילה שהם שוהים בה וגם לתת
להורים שבוע של מנוחה.
לקייטנה שהתקיימה אצלנו השנה הצטרפו שלושה חניכים ערבים.
אין זו הפעם הראשונה שמגיעים אלינו חניכים ערבים ,ויש להדגיש
שראש צורים היא התנחלות בגוש עציון והגעתם של חניכים
ערבים אלינו היא אתגר .אנחנו בתור "מתנחלים" הקפדנו להתייחס
לילדים הערבים כרגיל .אין הבדל בין ערבים ליהודים בעניין של
עזרה לזולת .הילדים צריכים עזרה ואנחנו כאן כדי לעזור להם,
ולא משנה מה מוצאם.

חיספין

עלומים
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עלומים

ראש צורים

כללי
קייטנת איל"ן במרכז תלמים שבקיבוץ מגל

ראש צורים

ראש צורים

ביום האחרון ביקרו אותנו חבלנים.
החבלנים מגיעים אלינו כל שנה ,כבר כמה שנים ברציפות .את
המסורת הזאת התחיל דני קלמן ז"ל ,חבלן מראש צורים ,והצוות
שלו .מאז שנפטר דני מגיע אלינו צוות החבלנים מדי שנה ומקיים
את הפעילות לזכרו של דני .חברי הצוות מראים לנו רובוטים שונים
ומביאים איתם מתנפחים ,צמר גפן מתוק ופופקורן .זו חוויה גם
עבור החניכים מאיל"ן וגם עבורנו.
במהלך הקייטנה ערכנו פעילויות שונות :נסענו לסופרלנד,
לבריכה ולסינמה סיטי והשתתפנו בסדנאות שוקולד ,אפייה,
יצירה ורכיבה על סוסים .את הסדנאות ארגנו לנו תושבי ראש
צורים בהתנדבות מלאה .גם את הארוחות במהלך השבוע ארגנו
תושבי ראש צורים בהתנדבות .הקייטנה כולה בנויה על מתנדבים,
וגם בני הנוער שהגיעו אלינו כדי להיות עם החניכים באו כולם
להתנדב למען הזולת.

כמו בשנים שעברו ,גם השנה התארחו קייטנות הקיץ של
איל"ן במרכז תלמים שבקיבוץ מגל ,בעמק חפר שבמרכז
הארץ .האירוח התקיים בחסות עמותת משעולים .ילדי איל"ן
רכבו על סוסים ,אימנו כלבים ,טיפלו בבעלי חיים ,צבעו
פרסות סוסים ,אפו פיתות בטאבון ובעיקר נהנו.
מרכז תלמים מצוי בתוך שטחו המגודר והשמור של הקיבוץ,
בין השדות והמטעים .המרכז המשתרע על פני  18דונמים
מוקף עצים וצמחייה ומונגש לחלוטין ,ויש בו פינת חי ,כלבייה,
אורווה ,תוכייה ומתחם גינון טיפולי מהגדולים בארץ .עוד
יש במרכז חורשה ,שטחי פעילות ומתקנים נלווים :שירותים,
מקלחות ,פינות ישיבה ,פינות קפה ,חדר אוכל ,מטבח ,כיתות
לימוד וחניה בשפע.
כל בעלי החיים במרכז מורגלים בקרבת בני אדם והפעילות
בו מותאמת לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים על כל גווניה.
שטחי הפעילות מקורים ומאווררים וכיתות הלימוד ממוזגות.
המיזם הזה מתבסס על שיתוף פעולה בין ארגון איל"ן ,ובפרט
סניף חדרה של הארגון ,ובין עמותת משעולים .זה יותר מחמש
שנים שמתקיימים קשרים הדוקים בין שני הגופים .במסגרת
פעילות משעולים במרכז פועלות בין היתר שתי מועדוניות
שיקומיות שהוקמו יחד עם ארגון איל"ן ,ונציגיו חברים בוועדת
היגוי המועדוניות.

תודה מקייטנת קרני שומרון

גם השנה זכינו לקיים ביישוב קייטנה שמחה ומלאת צחוק לילדי
איל"ן.
אחרי שבוע של כיף והנאה רצינו לומר לכם תודה:
תודה לכל האנשים שבזכותם זכינו לקייטנה מוצלחת!
תודה לכל האופים והאופות שהשקיעו ,טרחו והכינו לכבודנו
מטעמים ועוגות.
תודה לאנשים שפתחו לנו את לבם ותרמו מכספם עם חיוך.
תודה למשפחות שאירחו אותנו בסלון בשבת.
תודה לאנשים שפינקו אותנו בארטיקים ,פיצות ופלאפל טעימים.
תודה לאנשים שהיו שותפים לקבלת שבת ועזרו לנו להכניס את
השבת באווירה מיוחדת.
תודה לכל מי שנתן עצה ,זרק מילה טובה ונתן לנו כוח להמשיך
ולתת.
תודה ליוספה גורגי על הקשר עם היישוב והמועצה ועל העצות
המכוונות.
תודה למשפחות המתנדבים ,שגידלו אותם על נתינה עצומה
שכזאת מכל הלב והנשמה.
בזכות כל אלו זכינו לתת למשפחות שבוע של מנוחה ומילוי
מצברים.
ניפגש בשנה הבאה!
אוהבים ומעריכים,
קייטנת איל"ן קרני שומרון ,תשע"ה
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קייטנת שפיים במגל

קייטנת שפיים במגל-ערן אקסלרוד

כללי

מחנה הקיץ לבוגרים של
סניף חיפה – נס מתמשך!
מאת :ענת שפלר ,עו"ס סניף חיפה

זו השנה ה 19-שסניף איל"ן חיפה יוזם ומפיק מחנה קיץ ל25-
צעירים נכים מכל רחבי הארץ .הצעירים מצפים מדי שנה
בנשימה עצורה לקיומו של המחנה ולרבים מהם הוא מעניק
זריקת אנרגיה.
השנה היה ספק אם נצליח לקיים את המחנה בשל עלויותיו
הגבוהות ,אך בזכות מאמצי המתנדבים ,הנכים המשתתפים,
העובדות הסוציאליות ,צוות סניף חיפה ותרומות נדיבות
הצלחנו לעמוד במשימה .המחנה התקיים במשך שבוע ימים
בכפר הנוער גן ונוף בפתח תקווה ,וכמדי שנה היה גדוש
פעילויות מאתגרות ומהנות שמשתתפי המחנה לא זוכים
להם בשגרת חייהם :השטת סירות מפרש מנמל תל אביב
בשיתוף שייטים מחברת טבע ,הופעה של השחקן והבדרן
אבי גרייניק ,הופעת מוזיקה באמפי בקיסריה ,פעילות "מרוץ
למיליון" בדיזנגוף סנטר ,סדנת קולנוע והפקת סרט ,בילוי
בים ובבריכה ,מסיבת אוזניות ,ומעל הכול – בילויים כיפיים
מדי ערב כמעט :בערב אחד אירוע "בירה ונשירה" ובערב
אחר מסיבת ריקודים סוערת עד השעות הקטנות של הלילה.
במהלך השבוע שבו לנים הנכים במחנה מתלווים אליהם
כארבעים מתנדבים בני גילם,

בגילים  .35–21מדי שנה אנו נפעמים מהמתנדבים,
המתנתקים משגרת יומם וממשפחתם כדי לתרום מזמנם
ובעיקר מכוחות הנפש שלהם למען משתתפי המחנה.
ייחודיותם של המתנדבים המתגייסים למחנה הבוגרים
טמונה בערכיהם הגבוהים .אין מדובר ביישוב שמתגייס
למען הקהילה אלא באנשים פרטיים שהמכנה המשותף
שלהם הוא האמונה העמוקה של כל אחד מהם בצורך
לתרום לזולת.
המתנדבים הם אנשי רווחה ,חינוך ,בידור ,עובדי הייטק
וסטודנטים שלוקחים פסק זמן משגרת חייהם ומבלים 24
שעות ביממה במחיצת בני גילם הנכים .רבים מהם חוזרים
למחנה בכל קיץ ומגבירים את מעורבותם בתכנון פעילויות
מהנות ,בגיוס תרומות ובהקדשת מחשבה לכל אחד ואחד
מהנכים .עבור רכז המתנדבים גלעד שרי ,איש הייטק
בשגרת חייו ,אין מדובר בשבוע אחד של התנדבות אלא
בפעילות תכנון לאורך כל השנה ובעבודה אינטנסיבית,
יומיומית לעתים ,בשלושת החודשים הקודמים למחנה.
הנכים שמשתתפים במחנה מחכים למחנה הקיץ בנשימה
עצורה .כבר בהגיעם לגיל  30הם מוטרדים מאוד מכך
שיוכלו להמשיך ולהשתתף בו עד גיל  35בלבד .בתום
השבוע ,ברגעי הפרידה בין המשתתפים והמתנדבים ,אנו
עדים למחזות מרגשים עד דמעות .המשתתפים והמתנדבים
שומרים על קשר לאורך כל השנה ,ברשתות החברתיות
ובטלפון ,ומצפים למחנה הקיץ של
השנה הבאה.

