®¯¢Ú© ÌÈÚ‚Ù ÌÈ„ÏÈÏ ÈÏ‡¯˘È „Â‚È‡ ≠ Ô¢ÏÈ‡ ÔÂÚÈ„È
‚Â¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙≠ÔÂÈÒ ¨≤∞∞∂ ÈÏÂÈ≠ÈÂÈ ≤≥ ßÒÓ ÔÂÈÏÈ

„·¯ ¯¢ÂÈ‰
לאחר מאמצים רבים שהושקעו על
ידיי ועל ידי מנכ"ל איל"ן ,שמעון
צוריאלי ,על מנת לערוך את "מצעד
הפרוטות" באופן עצמאי וייחודי
כמסורת של איל"ן זה שנים רבות,
אפשר לציין בסיפוק שדרכנו צלחה.
השנה ,כמו תמיד ,נרתמו כל הסניפים
לעבודה ובמיוחד לעבודה עצמאית
ללא שימוש בקבלנים חיצוניים,
ולמרות התחרות הרבה על ליבו של
האזרח עמדו מתנדבי איל"ן במשימה המיוחדת לאסוף פרוטה
לפרוטה וכך להגיע לתוצאות טובות יותר מהשנה הקודמת .אנו
רואים חשיבות רבה בעריכת "מצעד הפרוטות" ,המהווה את גולת
הכותרת של העשייה השנתית של המתנדבים ומשמש מכשיר
לגיוס כספים גם אם הקשיים רבים .נכון שקיימים קשיים ,אך
במאמצים משותפים ניתן ואפשר להגיע לתוצאות ,אז יישר כוח
לכל העוסקים במלאכה!
אנו ממשיכים בפיתוח הקשרים עם הקהילה ,בהתחברות לציבור
ובעזרה ותמיכה למוסדות שונים .באחרונה נחנך בנהריה המכון
להתפתחות הילד ,מכון לילדים בגיל הרך בעלי צרכים מיוחדים.
איל"ן סייעה רבות באמצעות קרן הלורד מישכון בשיפוץ
ושדרוג המכון ,המשמש משענת לאוכלוסיית הילדים הנכים
ומשפחותיהם באזור הצפון .אנו מברכים את הנהלת הסניף
ומאחלים להם הצלחה.
ברצוני לברך את כל חברי איל"ן ,המתנדבים הרבים העוסקים כל
השנה בתמיכה ועזרה ,ולפנות לחברים להרחיב את השורות בקרב
מתנדבים נוספים ,יחד נוכל להתקדם ולהצליח בכל משימותינו.

Ë‡È¯Â˜ „ÂÏ˜ ¯ÓÂ ··Ï ‰·‰Ê ß·‚ ‰È¯‰ ÛÈÒ È‚ÈˆÂ ÔÂÎ˘ÈÓ ¯ËÈÙ ¯Ó ¨‡„ÈÂ¯· ÔÂÏ‡ ¯Ó

ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈÏ ˘„Á ÔÂÚÓ

ÚÂÈÒ· ¨‰È¯‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· „ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÊÎ¯Ó· ÔÂÚÓ‰ ÍÁ
˜¯Ï¢Ê ÔÂÎ˘ÈÓ ¯ÂË˜ÈÂ „¯ÂÏ‰ Ô
ב– 12במרץ  2006התקיים במכון להתפתחות הילד בבית החולים נהריה טקס
לחנוכת מעון לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,מגיל  0עד  .3הטקס התקיים במעמד
מר פיטר מישכון ,בנו של לורד ויקטור מישכון ז"ל ,שהגיע מלונדון לביקור בארץ,
נענה להזמנת איל"ן לחנוך את המעון החדש שנבנה בנהריה בסיוע תרומת אביו
ואף קיים לאחר מכן סיור במוסדות איל"ן בחיפה .המעון נפתח ביוזמתה של ד"ר
שרה עמית ז"ל ,שהייתה מנהלת המכון להתפתחות הילד בנהריה והלכה לעולמה
לאחר מחלה קשה עוד לפני שהספיקה לראות את חזונה מתגשם .עמותת איל"ן
נרתמה לפרויקט יחד עם "הקרן לפיתוח שירותים לנכים" שבמוסד לביטוח
לאומי וגורמים נוספים .חלקה של העמותה הגיע מתרומת לורד מישכון ז"ל,
שנפטר בחודש פברואר השנה .הלורד הרים תרומה נכבדה ביותר לסיוע ולטיפוח
המכונים להתפתחות הילד בתשעה בתי חולים ברחבי הארץ ,רובם בפריפריה.
בימים אלה מושלמת במרבית בתי החולים התוכנית רחבת ההיקף ,שבמסגרתה
הוכנס ציוד מתקדם לשדרוג המכונים ,בחלקם נעשה שיפוץ מקיף ,ויש מקומות
שבהם אף נבנו חדרי טיפול.

