®¯¢Ú© ÌÈÚ‚Ù ÌÈ„ÏÈÏ ÈÏ‡¯˘È „Â‚È‡ ≠ Ô¢ÏÈ‡ ÔÂÚÈ„È
‚Â¢Ò˘˙ ¯ÈÈ‡≠ÔÒÈ ¨≤∞∞∂ ÏÈ¯Ù‡≠Ò¯‡Ó ≤≤ ßÒÓ ÔÂÈÏÈ

„·¯ ¯¢ÂÈ‰
אפתח בדברי תודה וברכה
לכבוד נשיא המדינה
מר משה קצב ורעייתו
גילה ,שגם השנה פתחו
במעונם הנשיאותי את
יום ההתרמה השנתי
של איל"ן ,והקרינו עלינו
חום ולבביות.
בימים אלה אנו עוסקים
בסיכום תוצאות "מצעד
הפרוטות" לשנת .2006
כידוע לכם ,משרד החינוך מעוניין לצמצם את ימי
ההתרמה ,ולגרום לכך שכמה עמותות יבצעו התרמה
במשותף  -בין היתר ,בגלל תחושת הרוויה הקיימת
בציבור .עמדתנו ,כפי שהובעה בפני כל הגורמים ,היתה
כי יש לתת לאיל"ן לקיים יום התרמה שנתי ללא
שותפים .ואכן ,השנה הצלחנו במשימה :על פי נתונים
ראשונים מהכנסות יום ההתרמה נראה שהתוצאות
השתפרו במידה מסוימת לעומת השנה שעברה.
זו ,כמובן ,ההזדמנות להודות לכל אלפי המתנדבים
ברחבי הארץ שעובדים משך כל השנה ,ובמיוחד
בתקופת "מצעד הפרוטות" ,ללא לאות ומתוך תחושת
שליחות  -יישר כוח.
השנה המשכנו בשילובו של המגזר העסקי ,וזה הזמן
והמקום להודות למר אלי יונס ,מנכ"ל בנק "מזרחי
טפחות" ,שהרים תרומה נכבדה ופרש את חסותו על
כל תשדירי הרדיו .כמו כן ,תודה לכל אותם אנשי
עסקים וחברות עסקיות שתרומותיהם מהוות ,למעשה,
השלמה למערכת ההתרמה הכללית ובזכותן נוכל לפעול
ולו במעט לשיפור רווחתם של מטופלי איל"ן.
במסגרת תוכנית העבודה השנתית של העמותה נכנס
פרויקט המחשוב המרכזי לפעולה .פרויקט זה מחייב
שיתוף פעולה מצד כל הסניפים והמוסדות ,ואנו מקווים
שבכוחות משותפים נצליח להטמיע את המערכת בלוח
הזמנים שנקבע  -ובכך ניכנס לעידן חדש שיביא תנופה
לארגון .אני שב ומודה לכל העוסקים במלאכה.
בשנים האחרונות יזמו כמה סניפים הקמת להקות
ריקוד בכיסאות גלגלים .פעולה זו היא דוגמה של
פרויקט ייחודי ,הנותן מענה לצרכים שיקומיים
וחברתיים כאחד .אנו מברכים את היוזמים והפעילים
בתחום ,ומבקשים להעמיק ולהרחיב פעילות חשובה
ומבורכת זו.
לסיום דבריי אחזור ואברך את כל המתנדבים הפעילים
באיל"ן ומחוצה לה ,שעוזרים לארגון לעמוד ביעדיו.
אנו מקווים שנצליח להרחיב את שורות המתנדבים,
כדי שנוכל להרחיב את הפעילות ונקל במעט על הנכים
ובני משפחותיהם.
חיים פרייליכמן
יו"ר הנהלת איל"ן

ÒÈÙ≠ÊÙ ¯ÈÙÂ‡ ¯˘‰ ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó ¨ÒÂ‡¯Ë˘ ¯Ó˙ ß·‚ ¨ÔÈÈË˘·Ï ‰¯˘ ß·‚ ∫®ÔÈÓÈÓ© ÌÈ„ÓÂÚ
¨ÂÓÁ Ô· È¯‰ ¯Ó ¨ÔÂÓÈÓ ÒÈÏ‡ ß·‚ ¨ÔÓÈÈ‰ Ú·˘ÈÏ‡ ß·‚ ÌÈ¯È˜È‰ ∫ÌÈ·˘ÂÈ ÆÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯Â
‚···Ï ‰·‰Ê ß·‚Â ¯ˆÈßÊÈÂ ˙È¯È‡ ß

˙˜Ú‰ Ò˜ËÂ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰
≤∞∞µ ˙˘Ï ¢Ô¢ÏÈ‡ ¯È˜È¢ ¯ÂËÈÚ
ב– 1בנובמבר  2005התקיימה במלון "שרתון מוריה" בתל אביב האסיפה הכללית
השנתית של עמותת איל"ן ,בהשתתפות  130נציגים מכל הסניפים בארץ.
באסיפה נמסרה סקירה על הנעשה בעמותה ,ורו"ח חיים פרייליכמן ציין שנה בתפקיד יו"ר
איל"ן .מר פרייליכמן ציין בדבריו את העשייה המרובה ,שאותה למד להכיר היטב במסגרת
סיוריו בסניפים ובמוסדות השונים וכן במפגשים שקיים עם המתנדבים והנכים כאחד.
בדבריו קרא לצרף חברים חדשים לפעילות בסניפים ובמוסדות .בנוסף אושרו באסיפה
הדו"חות הכספיים של העמותה לשנת .2004
בחלקו השני של האירוע הוענק עיטור "יקיר איל"ן" לשישה מתנדבים ותיקים .הטקס
הסתיים בברכתו של שר הפנים ,מר אופיר פז פינס ,שעמד בדבריו על קורות חייהם של
היקירים ותרומתם למדינה ולקהילה .שר הפנים ציין את תרומתה של עמותת איל"ן
לעיצוב פני החברה בישראל ,ואת החשיבות הגדולה שהממשלה מייחסת לאיל"ן ולעמותות
נוספות דוגמתה .תודתנו נתונה למלון "שרתון מוריה תל אביב" על אירוח האסיפה הכללית
ותרומתו לאיל"ן לקיום האירוע.

˙ÂÓÂ‡˙ Ï˘ Ô¯ÂÙÈÒ
·¢˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ¢ ˙ÁÈ˙Ù Ò˜Ë
˘ÌÈÏ˘Â¯È· ‡È˘‰ ˙È·· ÌÈÈ˜˙‰
Ï˘ ÔÓ‡ ¨Ï˜¯Ù Âß‚ ß·‚ ‰¯ÙÈÒ
¯È„˘˙· ˙Â·ÎÎÓ ¯˘‡ ˙ÂÓÂ‡˙‰
‡˙ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÏÚ ¨Ô¢ÏÈ
¢˘„ÁÓ ÌÂÈ ÏÎ ÁˆÏ¢ ˜·‡Ó‰Â

‰ÈÓÂ ‰Ï‡ ˙ÂÓÂ‡˙‰

Ï˜¯Ù Âß‚ ∫˙‡Ó

אלה ומיה נולדו פגות בחודש מארס .1999
כמו כל התינוקות סביבן הן התעוררו
בלילה לאכול ,ישנו הרבה ,ידעו לזהות את
אמא ואבא ,הגיבו לקול שלנו והכל נראה
כרגיל .עם הזמן התחלנו להבין שאלה,
שנולדה דווקא במשקל הגבוה יותר,
מאחרת להתפתח .בגיל שנה קיבלנו שם
לבעיית ההתפתחות שלה  -שיתוק מוחין.
מכאן הבנו שהיא לא כמו כולם ,וכאן גם
התחיל המסע שלנו .כמו הרבה אנשים ,גם
לנו היו סטריאוטיפים יותר מאשר ידע .לאט
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לאט הבנו שמה שיעזור לאלה זה לא תרופה אלא הרבה אהבה ,עבודה קשה,
התמדה ואמונה .בגיל שלוש וחצי ,כשחזרנו מביקור אצל משפחתי באנגליה,
באה ההבנה גם מאלה .בדרך ,במטוס ,היא שאלה" :אמא ,מה זה ילדה נכה?".
פתאום הנכות הפכה להיות המציאות שלה .וכמובן ,גם המציאות שלנו.
ואז הגענו ל"גן ספיבק" של איל"ן .לאלה לא היה קל בהתחלה .התאומה
שלה ,מיה ,הלכה לגן רגיל ,והיא מצאה את עצמה במסגרת מיוחדת .אך בגן
איל"ן ברמת גן העמידו בפני כולנו מטרה אחת ברורה :לתת לאלה את כל
הביטחון והאפשרויות הטכניות כדי שתוכל ללמוד בגן ואחר כך גם בבית
ספר רגיל.
הצעד הראשון ,תרתי משמע ,היה התרגול ללכת בהליכון.
לא אשכח איך אלה עשתה את "הופעת הבכורה" שלה על
הליכון בחתונה משפחתית ,ואיזו התרגשות היא גרמה לכולנו.
ראינו אותה צועדת על רגליה ומתקדמת לקראת המטרה שלה .למרות
חששותיה מצאה אלה בגן איל"ן בית שני והחלה לפרוח .היא הכירה חברים
טובים וקיבלה הרבה ביטחון ,ובכל בוקר קמה לגן בשמחה ובציפייה.
"גן ספיבק" הפך גם עבור המשפחה כולה לבית ,לאוזן קשבת ולעזרה
אמיתית :כשעברנו דירה הגיע צוות פרא–רפואי לביתנו כדי לעזור לנו
להתאים את הבית לצרכיה של אלה .כשנולד אחיה הקטן כל הגן חגג
איתה ,ועזר לה להתמודד עם הגדלת המשפחה  -כי מה שנראה לכולנו
טבעי לא תמיד עובר על אלה באותה צורה .לפני כשנה עברה אלה ניתוח
להארכת השרירים והגידים ברגליים ,וגם כאן הצוות המסור של "גן
ספיבק" ליווה אותנו בהכנת תוכנית שיקומית ובהתאמת כיסא גלגלים

לרגליים המגובסות ,ובמקביל בהכנת תוכנית שילוב בגן רגיל  -הדבר שלו
כל כך חיכינו כולנו.הדרך לגן הרגיל היתה עבודה קשה עבור הצוות של "גן
ספיבק" ועבורנו .לאחר שנמצא הגן המתאים ,וניתנה לילדי הגן הכנה נכונה
איך לקבל את אלה ,הגיעה השעה הקשה שלה  -ההתמודדות עם מסגרת
חדשה .מסגרת שבה כולם ילדים הולכים ,והיא לא .אלה חששה מאוד
מהשוני שלה ,היא לא ידעה איך תקבל אותה חברה של ילדים רגילים.
אך גם כעת התמיכה ,האהבה והביטחון שקיבלה מ"גן ספיבק" הביאו
לתוצאות מדהימות.
היום אלה הולכת לגן רגיל ברמת גן .יש לה חברים שבאים להתארח אצלה,
וגם היא מבקרת אצלם .היא מכינה את עצמה לכיתה א' בבית ספר רגיל,
שאליו תלך בשנת הלימודים הבאה .עם כל אלה ,גן הילדים נשאר הבית
השני שלה .היא ממשיכה לבוא ,נפגשת עם חברים ,מגיעה פעם בשבוע
לריפוי בעיסוק ועושה הידרותרפיה ופיזיותרפיה במועדון  -ומרגישה שם
כמו מלכה ,בארמון הפרטי שלה.
"גן ספיבק" של איל"ן נתן לאלה קודם כל את האומץ .כשאני אומרת אומץ,
אני מתכוונת למושגים אחרים ממה שכולנו מכירים :אומץ בשביל אלה זה
לכתוב את השם לבד ,אומץ זה לנסות ולצבוע בתוך הקווים ,לגזור בלי עזרה,
להוריד בעצמה חולצה וגם לעשות שלושה צעדים לבד ,בלי הליכון.
אלה יצאה מהגן ילדה שמקבלת את עצמה ,ילדה עם ביטחון עצמי רב
שמאמינה בעצמה וביכולות שלה .היא קיבלה מגן איל"ן כנפיים ,ובעזרת
האנשים שם למדה לעוף .אלה למדה להיות לוחמת ,ולדעת שהחיים
בשבילה הם מלחמה יומיומית שבה היא יכולה לנצח כל יום מחדש.