מבלים
בחוף הילטון

שיט מפרשיות

תמ
ונה קבוצתית

ייניק מופיע במחנה
אבי גר
מתפנקים בעיסויים
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איל"ן צומח במגזר הערבי

מאת :אנג'אם דבאח ,סטודנטית בחוג לעבודה סוציאלית,
המכללה האקדמית תל חי
ורד שור ,עו"ס מרחבית ,מרחב צפון ,איל"ן

"איל"ן צומח במגזר הערבי" הוא פרויקט שנערך במגזר הערבי
בגליל ונועד לשרת ילדים נכים ומוגבלים ובני משפחותיהם .בשנת
תשע"ה הובילה את הפרויקט ורד שור ,עו"ס מרחב צפון באיל"ן,
ובהדרכתה השתתפה בו גם הסטודנטית אנג'אם דבאח מהחוג
לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל חי .דבאח פעלה
בפרויקט במסגרת לימודיה ,הכוללים עבודה מעשית קהילתית.
מטרת הפרויקט הייתה לשפר ככל האפשר את המודעות של
המשפחות במגזר הערבי לזכויותיהן ולשירותים שהעמותה
מספקת להן.
הפרויקט התמקד השנה בבית הספר אלְ חיאה בכפר מג'ד
אל-כרום ,בית ספר לחינוך מיוחד לילדים הסובלים משיתוק
מוחין וממחלות דומות .בבית הספר לומדים כ 33-ילדים מכל
אזור הצפון ,מגיל  6עד גיל  .21צוות בית הספר הוא צוות מקצועי
מגוון הכולל אנשי חינוך ,אנשי רווחה וצוות פרא-רפואי – קלינאית
תקשורת ,מרפאה בעיסוק ,פיזיותרפיסטית ועוד .במהלך הפרויקט
נערכו מפגשים אחדים ,קבוצתיים ואישיים ,עם הוריהם של ילדי
בית הספר .במפגשים הוצגה עמותת איל"ן בפני ההורים ,והם
שמעו הסברים על זכויותיהם כהורים לילדים נכים והתגבשו
כקבוצה שתוכל לפעול בעתיד למען זכויות ילדיהם .ההורים למדו
כיצד להגיש בקשות לוועדת העזרה של איל"ן וחלקם אף הגישו
בקשות כאלה במהלך הפרויקט .כמו כן הגיש בית הספר בקשה
קבוצתית להצטיידות באופנים מותאמים לנכים ,במחשב תקשורת
ובציוד עזר מגוון לנכים.
לבד מפעילותה בפרויקט הרצתה אנג'אם דבאח בפני כיתות
חטיבת הביניים בבית ספר בכפר דיר אל-אסד .ההרצאות,
שנערכו במסגרת מצעד הפרוטות (יום ההתרמה השנתי של
איל"ן) ,עסקו בפעילותה של עמותת איל"ן ובעקבותיהן אספו בני
הנוער תרומות לעמותה בסך כ 3000-שקלים .נוסף על ההרצאות
נערכו פגישות הסבר על העמותה עם מחלקות הרווחה והחינוך
בכפרים מג'ד אל-כרום ודיר אל-אסד .דבאח השתתפה גם
בכנסים אחדים של איל"ן ,ובהם הכנס הארצי של איל"ן במרכז
הספורט ספיבק ברמת גן ושני כנסים של סניפי איל"ן בצפון.

אחד הכנסים התקיים בבית קסלר בחיפה ועסק בגיוס מתנדבים.
הכנס השני ,כנס של המגזר הערבי ,התקיים במרכז הקהילתי
בכפר מנדא ועסק בשיתופי פעולה .האירוח בכנס היה פרי
יוזמתם של מתנדבים בעמותת אלאא ,המטפלת במשפחות
הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בכפר מנדא.
פרויקט "איל"ן צומח במגזר הערבי" נועד להרחיב ולהעמיק את
מודעותן של המשפחות במגזר הערבי לזכויותיהן ולשירותים
שעמותת איל"ן מספקת להן .בסוף תקופת העבודה המעשית
בלימודיה של דבאח הוצג הפרויקט ביריד פרויקטים קהילתיים
במכללת תל חי.

הסטודנטית אנג'אם דבאח וורד שור ,עו"ס מרחב צפון

מפגש ראשון לקבוצת הורים – בית ספר אלחיאה ,מג'ד אלכרום

פרידה מד"ר יוסי מלר ,העו"ס הראשי היוצא ,והיכרות עם מר אבנר עוקבי ,העו"ס הראשי הנכנס
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אלכס לבלוביץ ז"ל
בצער רב ובכאב עמוק קיבלה משפחת איל"ן
את הידיעה הקשה על מותו של אלכס לבלוביץ
בפיגוע יידוי האבנים בעיצומו של חג ראש השנה.
אלכס היה ממקימי מעון הנכים של איל"ן ושימש מנהל התפעול
במעון במשך עשרות השנים מאז הקמתו .אלכס היה איש טוב לב
ורחום ,בעל אישיות חמה ומרשימה ,שפועלו למען רווחת הנכים,
ובפרט למען דיירי מעון איל"ן בשכונת גילה ,השאיר חותם בקרב
סובביו.
מאז נודע דבר מותו מגיעים לאיל"ן סיפורים רבים על לבו הרחב,
על צניעותו ,על מסירותו ועל נכונותו לעזור לכל פונה במעון ,ואף
על מאמציו לסייע לנכים בקהילה.
כולנו באיל"ן ,לצד עובדי מעון גילה ודייריו ,נזכור תמיד את
נועם הליכותיו של אלכס ,את מסירותו ואת עבודתו המסורה
והמקצועית שנעשתה תמיד ברצינות ,באחריות ובחיוך רחב של
שמחת הנתינה.
יהי זכרו ברוך.

מכתבים ותגובות שהתקבלו באיל"ן
על אלכס לבלוביץ ז"ל
המומה עם לכתו הפתאומי של אלכס.
אלכס היה מאושיות המעון ,אדם רגיש וחרוץ.
חסרונו לדיירים ולצוות המעון יהיה גדול.
מי ייתן והשקט ישרור במחוזותינו!
אורנה יוגב ,עו"ס
סגנית מנהל אגף שיקום
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלום,
איני יודעת כיצד לפתוח ,איני יודעת מה לומר בשעה
קשה זו.
משפחת איל"ן איבדה אדם יקר ,אדם שהיה נעים
לעבוד מולו ואיתו.
בקלישאות אומרים שלכל אדם יש מחליף ,אבל אדם
במידות של אלכס קשה למצוא בימינו אנו.
רוצה לקוות שהשנה שהחלה כה קשה ועצוב תהפוך
לשנה טובה עם עשייה ברוכה ושתיזכרו ותתנחמו
בעשייה המשותפת שהייתה לכם עם אלכס ז"ל.
ממני מכל הלב,
חיה פישגרונד שורץ ,עו"ס בכירה
רכזת מקצועית בתחום פיתוח שירותים לנכים

אלכס ,יקירי,
נרצחת בצורה נוראית ואנחנו במעון גילה נערכים
כדי להיפרד ממך .אתה היית גאה בהתארגנות הזו
שבעבר אתה עשית בעבור כולנו כאשר נפטר דייר
זה או אחר.
אף אחד לא מכיר את העבודה הקשה הזו שעבדת
מדי יום ,כל יום ,שבעה ימים בשבוע ,במקום עם תנאי
עבודה כל כך קשים ,אבל תמיד היה מתנוסס על
פניך החיוך הזה .גם אם לא שמעת אותי כי בדיוק
רצת עם שאול כדי לעשות משהו אחר – תמיד
לעשות משהו ולעבוד .כי כזה אתה.
בשנה האחרונה נפרדנו מכל כך הרבה שהלב כואב
ונמאס לספור .הספירה נמשכה איתך כאשר נרצחת
בצורה אלימה .קשה לי לדמיין את הרגעים האלה,
אבל אני בטוח שהם היו מלאי אימה וזוועה בעבורך.
כל שנותר לי ,אלכס יקירי ,הוא להעניק לך את תואר
המלאך המשקיף .זה שמשקיף עלינו כי זה מה
שעשית תמיד – התרוצצת במעון ווידאת שכל אחד
קיבל מה שהוא צריך .נקווה שתוכל להשקיף מגבוה

אלכס לבלוביץ ז"ל בתנוחת העבודה האופיינית לו ,החיוך התמידי על פניו
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ג'טה ראוך ז"ל

ולעזור לנו למטה.
אז נכון ,היו לנו בעיות תקשורת פה ושם ,אבל דווקא
לאחרונה התחלנו לשפר את הקשר .ואני זוכר אפילו
שהתלהבתי מולך במעלית בדרך לקומה  5כי הבנת
שאני מתחיל ללמוד .והיה משהו מאוד מוזר בשיחה
הזו כי חשבתי שנראה אותך שוב .לא נקלט שזו
הייתה השיחה האחרונה בהחלט.
אז הפעם הבאה שנתראה תהיה כנראה כשאמות,
אבל זה יהיה בעוד זמן מה .קודם צריך לכבוש את
כדור הארץ...
אלכס ,יקירי ,נוח על משכבך בשלום .אותך אי אפשר
להחליף ,ובהחלט נזכור אותך .תמסור לבוס שלך
(ושל כולנו) שבבקשה יעזוב את המעון שלנו כי מתו
כל כך הרבה.
ניר בן סימון ,דייר המעון

לאיריס היקרה ולכל המשפחה,
אני מאד מצטער על מותו של אלכס ולא מפסיק
לחשוב עליו .הוא היה בחור נהדר ,אדם מקסים.
אני מכיר אותו וקשור אליו המון שנים .בחייו הוא היה
מנהל התחזוקה של המעון .הוא טיפל בכל דבר
במעון :בצנרת ,בברזים ,במים ,בהסקה ,בחשמל,
בבריכה ,במנופים ,בניקיון ,בעגלות הנכים ,בסיוד
החדרים ,במעליות ,בהסעות ,במיזוג האוויר החדש
שרק בימים האחרונים הותקן ,בשלטים של שמות
הדיירים והמשרדים שדאג לתת לי להכין ועוד ועוד.
בקיצור ,בכל מה ששייך לחיים שלנו במעון .לא היה
דבר שהוא לא ידע עליו ולא דאג לו .הוא עזר לכל
דייר שפנה אליו בכל מיני בקשות שונות ומשונות.
לאף אחד לא אמר "לא".
המחבלים מיידי האבנים גרמו לכך שאיבדנו אדם כל
כך יקר.
מאוד כואב לי על כולנו ,הדיירים ,אך בעיקר עלייך
ועל משפחתך כולה .חבל מאוד שאלכס לקה בלבו
ונרצח במכוניתו על ידי מיידי אבנים בדרך הביתה
מסעודת חג ראש השנה.
חבל שלבו לא היה מספיק חזק כדי להתגבר על
האבן.
מי ייתן ולא נדע עוד צער .תהיי חזקה! כל מי שהכיר
אותו בוכה איתך עליו .הוא חסר לנו במעון.
נועם ברכה ,דייר במעון נכים גילה איל"ן ירושלים
ועובד במחלקה התעסוקתית