שאו ברכה!

)המשך בעמ' € (2

חיים פרייליכמן
יו"ר הנהלת איל"ן

ÌÈ‰Â ÌÈÏÙËÓ

·‰·ÈÎ¯ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ„ÏÈÂ ÌÈ¯Â‰ ÌÂÈ ÌÈÈ˜ ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È
ÌÈÈÁ ÈÏÚ·· ÏÂÙÈËÂ ˙ÈÏÂÙÈË
‰¯ÈË ¨¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÂˆ ∫˙‡Ó

בית הספר "אלמנאר" בטירה הנו בית ספר אזורי ,שאליו מגיעים תלמידים מאזור
נרחב  -בין רמלה לוואדי ערה .מזה כמה שנים מופעלת בו על ידי איל"ן מועדונית
טיפולית .לפני כשנה החלו ילדי המועדונית לקחת חלק בפרויקט רכיבה טיפולית
וטיפול באמצעות בעלי חיים ב"מרכז לרכיבה טיפולית" בתל מונד .לפרויקט
נקבעו מטרות טיפוליות ,כגון עידוד וקידום יכולות התלמידים בתפקודים רגשיים,
חברתיים ,תחושתיים–מוטוריים ועוד .מטרה נוספת ,כללית יותר ,הייתה הגברת
המודעות בקרב האוכלוסייה הערבית לתחום הטיפול באמצעות בעלי חיים.
‰¯Î¯Î· ÌÈÏÈÈËÓ Ì‰È¯Â‰Â ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÏÈ

)המשך בעמ' € (2

1

€מעון חדש )המשך מעמ' (1
את טקס חנוכת המעון הנחתה ד"ר רות רעיה ,מנהלת המכון להתפתחות
הילד .נשא דברים מנהל בית החולים פרופ' שאול שאשא ,שסיפר על ד"ר שרה
עמית ז"ל וחזונה לפתיחת המעון החדש והפעלתו בצמוד למכון להתפתחות
הילד .לאחר מכן בירך נאמן קרן לורד מישכון בארץ ומי שהיה יו"ר הנהלת
איל"ן ,מר אלון ברוידא .הוא סיפר על הלורד מישכון ,אישיותו המרשימה
ותרומתו הגדולה והייחודית לעמותת איל"ן .מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון
צוריאלי ,סיפר על תרומתו הנדיבה של הלורד והדחיפה שניתנה בזכותה
לשדרוג המכונים להתפתחות הילד ברחבי הארץ .מר צוריאלי הודה למוסד
לביטוח לאומי ,וציין את שיתוף הפעולה הטוב בין שני הגופים בפרויקטים
שונים אשר מתקיימים בכל רחבי הארץ למען האוכלוסייה בעלת הצרכים
המיוחדים .בנוסף בירכו בטקס נציגת הביטוח הלאומי ,גב' סימה עמיחי,

„ÌÈ¯·„ ˙‡˘Â ¨„ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰Ó ¨‰ÈÚ¯ ˙Â¯ ¯¢