Ô¢ÏÈ‡ ¯È˜È ¯ÂËÈÚ ˙˜ÂÏÁ Ò˜Ë
ÒÈÙ≠ÊÙ ¯ÈÙÂ‡ ¯˘‰
ÈÎÈÁÓ ‰¯Â˘˙ Ï·˜Ó
Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó
··‡¯ ˘·ÌÈ„ÓÂÚ ÆÚ
©‰ÎÈ¯„Ó‰ ∫®ÔÈÓÈÓ
·¨ÈÏËÈÂ ÏÁ¯ ß·‚ ÊÎ¯Ó
¨ÒÈÙ≠ÊÙ ¯ÈÙÂ‡ ¯˘‰
ÌÈÈÁ Á¢Â¯ Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ
˙Ï‰ÓÂ ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù
‰„ ß·‚ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó
·¯‰Ï‡Ù¯ ∫˙Â·˘ÂÈ ÆÁÈ
‡·¯‰ÏË·ÒÂ Ì‰
‡·Â˜ÈÓÂ

≤∞∞µ ˙˘Ï ¢Ô¢ÏÈ‡ È¯È˜È¢
קטע מתוך דבר הוועדה לבחירת מקבלי עיטור יקיר איל"ן לשנת .2005
בראש הוועדה עומד יו"ר הנהלת איל"ן מר חיים פרייליכמן ,מר שמעון
צוריאלי וחברות הנהלת איל"ן גב' תמר שטראוס וגב' שרה לבנשטיין
"זו הפעם השלישית שבה מוענק עיטור יקיר איל"ן  -אות ההוקרה של
הנהלת העמותה למתנדביה .גם הפעם לא היתה הבחירה קלה ,שכן
לשמחתנו רבים וטובים הם המתנדבים אשר בלטו בתחום העשייה למען
אוכלוסיית נכי איל"ן לאורך שנים .בפעולתם יש משום מתן דוגמה
להתנדבות למען החברה לאורך זמן ובצורה שיטתית  -שלא על מנת לקבל
פרס" .קורות חייהם של מקבלי העיטור שזורים בקורות הארץ הזו מטרום
הקמת המדינה ועד ימינו אלה ,סיפורם מעיד על חיים מלאי עשייה ונתינה
ללא גבול ,ומגלה את פניה של ארץ ישראל היפה והטובה.
"ליבו של איל"ן ,מקור כוחו ועוצמתו טמון במתנדבים הרבים העושים
עבודת קודש ,לילות כימים ,למען רווחת הנכים ,בהתמסרות מוחלטת,
באהבה ובדאגה .פעולתם מלאת החסד משמשת עדות חיה לרוח ההתנדבות
והנתינה בחברה הישראלית.
"אנו גאים בהון האנושי בו התברכנו ונושאים עינינו לעבר המתנדבים
הוותיקים בכל רחבי הארץ בתקווה שעוד שנים רבות נזכה ליהנות
מתרומתם ,וכי הם ישמשו כ'מורה דרך' למתנדבים חדשים אשר יצטרפו
לשורותינו וימשיכו במסורת העשייה למען הזולת שבזכותה ימשיך האיל"ן
לפרוח ולהצמיח ענפים חדשים".
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ירושלים ,ז' באלול התשס"ה
 11בספטמבר 2005
איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים שפועל בהצלחה מזה יותר מ–53
שנה ,הינו אחד מחלוצי הפעילות ההתנדבותית בישראל.
איל"ן הפך את השתלבותם בחברה של בעלי המוגבלויות לאפשרית
ולמתנדביו יש תרומה גדולה בשיקום הנכים ובשינוי יחסה של החברה
הישראלית לבעלי מוגבלויות ,שינוי שדרך ארוכה עוד לפניו עד לשוויון
זכויות מלא.
בזכות המתנדבים הרבים שהתגייסו על מנת לסייע לאיל"ן ,מצליח
הארגון לפעול בכל רחבי הארץ ,בגני ילדים ,בתי ספר ,מרכזי ספורט,
מרכזי שיקום ומעונות ולגעת בליבם של אלפי ילדים שמצליחים
להשתקם ולהשתלב בהצלחה בחברה הישראלית.
אות יקיר איל"ן ניתן לשישה ממתנדבי הארגון שסיפור חייהם שזור
בסיפור חייה של מדינת ישראל .כל אחד ואחת ממקבלי האות עשו
ימים ולילות במשך שנים ,למען הילדים המטופלים באיל"ן ומהווים
בדמותם את התגלמות הישראלי הטוב המשקיע את מיטב זמנו ומרצו
למען החברה.
אני שמח שנפל בחלקי הכבוד לברך את איל"ן ואת מתנדביו ובטוח
אני כי לפני הארגון עוד דרך ארוכה של תרומה וסיוע למי שזקוקים
לכך יותר מכל.
בברכה
אופיר פז-פינס
שר הפנים

‚·¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ ¯Ó ¨ÔÈÈË˘·Ï ‰¯˘ ß
ÒÂ‡¯Ë˘ ¯Ó˙ ß·‚Â ÒÈÙ≠ÊÙ ¯ÈÙÂ‡ ¯˘‰

ÂÓÁ Ô· È¯‰ ¯Ó
הנרי בן חמו נולד במרוקו בשנת  ,1930שם רכש השכלה והקים משפחה לתפארת .טרם עלייתו ארצה התגורר כמה
שנים בצרפת .כבר בחו"ל הביאו אותו אורח חייו ואמונתו להתמסר לפעילות ציבורית–התנדבותית .את פעילותו
בסניף איל"ן בבאר שבע החל בשנת  ,1982ומטבע הדברים מונה לגזבר הסניף ,תפקיד שאותו הוא ממלא עד
היום .מר בן חמו נטל על עצמו לשמור על פעילותו הפיננסית של הסניף ,והיה אחראי על גיוס המשאבים הכספיים
הנחוצים להפעלתו .התנהלות נכונה ועבודה מאומצת שלו ושל חבריו הגדילו את הכנסות הסניף ,וכתוצאה מכך
הורחבו השירותים למען הנכים ואף הוקם מרכז יום חדש ומרווח לנכים בוגרים ששמו הולך לפניו.
בשל אופיו הנעים וחביבותו הטבעית נודע הנרי בן חמו בבאר שבע כסבא טוב ואוהב .הוא מגלה מעורבות רבה
בחייהם של מטופלי איל"ן בעיר :דואג לקיים ביקורים אישיים בבתיהם ,סועד את הנזקקים ,מטה אוזן לבעיותיהם
ודואג לספק מענה לצורכיהם בדיסקרטיות וברגישות רבה ,אם באופן ישיר ואם בעזרת גיוס תרומה מתאימה.
הנרי בן חמו הוא איש מאמין ,שומר מצוות ורב חסד הרואה בפעולתו למען הזולת זכות גדולה שנפלה בחלקו .על
מסירותו יוצאת הדופן ,אשר נותנת השראה לחבריו המתנדבים ,מוענק לו עיטור "יקיר איל"ן" לשנת .2005

‚·ÔÓÈÈ‰ Ú·˘ÈÏ‡ ß
אלישבע היימן נולדה בפולין בשנת  ,1926ועלתה לארץ כתינוקת .את פעילותה באיל"ן החלה בשנת  1967בסניף
נתניה .גב' היימן ניחנה באורך רוח ובנועם הליכות שנתנו אותותיהם בכל מגעיה עם חבריה המתנדבים ועם
המטופלים .בשל סגולות אלה היה זה אך טבעי שבמהרה מונתה לתפקיד המקשרת בין הנהלת הסניף לבין הנכים,
תפקיד שאותו לקחה על עצמה בנכונות ובחפץ לב .יחד עם חבריה בהנהלת הסניף פעלה להקמת שירותי סיוע
ושיקום נרחבים שכללו ,בין היתר ,הקמת קייטנות לילדים נפגעי פוליו ,תוך התמקדות באיכות הטיפול ובהענקת
יחס אישי לכל מטופל.
גם בתקופות הקשות בחייה ,עת שכלה את בנה גיורא ז"ל שנפל בעת שירותו הצבאי ,ובזמן שסעדה במשך שנים
את בעלה אלימלך ז"ל בתקופת מחלתו הקשה ,היא בחרה לא להתכנס בצערה אלא למצוא מזור לנפשה בסיוע לנכי
עמותת איל"ן.
באלישבע היימן גלומות התכונות הנאצלות של מתנדבי איל"ן  -חמלה אנושית מהולה בחום ובאהבה ,ומעל לכל
צניעות ,התמדה והתמסרות .על כל אלה ועוד מוענק לה עיטור "יקיר איל"ן" לשנת .2005

‚·¯ˆÈßÊÈÂ ˙È¯È‡ ß
אירית ויז'ניצר נולדה בפולין בשנת  .1926בנעוריה עברה על בשרה את תלאות השואה ,נכלאה במחנות וצעדה בצעדת
המוות שממנה הצליחה להימלט בעור שיניה .במצב בריאותי ירוד ביותר הגיעה לצ'כיה ,שם מצאה מחסה אצל משפחת
גויים שטיפלו בה והצילו את חייה .לארץ עלתה בשנת  ,1947ולאחר כשנה התגייסה לצה"ל.
במהלך השנים פעלה בהתנדבות לקידום נושאים הקרובים לליבה ,ובין היתר התמסרה בנעוריה לטיפול בעולים
חדשים במסגרת מחנות העולים .לאחר פטירתו של בעלה יסדה קרן לשיקום חדרי הניתוח בבית החולים "איכילוב".
למרות עבודתה ועיסוקיה המרובים מצאה זמן למשימת התנדבות נוספת ,ובשנת  1990הצטרפה לפעילות בסניף
איל"ן תל אביב  -שם היא משמשת כחברה בהנהלת הסניף ,חברה בוועדת העזרה והשיקום ויו"ר קבוצת "בלוך" -
קבוצת המתנדבות הוותיקות של הסניף שאת פעילותה נרתמה לרכז ולהוביל .הקבוצה מקיימת פעולות התרמה שונות
למען הסניף ,ובראש ובראשונה מאמצת את גן הילדים "און" בתל אביב.
לאור הצלחתו הגדולה של פרויקט "גן און" ,ותרומתו המשמעותית לרווחתם ולשיקומם של הילדים ,יזמה גב' ויז'ניצר
את אימוץ גן הילדים החדש של איל"ן בבני ברק וכיום נהנה גם גן זה מסיוע וליווי צמוד של מתנדבות.
על כושר מנהיגותה ויכולתה להוביל ולסחוף אחריה את חברותיה לפעילות מתמשכת כקבוצה מגובשת ,ועל פועלה
למען הילדים במסירות ,בדאגה ובנאמנות מוענק לה עיטור "יקיר איל"ן" לשנת .2005

‚···Ï ‰·‰Ê ß
זהבה לבב נולדה בשנת  1933ברומניה .את פעילותה ההתנדבותית החלה כבר בהיותה תלמידה בבית הספר היסודי,
עת פעלה כמדריכה במסגרת תנועת הנוער "גורדוניה" .בשנת  1983נבחר חיים ז"ל ,בעלה של זהבה לבב ,לראש
עיריית נהריה .גב' לבב הרחיבה את פעילותה הציבורית ,וכאשת ראש העיר הובילה את מערכת ההתנדבות והעשייה
למען הזולת .באותה עת הקימה זהבה את מפעל חייה " -מכון איתן" ,להנצחת שמו של בנה איתן ז"ל אשר נפל
במלחמת "שלום הגליל" .המכון פעל לקידום לימודי המתמטיקה לתלמידים מעוטי יכולת.
אל איל"ן הגיעה בראשית שנות ה– .'90כיו"ר הסניף בנהריה הרחיבה בסיוע חבריה את השירות למטופלים ,פעלה
להקמת מועדונית לילדים ואימצה את "המכון להתפתחות הילד" שליד בית החולים בנהריה ,אשר נהנה מתמיכת
הסניף עד היום.
גב' לבב נבחרה להנהלה הארצית של איל"ן ,והיתה חברה פעילה בוועדת הכספים הארצית .בזכות ראייתה הכוללת,
ובהתאם לתפיסת עולמה ,הגביר סניף נהריה את מחויבותו לערך הערבות ההדדית בעמותה ונרתם לסייע לסניפים
ולמוסדות הנתונים במצוקה כספית .בנוסף הרים הסניף תרומות נכבדות להקמת מוסדות חדשים בעמותה,
בבחינת "כולנו איל"ן אחד".
פעילותה של הגב' לבב היא אות ומופת להתנדבות ולנתינה שלא על מנת לקבל פרס .על מעשיה אלה מוענק לה
עיטור "יקיר איל"ן" לשנת .2005
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‚·ÔÂÓÈÓ ÒÈÏ‡ ß
אליס מימון נולדה בשנת  1926באנטוורפן שבבלגיה ,עלתה לארץ בשנת  1949והשתקעה בעיר צפת .את פעילותה
באיל"ן החלה בשנת  1970כחברה מן המניין בסניף המקומי .עד מהרה התבלטה בשל אישיותה הכובשת ואופייה
הנמרץ ,הפכה לדמות מרכזית בסניף ובשנת  1991נבחרה לשמש כיו"ר .במהלך שנות כהונתה פעלה גב' מימון יחד עם
המתנדבים בסניף לאיתור הילדים הנכים בקהילה ,ולגיוס המשאבים הכספיים והאחרים הנדרשים למימון הפעילות.
גולת הכותרת מבחינתה היתה פתיחת כיתת "יעלים"  -פרויקט שפועל עד היום ,ובמסגרתו נהנים הילדים ממסגרת
שיקומית ייחודית בעלת תכנים שמתאימים לצורכיהם הפיזיים ,החברתיים והרגשיים.
במקביל לפעילותה המקומית שימשה חברה בהנהלה הארצית של איל"ן .במסגרת זו נטלה חלק בקביעת המדיניות
והתוויית הדרך למימוש יעדי העמותה כולה.
גב' מימון היא דמות מוכרת בעירה ,אשר זוכה להערכה רבה על פועלה ועל תרומתה הרבה לקהילה .בצניעות ובענווה
היא פעלה למען איל"ן במשך שנים רבות .על התמסרותה לילדים הנכים ,ועל היותה דוגמה לנתינה באהבה וללא תנאי,
מוענק לה עיטור "יקיר איל"ן" לשנת .2005

‚·È˜ˆÈˆ˘Â¯Ù ‰ÙÈ ß
יפה פרושציצקי נולדה בצ'כיה בשנת  1927למשפחה ציונית נלהבת שעודדה את העלייה לארץ .בשנת  1939הופרה
השלווה עם פלישת ההונגרים לאזור ,ובני המשפחה גורשו מביתם ונשלחו ברכבת לאושוויץ .היתה זו הפעם האחרונה
שראתה את הוריה ודודיה בחיים.
לאחר המלחמה הקימה יחד עם אחותה מרכז לילדים יתומים ,שפעל לרכזם ולהכינם לעלייה לארץ במסגרת "עליית
הנוער" .את הדרך לישראל עשו באונייה ,ולאחר מסע ארוך ומלא תלאות הגיעו בשנת  1947ליעדם .ברוח "בית אבא"
פנתה יפה לסייע לזולת ,ובשנת  1972החלה בפעולתה ההתנדבותית בסניף איל"ן בגבעתיים .עבודת השיקום היתה מאז
ומתמיד בראש מעייניה ,ועל כן ,לצד גיוס התרומות והמשאבים להפעלת הסניף ולמתן הסיוע החומרי למטופלים ,היא
העניקה משנה חשיבות לעידוד ולתמיכה נפשית בנכים ,תמיד היתה נכונה להקשיב באהדה ובסבלנות למצוקותיהם
והקדישה זמן רב למציאת פתרון הולם לבעיותיהם.
בשנות פעילותה הארוכות באיל"ן מילאה גב' פרושציצקי מגוון תפקידים ,ביניהם חברות בוועדות ההסברה והשיקום
הארציות וכהונה של עשר שנים כיו"ר סניף איל"ן בגבעתיים .על פעילותה ארוכת השנים שנעשתה במסירות ,בצנעה
ומתוך תחושת שליחות עמוקה מוענק לה עיטור "יקיר איל"ן" לשנת .2005

ÁÂ¯‰ ÔÂÁˆ
ÌÈÎ ÌÈË„ÂËÒÏ ˙Â‚ÏÓ µ≤ ‰˜ÏÈÁ ÔÓ‚¯· ˘¢Ú Ô¯˜‰
Ô¢ÏÈ‡· È˘‡¯‰ ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ ¨¯ÏÓ ÈÒÂÈ ¯¢„ ∫˙‡Ó

טקס חלוקת מלגות מהקרן ע"ש פאולינה וד"ר אברהם משה ברגמן
התקיים ב– 17בנובמבר  2005במרכז הספורט של איל"ן רמת גן .השתתפו
בו חלק מהסטודנטים מקבלי המלגות בליווי בני משפחותיהם ,יו"ר הנהלת
איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,נאמנות הקרן יו"ר סניף איל"ן תל אביב גב'
חנה לאור וחברת הנהלת איל"ן הארצית ,חברת הנהלת סניף איל"ן נתניה
וההנהלה הארצית עו"ד פנינה אלראי והעובד הסוציאלי הראשי באיל"ן
ד"ר יוסי מלר.
המלגות ,בסך כולל של  151אלף שקלים ,הוענקו השנה ל– 24סטודנטים

הסובלים מנכויות פיזיות שונות .הכספים מיועדים לסייע להם במימון
לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
בני הזוג ברגמן היו ניצולי שואה חשוכי ילדים ,ששנים רבות פעלו באיל"ן
למען הנכים והמוגבלים .הם נתברכו בשתי תכונות בולטות :מעורבות
חברתית מחד ,והערכה רבתי לחינוך ולהשכלה מאידך .בהקמת הקרן
ובהתוויית יעדיה השכילו המנוחים לשלב בין שני התחומים שהיו קרובים
מאוד לליבם ,והעניקו מלגות שיסייעו לסטודנטים בעלי נכויות מוטוריות
ללמוד ולהשיג תארים במוסדות להשכלה גבוהה.