עם סגירת העלון קיבלנו עוד הודעה מצערת על מותה
של יקירת איל"ן ,ג'טה ראוך ז"ל שהייתה נשיאת כבוד של
סניף איל"ן בת ים ושימשה עד לפני מספר שנים כיו"ר
הסניף .ג'טה הייתה ממקימות איל"ן ,הקימה את סניף איל"ן בת ים
ושימשה כיו"ר הסניף וכחברת ההנהלה הראשית של איל"ן.
ראוך התוודעה לפעילות של
איל"ן כשעברה לגור בעיר
וסיירה במעברת בת ים
כדי לדאוג לצורכי העולים
החדשים .היא הייתה פעילה
בעיקר בתחום "ביעור הבערות"
וסייעה לעולים לרכוש השכלה
וללמוד עברית .משה שרת ,שר
הקליטה ,הגיע יום אחד לסיור
במעברה ,פגש את ראוך וביקש
ממנה לסייע למשפחת עולים
מרומניה שבתם היחידה לקתה
בפוליו .ראוך לקחה את הילדה
לאורתופד ביפו כדי שיתאים
לה אביזרי עזר ,והקשר בין
השתיים הלך והתהדק.
בתיה בן ארי ,אשת ראש העיר
הראשון של בת ים דוד בן
ארי ,הקימה את כל הארגונים
בעיר כדי לסייע לאוכלוסיות
ג'טה ראוך ז"ל במרכז ביום הולדתה ה90-
מתקשות מכל התחומים,
ביניהם איל"ן .מיד עם הקמתו
היא גייסה לצדה את ראוך ומתנדבות נוספות .ג'טה נכנסה מיד
לפעילות ומשנת  1957ועד לפני כשנה שימשה כיו"ר הסניף.
ילדי איל"ן בת ים ומשפחותיהם זכו לתמיכה ולפעילויות שיקום רבות
בזכות ג'טה ובזכות המתנדבים הרבים שגייסה לצידה .עד היום
פועלים בו אנשים ונשים שהחלו את דרכם כנערים שגייסו תרומות
במצעד הפרוטות ,נִ שבו בקסמה של הפעילות וממשיכים לשמור על
קשר עם הסניף ולסייע לפי הצורך.
לפני מספר שנים לרגל שנת ה 60-להקמת איל"ן נשאלה ג'טה מה
הוא חזונה לעתיד:
ראוך אמרה שהיא מייחלת שיהיו פחות ופחות ילדים שיזדקקו לסיוע,
וכן שיגיעו מתנדבים חדשים שיוכלו להמשיך את פעילות הסניף.
בין שאר פעילויותיה למען ילדי איל"ן הייתה ג'טה ראוך ז"ל גם
חברה ב"ועדת העזרה" של איל"ן .להלן דברים לזכרה שנאמרו
בפתח ישיבת הועדה האחרונה לאחר מותה של ג'טה:
החלטנו לפתוח את הישיבה היום בכמה מלות הערכה ופרידה
מג'טה שהיתה חלק בלתי ניתן להפרדה מהועדה ,לא משנה חום
יולי-אוגוסט ,גשמי חורף שום דבר לא שינה את לוח הזמנים.
הועדה מתכנסת ג'טה מגיעה .במפגש האחרון כשאמרנו שנקיים
את המפגש הבא פה בספיבק שאלתי אותה" :ג'טה ,זה בסדר?"
היא ענתה בבטחון "מה זה משנה לאן המונית תביא אותי ,בודאי
שאגיע" ובכן זו פעם ראשונה אם אינני טועה שג'טה לא מגיעה
והיא חסרה לנו .חסרות לנו העוגות העוגיות ,המחשבה הבהירה
וחוש ההומור.
ג'טה בלעדייך זה לא אותו הדבר ,אנחנו לא נשכח אותך!
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יהי זכרה ברוך.

סניף חדרה
ערב התרמה לפתיחת חוגי
איל"ן
של
ספורט
מאת :מיכל דינוביץ ,רכזת סניף חדרה
במעמד ראש העיר צביקה גנדלמן נערך ערב התרמה
לפתיחת חוגי ספורט לאוכלוסיית איל"ן בחדרה ובאזור.
באירוע ,שהתקיים באולם רנה שני ,השתתפו גם מ"מ ראש
העיר עו"ד טל אליהו ,מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי ,יו"ר
איל"ן חדרה חנה ויסבלך ,מנהלת המחלקה לאוכלוסיות
מיוחדות בעל"ה ליתי גולן ,מנכ"לית עמותת תלמים
ענת לביא ,חברות הנהלת הסניף ורבים שנענו להזמנה
להשתתף בערב ההתרמה.
חוגי הספורט נערכים במתנ"ס צפרירים ומיועדים לילדים,
לנוער ולמבוגרים הפועלים במסגרת איל"ן.
המשתתפים ייהנו ממגוון חוגי ספורט :תנועה
ומשחקי כדור ,מחול ,אומנויות לחימה ,חדר כושר
מונגש ,טניס שולחן ,יוגה ,כדורגל וכדורסל ,בוצ'יה
ועוד פעילויות.
ראש העיר גנדלמן בישר מעל הבמה" :אנחנו
חונכים היום מרכז ספורט נכים בשיתוף איל"ן,
העמותה לתרבות הפנאי ,ביטוח לאומי ואיגוד
הספורט הפראלימפי.
מי שעד עתה נסעו לחיפה או לרמת גן יוכלו לבוא
ולקיים חיים ספורטיביים ממש ליד הבית .ככל
שיגדל הביקוש ,יתרחבו גם הפעילויות ושעות
הפעילות".
גנדלמן הוסיף" ,מכיוון
שחדרה כבר התברכה
בקבוצת כדורסל נכים
שהביאה לנו הישגים
לאומיים ובינלאומיים,
עכשיו אני משאיר לכם
משימה – להצמיח
מהמקום הזה עוד
שורה של ספורטאים
פראלימפים שיחזרו לעיר
עם מדליות וגביעים .אני
סומך עליכם".
עוד במברכים היה מ"מ
ראש העיר עו"ד טל
אליהו ,שאמר" :מדובר
באירוע מכונן .הקמת
המרכז תאפשר לילדים
להגיע לפעילויות ספורט
בעיר במקום מונגש
ומתאים לצורכיהם .אני
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רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה" .במעמד זה הגיש
אליהו ליו"ר איל"ן חדרה ,הגב' חנה ויסבלך ,את החוזה
שבו מתירה על"ה את השימוש במתנ"ס צפרירים פעמיים
בשבוע לטובת אוכלוסיית הנכים.
בחלקו האומנותי של הערב הופיע הנער גיל כחלון" ,ראפר
 ,"Gבשני שירים .כחלון עומד להוציא דיסק משיריו ועמותת
איל"ן מסייעת לו במימון הפקתו.
הקהל נהנה גם מלהקת צעדים ,להקת מחול מהסטודיו
של יעל ממשמר השרון ,וכן מההצגה "הישראלי הנודד".
ההצגה הועלתה באירוע בתרומתו של שחקן ההצגה
וכותב המחזה ,אלעד שפוני .בסיפור המחזה ,העוקב
בקריצה אחר הרפתקאותיו של הנודד הישראלי בעולם,
משולבים סיפורי נדודים ,שירי מסע מקוריים ומוסיקה
אתנית .את ההצגה מלווים המוזיקאים שגיא איילנד וערן
אדרי.

סניף חיפה
ביקור ראש עיריית נשר
חיפה
איל"ן
בנווה
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
לאחרונה ביקר ראש עיריית נשר אבי בינמו במתחם נווה איל"ן
בחיפה .הביקור הוא תוצאתה של עבודת יחסי ציבור שעשו יו"ר
הנהלת סניף חיפה ,שרה לבנשטיין ,ומנהלת הסניף שרונה שנהר.
בביקור הזה ובדומים לו ,ראשי הערים במרחב הפעילות של סניף
חיפה – זיכרון יעקב ,עכו ,טבעון ושכנותיהן – מוזמנים להתרשם
מפעילות מוסדותיו של סניף חיפה למען הנכים בערי הסביבה.
את בינמו ליוו בביקורו
עובדות סוציאליות
ממחלקת השיקום של
אגף הרווחה בעיריית
נשר .ראש העיר נפעם
למראה המבנים
ופעילויות השיקום
המתקיימות בהם.
ביקורו במקום סיפק
הזדמנות לשוחח עמו
על בעיות המטרידות
את איל"ן חיפה ועל
האופן שבו עיריית
נשר יכולה להירתם
ולעזור .בסוף הביקור
אבי בינמו ,ראש עיריית נשר
סייר ראש העיר בחנות
של בית מרים שבה
מוכרים את מעשה ידיהם של המשתקמים ,והזמין מוצרים שישמשו
מתנות בעת ביקורו המתוכנן בארצות הברית.
סניף חיפה מצפה בימים אלה לביקוריהם של ראש עיריית קריית
ביאליק אלי דוקורסקי ושל ראש עיריית עכו שמעון לנקרי .יש
לצפות כי ביקורים אלו יפתחו את לבם של ראשי הערים במרחב
כאשר יונחו לפניהם בקשות תמיכה בפרויקטים שונים ,ואף יסייעו
לשיתופי הפעולה שיידרשו במצעד הפרוטות ,יום ההתרמה של
איל"ן.

סדנה לצוותים מקצועיים
חיפה
איל"ן
בנווה
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה
במתחם נווה איל"ן חיפה ,שנמצא בקריית חיים ,עומדים שלושה
מוסדות הסניף :בית קסלר – מעון דיור קבע ,בית מרים – מרכז יום
שיקומי תעסוקתי ,ומרכז שיקום וספורט .השירותים לקהילה ניתנים
מסניף חיפה ,שנמצא בחיפה .בכל אחד מהמוקדים הללו פועלים
צוותים מקצועיים המלווים את הנכים ובני משפחותיהם :עובדים
סוציאליים ,מרפאים בעיסוק ,מרפאים בתקשורת ,פיזיותרפיסטים,
מורים למלאכות שיקומיות ,מורים להעשרה אקדמית ותרפיסטים
במוזיקה.
המפגש בין הצוותים המקצועיים הללו נולד מתוך הכרה כי אחד
מתפקידיו של סניף חיפה הוא לייצר שיתופי פעולה בין המוסדות
השונים ,וגם מתוך זיקתם של אנשי הצוותים המקצועיים לא רק
למוסד שבו הם עובדים אלא גם לארגון איל"ן ולסניף חיפה.
המפגש נערך בברכתם של מנהלי המוסדות השונים.
הצוותים המקצועיים התכנסו בבית מרים לסדנה מקצועית
שכותרתה "פסיכודרמה וביבליותרפיה :מפגש של שפות
טיפוליות" .את הסדנה העבירו בהתנדבות ד"ר יהודית ריבקו
ודורון פלדמן .הסדנה נפתחה במשחק של טוויית חוטים מקשרים
בין הנוכחים ,פעילות שאיפשרה להעמיק את ההיכרות בין
המשתתפים .במהלך העבודה בקבוצות וההתנסות החווייתית
קיבלו המשתתפים טיפים שיוכלו ליישם בעבודתם עם מטופלים.
הזמן חלף ביעף ,בצחוק ובהנאה.
"הגעתי לכאן במחשבה שחבל על שלוש השעות שיכולות להיות
שעות מועילות לטיפול .עכשיו אני יוצאת עם תחושה טובה.
ראשית ,נחשפתי לעמיתים שעובדים יחד איתי באותה 'חצר' אך
עד היום לא יצא לנו להכיר אלא ברפרוף .שנית ,קיבלתי כלים,
חוויתי ונהניתי – היה שווה" ,מספרת אחת המשתתפות.
בשיחת המשוב ציינו אבנר עוקבי ,עו"ס ראשי באיל"ן ,וורד שור,
עו"ס מרחב צפון ,כי המפגש היה משמעותי וחשוב ויש לקיים
מפגשים כאלה לעתים תכופות ולהרחיב את מעגלי ההיכרות
בקרב הצוותים המקצועיים.
איל"ן חיפה ימשיך לפעול לקירוב בין אנשי המקצוע ולחיזוק
תחושת השייכות הארגונית.