ומנהל קרן "הלן באדר" שסייעה אף היא לפרויקט ,מר ז'ק הריס.
רגע מרגש נרשם כאשר בעלה של ד"ר עמית ז"ל סיפר במילים נרגשות על
מאבקה של רעייתו למען הקמת המעון וקידום המכון ,והודה לכל מי שהיה
שותף וסייע לה בהגשמת החלום .שיאו של הטקס היה בגזירת הסרט על
ידי מר פיטר מישכון ,שלאחריה הודה לנוכחים על האירוע המרגש וציין
את מחויבותו העמוקה של אביו למדינת ישראל .מר מישכון הביע את
התרשמותו מהפעילות המתבצעת במקום ,ושמח על העובדה שהמכון מגיש
שירותים לאוכלוסייה יהודית וערבית כאחד ,מה שתואם את כוונתו ורצונו
של אביו המנוח לעשות לקידום נושא הבריאות בישראל ללא הבדלי דת
ומין .מר מישכון אמר ,כי הוא ומשפחתו גאים על הזכות שניתנה להם לסייע
לקידומם ולרווחתם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

˙Â‚‰ ÌÚ ÔÂÚÓ‰ È„ÏÈ

€מטפלים ונהנים )המשך מעמ' (1

¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ‰„ÏÈ
ÌÈ¯Â‰‰ ÌÂÈ· ·ÏÎ· ÏÂÙÈËÓ ˙È‰

כדי לעודד קידום מטרות אלה נערכו במרכז בתל מונד ,בנוסף למפגשים השוטפים אחת לשבוע ,יום עיון לאנשי מקצוע
ושני ימי הורים לתלמידי בית הספר .ביום ההורים הראשון ,שהתקיים בקיץ  ,2005הייתה היענות מועטה יחסית מצד
ההורים ,אך אלה שהגיעו הביעו התרגשות ושמחה על השתתפות ילדיהם בפרויקט .יום ההורים השני נערך בפברואר
 .2006הפעם קדמה לו עבודת הכנה רבה מצד צוות בית הספר ומחלקות החינוך והשירותים החברתיים בעיריית טירה.
הכנה זו תרמה רבות להצלחת היום ,שבו השתתפו כ– 50תלמידים ויותר מ– 60הורים.
ההורים וילדיהם פעלו ביום זה בכמה תחנות ,שכללו טיפול בבעלי חיים קטנים )שרקנים ,תוכי ,צב ועוד( ,טיפול בכלבים,
רכיבה על סוסים וטיול בכרכרה .ההורים לקחו חלק פעיל בטיפול בבעלי החיים השונים ,ונראה שנהנו מאוד משהותם
עם הילדים ומהצפייה בהם .יום זה מהווה ציון דרך משמח ומעודד ,המוכיח כי קיים פוטנציאל טיפולי וקהילתי רב הן
בפעילות המועדונית בכלל ,והן בפעילות המתקיימת במרכז בתל מונד בפרט.
ברצוננו להודות מקרב לב לצוות הנפלא ,החם והמסור של "המרכז לרכיבה טיפולית" ,לעובדי הלשכה לשירותים
חברתיים בעיריית טירה ,לתלמידינו ולהוריהם וכמובן  -לעמותת איל"ן .בזכותכם תלמידינו מתקדמים ,נהנים
ומרחיבים אופקים!

·‰¯Ú¯Ú ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È

˙Â¯‚· È„ÂÓÈÏÏ ‰˙ÈÎ
‰¯Ú¯Ú ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÂˆ ∫˙‡Ó

בבית הספר "אלמנאר" לחינוך מיוחד בישוב ערערה מבקרים תלמידים
בגילאים  3עד  ,21שלומדים מקצועות שונים כגון ערבית ,חשבון,
שפות ועוד .כיתת הבוגרים מונה שבעה תלמידים בגילאי  .12-19כיתה
זו החלה השנה בלימודים לקראת מבחני בגרות ברמת יחידה אחת
בתחומים טכנולוגיה מדעית ,מתמטיקה ,דת ומחשבים .שאיפתם
היא להיבחן ולהצליח לפחות בתחום לימוד אחד ,אשר יזכה אותם
בתעודת סיום י"ב המוכרת על ידי משרד הרווחה .תעודה זו מהווה
תנאי חשוב ומסייע לקבלתם כאנשים בוגרים למסגרות עבודה אשר
יאפשרו להם חיים עצמאיים ,ככל שניתן ,בקהילה .התלמידים לומדים
בחריצות ומשקיעים רבות ,וזוכים להערכת הסביבה  -משפחה ,חברים
ומורים .בהצלחה!