‚·‡È·Ï ˙ÈÏ‚ ˙ÈË„ÂËÒÏ ‰‚ÏÓ ÌÈ˜ÈÚÓ ¯ÏÓ ÈÒÂÈ ¯¢„Â È‡¯Ï‡ ‰ÈÙ „¢ÂÚ ¨¯Â‡Ï ‰Á ß
·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó

„ÈÓ‡ÁÓ ˙‡ÈÁÏ ‰‚ÏÓ ˜ÈÚÓ ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â¯ ¨Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈ
‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÈË„ÂËÒ ¨ÌÁ‡Ù Ï‡ ÌÂ‡Ó
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¢˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ¢ ˙ÁÈ˙Ù Ò˜Ë
˙˘Â¢Ò
˙ÁÈ˙Ù Ò˜Ë ÌÈÏ˘Â¯È· ‡È˘‰ ˙È·· ÌÈÈ˜˙‰ ‰˘ ÏÎ· ÂÓÎ
Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ È˙˘‰ ‰Ó¯˙‰‰ ÌÂÈ
גם השנה נשמרה המסורת של פתיחת "מצעד הפרוטות" ,יום ההתרמה
השנתי של איל"ן ,בבית הנשיא בירושלים .האירוע התקיים ב– 6בפברואר
 2006במעמד מתנדבי איל"ן מרחבי הארץ ,הנהלת העמותה ,תורמים
ואורחים מכובדים.
יו"ר הנהלת איל"ן ,רו"ח חיים פרייליכמן ,עמד על פעולות העמותה למען
הנכים וציין את חשיבות התגייסות המגזר העסקי לסיוע לעמותות בכלל,
ולאיל"ן בפרט .עוד הזכיר מר פרייליכמן את התגייסות התלמידים למבצע
ההתרמה ,ואת הצורך של איל"ן בגיוס משאבים כדי לעמוד ביעדים הרבים
שהוצבו השנה לשיקום הנכים.
נשיא המדינה ,מר משה קצב ,ציין בדבריו את חלקה של איל"ן ב– 50השנים
האחרונות בשיקום הנכים ובשילובם בקהילה .הנשיא הודה למתנדבים על
עבודתם המסורה ,והעלה על נס את הצלחת השיקום כאשר הזכיר את
הספורטאים הנכים שהביאו כבוד למדינה ,ובראשם ברוך חגי שזכה לקבל
מידיו את פרס ישראל לפני שנתיים וחצי .כמו כן הזכיר את האמנים
ואנשי הרוח ,שהגיעו להישגים גדולים ולהכרה ביכולתם המקצועית חרף
המגבלות הפיזיות.
כבוד הנשיא העניק לאיל"ן את התרומה הראשונה ל"מצעד הפרוטות",
וקרא לציבור הרחב בישראל לפתוח את ליבו ואת כיסיו לילדים שיפקדו
את בתי האב ולתרום בעין יפה .בפני המוזמנים הוקרן תשדיר הטלוויזיה
של איל"ן ,ולאחר מכן סיפרה גב' ג'ו פרנקל ,שבנותיה התאומות מככבות
בתשדיר ,על התמודדות המשפחה עם נכותה של הבת ועל מאמצי
השתלבותה בגן רגיל על כל המשתמע מכך )את סיפורה של ג'ו ניתן למצוא
בעמ'  .(1במהלך הטקס הנעימה בשירה חבורת הזמר "ארזים" שליד מרכז
הספורט איל"ן רמת גן.

¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ· ÌÈÎÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰ ˙‚Èˆ ∫ÌÈ„ÓÂÚ
‚·ÔÂÚÓ‰ È¯ÈÈ„ ∫ÌÈ·˘ÂÈ ÆÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ÌÚ ¨ÏÂ·ÂË ˙È¯Â‡ ß
˘Â‰È˙˙Ó ÔÏÈ‡Â Ò‡ÈË‡ È

¨Ô¯ÂÓ ÔÏÈ‡ Á¢Â¯ ÔÂÚÓ‰ Ï˘ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯¢ÂÈ ∫®Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ© ÌÈ„ÓÂÚ
·˜ÚÈ ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ¨„„ÁÏ‡ Ë‚Â‰ ß·‚ ¨ÈÏÈÂÊ ÌÈÒÈ ¯Ó
¨È„ÂÏ˘ ÏÈ‰ ÔÂÚÓ‰ È¯ÈÈ„ ∫ÌÈ·˘ÂÈ ÆÈ·ˆ Ô· È· ¯Ó ÔÂÚÓ‰ Ï‰ÓÂ È¯„‡ ÈÏÒÏÂ
Ò‡ÈË‡ È˘Â Â‰È˙˙Ó ÔÏÈ‡ ¨ıÎ ÔÂ¯Â„ ¨ÔÈ·Â¯ ÔÂ¯È

¯‰ÏÈ‚ ÌÈÎ ÔÂÚÓÏ ˘„Á ·Î
‡‚ÌÈÎÏ Ì‡˙ÂÓ ˘È„Á ·Î¯ ‰Ó¯˙ ˙Ù¯ˆ· ÌÈ„È„È‰ ˙„Â
¢‰ÏÈ‚¢ ÔÂÚÓ È¯ÈÈ„ ˙ÁÂÂ¯Ï

‰˙ÂÓÚ‰ È˘‡Â ¯ÓÊ‰ ˙¯Â·Á ÌÚ ‰ÏÈ‚ Â˙ÈÈÚ¯Â ·ˆ˜ ‰˘Ó ¯Ó ‰È„Ó‰ ‡È˘

¨Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈÏ ˜ÈÚÓ ¨Ï·ÂË ÈÏ‡ ¯Ó ¨¢˙ÂÁÙË ÈÁ¯ÊÓ¢ ˜· Ï¢ÎÓÒ
¯ÂÈ„¯· ‰Ó¯˙‰‰ ÌÂÈ È¯È„˘˙Ï ˜·‰ ˙ÂÒÁ ÌÂÏ˘˙Ï ‰‡ÁÓ‰ ¨ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â

רכב חדיש להסעת נכים ,עם מתקנים מיוחדים כמו מעלון לכיסאות
גלגלים ,התקבל במעון נכים "גילה" בירושלים .הרכב נרכש מכספי תרומת
ידידי איל"ן בצרפת ,וההתאמות למעלון בוצעו בסיוע "הקרן לפיתוח
שירותים לנכים" שבמוסד לביטוח לאומי.
טקס חנוכת הרכב נערך במעון ב– 14בפברואר  ,2006והשתתפו בו מר
ניסים זוילי ,שכיהן עד לאחרונה כשגריר ישראל בצרפת ,ורעייתו גב' הוגט
אלחדד ,שערכה בביתה את ארוחת הערב לאיסוף התרומות לרכישת
הרכב .כמו כן השתתפו בני הזוג אדרי  -לסלי ויעקב ,שמשמש נציגה של
הברונית רוטשילד ,נשיאת הכבוד של אגודת ידידי איל"ן בצרפת ,שנתנה
חסותה לערב ההתרמה בפריז.
השגריר ורעייתו בירכו את איל"ן על רכישת הרכב והודיעו כי אגודת ידידי
איל"ן בצרפת בראשות הגב' קלייר דרעי ,שעושה רבות למען איל"ן ,תמשיך
להיות פעילה בסיוע לעמותה על מסגרותיה השונות .הם העלו על נס את
העבודה הברוכה הנעשית באיל"ן למען רווחתם של הנכים בכל רחבי הארץ.
נציגת הקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח הלאומי ,גב' אורית טובול,
בירכה אף היא וציינה את שיתוף הפעולה ההדוק בין הקרן לאיל"ן
בהרחבת הנגישות וברכישת ציוד מתאים במיליוני שקלים בשנה .יו"ר
הנהלת המעון ,רו"ח אילן מורן ,הודה לאגודת הידידים בצרפת ,לבני הזוג
זוילי ולנציגי הברונית רוטשילד על התרומה הנאה וציין כי במעון גרים 68
נכים בוגרים  -יהודים ,ערבים ,דתיים וחילוניים  -וכולם חיים בהרמוניה.
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,ציין כי מאז נוסדה אגודת הידידים
בצרפת שומרת יו"ר האגודה ,גב' קלייר דרעי ,על קשר מתמיד עם מרכז
איל"ן ,ובזכות מסירותה ואישיותה מתהדקים הקשרים הללו לטובת
ילדי איל"ן .מר צוריאלי הודה לגב' אלחדד על האירוח המוצלח של ערב
ההתרמה בביתה .מר אדרי קיבל מאיל"ן הזמנה עבור הברונית נאדין
רוטשילד לבקר במוסדות איל"ן עת תגיע לארץ.
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Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó

‡‰ÁÏˆ‰ ¯ÂÙÈÒ ≠ È‡Â Ô¢ÏÈ

ÌÈÒÂÂ· ÏÏ˘ ÌÈÙËÂ˜Â ı¯Ó· ÌÈ„·ÂÚ

‡ÆÚ·˘ ¯‡·· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ˜¯ Ê‡ ≠ ‰Î ˙ÂÈ‰Ï Ì
‰ˆÂ¯Ó ˙ÏÙÂËÓ ¨Â‰È˜ÊÁ ‰„¯È Ï˘ ‰¯ÂÙÈÒ

˙Â˜ÙÒÓ ‰ÓÓ ˙ÂÒÎ‰‰Â ˙Á¯ÂÙÎ ‰ÏÂÚ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÁ‰
„ÁÂÈÓ· ÌÈ‰Ó ÌÈ‚ÂÁ ÂÏ

Ú·˘ ¯‡· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ˙ÏÙÂËÓ ¨Â‰È˜ÊÁ ‰„¯È ∫˙‡Ó

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó

ישנם סוגים שונים של נכים :כאלה שמלידתם לא חוו חיים
רגילים ,והנכות רובצת עליהם כצל כבד והם מורגלים בה; ואחרים,
כמוני ,שחיו חיים שלמים ומלאים ,הקימו בית ומשפחה ,השתלבו
בעבודה ותרמו לחברה ופתאום באמצע החיים זכו ל"פיגוע"
הפרטי שלהם.
אני ,שחייתי על גג העולם מכל הבחינות  -עבדתי בבנק
בתפקיד מספק ומעניין עם משכורת משתלמת ,למדתי במקביל
באוניברסיטה הפתוחה ויועדתי לניהול  -מצאתי עצמי לפתע
במקום הנורא הזה של להיות נזקק .הקשיים הפיזיים בנכות אינם
הדבר היחיד שצריך להתמודד איתו .גם העובדה שאתה זקוק
לעזרה בתחומים רבים היא "מכה" לא קלה בכלל.
ובכן ,אני אומרת שאם כבר להיות נזקק אז לפחות שזה יהיה
במרכז היום של איל"ן בבאר שבע ,שם אתה מקבל מענה לכל
הצרכים שלך .החל בטיפולי פיזיותרפיה )בחדר הכושר עם לואיס,
עושה הנפלאות( וכלה בשיעורי ציור ,פיסול ,מחשב ועוד .אני
הגעתי למרכז בגלל הצורך השוטף בטיפולים משמרים ומתחזקים,
שיאפשרו לי לתפקד ביומיום ויקלו את הכאבים והספסטיות
שהם מנת חלקי מאז נכנס הגידול הארור לחיי ולוקח בהם חלק
מרכזי .אומנם באתי בעיקר בשביל הטיפולים הפיזיותרפיים וחדר
הכושר ,אך אני ממלאת את יומי במרכז בעשייה מבורכת ופורה.
לפעמים אני סתם מפטפטת עם חברה והיום עובר...
בכל אופן ,לאחר שנאלצתי לעזוב את עבודתי וטרם נמצא הפתרון
של המרכז ,ישבתי בבית והתרכזתי בכאבים שלי .בכאבי הגוף
ובכאבי הנפש .לא יצאתי מהבית ימים שלמים .היום אין לי זמן
להתעמק בכאבים הפרטיים שלי כי יש וצריך לעשות הרבה .אפילו
למדתי לתיאוריה בחדר המחשבים ,והוצאתי רשיון נהיגה לרכב
המותאם לנכה .ללא המרכז מן הסתם היו חיי נראים אחרת ,או
שאולי לא הייתי מסוגלת להעלות על הכתב דברים אלה .לכל
האנשים שעושים ורוצים לעשות למען נכים  -יישר כוח!