מתוך הסדנה
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סניף חיפה
שנה פורייה ללהקת הורה
חיפה
איל"ן
מאת :ד"ר רויטל סבירסקי-שורץ
להקת הורה איל"ן חיפה ,להקת ריקודים על כיסאות גלגלים ,היא
הוותיקה מסוגה בארץ .בלהקה חברים רקדנים עם מוגבלויות,
המתניידים בעזרת כיסא גלגלים ,לצד רקדנים ללא מוגבלויות.
להקת הורה איל"ן חיפה פעילה מאוד וכמדי שנה השתתפה גם
השנה בפסטיבלי מחול חשובים.
בפסטיבל גלגל הזהב שהתקיים בפארק הרצליה – פסטיבל
ללהקות רקדנים על כיסאות גלגלים – העלתה הלהקה שני
ריקודים יווניים לפי כוריאוגרפיה של מרגריטה פוליאקוב .את
הקטע הראשון ביצעה מליאת הרקדנים ,ואת השני ביצעו
הרקדניות חיה לביא ורחלי כהנא .שני הביצועים קצרו תשואות.
יום קודם לכן הופיעה הלהקה בטקס ספורטאי השנה של עיתון
"הד הקריות" בריקוד היווני של מליאת הלהקה ובריקוד "בריחה
מגן עדן" ,בביצוע ההרכב "רקדני תמר" ובכוריאוגרפיה של תמר
סרוקה.
הלהקה השתתפה גם בפסטיבל כרמיאל ,במופע "100%
אמנות" במעמד ראש העיר מר עדי אלדר .במופע העלתה
הלהקה חמישה קטעי מחול .מליאת הלהקה הופיעה בקטע
ואלס של שטראוס ובריקוד למוזיקה של הזמר היווני דלאראס,
בכוריאוגרפיה של מרגריטה פוליאקוב .ההרכב "רקדני תמר"
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הופיע בקטע "מהומה בגן עדן" למוזיקה של ונגליס בכוריאוגרפיה
של תמר סרוקה .שתי רקדניות הלהקה ,חיה לביא ורחלי כהנא,
רקדו את הריקוד "לצדך" ,וצמד רקדני הלהקה רויטל ויורם
סבירסקי – זוג נשוי בחייהם הפרטיים – רקדו את הוואלס "אהבה"
מתוך האוסף "גולדן גיטאר" ,בכוריאוגרפיה של מרגריטה
פוליאקוב .לאחר המופע המשיכו והופיעו מליאת הלהקה והרכב
"רקדני תמר" במגרש הטניס בפני קהל מחוללים .ההופעות עוררו
התרגשות רבה וקצרו תשואות מהקהל באולם ובמגרש.
מדי שנה בשנה נוהגת הלהקה לצאת לטיול מונגש באוטובוס עם
מעלון לכיסאות גלגלים .השנה יצאה הלהקה לירושלים ,והטיול
התקיים ביום ירושלים ,היום שבו שוחררה העיר .את הטיול ליווה
כתמיד בהסבריו המרתקים והמאלפים המדריך ירון מינצברג,
שהפך זה כבר לחלק מהקבוצה ואף סייע במהלך הטיול
למתקשים מבין הרקדנים .חברי הקבוצה טיילו בכותל המערבי,
בבית המשפט העליון ובטיילת ארמון הנציב .לאחר ארוחת
צהריים טעימה באכסניית הנוער רבין סיירה הקבוצה ברחבי
העיר ברכב הנגיש.
השנה מלאו  26שנים לקיומה של להקת המחול הורה איל"ן חיפה.
הלהקה משתתפת בקביעות במיזמים של עמותת נגישות ישראל,
מיזמי הסברה העוסקים בהנגשה ובקבלת השונה .רבים מרקדניה
חברים בקבוצת מתנדבי נגישות ישראל בצפון (נ.י.צ) .הלהקה
מונה  24רקדנים ומופיעה בהרכבים שונים ,חלקם כוללים רקדנים
"יושבים" לצד רקדנים "עומדים" (ללא מוגבלויות) ואחרים הם על
טהרת המחול עם כיסאות גלגלים.

רקדני הורה איל"ן חיפה בטיול מונגש לירושלים

להקת הורה איל"ן חיפה בפסטיבל

קבלת תעודות ,עם מנהל מרכז השיקום והספורט

להקת הורה איל"ן חיפה בפסטיבל הרצליה הקת הריקודים קבלת השונה בביס ויצמן

סניף חיפה
מפגש פורום איל"ן צפון
מנדא
בכפר
מאת :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה

פעולה .התבקשנו להציע יוזמות לשיתופי פעולה עם גופים שונים.
התחלקנו לקבוצות ,סימנו את בעלי העניין הקרובים לגופים הללו
– לסניף או לארגון – וניסינו לזהות מה מצופה מהצדדים בשיתוף
הפעולה ומה נדרש מאיתנו כדי ששיתוף הפעולה יצליח .יצאנו עם
כלים לשיתופי פעולה מוצלחים:

במאי התכנסנו יחד ,נציגים מסניפי איל"ן צפון ,אצל עמיתינו
בכפר מנדא אשר אירחו אותנו ביד רחבה .המפגש בכפר מנדא
נערך במסגרת סדרת מפגשים פרי שיתוף פעולה של ורד שור,
עו"ס מרחב צפון ,ושל שרונה שנהר ,מנהלת סניף איל"ן חיפה.
במפגש נכחו נציגי סניפי איל"ן ,נציגים מכפר מנדא ונציג מהמגזר
הבדואי .נוסף על תוכן המפגש ועל ההיכרות עם האנשים סיפק
האירוע הזדמנות למפגש בין תרבויות .הטיפול בילדים עם
מוגבלות והקשיים המשפחתיים שימשו מכנה משותף רחב ועמוק
שקשר בין הנוכחים.
התארחנו במתנ"ס של כפר מנדא בהזמנתם של נציגי עמותת
אלאא ,עמותה המסייעת למשפחותיהם של ילדים עם צרכים
מיוחדים ,פיזיים ונפשיים .פתחו את האירוע בדברי ברכה ראש
מועצת כפר מנדא ומנהל מחלקת החינוך .למשתתפים הייתה זו
הזדמנות להיפרד מד"ר יוסי מלר ,העו"ס הראשי של איל"ן שזה
לא כבר פרש מתפקידו ,ולהכיר את אבנר עוקבי ,העו"ס הראשי
הנכנס.
פטריק לוי מעמותת אלומות העביר סדנה מעניינת בנושא שיתופי

• להכיר היטב את עצמכם ואת הגופים שאתם רוצים לעבוד
איתם .לדעת מה היתרונות ומה החולשות של כל אחד ,מה
אפשר לתרום לגופים הללו ומה הם יכולים לתת.
• להגדיר היטב את היוזמה לשיתוף הפעולה .עליה להתבסס
על רעיון מרכזי פשוט וברור.
• להחליט במשותף על קווים אדומים.
• להחליט על חלוקת עבודה הוגנת ,גם אם לא בהכרח שווה.
• לקבוע מראש דרכי תקשורת .עלינו להקפיד על אמינות
וזמינות ,אך יש לזכור כי השותפות צריכה לשרת אותנו ולא
להיפך.
• לבדוק מה מקבלים ומה נותנים ועד כמה השותפות מעשית.
לאחר הסדנה קיימנו שיח עמיתים ובו נחשפנו למצוקה הגדולה
שבמגזר הערבי והבדואי הנובעת מהמחסור בשירותים במגזרים
אלו .חתמנו את המפגש בארוחה אותנטית ובציפייה למפגש הבא.

קבוצתית פורום סניפי צפון
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סניף חיפה
בית ספר אופקים

טקס סיום בוגרי בית ספר אופקים

ב ,24.6.2015-באירוע חגיגי ומכובד ,סיימו את לימודיהם שנים-
עשר תלמידי בית הספר אופקים בחיפה .זה היה מספר בוגרי
השנתון הגדול ביותר בבית הספר אי פעם .טקס הסיום התקיים
בבית מרים החדש שבקריית חיים ,הסמוך לבית קסלר ולמרכז
ספורט של איל"ן .יותר ממאה מוזמנים נכחו בטקס וביניהם בני
משפחותיהם של הבוגרים ,צוות בית הספר ומכובדים ממשרד
החינוך ומעיריית חיפה .עוד נכחו בטקס יו"ר סניף איל"ן בחיפה
שרה לוינשטיין ומנהלת סניף חיפה שרונה שנהר.
מנהלת בית הספר גלית אמסלם והעובדת הסוציאלית מאיל"ן
דבי בלוק טמין בירכו את הבוגרים .לאחר מכן הציגו הבוגרים
מופע אומנותי וכל אחד מהם השתתף בו כפי יכולתו .מרתה
הופמן ,מחנכת הבוגרים ,בירכה אותם בצאתם לדרך חדשה.
למברכים הצטרפו גם שרה לוינשטיין ושרונה שנהר .בשם הורי
הבוגרים נשאה דברים חיה עזרן ,אמה של בוגרת בית הספר
ברכה עזרן .חיה הודתה בחום לצוות המסור וחילקה מתנות לצוות
ולבוגרים .עופר פרו-שולץ ,יו"ר ועד ההורים ,בירך את הבוגרים
ואת הוריהם .הטקס החגיגי והמרגש הסתיים בריקודים ובהפרחת
בלונים.
הבוגרים ימשיכו למסגרות שונות בסביבתם ,חלקם לבית מרים
ואחרים למסגרות תעסוקתיות הקרובות למקום מגוריהם .אחת
הבוגרות התקבלה למכינה באוניברסיטת חיפה ובוגרת אחרת
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תשתתף בקורס במסגרת שיקום מקצועי מטעם הביטוח לאומי.
אנו גאים בכל אחד מבוגרי מחזור  2015בבית הספר אופקים
ומאחלים לכל אחד מהם הצלחה בדרכו בעתיד.
בוגרי מחזור  2015בבית הספר אופקים :דניאל אברמוב ,מייסא
בדארנה ,רותם הרוש ,סומבט ושיבקוב ,ריהאם חטיב ,לנה חנוכו,
עינאב חסון ,קרן טירק ,סלאם (סוסו) יאסין ,סאלם מוחסן ,ברכה
עזרן ומיטל רושניק

