מועדון מטייל נגיש באידן
קבוצת חברי אילץ חיפה המתגוררים בקהילה
יצאה לטיול נגיש ראשון מסוגו ברמת הגולן

חברי איל״ן חיפה בסיור מודרך במעלה גמלא.

איל״ן חיפה פועל למעלה מ 65-שנה עבור
נכי איל״ן ומשפחותיהם במיגוון של פעילויות,
שירותים ומסגרות .סניף איל״ן חיפה מקיים
פעילויות מגוונות בקהילה ונווה איל״ן חיפה
בקריית חיים הינו מיתחם שובה עין ומחמם לב
המציע שירותי דיור )בית קסלר( ,מרכז יום
שיקומי תעסוקתי )בית מרים( ושירותי שיקום
וספורט )מרכז שיקום וספורט איל״ן חיפה(.
בשבוע שעבר יצאה לראשונה קבוצה של 15
חברי איל״ן חיפה המתגוררים בחיפה ,הקריות
והסביבה לטיול נגיש ברמת הגולן אשר כלל
סיור מודרך במעלה גמלא ,ביקור ביקב רמת
הגולן בקצרין וקינוח במסעדת "אלטיס" במקום.
הקבוצה שחבריה בגילאי  21-45יצאו מנווה
איל״ן חיפה בקריית חיים ,באוטובוס נגיש ומד 
ריך מהחברה להגנת הטבע התלווה אליהם רוב
הטיול.
"אנו מזהים כי הצורך החזק ביותר של קהל
היעד שלנו הוא הצורך החברתי .כיוון שמדובר
באנשים שרמתם השכלית תקינה אך הם שבויים
בגופם הרי שהצורך קיים כמו אצל כל אחד
מאיתנו אך ההזדמנויות למפגשים חברתיים
מצומצמות" ,מסבירה ענת שפלר ,עו״ס בסניף
איל״ן חיפה" ,מטרתנו היא ליצור הזדמנויות

)צילום :ספיר שקד(.

שכאלו ,הן במועדונים חברתיים שאנחנו מקיי 
מים הן בקייטנות ובמחנה קיץ והן בטיולים
מונגשים כגון אלה".
"הטיול התאפשר תודות לתרומת בז״ן אשר
הכירו בחשיבות הפרוייקט ובעלויות הגבוהות
הכרוכות בו ותרמו למימושו" ,אומרת שרונה
שנהר ,מנהלת סניף איל״ן חיפה" ,כמו כן
השתתפו בטיול מלווים מתנדבים של חברת
החשמל בחיפה אשר יצרו קשר מדהים עם חברי
איל״ן ועל כך תודה מעומק הלב .כולי תקווה כי
הטיול הוא הסנונית הראשונה למועדון מטיול
נגיש אשר יוכל לקיים פעילות תכופה במהלך
השנה לטובת חברי איל״ן חיפה בקהילה .נשמח
לקבל תמיכה כספית לפרוייקט מכל גורם שרואה
בחשיבותו".
"אף פעם לא הייתי ברמת הגולן" ,סיפר אחד
מחברי הקבוצה לספיר שקד ,מארגנת הטיול
ורכזת קהילתית מרחבית בסניף איל״ן חיפה,
"הכרתי את אריק ומור ,מתנדבים עם לב רחב
ויכולת נתינה )מתנדבי חברת חשמל( והוספתי
אותם לפייסבוק שלי" ,אמר אחר .אחד המתנד 
בים הטיב לומר "הטיול הוא במה המאפשרת
יצירת קשרים ושותפות נכונה ובריאה גם לי
כמתנדב".