כמה נפלא לשוב ולכתוב שהחנות שלנו משגשגת ,ושידינו עמוסות בעבודה :הכנת
חפצי אמנות לבזאר ועוד בזאר ,ביצוע הזמנות עבודה בסדר גודל של עשרות
ומאות פריטים שביניהם קופסאות כרטיסי ביקור עבור משרד החוץ ,חמסות
ברכת האישה עבור מפעל "מכתשים" ,חמסות ברכת הבית ומתנות מנכ"ל עבור
מפעל "תרכובות ברום" ועוד.
מזה כמה חודשים ,בהנחייתו של המנכ"ל מר שמעון צוריאלי ועל פי בחירת
החבר'ה ,אנו נהנים מבונוסים בזכות ההכנסות היפות של החנות שלנו -
שמממנות לנו חוג ג'ודו וחוג שירה בציבור .מאמן הג'ודו שלנו הוא מוריס סמדג'ה,
בעל חגורה אדום–לבן דאן  ,6אביו ומאמנו האישי של האלוף אורן סמדג'ה .הוא
מגיע אלינו פעמיים בשבוע ומצטרף למאמן הכושר שלנו לואיס ריוס .יחד עם
המדריכים והמדריכות התוססים ומלאי שמחת החיים שלנו הוא מאמן בג'ודו
שתי קבוצות נפרדות ,נשים וגברים ,שעתיים וחצי בשבוע לכל קבוצה.
גם לטובת השירה בציבור שכרנו את שירותיו של "תותח" בתחום זה  -מר יוסי
לב ,אשר מרחיב את ליבנו פעם בשבוע כשבהנחייתו אנו פוצחים בזמר וברון ,בכל
הסגנונות ובכל המקצבים .עכשיו נותר לנו רק להמשיך ולהגדיל עוד ועוד את
הכנסות החנות ,כך שנוכל לפנות שוב למנכ"ל ולקבל את אישורו להוסיף חוג,
שאת טיבו נדע בהמשך.

ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙ÂÁ· ‰„Â·Ú‰
‰ß‚„ÓÒ ÒÈ¯ÂÓ ˙Î¯„‰· Â„Âß‚ ‚ÂÁ

‰Ù˜ ÒÂÎ ÏÚ
·Ú·˘ ¯‡·· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· Á˙Ù ˘„Á ‰Ù˜ ˙È
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ß·‚ ∫˙‡Ó

אחת לחודש ,בשעות הערב ,הופך הלובי במרכז היום לבית קפה .כן ,בית
קפה אמיתי עם אורות עמומים ונרות ,עם מפות ותפריטים ,מלצרים ומיני
מטעמים מתוקים ומלוחים.
בית הקפה שלנו נפתח ביוזמת עמותת "שכן טוב" סניף באר שבע ,אשר
גם מפעילה את הפרויקט .זוהי עמותה חברתית ללא מטרות רווח ,אשר
מטרתה לקדם נושאים חברתיים מגוונים .במסגרת פעילותה בבאר שבע
מתקיים פרויקט "בית קפה נודד" ,שבו זכו להשתתף כמה מסגרות -
ולשמחתנו אנחנו אחת מהן .בית הקפה הנודד מגיע פעם בחודש בשעות
הערב לכל אחת מהמסגרות המשתתפות ,ומקיים פעילות של שעתיים
המותאמת לאופי המסגרת.
ואצלנו-בשעותהערב המוקדמות מגיעים סטודנטים לרפואהמאוניברסיטת
"בן גוריון" ,וכבמטה קסמים הופכים את הלובי לבית קפה .הפעילות
מתחילה בהרצאה של אחד הסטודנטים .הנושאים מגוונים ,וכבר נהנינו
ללמוד על צ'קרות ועל אסטרולוגיה ...עם תום ההרצאה כמה מהסטודנטים
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מתפקדים כטבחים ,חלקם כמלצרים ואחרים נהנים מחברתנו ויוצרים
קשרים תוך פטפוט על הא ודא.
מיקי ,אחד מהחבר'ה שלנו ,אומר" :הפעילות יוצאת מן הכלל .האווירה
מדהימה .הרגשתי שאני נמצא בבית קפה בפאריז .הרגשתי מאוחד עם
כולם" .סלומון ,גם הוא אחד משלנו ,מוסיף" :אני לא יכול להסביר עד
כמה נהניתי .היה פשוט מעניין ,מרתק .התחברתי לתכנים ולקחתי דברים
שהתאימו לי .אני כבר מחכה לפעם הבאה" .גם אנחנו כבר מחכים.
אנחנו מזמינים בזאת את חברינו מסניפי איל"ן בארץ להשתתף
בפעילות יפה זו בתיאום מראש עימנו .ההשתתפות אינה כרוכה
בתשלום ,והיא מהווה הזדמנות פז ליצירת קשרים חברתיים.
אנו מודים לכל הסטודנטים שבאים לעשות לנו כיף במסגרת פרויקט
מבורך זה .תודה מיוחדת לאחראית פרויקט "שכן טוב" בבאר שבע גב'
מרים פינק ,ולאחראים על הפעילות המבורכת הזו במרכזנו גב' עדי זייצמן
ומר קובי ברוש.

ÌÈÎ‰ ÔÚÓÏ ÏÚÙÓ‰

ÔÂ¯Ë‡È˙Ï ˙Â·Â· ÔÂ¯Ë‡È˙Ó
˘°ÌÈ˜Á

ÏÚÙÓ ÌÚ ÂÏ˘ ÔÓÂ¯‰
¢ÌÂ¯· ˙Â·ÂÎ¯˙¢

‰ÏÚÓ ‡Â‰ ˙ÚÎÂ ÂÏ˘ ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ÚÂ¯È‡ ˙‡ ‰È˘ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó
ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÁÓ˘Ï ‚¯„Â˘Ó ÚÙÂÓ

Ú·˘ ¯‡· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó

לפני יותר משנתיים שמע על מרכז היום
מר אלי פישר ,שהיה אז גזבר ועד עובדי
"תרכובות ברום" ,הגיע אלינו לביקור ומכאן
החל רומן בינינו לבין המפעל .זהו קשר
שמעמיק כל העת עם אנשים שמזמן כבר
קבענו שמעבר לכך שהמשותף להם הוא
עובדת היותם עובדי "תרכובות ברום" ,יש להם
עוד קווים משותפים  -הם רגישים ,אמפתיים ,עם המון רצון טוב
ונכונות לעזור .כאלה שבאים מהלב ונכנסים ישר אל הלב.
וקצת על פועלם של אנשי "תרכובות ברום" למעננו :בתחילת
הקשר עימם קיבלנו תרומה נכבדת לרכישת ציוד שיקומי .בשנה
שעברה נתרמו לנו  1,500דולר על ידי חטיבת מעכבי בעירה וגם
בהם נרכש ציוד שיקומי  -תרומה מרגשת במיוחד ,משום שמדובר
בכסף שהעובדים קיבלו כפרס על הצטיינותם בתחום עיסוקם.
באחרונה קיבלנו תרומה נפלאה ,בצירוף חום ואהבה  -אפשרות
לקיים במשרדי החברה בזאר שבו מכרנו עבודות יד פרי יצירתנו
בכ– 6,000שקלים ,והמפעל עצמו הזמין אצלנו  180חמסות ותרם
לנו  30מתנות מנכ"ל כמו תמונות ,מחשב מותאם ,עכבר מותאם,
ספרים חדשים בהתאם לבחירתנו ועוד.
יש לציין כי באחרונה נקלט במרכז היום מר מנחם מרדכי ,עובד
"תרכובות ברום" שנפצע בפיגוע טרור .מאז החברה עוטפת אותו
ואת מרכז היום בנתינה גדולה עוד יותר ,ונציגיה אינם מפסיקים
לחפש דרכים לסייע ולתרום.
מעומק ליבנו ,תודה לכל עובדי חברת "תרכובות ברום" .תודה
מיוחדת למנכ"ל מר יוסי שחר ,למשנה למנכ"ל מר ניסים אדר,
לסמנכ"ל משאבי אנוש מר עופר ליפשיץ ,לראש יחידת הרווחה
מר דני מאירסון ,למנהלת יחסי ציבור גב' אפרת לירון ,למר אלי
פישר מחטיבת מעכבי בעירה ,למר גדי דהן מהאחזקה ולכל מי
שביומיום נותן את ידו לעשייה המבורכת בשבילנו .תודה!

Ú·˘ ¯‡· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨ÁÈ¯· ‰„ ∫˙‡Ó

קוראי העלון הוותיקים כבר קראו על כך שאחת לחודש ילדי "גן תבור",
שהוא גן הילדים הסמוך למבנה המרכז ,מגיעים אלינו וזוכים לצפות בהצגה
פרי יצירתנו .אלא שכעת שדרגנו את האירוע  -לא רק תיאטרון בובות אלא
גם תיאטרון שחקנים ,ולא רק לילדי הגן אלא גם בפני תלמידי כיתות א'
בבית הספר "מולדת".
ומה זה נותן לנו? אז כך" :ילדים זה שמחה" ,ואכן המרכז מתמלא
בשמחת חיים ואנרגיות חיוביות .והחבר'ה פשוט נהנים  -מהכנת התפאורה
המדהימה והאביזרים שנותנת ביטוי ליצירתיות ולכישרון ,הם מתגלגלים
מצחוק ומתגבשים בחזרות ונהנים מהתשואות וצעקות ה"עוד הפעם" שלהן
החבר'ה זוכים .על כל אלה מנצחים בגאון המדריכה אתי בן סימון והמורה
זוהר קדם ,שספק אם כל זה היה קורה בלעדיהם.
עד כה הועלו בנוסח החדש ההצגות "גברת קרש ומר מערוך" )בחנוכה(
ו"שישה בשקיק אחד" )בט"ו בשבט( .וכך כתבו לנו מבית הספר "מולדת"
בתגובה להצגת חנוכה:
"בתוכנו ,אצל כל אחד מאיתנו ,ישנה חנוכייה.
לפעמים נסתרת מעינינו ולפעמים גלויה.
הנרות אינם עשויים שעווה,
אך יכולים הם לתת אור גדול מלא הוד וגאווה.
תודה על שהארתם את ליבנו באור גדול ,אור של נתינה,
סובלנות ,חיוכים והבנה.
שתזכו להאיר חנוכיות רבות באור גדול ,ושנזכה להמשך עבודה פורייה".
וגם לחבר'ה שלנו יש מה לומר .רן מספר" :משמח אותי לתת מעצמי
לאחרים .אני שמח לעשות את מה שאני טוב בו ,ואם לא הייתי צריך עזרה
פיזית ייתכן שהייתי הולך לכיוון של תיאטרון .כיף לי להציג את ההצגה
שלנו מחוץ למרכז ,הרגשתי שאני מייצג את ציבור הנכים ולדעתי זה יעזור
לנו להשתלב בקהילה" .מוטי אומר" :הופעתי בפעם הראשונה בחיים.
התרגשתי וזה היה טוב .לפני ההצגה הראשונה לא ישנתי כל הלילה ,פחדתי
שאשכח את המילים .בהצגה היה לי אומץ ולא התביישתי כי הרגשתי את
התמיכה והרגשתי בבית .בבית הספר 'מולדת' היה קהל גדול יותר ולכן היה
יותר מפחיד ומרגש .האווירה בין החבר'ה המשתתפים היתה ממש טובה.
העובדה שגם שאר השחקנים נכים ואני לא לבד גרמה לי להרגיש בטוח".
אורן מספר שנהנה מאוד מההשתתפות" :כשהייתי במסגרת אחרת ניסיתי
להתקבל כשחקן בהצגה ,אבל דחו אותי ואמרו שאני לא מסוגל .היום,
אחרי שהשתתפתי בהצגה ,אני
מרגיש שסגרתי מעגל .הוכחתי
לעצמי ולאחרים שאני כן מסוגל.
זה הניצחון הקטן שלי" .ואילו
יניב מרגיש שחלומו התגשם:
"הרגשתי גאווה ואני אומר זאת
מהלב .אם רוצים אין זו אגדה.
גם אנחנו יכולים .כשהופענו לרגע
לא הרגשתי כנכה .תמיד אהבתי
מחיאות כפיים ,וקיבלנו הרבה
כאלה .הרגשתי שלמרות שאנחנו
נכים מעריכים אותנו וזה גרם לי
להרגשה מעולה".

ˆ˜È˜˘· ‰˘È˘¢ Ë·˘· Â¢Ë ˙‚ˆ‰ ˙ÂÂ
‡¨Ô¯Â‡ ∫®Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ© ÌÈ„ÓÂÚ Æ¢„Á
¨˙ÈÂ¯ ¨È˜ÈÓ ¨ÈÏËÈÂ ÏÁ¯ ‰ÎÈ¯„Ó‰
„∫ÌÈ·˘ÂÈ ÆÔÂÓÈÒ Ô· È˙‡ ‰ÎÈ¯„Ó‰Â ¯Â
‰ÈÏ‚Â Ô¯ ¨ÈËÂÓ
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ÌÈ ˙· ÛÈÒ
‚„ÌÈÈÁ‰Ó ÌÈÏÂ

‰·‰‡· Ï¢‰ˆÏ

È‚È‚Á ·¯Ú· ÌÈ„·ÂÎÓÂ ÌÈ¯Â‰ ¨ÌÈ·„˙Ó ¨ÌÈÎ
˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙˘ ÌÂÎÈÒÏ

ÏÚ ÂÁÓ˘˘ ÌÈÏÈÈÁÏ Ô˙Â‡ Â˜ÏÈÁÂ ˙ÂÈ‚ÙÂÒ ÂÈÎ‰ ˙ÈÂ„ÚÂÓ‰ È„ÏÈ
‰Ú˙Ù‰‰

ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ ˙Ï‰Ó ‰¯„ÂÁ È˙‡ ∫˙‡Ó

ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ ˙Ï‰Ó ¨‰¯„ÂÁ È˙‡ ∫˙‡Ó

ערב חגיגי לסיכום שנת הפעילות של סניף איל"ן בת ים
נערך באודיטוריום העירוני במעמד יו"ר הנהלת עמותת
איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,ממלא מקום ראש העיר מר
אורי בוסקילה ,יו"ר סניף איל"ן בת ים גב' ג'טה ראוך,
ציבור הנכים ,המתנדבים וחניכי מועצת הנוער.
מר בוסקילה בירך את הנכים והמתנדבים ,ואמר כי
שיתוף הפעולה בין העובדים למתנדבים נעשה בהמון
אהבה וערבות הדדית .גב' ג'טה ראוך ציינה בדבריה
את התמיכה הרבה שמקבל איל"ן מראש העיר מר
שלומי לחיאני ,מעמותת "אוהבים" וממועצת הנוער
העירונית ,והביעה תודה והוקרה מיוחדת להנהלת
הסניף ולמתנדבים.
במרכז הערב עמד סרטון מרגש שצולם על ידי משתתפי
החוג לצילום ולקולנוע של הסניף ,המתעד שלושה ימי
ספורט אתגרי שקיימו נכי איל"ן בת ים בקיבוץ סאסא.
האירוע כלל מסע ג'יפים ופעילות ימית .בין הדוברים היו
אלכס ,חניך במועדונית איל"ן בת ים שבירך בכישרון
וברהיטות ,ושרה פינטו ,חניכה בחוג לצילום שסיפרה
על התמיכה הרבה שמעניקים לה באיל"ן ועל הפעילויות
המגוונות והמעניינות.
דינה ,אמו של חניך המועדונית אבי טירמין ,ריגשה את
הקהל עד דמעות כאשר הפליגה בשבחים על איל"ן ועל
צוות המועדונית שנותן לה תחושה של משפחה .בחלק
האמנותי הופיע הכנר המקצועי הדר כהן ,בוגר האקדמיה
למוזיקה בירושלים ,בנה של נכה הפעילה בסניף.