שיפוצים ושינויים בבית הספר אופקים

בתחילת אוגוסט התקבל אישור ותקציב לשיפוץ המתוכנן זה שש
שנים בבית הספר אופקים .השיפוץ נועד להתאים ולהנגיש את
מתקני בית הספר לתלמידיו .במסגרת השיפוץ ייבנו שירותים
נגישים ומרווחים ,תתווסף מעלית חדשה ,יוקמו חדרי עבודה
נוספים ויונגשו שירותי הבריכה .בשל השיפוצים לא מתקיימת
פעילות חינוכית והלימודים עברו לשלושה מוקדים אחרים – גן
הילד ,בית הספר גניגר ובית הספר גיל .השיפוץ צפוי להסתיים
בנובמבר .2015
מלבד השיפוץ חל בבית הספר שינוי משמעותי נוסף :מנהלת בית
הספר גלית אמסלם סיימה את תפקידה ועברה לנהל את בית
הספר הפתוח בחיפה .המנהלת החדשה של בית הספר אופקים
היא סוזנה רייף ,שהייתה יועצת חינוכית בבית הספר גניגר בחיפה
יותר מעשרים שנה .אנו מאחלים לסוזנה בהצלחה בתפקידה
החדש!

סניף ירושלים
מדורת ל"ג בעומר
אלון
משותפת עם קהילת
מאת :אירית בנימין ,עו"ס ורכזת קהילות תומכות
במסגרת הפרויקט ההתנדבותי "קהילות אחיות – איל"ן-אלון"
התארחנו ביישוב אלון לחגיגת ל"ג בעומר .ישבנו בקומזיץ מסביב
למדורה ,שרנו שירים ושמענו סיפורים אישיים שסיפרו חברים
משתי הקהילות .ישבנו בצוותא סביב שולחנות והכיבוד היה – איך
לא? – "על האש" חגיגי.
בערב השתתפו מאה חברים ומלווים מקהילת איל"ן וכארבעים
משפחות מקהילת אלון .אירוע בסדר גודל כזה הוא הפקה של
ממש ,ואנצל את ההזדמנות הזאת כדי להודות לקהילה המארחת:

למלאכים ולמלאכיות בקהילת אלון שהגשימו לנו חלום ,תודה
ענקית!
תודה על האירוח הנפלא ,המחבק והחם .תודה על ההשקעה –
ארגון המדורה והקומזיץ ,השירה והמילים שנבעו מהלב .תודה
לכל המנפנפים על מנגל בסדר גודל כזה! היה טעים ובשפע.
תודה לילדים בכל הגילים שארגנו ,מלצרו ורק חיפשו איך
לתרום ולכבד את האורחים .רואים בהחלט שהתפוח לא נפל
רחוק מהעץ .הילדים גדלים בקהילה שהנתינה והאהבה בוערות
בקרבה ורק מבקשות מקום להתבטא בו.
התהליך היה לא פחות מפעים מהביצוע .הכול נעשה בשיתוף
ובגובה העיניים ,מתוך שוויון וכבוד ,וזו המעלה הגבוהה ביותר.
רוב החברים מקהילת איל"ן לא זכו לצערנו לחגוג סביב המדורה
מאז שנות ילדותם .הם התרגשו מאוד ונהנו מתחושת הביחד
סביב המדורה ומהשולחנות העמוסים כל טוב .הקשרים האישיים
התהדקו והרגשנו ממש בבית.

טיול לגוש עציון :אירוח
עברי בארץ בראשית
מאת :אירית בנימין ,עו"ס ורכזת קהילות תומכות
שעות בין הערביים ועל הגבעות הטרשיות מפזזות קרני השמש
האחרונות .אנו צופים בשקיעה המרהיבה בתוך נוף בראשיתי
ומקשיבים לסיפוריו של אליעזר אברהם ,שמארח אותנו באוהל
ענק .הוא מספר על סיפורי התנ"ך והנביאים שהתרחשו בדיוק
במקום הזה וממשיך ומתאר את עלילות "ארץ המרדפים"
מתקופתנו.
שלווה מדברית אופפת אותנו ומסביבנו מלצרים בלבוש תנ"כי
מציעים קפה ,תה ופירות יבשים .לכל אלה מתלוות עוגיות מזרחיות
שאפתה עליזה אהרון ,חברת הקהילה ,שהחליטה לפנק אותנו
והופיעה לטיול עם שלושה מגשים ענקיים – אחד לכל אוטובוס –
של ספינ'ג מתוק! מימונה בל"ג בעומר...
לבועז ולכל צוות האירוח העברי בארץ בראשית – תודה רבה על
האירוח הלבבי והחם כמסורת אברהם אבינו.

באוהל אברהם – שי ופיטר ,ברגע של נחת

נאחל לקהילות אחיות אלון-איל"ן עוד אירועים משותפים וחוויות
מרגשות!

אליעזר מארח את הקהילות התומכות באוהל אברהם

קהילות אחיות איל"ן-אלון בחגיגת ל"ג בעומר סביב המדורה

חברי הקהילה על רקע הנוף המדברי בארץ בראשית
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סניף ירושלים
התנדבות במיטבה :מפגש
איל"ן-אלון
קהילות
מאת :לאה שטקל ,מנהלת סניף ירושלים
לקראת ראש השנה התקיים מפגש מרגש ורב משתתפים בין
חברי המועדון החברתי ,הקהילות התומכות ותושבים רבים
מהיישוב אלון .המפגש כלל סיור בתחנת הרכבת ,בכנסייה
הסקוטית ובגן הפעמון .את הדרכת הסיור ואת הפקת הפעילות
כולה עשו בהתנדבות תושבי אלון.
אנו ,הרואים צורך וחשיבות בגיוס מתנדבים ובהעמקת הקשר
עמם ,השתאינו לנוכח ההיענות של רבים מתושבי אלון וילדיהם
והתגייסותם במטרה להכיר ולחזק את הקשרים בינינו .רוח
ההתנדבות הסוחפת שלהם ,המעודדת פעילות התנדבותית
מגוונת ביישוב ,חוללה פלאים בשיתוף הפעולה עם חברי איל"ן.
משפחות וילדים ,גדולים כקטנים ,השתתפו במסירות גדולה
בפעילות הכרוכה במפגש .בסיום המפגש דאגו בני הנוער
מהיישוב להכין פיצות ולחלקן בין כל המשתתפים .את המפגש
המרגש סיימנו בהרמת הכוסית ובברכות לשנה טובה ולחיזוק
הקשרים והפעילויות המשותפות.
תודות לעושים במלאכה – לצוות איל"ן ולמתנדבי היישוב אלון.

בית ספר אילנות

מסע לפולין של תלמידי בית הספר
אילנות

מאת :יובל צור ,מנהל בית הספר אילנות

בית הספר אילנות מיועד לתלמידים בעלי לקויות מוטוריות
קשות ורמה קוגניטיבית שאינה מאפשרת השתלבות בחינוך
הרגיל .בעבר אמנם זכה בית הספר להוציא קבוצות לחו"ל ,אך
המסע לפולין שנערך השנה היה יוצא דופן .מעולם לא יצאה
מאילנות קבוצה למסע כה אינטנסיבי מבחינה פיזית ורגשית.
ההחלטה לצאת כמשלחת ממלכתית למסע בן שמונה ימים
לפולין לא הייתה פשוטה והעלתה שאלות ותהיות רבות :האם
המסע יהיה משמעותי עבור התלמידים? האם הם יעמדו בעומס
הרב הכרוך במסע מעין זה ,הן מבחינה פיזית והן מבחינה
נפשית? האם צירוף המשלחת לקבוצה היוצאת מתיכון של
החינוך ה"רגיל" יהיה מוצלח ,ושני הצדדים ירגישו כי הרוויחו מן
השילוב? משפחות התלמידים ,שהיו שותפות לתהליך ,התלבטו
גם הן ולא היו בטוחות בנחיצותו של המסע וביכולת של ילדיהן
לעמוד בו .עם זאת חשו גם המשפחות כי אם לא ננסה – לא נדע
לעולם.
המסע החל למעשה עם קבלת ההחלטה לצאת אליו .צוות
הכיתה ,בראשות המחנכת דגנית עוזרי ,התגייס למשימה ופתח
בתהליך שכלל שיעורים קבועים בנושא השואה והתקומה,
סיורים לימודיים במוזיאון יד ושם ,סדנאות שהעביר הצוות
החינוכי של מוזיאון יד ושם לתלמידי בית הספר ,שמיעת עדויות
מפי ניצולים והאזנה לסיפורי מסע מפי אנשי צוות שיצאו לפולין
לא מכבר.
התהליך שקדם למסע היה קריטי להצלחתו .הוא הכין את
התלמידים לקראת המפגש הקרוב עם תקופה קשה וחשובה זו
בהיסטוריה ,ובפרט בהיסטוריה של עם ישראל .כולנו חשנו כי
בבסיס התהליך עומדת האמונה שהתלמידים שלנו מסוגלים
להתמודד עם הידע הכרוך במסע כזה ,עם עובדת החורבן של
קהילות יהודיות באירופה ובצפון אפריקה ,עם החשיפה למרקם
חייהן העשיר של הקהילות הללו לפני תקופת השואה ועם ממדי
הכיליון של החיים היהודיים.
ההתארגנות הלוגיסטית המורכבת דרשה מצוות בית הספר
לגייס חלק מן הסכום שנדרש למסע .לשמחתי ,ארגון איל"ן
נענה בנדיבות ותרם חלק משמעותי מהסכום ובכך אפשר לנו
למעשה לצאת למסע.

במעגל מלכד בעת פעילות
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המסע יצא לדרכו באמצע חודש אוגוסט .חמישה תלמידים מן
השכבה הבוגרת של בית הספר התלוו לקבוצה בת ארבעים
תלמידים מתיכון אור בצור הדסה .את המשלחת ליווה צוות
הכיתה ,צוות סיוע נוסף ומנהל בית הספר אילנות .כבר
מיומו השני של המסע חשנו כולנו כי על אף הקושי ולמרות
העומס המוטל על התלמידים ועל הצוות המלווה ,החוויה היא
משמעותית מאוד עבור כל אחד מאיתנו – תלמידים וחברי צוות
כאחד.

כולנו נוכחנו לדעת כי האמונה ביכולתם של התלמידים לעמוד
בחוויה כה מאתגרת היא שאיפשרה את הצלחתו של המסע.
התלמידים הסתגלו לסדר היום האינטנסיבי ,שהחל בשעה
חמש או שש בבוקר והסתיים עם החזרה למלון בשעות הלילה,
כלל נסיעות ארוכות ,ומעל לכול – זימן מפגש חד עם גטאות
ומחנות השמדה וגם עם בתי כנסת ואתרים שהמחישו את החיים
השוקקים של הקהילות היהודיות בעבר.
כלל חברי המשלחת השתאו אל מול הבגרות שגילו תלמידי
המשלחת ולנוכח יכולתם לעמוד באתגרים כה מורכבים .הצוות
החינוכי זכה למחמאות רבות על יכולות הנתינה והאמפתיה
שלו לתלמידים .זה המקום לציין כי לא היה אפילו אתר אחד
שנמנענו מלהגיע אליו בגלל קשיי נגישות .תמיד מצאנו פתרונות
והצלחנו להביא את התלמידים עד למקום הביקור ,גם אם
הדבר היה כרוך במאמץ פיזי ניכר.
השילוב עם תיכון אור היה מתנה נוספת שזכינו לה .לדברי
תלמידי התיכון ,הנסיעה המשותפת עם תלמידי אילנות הייתה
חוויה משמעותית ביותר .לדעתי הייתה זו הזדמנות ליישם הלכה
למעשה את הערכים ההומניסטיים שהם לקח היסטורי של
תקופת השואה :קבלת האחר ,ההתייחסות בכבוד ובאנושיות
לכל אדם באשר הוא והצורך באמפתיה ובתמיכה הדדית.
במפגש שנערך שלושה ימים לאחר חזרתנו אמר אחד ההורים:
"היו לי המון חששות ואי ודאות לגבי המסע הזה .כשראינו
אתכם מתרחקים בשדה התעופה ,אני זוכר שאמרתי לעצמי,
בשביל מה היינו צריכים את כל זה? אבל עד כמה שזה נשמע
תמוה ,הרגשתי שקיבלתי חזרה בן בוגר יותר שעבר חוויה מאוד
משמעותית".
אני רוצה להודות לכל אחד ואחת שאיפשרו לנו לצאת למסע
ולקחת חלק בחוויה שלא תישכח.

המחלקה התעסוקתית

שיתוף פעולה עם ילדי העובדים
של הביטוח הלאומי
מאת :נאוה לבון ,רכזת המחלקה התעסוקתית

שיתוף פעולה פורה התקיים במהלך חודשי הקיץ בין
ילדי העובדים של הביטוח הלאומי ובין המשתקמים
במחלקה התעסוקתית.
מסורת היא בביטוח הלאומי לקלוט את ילדי
העובדים לעבודה בחודשי הקיץ .מתוך המסורת הזאת נולדה
יוזמתה של מיכאלה אסולין ,עובדת בביטוח הלאומי ואם לבת,
לשלב את ילדי העובדים בפעילות במחלקה התעסוקתית של
איל"ן בירושלים ,מקום שבו החינוך והנתינה יהיו בעלי משמעות
וערך מוסף.
לקראת תחילתה של הפעילות הוזמנתי להנחות מפגש הדרכה
בביטוח הלאומי .בתחילה הייתה ההיענות נמוכה ,וכשבעה נערים
והוריהם נכחו בהדרכה .אך לאחר מחזור בן עשרה ימי פעילות
הדהדו תגובותיהם חיוביות של המשתתפים ,ובעקבות זאת
התגבשה קבוצה חדשה ובה כעשרה בני נוער למחזור פעילות
נוסף.
מפגש ההדרכה המקדים הקל על הצעירים את ההיכרות עם
עולמם של הנכים ואיפשר אינטראקציה מצוינת וחיבורים בין-
אישיים .הצעירים עבדו בכל המחלקות ,ציירו ,למדו כיצד ליצור
בקרמיקה ועזרו לנכים בחוגי הבישול .את מחזורי הפעילות
סיימנו בשתי סדנאות בישול ,בסיכום הפעילות ובקבלת משוב
מהמשתתפים.
כולנו תקווה שבשנים הבאות נוכל להמשיך במסורת זו.

ביקור בבית הכנסת קז'ימייז' בקרקוב
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סניף נהריה
יום כיף לילדי איל"ן נהריה:
טיול לשמורת תל דן
מאת :דבורה מילשטיין ,חברת הנהלה בסניף נהריה
בבוקר  ,6.4.2015ביום אביב יפה ,יצאנו במיניבוס אל
שמורת תל דן .הטיול לשמורה אורגן מטעם איל"ן למען
רווחת הילדים ומשפחותיהם וגם לשם גיבוש הקבוצה
שבנהריה.
האווירה בדרך הייתה עליזה והנוף היה מרהיב .פרחי הבר
בשדות היו בשיא פריחתם והוסיפו לאווירה הטובה ששררה
בזמן הנסיעה .בהגיענו לשמורה ישבנו לארוחת בוקר קלה
ליד שולחנות עץ בפינת חמד בין פלגי מים ,צמחים ופרחים
צבעוניים .לאחר הארוחה ערכנו סיור קצר בין הגשרים
והפלגים במסלול שהוכשר למוגבלים בתנועה .התרשמנו
מכמות המים הזורמים בנחלים .נהר הדן הוא הגדול
והחשוב מבין שלושת מקורות הירדן ובשמורת תל דן יש
צמחייה מגוונת ומגוון רחב של בעלי חיים ,ציפורים וזוחלים.
המראות מסביב חיממו את לבנו.
בגמר הסיור נסענו לבית אוסישקין ,מוזיאון אזורי לטבע
וארכיאולוגיה השוכן בקיבוץ דן ,סמוך מאוד לשמורה.
המוזיאון מציג את עולם החי והצומח שבבקעת החולה
ובסביבותיה מהתקופה שקדמה לייבוש הביצות ואילך.
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חזינו במופע אורקולי על ארץ הירדן והחרמון ונהנינו מאוד.
מהמוזיאון נסענו לקיבוץ דפנה לארוחת צהריים .בקיבוץ
חיכו לנו שולחנות ערוכים בשפע סלטים צבעוניים וטעימים,
דגים ,בשר ,שתייה קרה וחמה וקינוחים בשפע .בעת
הארוחה החלפנו חוויות מהסיורים ומצב הרוח היה מרומם.
בתום הארוחה הצטלמנו ,שבנו אל המיניבוס וחזרנו לנהריה
עייפים ,שבעים ומרוצים .האווירה בטיול הייתה נפלאה.
המון תודה לראש העיר נהריה מר ג'קי סבג ,שהקצה לנו
מיניבוס ,ולאנשי עמותת איל"ן – ליו"ר סניף איל"ן בנהריה
סימונה בלסון ,למתנדבים ,לילדים ולמשפחותיהם היקרות,
שהוכיחו שוב שאנו משפחה חמה ומגובשת.

סניף עפולה
סניף נהריה
אירוע הרמת כוסית לכבוד פרידה ממנחם הרמתי,
עפולה
סניף
יו"ר
השנה
ראש
מאת :עינב עזרא ,עו"ס בית הספר יובלים וסניף עפולה
מאת :סימונה בלסון ,יו"ר סניף נהריה
השנה לקראת החגים המתקרבים החלטנו ,בהנהלת סניף נהריה,
לארגן מפגש חגיגי לחברי הסניף .זאת לעומת מנהגנו בשנים
עברו לצאת לטיול עם כל חברי הסניף ומשפחותיהם או להכין
עבורם חבילות שי לכבוד החג.
המפגש המרגש והחגיגי נערך במבנה המחודש של ויצ"ו נהריה.
את האולם קיבלנו ממנהלת סניף ויצ"ו בזכות שיתוף הפעולה
הנפלא שאנו מקיימים עמם.
למפגש הזמנו את ורד שור ,עו"ס מרחב צפון ,והיא כיבדה אותנו
בנוכחותה ,ענתה לשאלות שהופנו אליה במעמד זה ,התעניינה
בשלום המשפחות וכמובן שיבחה מאוד את קיומו של המפגש.
האירוע היה נפלא ומרגש .בירכתי את הנוכחים לקראת השנה
החדשה והגשתי שי צנוע לכל המטופלים והמתנדבים .המתנות
נרכשו בבית מרים ,הבית של איל"ן שבו יוצרים דברים נפלאים.
הכיבוד היה עשיר ומלא בדברים טובים :תפוח בדבש ,רימונים ,יין
לקידוש ,עוגות פירות ועוגה צבעונית וטעימה שהכינה אימא של
התאומות אוריין ואוראל .אילן ,אביהן של התאומות ,בירך על פרי
הגפן ועל פרי העץ וייחל לכולנו לשנה מתוקה ומלאה בכל טוב.
בתקווה שבשנה הבאה נוכל שוב לערוך מפגשים דומים וטיולים.
שתהיה לכולנו שנה טובה וגמר חתימה טובה!