בחנוכה יצאו ילדי המועדונית ליום כיף בלתי שגרתי ומלא הפתעות ,שהסב להם ולצוות
הנאה רבה .את יום הכיף יזם מר מוטי צ'יליבון ,חבר הנהלת הסניף .היום התחיל בביקור
בקונדיטוריית "משה האופה" ברמת הנשיא ,שם ציפתה להם קבלת פנים חמה של צוות
המקום בניצוחו של משה ,שעל אף היותו אדם עסוק נרתם למשימה והנחה את הילדים
בהכנת סופגניות .החיוך על שפתי הילדים והאור שבעיניהם ריגשו אותו מאוד.
לאחר שהסופגניות טוגנו ונארזו כהלכה המתינה לילדים הפתעה נוספת :הם והסופגניות
נסעו לבסיס צבאי ,שם חיכו להם מפקדים וחיילים באולם גדול ומקושט שבו התקיים
טקס הדלקת נרות חנוכה .אלק ,נער נכה השוהה במועדונית ,הדליק את הנרות וילדי
איל"ן הופיעו בקטעי קריאה ושירה .כולם התרגשו מהמעמד .מפקד הבסיס בירך,
והבטיח המשך שיתוף פעולה ועשייה לטובת ילדי איל"ן .הילדים חילקו את הסופגניות
שהכינו ,רקדו ,שרו ושיחקו
עם החיילים .זה המקום לציין
שבזכות נדיבותם ,פתיחותם
ורוחב ליבם של אנשים אלה
זכו חניכי המועדונית בחוויה
בלתי רגילה וביום כיף שלא
ישכחו לעולם .אנו מבקשים
להודות לכל התורמים
והעוזרים להצלחת המשימה.
הפעולה המשותפת עם
צה"ל מהווה דוגמה לערכיות
ישראלית שאותה מנחיל
הצוות במועדונית איל"ן
בניהולה של אתי חודרה.
˙‰Ù‡Ó‰ ˙È·· ˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÂÓ

ÌÈˆÂ·È˜‰ ÛÈÒ
ÌÈ·„˙ÓÏ ÌÈÚÈ„ˆÓ
·ÌÈˆÂ·È˜· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÂËÈÈ˜· ·„˙Ó‰ ¯ÚÂÏ ÌÈÚÈ„ˆÓ ÈˆÂ·È˜‰ ÛÈÒ
Ô¢ÏÈ‡· ÌÈˆÂ·È˜‰ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨¯ÊÈÈ‡ ÏÚÈ ∫˙‡Ó

בראשית פברואר התקיים ערב הצדעה למתנדבי קייטנות הקיץ של איל"ן .הסניף הקיבוצי של העמותה הזמין את כל הנערים והנערות ומדריכיהם,
המתנדבים בקייטנות הקיץ ,לערב שכולו ברכה ותודה לעושים במלאכה .בטקס השתתפו מזכירי התנועה הקיבוצית מר ולוולה שור ומר גברי ברגיל ומזכיר
הקיבוץ הדתי מר יאיר ריינמן ,וכמובן יו"ר איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,המנכ"ל מר שמעון צוריאלי ויו"ר הסניף הקיבוצי מר עזרא רבין.
כל הדוברים והמברכים שיבחו והביעו דברי תודה והערכה לעשייה רבת שנים ,שהיא כולה התנדבות של התנועה הקיבוצית למען ילדי איל"ן .צוינה
התנדבותם של נערים מ– 25קיבוצים ו– 7יישובים ,אשר אירחו השנה  550ילדי איל"ן לקייטנות
של כיף והנאה צרופה.
דגש רב ניתן לשילוב המדהים של המתנדבים חובשי הכיפה שאינם קיבוצניקים ,אשר מצטרפים
מדי שנה לעזרה בקייטנות .הקיץ האחרון זכור לכולנו כרווי מתח בהקשר של ההינתקות ,אולם
בזכות העשייה המשותפת הואר הקיץ המתוח הזה ,ולו במקצת ,על ידי החיבור המדהים של
הנוער בקיבוצים עם מתנדבי איל"ן הדתיים אשר עשו כל שביכולתם להנעים את זמנם של
הילדים .דווקא בימים קשים כאלה מראה לכולנו עשייה התנדבותית ערכית שכזו את העוצמות
והאיכויות הטמונות בנוער שלנו.
בטקס חולקו תעודות הוקרה לקיבוצים על ידי מר הנרי אלקסלסי ,שהיה היוזם והדוחף
להקמת הסניף הקיבוצי ,ומר עזרא רבין ,אשר ממשיך בעשייה ברוכה בסניף הקיבוצי גם היום.
הערב נחתם במופע סטנד אפ מצחיק ומבדר של האמנית רויטל ויטלזון–יעקובס .מנהלת סניף
איל"ן הקיבוצי ,גב' יעל אייזנר ,הודתה בדברי הסיכום לערב זה לכל המשתתפים .היא ציינה ¨ÏÈ‚¯· È¯·‚ ¯Ó ˙ÈˆÂ·È˜‰ ‰ÚÂ˙‰ ¯ÈÎÊÓ ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
¨ÔÈ·¯ ‡¯ÊÚ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡· ÈˆÂ·È˜‰ ÛÈÒ‰ ¯¢ÂÈ
בסיפוק שכל קיבוץ שאירח בעבר קייטנה מבקש להמשיך במסורת זו ,וסיפרה על קיבוצים Ô¢ÏÈ‡ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈÂ ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ
נוספים המעוניינים להיכנס למעגל השותפים במפעל קייטנות הקיץ.
¯ÔÓÎÈÏÈÈ¯Ù ÌÈÈÁ Á¢Â
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‰¯„Á ÛÈÒ
ÌÈ„ÏÈÏ „ÁÂÈÓ ÌÂ˜Ó ≠ ¢ÔÂ˘ÂÁ˙¢ Á˙Ù
ÌÈ„ÁÂÈÓ
ה"תחושון" הוא מסגרת לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,אשר מתקשים להשתלב
בפעילויות שעות הפנאי שמתקיימות במסגרות הקהילתיות הרגילות .הפעילות בו
מאפשרת לילדים בגילאי  4-12ולפעוטות בגילאי  1-4ליהנות מפעילויות העשרה
בשעות אחרי הצהריים ,ולהוריהם לקבל תמיכה וסיוע מקצועי וגם מעט זמן פנוי לעצמם
בזמן שילדיהם נהנים.
כל ילד משתתף בשני חוגים כגון תנועה ומוזיקה ,כשמתנדב צמוד מסייע לו להשתלב
בפעילות .ה"תחושון" הוקם ופועל בשיתוף פעולה של סניף איל"ן חדרה ,עמותת
"עזרה" ,החברה למתנ"סים ועיריית חדרה.

¢ÔÂ˘ÂÁ˙¢· ˙ÂÏÈÚÙ· ßıÈ·ÂÈ„ È˘ „ÏÈ‰

‰ÙÈÁ ÛÈÒ
Ô˙È‡ ¯Â‡ ÂÏÂÎÂ
‰¯Ë˘Ó· ÈÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÌÈ˘¯Ù‰Â ÌÈ·ÏÎ‰ ˙„ÈÁÈ
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÔÚÓÏ
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ∫˙‡Ó

הדלקת הנר הראשון
של חנוכה לבטח לא
תישכח במהרה אצל נכי
איל"ן חיפה .בתחילת
השבוע הגיעה יחידת
הכלבנים והפרשים של
המחוז הצפוני )בח"מ
צפון( בראשות רפ"ק
פרי מרגלית לאיל"ן
חיפה ,וערכו תצוגת
תכלית מרהיבה של כלבי
היחידה ל– 160ילדים
ובוגרים מעמותת איל"ן.
שוטרי היחידה חילקו
גם סופגניות ושתייה
‡¨¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ ÔÂÚÓ ˙¯ÈÈ„ ¨ÈÂ ‰ÏÈ
ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ ÌÚ ˙Ú˘Ú˙˘Ó
קלה שנתרמו על ידיהם,
וגרמו לשמחה רבה
בקרב החוגגים.
בני משפחת בוקעי  -אלון ,עו"ד שלמה ,רוית ואביהם יצחק -
עוסקים מזה שנים רבות בפעילות התנדבותית ענפה למען קהילות
נזקקות .הפעם הם החליטו לתרום מזמנם ולרתום עשרות מתנדבים
המתלווים למשפחה לכל פעילותיה ,אשר הצטרפו לרוח ההתנדבות
הנפלאה למען מסיבה שהחלה בבוקר והסתיימה בשעות הלילה.
בהנחייתו של אלון הצליחו המתנדבים להביא תחושת חג אמיתית
לדיירי מעון איל"ן "בית קסלר" ,לחניכי מרכז היום "בית מרים"
ולפעילי מרכז השיקום והספורט .החגיגה כללה עמדות הפעלה
שביניהן היו ביתן קעקועי צבע של המקעקע עמי איילון ,תחנת
טיפוח ויופי שבה עבדו אריקה ויעל ,הילה "כדור המרץ" שהפעילה
בריקוד אירובי ועוד .הכל נעשה בהתנדבות ,ומתוך שמחה ורצון
אין קץ לתת ולשמח .הנכים ,משפחותיהם וצוות העמותה קיבלו
בתשואות רבות את שוטרי היחידה והמתנדבים ,ולא ידעו כיצד
להודות לפעילי האירוע ולהביע את אהבתם.

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó

·‰˜ÊÁ „È
ÔÁÏÂ˘ ÒÈË· Ï‡¯˘È ˙ÂÙÈÏ‡· ı¯‡‰ ÏÎÓ ÌÈÙ˙˙˘Ó ˙Â¯˘Ú
≤∞∞µ ÔÈÁÂÓ ˜Â˙È˘ ÈÚ‚ÙÏ
‰ÙÈÁ· Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

ביום חמישי 25 ,בנובמבר  ,2005התקיימה במרכז הספורט של איל"ן חיפה
אליפות ישראל השנתית בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין .היה זה אירוע
מרשים ותוסס ,השחקנים התחרו במרץ והשתדלו מאוד להגיע להישגים.
באליפות נטלו חלק כ– 70שחקנים ,מחולקים ל– 9קלאסים ,מאיל"ן חיפה
ומ"ספיבק" רמת גן .כל שחקן קיבל תעודה ומדליה .הזוכים במקומות
הראשונים זכו גם בגביע.
את התחרות הנחה מר ברוך חגאי ,ואת התעודות ,המדליות והגביעים חילק
מר עוזי פרלה ,מנהל מרכז הספורט.
שחקני איל"ן חיפה זכו בהישגים הבאים:
בית מס'  ,1מעורב ,דרגה א' :לירן גבע זכה במקום הראשון ,אייל וולפין במקום
השני ואסף גופר במקום השלישי.
בית מס'  ,2גברים ,דרגה ב' :אלי כ"ץ זכה במקום הראשון ,אופיר אדלר במקום
השני ורפי מנצור במקום השלישי.
בית מס'  ,3גברים ,דרגה ג' :חאלד עלי זכה במקום הראשון ואבי פורת
במקום השלישי.
בית מס'  ,4גברים ללא רשת ,דרגה א' :אלי אשורי זכה במקום השני.
בית מס'  ,8בנות ללא רשת ,דרגה א' :ניצן רייזמן בת ה– ,10צעירת המשתתפים,
זכתה במקום הראשון.

ÔÂË‚ÈÓ„· ‚ÂÁ
במרכז השיקום והספורט של
איל"ן בקריית חיים נפתח
בתחילת חודש ינואר חוג
בדמינטון בהדרכתו של המאמן
ולדימיר פיש ,המאמן גם את
נכי "בית הלוחם" .החוג תפס
תאוצה במהירות מפתיעה,
ויותר מעשרה נכים כבר
מתאמנים ברצינות.
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ
Ô¢ÏÈ‡ ÈÎ ÔÚÓÏ ÌÈË„ÂËÒ
‡¯·ÌÈÁÈÂÂ¯Ó˘ ‰Ï‡ Ì‰˘ ÂÈ·‰Â ¨˙Â·„˙‰Ï ‰¯ÂÓ˙· ˙Â‚ÏÓ· ÂÎÊ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó ÌÈË„ÂËÒ ‰Ú
‰ÙÈÁ· Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ßıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

מזה כ– 30שנה פועלת באוניברסיטת חיפה
הקרן ע"ש רון אדלר ,ובשנים האחרונות היא
מתמקדת במתן מלגות לסטודנטים הלומדים
באוניברסיטה .לפני כשנתיים החליטה הנהלת
הקרן על פתיחת פרויקט חדש ,שבמסגרתו
סטודנטים אשר השלימו שירות צבאי מלא
בחטיבת הצנחנים יוכלו לקבל מלגה בגובה
שכר לימוד מלא כהוקרה על שירותם הצבאי.
המלגות ניתנות לא רק על פי קריטריונים
סוציו–אקונומיים ואישיים ,אלא גם בתמורה
לפעילות חברתית.
בשנת תשס"ה זכו לקבל את המלגה ארבעה
סטודנטים לריפוי ועיסוק ולעבודה סוציאלית,
והם בחרו לבצע את פעילותם החברתית

במסגרת מרכז השיקום והספורט איל"ן חיפה
בקריית חיים .אחד הסטודנטים סייע בטיפולי
הידרותרפיה שהתקיימו בבריכת השחייה,
ושלושת הסטודנטים האחרים הקימו חוג
ספורט חדש  -כדור רשת.
ארבעתם הגיעו למרכז מדי שבוע למשך שלוש
שעות ,יצרו קשרים אישיים עם הילדים,
הדריכו ,לימדו ,יעצו והוכיחו רוח התנדבות
למופת .כתוצאה מכך נוצרו מערכות יחסים
מיוחדות ובלתי אמצעיות בינם לבין הנערים
והנערות שאותם הדריכו.
בסיום שנת הפעילות נערך מפגש חגיגי,
בהשתתפות מנהלת הקרן ע"ש רון אדלר גב'
ארלט אברהם ,ארבעת הסטודנטים וחברי

הנהלת מרכז הספורט .הסטודנט נדב סיפר:
"העיקר מבחינתי היה היכולת לשוחח עם
כל ילד 'מטופל' ,לשמוע על העולם שלו ,על
חלומות ,רצונות ,שאיפות ,אהבות ואכזבות.
לפעילות היו בעיניי כמה ערכים מוספים ,כמו
ההיכרות עם תחום הנכויות ועם תחום התרפיה.
הערך השלישי ,שהוא אולי החשוב ביותר ,הוא
נושא הנתינה לקהילה.
"ככל שעבר הזמן ,וככל שהגעתי יותר פעמים
לאיל"ן ,התחלפה תחושת החובה ברצון להמשיך
ולתרום לקהילה בכלל ולאיל"ן בפרט ,ללא קשר
לקבלת המלגה" .זו ההזדמנות להודות להנהלת
הקרן ולסטודנטים על פעילותם הברוכה ,ולקוות
יחד איתם להמשך תרומה ונתינה.

·¯ÏÒ˜ ˙È

ÌÈÓÁ¯ ÏÎÈÓÏ
ÚÈ„ˆÓ ÌÈ‰ ÏÈÁ
·„˙Ó ¨˙Â‡Â˙ÈÚ ‚ÂÁ ÊÎ¯ ¨ÔÈÈË˘Â¯· „„ÂÚ ∫˙‡Ó
"בית קסלר" הצדיע לפלגה  32של חיל הים וחגג עם יחידה מבסיס
ההדרכה בערב שהוקדש כולו לחיל המאמץ את המעון ,ושנערך במועדון
הבית .חיל הים ,או נכון יותר לומר שתי היחידות שלו ,אימץ את "בית
קסלר" במשך יותר משלוש שנים ,ותרם רבות למעון הנכים.
הן ב"בית קסלר" והן בחיל הים ידוע על הקשר העמוק ,המיוחד והעצום
שנוצר בין דיירת הבית מיכל רחמים לבין החיילים .מיכל ,המתנדבת
ב"שקם" בחיל הים ,קשרה קשרים בלתי רגילים עם חיילי הבסיס.
התרגשותה בערב ההצדעה והחגיגה הענקית בעקבותיו היו עצומים.
היא מספרת" :זו השנה הכי משמעותית שהיתה לי בחיים ,אני סוף סוף
חשה שאני לא רק מקבלת ,אלא נותנת".
לאחר הופעת חיילי חיל הים ,הם לקחו את מיכל ,ויחד עם צוות "פנאי"
של "בית קסלר"  -הכולל את ורדית ופנינה  -ובשיתוף עופר והצוות
המטפל הרימו אותה על כפיים ,ורקדו עימה הורה סוערת .בני משפחה
של מיכל אשר השתתפו באירוע רוו נחת ,וההתרגשות מהיחס החם
לבתם הרקיעה שחקים.

˙‚‚ÂÁ ÌÈÓÁ¯ ÏÎÈÓ

‡·ÌÈ‰ ÏÈÁ ˙ÂÏÈÈÁ ÌÚ È¯Ë ˙È·È

„‰ÏÈ‰˜‰ ÔÚÓÏ ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢ È¯ÈÈ
בחג החנוכה האחרון יצאו דיירי מעון הנכים "בית קסלר" ,ושימחו את קשישי העיר נשר
במרכז היום לקשיש .הדיירים הביאו סופגניות והשתתפו בחגיגת החנוכה ,שבה נכחו גם
ראש העיר נשר מר דוד עמר ,סגן ראש העיר מר פרדי מליק ,מנהל המרכז רובי וכבוד הרב
הראשי של העיר מר טוביה בהריר.
ההזדמנות המיוחדת שבה דיירי המעון התגייסו למען הקשישים התאפשרה בעזרתו
האדיבה של מר אלון בוקעי ,יוזם המפגש.
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∫¯ˆÈÙ˘ ¯ÙÂÚ
¢ÈÈÁ Ì‰ ‰Ï‡ ≠ ÌÈ¯ÂÈˆ‰¢
‰˘Ú˘ Í¯„‰ ÏÚ ¯ÙÒÓ ¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢Ó ¯˘ÎÂÓ‰ ¯ÈÈˆ‰
·„˙Ó ¨˙Â‡Â˙ÈÚ ‚ÂÁ ÊÎ¯ ¨ÔÈÈË˘Â¯· „„ÂÚ ∫˙‡Ó

"הציור מ ַחי ֶה אותי ,עושה לי הרגשה טובה ומרומם אותי ואת רוחי .הציור הוא חלק
בלתי נפרד ממני" ,אומר בשיחה לרכז חוג העיתונאות והכתיבה היוצרת ב"בית
קסלר" ,עודד ברונשטיין ,הצייר עופר שפיצר.
הוא לא רק מצייר ב"בית קסלר" ,אלא מתעניין ואף נוטל חלק בתחומים נוספים
בבית  -כמו ,למשל ,בספרייה המקומית ,שבה הוא מהמשתתפים הפעילים ,לוקח
חלק בסיורים שנערכים בבית וכמובן בחוג העיתונאות .כדי לעמוד על אופי
ציוריו ,בדקנו מהם הצבעים שמדברים אליו וכמובן אילו ציורים הוא אוהב לצייר:
"הצבעים המועדפים עליי הם ירוק ,צהוב ,אדום ,ורוד וכחול ,ובכלל צבעים חזקים".
לדבריו ,הירוק מסמל שמחה ,אדום וצהוב הם אור ,כחול מרמז לים ושמיים והוורוד
משמעו אופטימיות .הנושא שבו הוא אוהב לעסוק הוא נופים ,שאותם הוא מצייר
באמצעות מכחולים ,גירים ,פחם ופנדה .עופר משדר אופטימיות חרף מגבלותיו ,משום שכוח הרצון שלו הוא עז .בגלל אותן מגבלות הוא עובד בשיטה
מאוד מיוחדת  -ויוצר בעזרת מראה" :עד שהיתה לי מראה לא יכולתי לראות איך אני מצייר" .מי שגילה את עופר ודחף אותו לצייר היה אדם בשם בוריס,
מ"מעון גילה" בירושלים ,שם שהה עופר לפני שהגיע ל"בית קסלר" .עזרו לו רבות בתחום המרפאות בעיסוק מ"בית קסלר" ,שגילו שרק צורת המראה
והזווית שלה מאפשרות לו להביע את עצמו בציור .ציוריו של עופר מוצגים הן ב"בית קסלר" והן במקומות אחרים כמו "בית כץ" בקריית ביאליק  -שם אף
נקנו כמה מציוריו.

ÌÈ¯Ó ˙È· ÊÎ¯Ó

Á¯ÂÙ ‰Ó¯˙‰ Úˆ·Ó

¢‰Ù„ Ë¯Â‡¢ ÌÚ ‰ÎÂÁ ˙‚È‚Á

¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ˙Ï‰Ó ¨‚¯·ÏÂ‰ ‰Ù„ ∫˙‡Ó

¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ÈÎÈÁ ∫˙‡Ó

נכי איל"ן חיפה מ"בית מרים" ,מרכז היום של איל"ן בקריית
חיים ,החליטו לצאת גם הם במבצע התרמה ייחודי למען
העמותה שמסייעת להם רבות .הם גייסו תרומה של כלניות
מראובן מיכאלי ממושב ציפורי ,אשר תרומתו הפכה למסורת,
ויצאו לרחובות למכור זרים.

"בית מרים" הוא מרכז שיקום לנכים
צעירים בגילאים  .25-45מתקיימות
בו פעילויות רבות בליווי צוות פרא–
רפואי .בשלוש השנים האחרונות
משקיעים תלמידי בית הספר "אורט
דפנה" מזמנם ומכישרונם בארגון
אירועים ,והמשתקמים מגיעים
לשם לשיעורי אזרחות ,היסטוריה,
גיאוגרפיה ועוד.
בנר שני של חנוכה התכנסנו במעון
"בית קסלר" למסיבה שכללה טקס
הדלקת נרות בשיתוף תלמידי

"אורט דפנה" והנציג שלומי זוהר
מ"בית מרים".
כמו כן היו ריקודים ,שירים ומערכונים
שהוכנו על ידי תלמידי כיתות ט'
בהנחייתה של הרכזת דבורה גולן,
והושמעו קטעי נגינה בגיטרה של
המתנדב קובי.
ברצוננו לציין את האירוח הנעים
שכלל כיבוד קל ושתייה ,ובסיום
הערב ארוחת ערב חגיגית שהכין
"בית קסלר" .לסיכום :היה ערב נפלא
ומהנה ,ונקווה שיהיו עוד רבים כאלה.

·‰ÎÂÁ ¯‡Ê
חניכי "בית מרים" מקדישים שעות רבות לאמנות בתחומי הציור ,פיסול
בעץ ,קרמיקה ,אריגה )צמר( ועבודות זכוכית )ויטראז'( .עבודות אלה
נמכרות ,והתמורה משמשת את החניכים למטרות שונות :טיולים ,שכר,
חומרי גלם וכדומה.
בחנוכה תשס"ו )דצמבר  (2005התקיים בגן האם בחיפה בזאר עבודות יד
של חניכי המרכז .בבזאר נמכרו סוכריות מעוצבות ,סביבונים ,פסלוני עץ,
תחתיות לספלים ,נרות דקורטיביים ,חנוכיות ,מוביילים ועוד .הכל מעשה
ידיהם של החניכים.
החניכה היאם שחדה מספרת" :זו היתה חוויה יוצאת דופן לאלה שלקחו
חלק בבזאר עצמו .הגענו למקום בתקווה שנצליח למכור ,ואכן רוב הדברים
נמכרו .האנשים התייחסו באהדה ובהערכה רבה וקנו את התוצרת שלנו.
למרות מזג האוויר הקר הבזאר היה הצלחה גדולה .כולנו מקווים שיהיו עוד
בזארים מוצלחים כאלה ושנוכל ליהנות מהתמורה".
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ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ
‰ÏÈ‚ ÔÂÚÓ

ÈÁ‰ ˙ÈÙ È¯ÂÙÈÒÓ
¢·¯‡‰ ÏËÙ ıÈÓ¢ ÏÚ ÌÚÙ‰
Á¢Ú· ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÈË„ÂËÒ ¨Ô‰Î ‰¯È˘Â ¨ÔÂÚÓ· Ò¢ÂÚ ‰„Â‰È Ô· ˙Ú ∫˙‡Ó

"הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה ,"...כך מתחיל ספר הילדים
הידוע .גם לנו במעון יש ארנבון בשם זה ,שהגיע אלינו כגור חמוד דרך עדה
המטפלת .הארנבון ,שהיה חביב וידידותי ,השתלב במהירות בפינת החי
ונראה היה כי טוב לו איתנו .לצערנו ,לאחר חופשת הסוכות גילתה שירה
הסטודנטית במהלך הניקיון השבועי שמשהו אינו כשורה אצל מיץ פטל.
היא לקחה אותו במהירות לווטרינר ,שאמר שהארנבון כנראה נפגע בעמוד
השדרה .הוא הפך לנכה ,אינו מצליח להזיז את רגליו האחוריות ומתקשה
לשלוט בשלפוחית השתן.
היה קשה ועצוב לראות את מיץ פטל החמוד במצב כזה ,אולם אנחנו עודדנו
את הווטרינר שלא לוותר ולנסות בכל זאת לעשות משהו כדי לסייע לו.
בטבע ,חיה במצב כזה לא היתה שורדת :ארנבון שאינו יכול לרוץ מהר -
נטרף .אולם אצלנו במעון לנכים לא נבהלים מעצם הנכות ,ומיץ פטל מקבל
טיפול סיעודי מלא :בשבוע הראשון הזרקנו לו סטרואידים כדי לנסות
ולבדוק אם יש סיכוי שהמצב ישתפר ,אך כנראה שהוא כבר לא יוכל להיות
ÔÈ·Â¯ ‰‚È‡ ÔÂÚÓ‰ ˙¯ÈÈ„Â ‰„Â‰È Ô· ˙Ú Ò¢ÂÚ
כמו שהיה .מדי יום הוא מקבל אמבטיה במים חמים כדי לנקות את חלק
גופו האחורי שאליו אינו מצליח להגיע בכוחות עצמו ,אנחנו מנגבים אותו היטב ומורחים משחה כדי שלא יתפתחו פצעים על רגליו ובטנו .גם את הכלוב
אנו מקפידים לנקות ומחליפים את המצע בכל יום.
מיץ פטל שלנו רוצה לחיות .הוא אוכל ושותה בתיאבון ,ונראה שמח וסקרן כמו כל ארנבון אחר  -גם כשהרגליים האחוריות נגררות לו מאחור הוא מסתובב
בכלובו ונהנה לשתף פעולה בטיפול בו .הדיירים שהכירו את הגור החמוד שקיבלנו היו עצובים לשמוע את מה שקרה ,אך רבים המשתתפים בדאגה לו
ובטיפול .הרבה התעניינות בשלומו ובמצבו ,הצעות לטיפול או לניתוח ,עזרה במריחת המשחה ובקשות ללטפו למרות מצבו .בין הדיירים הפוקדים את
פינת החי התעוררה הזדהות ואמפתיה כלפי מצבו של הארנבון הנכה ,והתעוררו אצלם שאלות על ערך החיים  -הסבל מול הרצון לחיות ,הרהורים על
נושאים כמו איכות החיים ואף המתות חסד .העובדה שמיץ פטל הגיע לפינת החי שלנו כנראה אינה מקרית ,ואנו משתדלים לטפל בו ולאפשר לו חיים של
כבוד ובריאות עם הרבה חום ואהבה.