בתאריך  9.7.2015נערך טקס מרגש במיוחד – פרידה ממנחם
הרמתי עם פרישתו מתפקיד יו"ר סניף איל"ן בעפולה ,תפקיד
שמילא בהתנדבות כמעט שלושים שנה.
הקשר של מנחם עם איל"ן החל בשנות השמונים כאשר רעייתו
רינה ,שהייתה מורה ,סיפרה לו על תלמיד שלה ,נכה שהיה זקוק
לתרומת מחשב .מנחם הצליח להשיג לו את המחשב המתקדם
ביותר באותן השנים .כיום אותו תלמיד מחזיק בתואר שני בכלכלה
ומנהל צוות של עשרה אנשים בשירותי הבריאות במחוז הצפון.
מנחם ניהל את סניף איל"ן בעפולה לצד רעייתו רינה .יש לו
קשרים הדוקים עם גורמים בקהילה ,עם משפחות ילדי איל"ן ועם
הבוגרים .הוא ארגן את מצעד הפרוטות בעיר ,התרים תרומות
משמעותיות לטובת תלמידי יובלים ופועלו הנרחב כולל עוד
דברים רבים וטובים שקצרה היריעה מלהכיל.
באירוע הפרידה שהתקיים בבית הספר יובלים נכחו בני משפחתו
של מנחם .בטקס נשאו דברי ברכה ותודה מר שמעון צוריאלי,
מנכ"ל איל"ן; גב' ענת לוי ,סמנכ"לית; מר אבנר עוקבי ,העו"ס
הראשי באיל"ן; מר שלמה מליחי ,סגן ראש העיר עפולה; מר
יהודה גלברג ,מנהל בית הספר יובלים; מר אלי פיס ,היו"ר הנכנס
של סניף איל"ן בעפולה;
העובדת הסוציאלית הגב' עינב
עזרא; וכיתת יסמין עם המחנכת
נטלי ,שהקדישו למנחם שני
שירים וריגשו את הנוכחים.
מנחם אמנם נפרד מתפקיד
יו"ר הסניף ,אך הוא ממשיך
להתנדב בסניף .אנו מאחלים
למנחם ולרינה שנים רבות של
בריאות איתנה ומקווים שימשיכו
לתרום לקהילה.
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סניף עפולה
קייטנת המשך באשכול
יובלים עפולה
גני
מאת :ארנה חורי
אשכול גני יובלים עפולה הוא מסגרת חינוכית טיפולית הקולטת
בשעריה ילדים בני  7–3עם צרכים מיוחדים מרחבי הצפון ,ביניהם
ילדים עם שיתוק מוחין.
זו השנה השלישית ברציפות שבה אנו מקיימים קייטנה בת שבוע
מיד עם תום שנת הלימודים .כך הילדים זוכים לשבוע נוסף של
פעילות מהנה ,עשירה ומגוונת ,ולהורים מתאפשר שבוע נוסף של
שגרה בטרם יתפנו מכל עיסוקיהם כדי להשגיח על ילדיהם בזמן
החופשה ולטפל בהם.

סניף פתח תקוה
חשיפה
ערב
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף פתח תקווה
עיריית אלעד הזמינה את צוות סניף פתח תקווה להשתתף
בערב חשיפה של נותני שירות למשפחות עם ילדים בעלי צרכים
מיוחדים .בערב נכחו נציגי ארגונים רבים נותני שירות ,מתוך העיר
אלעד ומחוץ לה .האירוע נועד לחשוף ולהנגיש למשפחות מידע
חשוב על זכויותיהן ועל שירותים ייחודיים העשויים לסייע להן.
המשפחות שביקרו באירוע עברו בין הדוכנים וקיבלו מידע ומענה
לשאלותיהן .לאחר מכן התכנסו כולם לשיחה עם ראש העיר ועם
נציגי מחלקות הרווחה והחינוך ולשמיעת הרצאה מפי רב.

קיומה של הקייטנה מתאפשר בין השאר בזכות התרומה הנדיבה
של ארגון איל"ן ,הנערך לכך מדי שנה ומקצה לנו מסגרת
תקציבית מכובדת .תרומה זו מאפשרת לנו לשכור את שירותיהם
של אנשי מקצוע מעולים המפעילים את הילדים ,משמחים אותם
ומסבים להם הנאה רבה .התרומה מאפשרת לנו גם לרכוש ציוד
מתכלה וציוד קבע שמיועדים אף הם להפעלת הילדים.
איל"ן הוא גורם בעל חשיבות ראשונה במעלה לקיומו של שבוע
פעילות מבורך זה מדי שנה .על כך נתונה לאיל"ן הערכתנו הרבה
ואנו מבקשים להביע תודה גדולה מהילדים ומהוריהם!
לאורך שנות פעילותו של אשכול גני יובלים אנו עדים לתרומות
נוספות של איל"ן למען רווחת הילדים .דוגמאות לכך הן מימון
הסעות ברכבי נכים בטיולים שיצאנו אליהם וכן שיתופי פעולה
אחרים לאורך שנת הלימודים .ילדי אשכול יובלים והוריהם נהנים
שנים רבות מהמעורבות הבולטת ורבת המשמעות של איל"ן
בהוויה החינוכית והטיפולית של המסגרת ,ומקווים לשנים רבות
נוספות של שיתוף פעולה פורה ומוצלח!

הדוכן של איל"ן בערב החשיפה

מזכירת סניף פתח תקווה ריקי הלל ועו"ס הסניף מלי ברקוביץ
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ערב חלוקת מלגות 2015
תקווה
פתח
בסניף
מאת :מלי ברקוביץ' ,עו"ס סניף פתח תקווה
בסוף חודש אפריל ערך סניף פתח תקווה ,כמדי שנה ,טקס חלוקת
מלגות לתלמידים ולסטודנטים ממטופלי הסניף .את הטקס
המרגש ,בהנחיית יו"ר הסניף הגב' מלכה מכנס ,כיבדו בנוכחותם
ראש עיריית פתח תקווה איציק ברוורמן ורעייתו דפנה ,נשיאת ארגוני
המתנדבים; מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי; סמנכ"לית מנהל וארגון
ענת לוי; והעו"ס הראשי החדש באיל"ן ,אבנר עוקבי .באולם מתנ"ס
עולמות ,שם נערך האירוע ,נכחו מקבלי המלגות ובני משפחותיהם,
מתנדבי איל"ן פתח תקווה ,תורמי המלגות ואורחים נוספים.
ראש העיר ומנכ"ל איל"ן שיבחו
את סניף פתח תקווה ואת
הפעילות המבורכת הנעשית
בו לאורך השנים .חמישה-
עשר תלמידים וסטודנטים
קיבלו מלגות לרכישת צורכי
לימוד .בחלק האומנותי של
הערב הופיעה בשירה ובנגינה
הזמרת הצעירה ליבי פנקר,
בוגרת תוכנית הטלוויזיה "בית
ספר למוזיקה".
אין ספק שהיה זה ערב מוצלח
ומרגש והוא זכה לתשבחות
רבות מקהל הנוכחים.

סניף רמת גן
מרכז הספורט :המיזם
לפיתוח ענף הבוצ'יה בישראל
2015
קיץ
טורניר
–
מאת :רונית שמש-וייסלר ,רכזת מיזם הבוצ'יה
בבוקר ה 4.8.15-התקיים באולם הספורט לנכים בראשון לציון
טורניר בוצ'יה ראשון מסוגו .הטורניר נערך במסגרת המיזם
לפיתוח ענף הבוצ'יה בישראל ,הפועל בשיתוף עם המוסד לביטוח
לאומי .הוא כלל שמונה מסגרות בוצ'יה והשתתפו בו  35שחקנים.
על פי תקנון הטורניר שיחקו הקבוצות בארבעה מגרשים במקביל.
החלוקה לקבוצות נעשתה בהגרלה לפני פתיחת המשחקים.
במשחקי התחרות שיחקו שלושה נגד שלושה .במקום השלישי
זכתה הקבוצה ממעון רנד בטירה ,במקום השני זכתה הקבוצה
של מרכז היום איל"ן תל אביב ,ובמקום הראשון זכתה הקבוצה של
ראשון לציון .מגן הצטיינות הוענק לקבוצה של מרכז היום איל"ן
תל אביב ,שאותה מדריך השחקן גידי מוסאי ,על פועלה במהלך
השנה ועל פיתוח הענף בה .בתום המשחקים התקיים משחק
ראווה בין איל"ן רמת גן לאיל"ן חיפה.
את הטורניר כיבדה בנוכחותה נציגת הקרן לפיתוח מפעלים
מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי ,כרמלה קורש-אבלגון.
האווירה בטורניר הייתה ספורטיבית ומהנה וניכר כי המשתתפים
התאמצו והשתדלו מאוד להגיע להישגים.

היו"ר מלכה מכנס מעניקה תעודת הוקרה
לזמרת ליבי פנקר

תודה מיוחדת מגיעה למועדון ראשון לציון על האירוח הנפלא,
הארגון והסדר במהלך הטורניר .תודות מגיעות גם לצוות
השופטים על הרצינות הרבה והמקצועיות וכן לצוות המדריכים על
ההשקעה וההתמדה בפעילות לאורך כל הדרך.
אנו מאמינים כי האירוע תרם רבות הן לשחקנים והן למדריכים
בכלל המסגרות ,עזר למנף את הענף והעלה את ההישגיות בו.
אנו מקווים כי הטורניר מסמל את תחילתה של מסורת ובפעם
הבאה שיתקיים תוכפל כמות המשתתפים בו.

מימין לשמאל :אבנר עוקבי ,שמעון צוריאלי ,איציק ברוורמן ,מלכה מכנס,
מלי ברקוביץ' ומזכירת הסניף ריקי הלל