‰Â˜˙ Á˙Ù ÛÈÒ
‡‰¯˜È ‰˘È
˙‰ÎÏÓ ß·‚Ï ˜ÚÂ‰ ‰Â˜˙ Á˙Ù ¢¯ÈÚ‰ ˙¯È˜È¢ ¯‡Â
ÒÎÓ
תואר "יקירת העיר" פתח תקוה לשנת תשס"ו הוענק לגב' מלכה
מכנס ,מתנדבת ותיקה באיל"ן אשר מכהנת מזה עשר שנים כיו"ר
סניף איל"ן בעיר .מדברי ועדת השיפוט" :מלכה שותפה למיזם
'קהילה נגישה' בעיר פתח תקוה ,שמטרתו לתת הזדמנויות שוות
לכלל האוכלוסייה עם המוגבלויות ,ושותפה לצוות העירוני של
ארגון הנכים בפתח תקוה .היא יוזמת איגום משאבים לצורך קידום
הנכים ,ועמלה ללא לאות בהתנדבות ובנועם הליכות לאיסוף
משאבים לטובתם" .בנוסף לפעילותה בסניף המקומי ,גב' מכנס
חברה גם בהנהלת איל"ן הארצית .היא מארגנת הרצאות ,טיולים
ופעילויות שונות למתנדבי איל"ן ומסייעת רבות בהפעלת "גן
הפנינה" של איל"ן ,בהפעלת מועדוניות אחרי הצהריים ובהסעת
הילדים לבריכות טיפוליות .כמו כן היא מסייעת לנכים בוגרים
‚·‰Â˜˙ Á˙Ù ¢¯ÈÚ‰ ¯È˜È¢ ˙Â‡ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ÒÎÓ ‰ÎÏÓ ß
וקשובה לצורכיהם.
גב' מכנס קיבלה תעודת הוקרה מטעם מנכ"ל איל"ן ומכתב הוקרה מהאגף לשירותים חברתיים של עיריית פתח תקוה ,וגם זכתה ב"אות המתנדב" מטעם
"ליונס" ישראל .על כל אלה ועוד הוכתרה גב' מלכה מכנס בתואר "יקירת העיר" פתח תקוה לשנת תשס"ו.
ולנו לא נותר אלא להוסיף ולומר שעמותת איל"ן התברכה במתנדבים מופלאים ,וכי גב' מלכה מכנס היא הבחירה הנכונה לתואר המכובד שכן באופייה
ובהתנהלותה היא מהווה דוגמה ומופת למתנדבים באשר הם .גב' מכנס היא אישה בעלת יכולת נתינה עצומה ,שמאמצת את הנכים אל ליבה ופועלת
באהבה רבה לשיקומם של נכי איל"ן  -ועל כך מגיעה לה התודה והברכה.
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ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯· ÌÈ„˜¯ ÒÎ
כנס ארצי של "רוקדים על כיסאות גלגלים" נערך
באולם "אבני החושן" בראשון לציון .בכנס הגדול
מסוגו בארץ התארחו מאות רוקדים ואורחים ,בהם
ראש העיר מר מאיר ניצן ורעייתו ,יו"ר הנהלת איל"ן
רו"ח חיים פרייליכמן ורעייתו ומנכ"ל איל"ן מר שמעון
צוריאלי .את האירוע פתחה להקת
המחול "גלגלי ראשון" שהופיעה
בקטעים מרהיבים מתוך המופע
"מרכבות האש".
הלהקה פועלת במסגרת "החברה
העירונית ראשל"צ" בשיתוף עם
אגודת איל"ן .לאחר מכן הרקידו
הכוריאוגרפית גב' אורלי באור
והמדריכה גב' גלית חיים את
הקהל הנלהב ,וסחפו אותו אל
תוך הלילה לחגיגה של התרוממות
ונצחון הרוח.

¯‡˘ „Â˜È¯· ¨ÔˆÈ ¯È‡Ó ¯Ó ¨¯ÈÚ‰
¢ÌÈÏ‚Ï‚˙Ó‰¢ ˙˜‰ÏÓ ˙È„˜¯ ÌÚ

‰ÏÂÚÙ· ¢ÔÂ˘‡¯ ÈÏ‚Ï‚¢ ÏÂÁÓ‰ ˙˜‰Ï

Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ
Ô‚ ˙Ó¯ Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó

˙ÂÙÈÏ‡· Ï‡¯˘ÈÏ ·‰Ê ˙ÈÈÏ„Ó
ÌÈÎÏ ÔÂËÈÓ„·· ÌÏÂÚ‰

ÌÈÎ ÏÒ¯Â„Î ˙‚ÈÏ

אמיר לוי ויוסי בבא ,חברי נבחרת הנכים של ישראל בבדמינטון ,זכו
במדליית זהב במשחקי הזוגות בכיסאות גלגלים שהתקיימו בחודש
אוקטובר בטייפה שבטייוואן במסגרת אליפות העולם בבדמינטון
לנכים .במקום השני ובמדליית כסף במשחקי זוגות זכה הצמד
משה זהבי ממרכז הספורט ומקבל שופניה מבית הלוחם .בתחרויות
ליחידים זכה במדליית כסף אייל בכר ממרכז הספורט לנכים איל"ן
רמת גן ,ובמדליית ארד זכה יוסי בבא .כ– 140ספורטאים נטלו חלק
באליפות .את נבחרת ישראל אימן מר מייקל רפופורט.
˜·‰ÏÂÚÙ· Ô‚ ˙Ó¯ Ô¢ÏÈ‡ ˙ˆÂ
‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡ ∫˙‡Ó

ÌÈÂÏ·· ÌÈ˜Á˘Ó ÔÂËÈÓ„·· ‰„Â˙Ú‰ ˙ˆÂ·˜ È¯·Á

בתחילת חודש נובמבר החלו משחקי ליגת הכדורסל לנכים .קבוצת
איל"ן רמת גן ,שהעפילה לגמר בשנה שעברה ,תיאלץ להתמודד עם
חסרונו של שחקנה המצטיין ליאור דרור המשחק כעת בגרמניה .מול
אתגר זה יתייצב מאמנה החדש של הקבוצה ,טוני נירוואני ,שהחליף
את המאמן אריק פינטו ,שהתמנה לעוזר מאמן הנבחרת דרור איסרוב.
שינוי דרמטי חל בשורות קבוצת "בית הלוחם" תל אביב ,שקלטה
שלושה משחקניה הבכירים של איל"ן "קסם" חדרה  -דותן מישר ,אבי
לרמן ורועי פיין ,וכן את רותם פיליפס מ"בית הלוחם" חיפה .שינוי זה
בהרכב השחקנים מגדיל משמעותית את סיכויי קבוצת "בית הלוחם"
תל אביב לזכות השנה באליפות הליגה .גם בשורות איל"ן "קסם"
חדרה חל שינוי בצוות המאמנים עם כניסתו של שמואל אוסלנדר
כמאמן הקבוצה .אבי מוססקו ,מאמנה הקודם ,פרש מתפקידו לאחר
שקבוצתו זכתה ארבע פעמים ברציפות בגביע ובאליפות הליגה.
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˙ˆ˘¢Ú ÌÈÎÏ Ë¯ÂÙÒ ˙‚Â
‚ÈÈÂÂˆÊÂ¯ ˙ÁÙ˘Ó
‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡ ∫˙‡Ó

בתצוגת ספורט לנכים ע"ש משפחת רוזנצווייג
משיקגו ,שנערכה באמצע חודש נובמבר במרכז
הספורט ,נכחו יותר מ– 300אורחים ,ביניהם שר הבינוי
והשיכון מר יצחק הרצוג ,ראשי איל"ן ,נציגי רשות
הספורט ,חברי המרכז ומתנדביו .במהלך האירוע חזו
האורחים בספורטאי דני בוברוב ,שהדגים משחק
מהיר ומקצועי בטניס שולחן .דני בן ה– 17מועמד
לייצג את ישראל באולימפיאדת הנכים בבייג'ין בשנת
 .2008ילדי המרכז הדגימו
נסיעה בתלת–אופן ,תחרות
ג'ודו ,תנועה ויוגה .השר הרצוג
העניק מדליות הוקרה למר
ברוס רוזנצווייג ולבוגרי מרכז
הספורט שהתגייסו לצה"ל .מר
רוזנצווייג ,שמשפחתו מאמצת
את ענף השחייה במרכז ,העניק
מדליות לשחיינים מצטיינים.

‚ÈÈÂÂˆÊÂ¯ ÒÂ¯· ¯Ó
‰¯˜Â‰ ˙ÈÈÏ„Ó ˜ÈÚÓ
„ÓÏÓ ‰ÏÂ‡ ˙ÈÈÈÁ˘Ï

‰ÈÏ„Ó ˜ÈÚÓ ‚Âˆ¯‰ ¯˘‰
È‚Ê ¯Á˘ ˙ÏÈÈÁÏ

·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ
˘ÂÏÈ‡Î ÈÚÂ˘Ú
ÌÓˆÚ· Â·˙Î˘ ‰‚ˆ‰ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ˙ˆÂ·˜ È¯·Á
·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈ˘Ï‡ ‰‡Ï ∫˙‡Ó

·È·‡ Ï˙ ÔÂ¯Ë‡È˙ ˙ˆÂ·˜ È¯·Á

בקבוצת התיאטרון של סניף תל אביב משתתפים
שבעה חברים בגילאים  .22-28בתחילת הדרך
למדו המשתתפים את יסודות התיאטרון ,כמו
עבודה על "מקום" ,עבודה עם אביזרים ,עבודה
עם תלבושות ,עבודה על דמויות ועוד .במהלך
המפגשים הבאים הם למדו לאלתר דמויות
ולהתנסות בתפקידים שונים .כמו כן ,התנסתה
הקבוצה בקריאת המחזה "רכוש נטוש" של
שולמית לפיד ובהזדהות עם הדמויות בו .בשני
מפגשים אחרים הלכה הקבוצה לצפות בהצגה של
תלמידי בית הספר למשחק "בית צבי" ,והחוויה
מהביקור בתיאטרון היתה משמעותית ביותר.
השלב שני של העבודה עם הקבוצה נסב סביב
חומרים אישיים של המשתתפים .תכנים אלה
הצביעו על קווי דמיון בין ההתמודדויות השונות
של כל חברי הקבוצה בחיי היומיום ,הקשורות
במעגלים שונים של חברה ,משפחה ,עבודה
וחלומות .חומרים אלה עתידים להיות הבסיס
לכתיבת המחזה.
השלב האחרון של עבודת הקבוצה הוא חזרות
להצגה שנכתבה על ידי הבימאית ,כאשר בסיסה
הוא חייו האישיים של כל אחד מהמשתתפים
והחוויות השונות של כל אחד מהם .לפני כחודש
קראוהמשתתפיםאת המחזה הכתובוההתלהבות
היתה רבה .המשתתפים חשו שהמחזה מייצג
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אותם ואת סיפור חייהם.
הקבוצה נכנסת עכשיו לחזרות
ומתכוונת שהתוצאה תהיה
מושלמת.
משתתפי קבוצת התיאטרון
אוהבים את העבודה בה,
ומספרים על חוויותיהם:
• "ההשתתפות בקבוצת
התיאטרון היא בשבילי
חוויה מדהימה שלא תישכח.
למדתי דברים שלא הכרתי על
תיאטרון והרגשתי חסר כשלא
יכולתי להגיע לפעמים".
• "נהניתי להרגיש חלק
מקבוצה ,והקשר עם המשתתפים הוא עמוק
ומשמעותי בשבילי .גיליתי במשך הזמן שהרבה
דברים שאני מתמודדת איתם ביומיום החברים
האחרים בקבוצה גם מתמודדים איתם ,וזה הקל
עלי מאוד".
• "אני בכלל די מתבייש להופיע על במה ,אבל
בכל זאת זה היה כיף ללמוד תיאטרון ,לקבל
אחריות ולהתגבש עם אנשים חדשים .בקבוצה
סיפרנו על כל הקשיים וזה מחזק אותי מאוד".
• "אני מרגיש שזה הדבר הכי טוב שקרה לי מאז
ההצגה שהשתתפתי בה בבית הספר התיכון,

ובכלל לא הייתי רוצה שזה ייגמר".
• כולם מסכמים" :הקבוצה נתנה לנו כוח,
אמביציה ,ביטחון ותחושה שכולם איתך".
אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות לומר תודה
לבימאית שלנו הדר :היא נתנה לנו כלים
להתמודד עם ההצגה שכולה מבוססת על חיינו.
בעזרת ההצגה והעבודה שעשינו השנה אנחנו
יכולים להראות מה אנחנו חשים ביומיום ,ואיך
אנחנו מתמודדים עם המוגבלות שלנו וקשיים
אחרים .אנחנו אוהבים את הדר מכל הלב ומאוד
רוצים שהקבוצה תמשיך.

¯‡˘ È‡„ÏÂÁ ÔÂ¯ ¯Ó ·È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ‰
„ÈÓÏ˙ ¨±≤–‰ Ô· ¯ˆÈÂ Ô˙Ó ÌÚ ¯˘˜˙Ó
·˘ÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨¢‰Ï‡ÂˆÂ ˙È·¢
˙ÈÙÂÏÁ ˙¯Â˘˜˙Ï „ÁÂÈÓ

‰Ó¯˙‰‰ ÌÂÈ
ÌÈÙ ˙Ï·˜· Á˙Ù
·˘‡¯ Ï˘ Â˙Î˘Ï
¯ÈÚ‰
Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈ˘Ï‡ ‰‡Ï ∫˙‡Ó
˙·È·‡ Ï

לרגל פתיחת "מצעד הפרוטות" ערך ראש
עיריית תל אביב ,מר רון חולדאי ,את
קבלת הפנים המסורתית ,שבה אירח
בלשכתו את נציגי סניף איל"ן בעיר
בראשותה של גב' חנה לאור .מר חולדאי
שיבח את פעילות סניף איל"ן למען בעלי
הצרכים המיוחדים בעיר ,והעניק לגב'
לאור את התרומה הראשונה לפתיחת יום
ההתרמה השנתי.