הסטודנט גיא גולן מקבל המלגה ואריק הרפז ,תורם המלגה
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סניף רמת גן
תשובה של ספורט הנכים
המלאכיות
מאת :אברהם
היוזמה להקמת מרכז ספורט לנכים ברמת גן לצורכי שיקום
הייתה רובה ככולה יוזמה של נשים .הראשונה לפעול בנושא
הייתה בטי דובינר ,שאף שאינה שולטת בשפה העברית
הצליחה לתקשר עם הסובבים אותה ,הן באיל"ן והן מחוץ לו,
באנגלית .אשת מפתח נוספת היא התורמת המייסדת ,המחזאית
והעיתונאית האמריקאית בלה ספיבק .בלהט העשייה שלהן
קידמו המתנדבות את התפתחות המועדון במשך למעלה
מחמישים שנות קיומו.
רבים זוכרים את פועלן של לאה רפפורט ,שהייתה גזברית איל"ן,
ושל חנה לאור ,אחות רחמנייה במקצועה וכיום יו"ר איל"ן תל
אביב .בשנות החמישים הן ורבות כמותן היו מתרוצצות בימות
גשם וסערה ומחסנות את הילדים נגד מחלת הפוליו במחנות
העולים החדשים ,שזה עתה הובאו ארצה ושוכנו באוהלים מוקפי
בוץ .אישיותה האנרגטית של חנה לאור מניעה אותה גם בימים
אלה להקים מפעלי שיקום חדשים לנכים .היא אינה מסתפקת
בעשייתה עד היום ומקדמת כעת הקמת מרכז יום מיוחד בתל
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אביב לנכים קשים שנכותם מונעת מהם להשתלב בשוק העבודה
והחברה .המיזם הזה נמצא כיום בשלבים מתקדמים.
אחד התפקידים החשובים במרכז הספורט הוא ניהול הכספים
והגזברות ,ואותו מילאו באופן מסורתי נשים .לאה רפפורט הייתה
גזברית המרכז במשך תקופה ארוכה .כעבור כמה שנים עברה
הגזברות לידיה של מתנדבת פעילה ,תמר שטראוס ,שפרט
לתפקידה זה שימשה גם יושבת ראש איל"ן ברעננה .בתקופת
פעילותה כגזברית צמח המועדון מחמישים חברים בשנותיו
הראשונות לכאלפיים חברים כיום ,ומרביתם הצליחו להשתלב
בחיי העבודה והחברה בישראל .הכנר יצחק פרלמן הוא אחד
מבוגרי המועדון ,ובין הבוגרים אפשר גם למנות שופט מחוזי ,חתן
פרס ישראל ,בעלי מקצועות חופשיים ועוד.
תמר ,המקרינה אופטימיות ושלווה ,היא גם חברת הנהלה בכירה
בוועד המנהל של עמותת איל"ן .היא מביאה איתה ניסיון עסקי
וארגוני של שנים רבות בתעשייה.
אין זה מפתיע שהעמותה המקדמת ערכים של חמלה ואנושיות
מופעלת על ידי נשים כתמר שטראוס ,לאה רפפורט וחנה לאור,
נשים שהן דוגמה ומופת.

סניף תל אביב
נופש סוף שבוע למשפחות גן און
"גן שלנו מה נפלא הוא ...לנו טוב בו עד
שפיים
בקיבוץ
מאוד"
מאת :סילבינה פרוינד ,מנהלת איל"ן תל אביב
מאת :חנה לאור ,יו"ר איל"ן תל אביב

איל"ן תל אביב מארגן מדי שנה נופשון למשפחות לילדים עם
מוגבלויות פיזיות .הנופשון מתקיים בסוף הקיץ בבית ההארחה
בשפיים ומיועד לשמונים משפחות .השנה הצלחנו לשתף גם כמה
משפחות מאיל"ן כפר סבא והן נהנו מאוד מהפעילויות המגוונות
ומהיציאה מהשגרה.
הולדת ילד עם מוגבלות פיזית מצמצמת במידה רבה את
פעילויות החוץ של המשפחה .הטיפול היומיומי הקשה מוביל
לשחיקה נפשית ולתשישות פיזית ונושא עמו מגבלות רבות
בהיבט החברתי של בני המשפחה .היציאה לחופשה משפחתית
מאפשרת להם לחוות חוויה נורמטיבית ולהכיר משפחות במצב
דומה.
במהלך סוף השבוע של הנופשון המשפחות נהנות מבילוי בפארק
מים ,מפעילויות ומהופעות מגוונות ,ובמיוחד מיצירת קשרים
חברתיים.
הנופשון מספק למשפחות רגעים של שמחה והנאה ומסייע לחיזוק
הקשר בין ההורים לילדים המוגבלים ,והמשתתפים בו מצפים לו
בכיליון עיניים מדי שנה.

אירחתי משפחה משווייץ לסיור בגן און ,גן המיועד לילדים בעלי
לקויות פיזיות בני .7–3
אורחיי התפלאו ונדהמו למראה הציוד החדיש והמתקדם שאיל"ן
תל אביב רוכש עבור ילדי הגן .בכניסה לגן ניצב קיר ארוך ועליו
אביזרים רבים – מברשות ,כדורים ועוד מגוון פריטים במרקמים
שונים .הקיר עורר את סקרנות האורחים והסברתי להם שזהו "קיר
תחושה" .למרבית ילדי הגן יש חוסר בוויסות החושי .האביזרים
שעל הקיר ומרקמיהם השונים יוצרים גרייה חושית ובכך מסייעים
לילדים לאזן את הוויסות החושי .בחרנו ליצור קיר כזה דווקא
בכניסה לגן כדי שהילדים יחוו אותו באופן יומיומי ,כשהם מגיעים
לגן.
בהמשך הסיור נדהמו אורחיי לגלות ילדים "גדולים" ,בני חמש
ומעלה ,הלומדים "נהיגה" .הילדים לומדים כיצד לנהוג בכיסאות
גלגלים חשמליים שמסייעים להם להתנייד בקלות רבה יותר,
למען רווחתם בעתיד מחוץ לגן.
הסיור אמנם השאיר רושם עמוק על האורחים ,אבל לא רק
עליהם .גם אני מתרשמת בכל פעם מחדש עד כמה הציוד החדיש
והיקר שרוכשים באיל"ן תל אביב עבור הילדים מסייע להם
להתמודד בקלות ,בנעימות ובכבוד עם המכשולים בחייהם.
בברכת שנה טובה ,שנת בריאות והמשך עשייה למען האחר.
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סניף תל אביב
בית ספר ונצואלה

קייטנת ארצות ועמים

השנה החליט צוות בית הספר ונצואלה קלישר כי הנושא של
קייטנת החופשה יהיה "ארצות ועמים" .אנשי הצוות עמלו על
פעילויות מותאמות לתלמידים ,כאלה שיאפשרו להם לחוות את
התוכן הנלמד במגוון דרכים יצירתיות .כך יצאה הקייטנה לטיול
מרתק ברחבי העולם ,ובכל שבוע עסקה ביבשת אחרת ובארצות
אחרות .בכל מדינה שהתלמידים מבקרים בה הם מאזינים
למוזיקה ,רוקדים ,משחקים ,יוצרים ,מבשלים ומאזינים לסיפורים
הקשורים למדינה הזאת .עד כה קיבלנו תגובות נלהבות מאוד על
הפעילות מהצוות המפעיל את הקייטנה ,מהתלמידים ומההורים.
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מרכז היום
לציון
בראשון
הבוצ'יה
טורניר
מאת :דניאל בסלוב ,חבר מרכז היום איל"ן תל אביב
לטורניר הבוצ'יה בראשון לציון יצאנו ארבעה חברים מהמרכז:
כפיר ,נטלי ,סבטלנה ואני .אני זילברמן ,מנהלת המרכז ,ונועה יצאו
איתנו כמלוות וגידי כמאמן.
שיחקנו נגד מעון גילה מירושלים וניצחנו  .0–10שיחקנו גם נגד
"צעד קדימה" מירושלים וניצחנו  .0–9עלינו לגמר ולצערי הרב
הפסדנו לראשון לציון  ,1–9וזכינו במקום השני.
החוויה הייתה כיפית מאוד ומיוחדת .היו בטורניר אנשים מכל רחבי
הארץ .התרגשתי מאוד שהגענו לרמה הזו והתרגשתי גם לשמוע
את כל המחמאות והתגובות הטובות שקיבלנו.
הציעו לי להצטרף לנבחרת של מרכז הספורט של איל"ן רמת
גן ,מרכז ספיבק ,וזה גרם לי גאווה גדולה – הבנתי שההשקעה
וההתמדה השתלמו.
אני רוצה להודות לגידי ולאני מנהלת המרכז שתמכו ,השקיעו
והאמינו בנו .בזכותם הגענו ונגיע למקומות כאלה.

סניף תל אביב
העיתונות
תחום
הכרת
מאת :מיכאל אטיאס ,מדריך ראשי ,מרכז היום לנכים
בוגרים איל"ן תל אביב
זה כשלושה חודשים נערך במרכז היום קורס העוסק בהכרת
העיתונות .השיעורים מתקיימים מדי יום חמישי ובהם אנו לומדים
מה מטרותיו של עיתון ,מהם יעדי תפוצה (רייטינג) ומה השיטות
להגדלת התפוצה ,מה תדירות ההוצאה לאור של העיתונים
השונים (יומון ,ירחון ושבועון) ועוד.
במסגרת הקורס המשתתפים מקבלים מטלות .עליהם למשל
לבדוק מה פירושם של מושגים מתחום העיתונות כגון "ברווז
עיתונאי" ,להביא למרכז את עיתוני סוף השבוע ולנתח בשיעור
את ההבדלים בין העיתונים .במהלך הקורס זכינו גם לביקורו של
עיתונאי במרכז היום :בסיוע חבר המרכז יוסי סלמן ביקר אותנו
ברוך קרא ,הכתב הבכיר לנושא משפט מערוץ  ,10והרצה לנו על
עבודתו.
הפעילות בשיעורים מגוונת מאוד .מתוך ההשתתפות הפעילה
של החברים בשיעורי העיתונות המצאנו שם לעיתון אינטרנטי
– "עכשיוון" .אחד החברים התבקש לחפש בארכיוני העיתונות
ולהשיג שלוש כותרות מאירועים מיוחדים בעבר כגון רצח קנדי או
מבצע אנטבה .באחד השיעורים ערכנו ,על פי הצעתו של כפיר,
משחק תפקידים לסיטואציה שבה ראש עיר נסחט על ידי מתחרה
שמבקש להחליף אותו ולצורך זה מבקש להדליף מידע לעיתונאי.
קצרה היריעה לפרט את כל מה שקורה בשיעורים ,אך בהחלט יש
בהם תהליך משמעותי של למידה.

אלון שרפיאן ומשה עגיב ,חברי מרכז היום ,עם מיכאל אטיאס ,מדריך ראשי
במרכז היום ומנחה בסדנה
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מטיילים ביחד במתחם
שרונהברנחהחדש
מאת :מיכל
ביום חמישי קצת לפני ראש השנה האחרון הוזמנו חברי מרכז
היום למתחם שרונה בת"א לערב פיוטים וסליחות עם התזמורת
האנדלוסית של אשדוד.
הגיעו חמש בנות :יעל,טל ,אולגה ,אנה ומיכל.
למרות שהיה מאוד חם היה ערב נחמד ומיוחד .שרנו את השיר
"אדון הסליחות" שכולנו מכירים ושמענו עוד הרבה פיוטים.
תודה לאני ולמיכאל שחשבו על הערב הזה.
נשמח שיהיו עוד ערבים מהסוג הזה .נקווה שבפעם הבאה תהיה
היענות גדולה יותר של החברים.

ללכת עם המגש לכל מקום

מיחם בהישג יד

ליצור צורות בלי להתאמץ

להגיע לחפצים בלחיצת כפתור
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