¯‡˘ ¯¢ÂÈÏ ‰ÓÂ¯˙ ˜ßˆ ˜ÈÚÓ ¯ÈÚ‰
¯Â‡Ï ‰Á ß·‚ ¨·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ

·¢ÔÂ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È

ÍÂÈÁ È„·ÂÚÏ ÈÂ¯ÈÚ Ò¯Ù
ÌÈÈÈËˆÓ
·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈ˘Ï‡ ‰‡Ï ∫˙‡Ó

• "בית ונצואלה" הוא מרכז חינוכי טיפולי ושיקומי לתלמידים
בגילאים  6-21המאובחנים כפגועי שיתוק מוחין ובעלי פיגור
שכלי .תלמידי בית הספר מרותקים לכיסאות גלגלים ,וחלקם
משתמש בתקשורת תומכת חליפית .צוות קלינאיות התקשורת
של "בית ונצואלה" זכה באחרונה בפרס חינוך עירוני ע"ש אנוך
בזכות עבודתן המצטיינת והמסורה .הצוות כולל את גב' ביאטריס
פרישר ,גב' רונה דולמן ,גב' נעמי גוברין וגב' נעמה אורן  -כולן זכו
בפרס בזכות השקעתן הרבה בשיפור איכות חייהם של הילדים
הנכים ויכולתו של צוות בית הספר לעזור לאוכלוסייה פגועה
כל כך.
• בגן "און" של סניף תל אביב לומדים ילדים בגילאים  3-7עם
קשיים מוטוריים תפקודיים ברמות קושי ופגיעה שונות כתוצאה
משיתוק מוחין ,ניוון שרירים ובעיות שריר ועצב .מזה תשע שנים
מתקיים שילוב נפלא שלהם בגן של אילנה רום ,גן "קמ"ח".
השילוב מתבצע הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית.
מסירותה של אילנה וההשקעה הרבה שלה בהצלחת השילוב זכו
באחרונה להערכה ,עת הוענק לה פרס "אנוך" .חוויית השילוב
המוצלח אפשרה לילדי גן "און" ששולבו במהלך השנים ללמוד איך
"לחיות" בסביבה אחרת ,קידמה את מערכת היחסים החברתית
שלהם והקלה את המעבר לשילוב מלא או חלקי בגן או בכיתה
רגילים בשנים הבאות.
˜¢‰Ï‡ÂˆÂ ˙È·¢ Ï˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙ÂÈ‡ÈÏ

¢˜Ê‰¢ Ë˜ÈÂ¯Ù
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˙Â¯‚·‰ ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈ˘‚È
·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈ˘Ï‡ ‰‡Ï ˙‡Ó

פרויקט "הזנק" מתקיים זו השנה השלישית בבית הספר "און" ביוזמת איל"ן
תל אביב .מטרת הפרויקט היא לאפשר לתלמידי השכבה הבוגרת בבית
הספר לגשת למקסימום בחינות בגרות במהלך שנות לימודיהם .במסגרת
זו ניתנת עזרה לימודית לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות .העזרה ניתנת
לכל תלמיד בביתו בשעות אחר הצהריים על ידי סטודנטים הלומדים
באוניברסיטאות השונות .התוצאה היא גדילת מספר התלמידים שיוכלו
לקחת חלק בתהליך הלימוד לקראת מבחני הבגרות.
כידוע ,תלמידינו זקוקים ללמידה מותאמת ,לשעות תרגול רבות ולתווך
רב כדי להגיע לרמת לימודים וידע שתאפשר להם לקחת חלק בבחינות
סטנדרטיות של משרד החינוך .פרויקט זה מתאפשר בזכות התמיכה
הכספית של עמותת "הזנק" ואיל"ן תל אביב.
‚˙ÂÎÊ‰ ÏÚ ·˙Î ¨Ï¢‰ˆÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï „ÓÂÚ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·˘ ¨Ï
˘∫˙ÈÎÂ˙‰Ó ˙Â‰ÈÏ ÂÏ ‰˙È

ארבעה ימים חשבתי על מה לכתוב .אז פשוט ,יש אנשים שתודה לא תספיק
להם .גם לא תודה רבה .האמת ,כשחגי הסטודנט מפרויקט "הזנק" הגיע אלי
בפעם הראשונה לפני  ...כמה זמן זה היה? שנה וחצי? כבר אז ידעתי שלא עוד
סטודנט הגיע אליי ויטחן לי את הראש רק בלימודים .ידעתי כבר אז שאתה
לא אחד כזה .ידעתי שקיבלתי קודם כל חבר ,ואחר כך כל השאר .בכל פגישה
זה היה יותר ויותר מוחשי בשבילי .מצאנו את עצמנו מדברים ולומדים -
ממש חורשים...
תודה על זה שכל כך התאמצת להחזיק אותי ערני כשאתה/אני כותבים
פתרונות ,גם כשלפעמים הייתי אחרי יום לימודים ארוך וזה היה קשה
לשנינו .אבל בכל זאת הצלחנו ,ובגדול! אז זהו ,חלפו להן שלוש יחידות
במתמטיקה ,וההיסטוריה היא היסטוריה והאנגלית ממש נפלאה ,וכמו
כולם גם אני הצלחתי בעזרתך לגשת לכמה בחינות בגרות .ועכשיו אני רגע
לפני התנדבות לצבא ומבין עד כמה חשוב היה להתאמץ ללמוד ,ולהראות
לי ולעולם שגם אנחנו יכולים .בדרך קצת שונה ,ועם המון עזרה ,אבל
התוצאה ממש נפלאה!
˙Ï‚ ¨‰„Â
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לפנינו גיליון נוסף של
”עלי איל“ן“ .בעלון זה
באות לידי ביטוי מקצת
מפעולות איל“ן ברבעון
האחרון .קצרה היריעה
מלתאר את פעילות
הסניפים והמוסדות
 שהם המוקד העיקריהעמותה
לפעולות
בשטח .סניף באר שבע
ומרכז היום מתארים בקצרה את התרחבות פעילות
המרכז ,הצלחת חנות המכר ופעילות תיאטרלית חדשה.
פעילות תיאטרון מציג גם סניף תל אביב ,שמשתבח
בחוג דרמה חדש .מרכזי הספורט באיל“ן רמת גן וחיפה
מצביעים על הישגי הספורטאים ,ושוטחים מקצת
מהתוכניות לעתיד.
בנוסף לכך תמצאו מידע על טקס חלוקת העיטורים
ל“יקירי איל“ן“ ,הענקת המלגות לסטודנטים מ“קרן
ברגמן“ ,חנוכת האמבולנס שהתקבל בתרומת ידידי
איל“ן בצרפת וכמובן פתיחת ”מצעד הפרוטות“ בבית
הנשיא בירושלים  -כמיטב המסורת .זהו תקציר חלקי של
המובא בעלון זה ,והסליחה עם הסניפים שלא הזכרתי.
הערה מנקודת מבטו של מנכ“ל העמותה  -המאמץ הגדול
לקיים את ”מצעד הפרוטות“ ולהשיג תרומות מבתי האב
במדינת ישראל ומעסקים ותורמים גדולים מוכתם על
ידי התייחסותו הצינית של האוצר ,שאינו מעביר את
התקציבים לעמותות השונות בזמן על אף שהוא חתום
על הסכמים ומחויב על פי חוק לשלם במועד .עם זאת
אני מבקש לשלוח תודה גדולה למתנדבים ולתורמים
ולנותני החסות על הירתמותם ליום ההתרמה של איל“ן.
ולבסוף מילה אישית  -בפברואר ליווינו למנוחות את
אריה צודקביץ‘ ז“ל ,יו“ר מטה המאבק של הנכים .אריה,
שהיה חניך איל“ן ,הנהיג את הנכים בשנים האחרונות
בתבונה תוך גילוי נחישות וכושר הנהגה בלתי רגיל.
ההישגים הגדולים של שתי שביתות הנכים הגדולות
הגיעו לא מעט בזכותו ובזכות הקשר הבלתי אמצעי שלו
עם חבריו הנכים מחד ,ועם המערכת הממסדית מאידך.
אריה היה אהוב על כל מכיריו ,הוא שמר על קשר רציף עם
איל“ן והיה שותף גם למאבקי העמותה בנושאים שונים.
לרעייתו אביבה ולילדיו רחלי וגיא שלוחים תנחומינו יהי
זכרו ברוך.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

ÂÏ˘ ÌÈÈÈËˆÓ‰

„Â„ÈÚÏ Ô¯˜‰Ó ˙Â‚ÏÓ Â˜ÏÂÁ
Ì˘ ÏÚ ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒ
Ï¢Ê ¯‚Èˆ„ ®ÈÙÂÓ© Ï‡ÎÈÓ
הקרן לעידוד ספורטאים מצטיינים על
שם מיכאל )מופי( דנציגר ז"ל הוקמה
לזכרו של בוגר הקורס השני למדריכי
אימון גופני ב"וינגייט" ,מפקד הספורט
הראשון של חיל האוויר ,מורה ,מחנך
וספורטאי מושבע.
מטרתה של הקרן היא להעניק מלגות
ומענקים לספורטאים מצטיינים È·‡Ê ˜È¯‡ ‡˜Â„Âß‚‰Â ¯‚Èˆ„ Ì¯ÂÈ ¯¢„ „¢ÂÚ
ישראלים שיימצאו מתאימים לכך על ‰‚ÏÓ ÌÈ˜ÈÚÓ
ידי הוועדה הממיינת של הקרן .המלגות והמענקים ניתנים לספורטאים מצטיינים בגילאים 10-
 25הפועלים בענפי ספורט שונים ,לרבות אלה הייחודיים לספורטאים נכים .זו השנה השלישית
ברציפות שבה מעניקה הקרן מלגות ומענקים לספורטאים מצטיינים מתחומים שונים .השנה
בחרה הקרן להעניק בטקס מיוחד ,שהתקיים בחודש דצמבר במרכז הספורט של איל"ן רמת גן,
עשרה מענקים לספורטאים צעירים ממרכזי הספורט של איל"ן ברמת גן ובחיפה .שמותיהם של
מקבלי המענקים הם :טל פרץ ,דריה אוסטבצ'וק ,דניאל דרומי ,גילה מזרייב ,אוסאמה ביאטרה,
ליאוניד שניידר ,שרה קיויתי ,אלכסיי שקורין ,ניצן רייזמן ומתן שרעבי  -כולם הגיעו בשנה
האחרונה להישגים ספורטיביים מרשימים.
במהלך הטקס הוענקה גם תרומה לעמותת "המכבים" ,השוקדת על קידום וטיפוח ילדים ובני נוער
ממשפחות נזקקות תוך שילוב העשרה חינוכית ופעילות ספורטיבית ,גם לא מקופת הקרן .קודם
לטקס התקיים משחק קט–רגל של ילדי אגודת "מכבי תל אביב" בכדורגל מבתי הספר "מודיעין"
ו"ברקאי" .את המענקים הגישו יו"ר הנהלת איל"ן רו"ח חיים פרייליכמן ,ראש העיר בת ים מר
שלומי לחיאני ,יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט מר גדעון בריקמן ,מנכ"ל קבוצת הכדורגל
"מכבי תל אביב" מר אלי דריקס ,מנהל מחלקת הנוער של קבוצת הכדורגל "מכבי תל אביב" מר
בני טבק ,שחקן קבוצת הכדורגל "מכבי תל אביב" מר אבי נמני ,הג'ודוקה והמדליסט האולימפי
מר אריק זאבי ושחקן קבוצת הכדורסל "מכבי תל אביב" מר יניב גרין .כמו כן השתתפו בטקס
נציגי התאחדות ספורט הנכים בישראל ,נציגי איל"ן ,בני משפחה ואורחי כבוד.
עורכת ומפיקה :ענת לוי ,איל"ן
מרכז איל"ן ,רח' גורדון  9תל אביב  63458טלפון 03-5248141 :פקס03-5249828 :
דוא"ל ilan@ilan-israel.co.il :אתרwww.ilan-israel.co.il :
�������������

מו"ל:
מנהלת פרויקטים :שרי יצחק
עורכת ראשית עיתוני לקוחות :רוית קלימר
עריכה גרפית ועיצוב :ורד פרידלר
מנהל ייצור והפקת דפוס :מיקי שטופלמן
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חברת  SBCתורמת לאיל"ן את המגזין

‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡ ∫˙‡Ó

אריה צודקביץ‘ ,מי שכיהן בשנים האחרונות כיו“ר מטה המאבק של ארגוני הנכים ,נפטר ביום שני  13בפברואר ,2006
לאחר מחלה קשה בבית החולים ”איכילוב“ בתל אביב.
צודקביץ‘ בן ה– 56היה נכה פוליו ,שהקדיש חלק נכבד משנותיו האחרונות לטיפול בבעיותיהם של אנשים עם
מוגבלויות מול הממסד .בשנת  ,1999לאחר מאבק הנכים שנמשך  77ימים מול משרדי הממשלה והכנסת בירושלים,
נבחר ליו“ר מטה המאבק של ארגוני הנכים בישראל .בתוקף תפקידו ובזכות כישרונו וסבלנותו הצליח לאחד במטה
המאבק את כל ארגוני האנשים עם המוגבלויות  -חירשים ,עיוורים ,נפגעי שיתוק מוחין ,נפגעי פוליו ועוד.
צודקביץ‘ השכיל גם לשתף פעולה עם עמותת איל“ן ,שבה עבדה רעייתו אביבה במשך שנים רבות .הוא זכה להכרה
ולהוקרה על פועלו עת קיבל בשנת  2002מגן ממרכז הספורט לנכים של איל“ן ,ובחודש נובמבר  2003העניק לו נשיא
המדינה ,מר משה קצב ,את הפרס ע“ש זוסמן על פועלו למען מאבק הנכים בישראל .קהל רב נכח במסע הלוויה ,בתוכו ניתן היה למצוא גם את
ח“כ עמיר פרץ וח“כ שאול יהלום ,ומאות נכים שאריה היה להם ל“אבא“ וסייע רבות לשיקומם בחיי היום יום .אני ,שהכרתי את אריה במשך
שנים רבות ,זוכר אותו כחבר אמיתי שיודע להקשיב ,יודע לבלות וכשצריך גם יודע לפעול בנחישות ובנמרצות למען חבריו הנכים .תנחומינו
לרעייתו אביבה ,לילדיו ולבני משפחתו.
יהי זכרו ברוך.
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