2

¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÏÈ
˙ÒÎ· ÌÈ¯˜·Ó
‰¯Ú¯Ú ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰Ó ¨ÒÂÈ ‰ÙÂ‡¯ ∫˙‡Ó

במסגרת שיעורי אזרחות ואקטואליה בבית הספר "אלמנאר"
למדו הילדים על כנסת ישראל והממשלה .התלמידים גילו עניין רב
בנושאים אלה ,ולבקשתם ביקרנו בבניין הכנסת בירושלים .נכחנו
בדיון שהתקיים בשפה העברית ולא כל כך הבנו ,אך היינו גאים לשמוע
את יושב ראש הכנסת ,מר רובי ריבלין ,מברך אותנו על בואנו .בצאתנו
מהמליאה פגשנו את חבר הכנסת אחמד טיבי ,והילדים סיפרו לו על
בית הספר והעלו בפניו את הקשיים הפיזיים שבהם נתקלים שם,
הנובעים מהימצאותו במבנה לא מותאם .מר טיבי האזין לנו ,והבטיח
לבדוק ולסייע .אנו שמחים לספר שנהנינו ולמדנו רבות מביקור זה.

‚‡˙ÂÂˆ· ˙ÂÁÓÂˆ ˙Â¯·ÁÂ ‰È

·ÌÈ„ÏÈ‰ ÔÚÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ¢ÈÏ‡Ê‚Ï‡¢ È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Â „ÁÂÈÓ ÍÂÈÁÏ ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È
‰¯Ú¯Ú ¢¯‡ÓÏ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÂˆ ∫˙‡Ó

במסגרת תוכנית שילוב מקיים בית ספרנו בשנת הלימודים הנוכחית
מפגשים עם תלמידי כיתות ה'-ו' מבית הספר היסודי "אלגזאלי" מבקה אל
גרביה .המפגשים נועדו להגביר את מעורבות הילדים בחיי הקהילה והחברה
במסגרות הלימודים הרגילות ,ולעודד יצירת קשרים חברתיים.
במהלך השנה נערכו כמה מפגשים :הראשון התקיים בבית ספרנו וכלל
פעילות משותפת ומהנה לט"ו בשבט .המפגש השני נערך בבית הספר
"אלגזאלי" ,ובו הילדים צפו יחד בהצגה .בהמשך יוזמנו ילדי בית הספר
"אלגזאלי" ליום ספורט שמארגנים ילדי "אלמנאר".

שיאה של פעילות משותפת זו הוא בהקמת חווה חקלאית קטנה בבית
הספר "אלגאזלי" על פי הנחייתם של תלמידי "אלמנאר" ,ובמימון "הקרן
לעידוד יוזמות חינוכיות" .במהלך השנה התנסו תלמידינו בגידול צמחי
מרפא  -החל מהכנת שטח הזריעה ,דרך גידול ובקרה על הצמחים וכלה
בייבושם ,אריזתם ומכירתם .ילדי "אלמנאר" הכינו לילדי "אלגזאלי" מצגת
שבה הם מסבירים את שלבי העבודה הנדרשים להקמת הגינה ואת סגולות
המרפא של כל צמח .הקמת הגינה נמצאת בשלבים מתקדמים ,ואנו נהנים
ומקווים לראותה צומחת וגדלה ביחד עם החברות בין הילדים.

Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ
ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó

ÌÁÓ Ï˘ ÌÈÈÈÚ· ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó
מנחם מרדכי בן  ,48הוא נשוי ויש לו שלושה ילדים .בשנת
 2003הוא נורה בצווארו בפיגוע בירושלים ,והפך מוגבל
בארבע גפיים ומרותק לכיסא גלגלים .בפיגוע נפצע גם
אביו ,שנפטר כשנה לאחר מכן .מנחם הגיע למרכז היום
לפני כשמונה חודשים והתקבל באהבה רבה למשפחתנו.
הוא משתתף בפעילויות מגוונות ,ביניהן חדר כושר וריפוי
בעיסוק ,בחדר המחשבים הותאמה עבורו עמדה מיוחדת
והוא אפילו גילה שיש לו כישרון ציור .מעבר לכך מנחם
מסייע רבות בקשר עם הקהילה ועם חברות שונות :כך,
למשל ,גייס את מנכ"ל מפעל "תרכובות ברום" ,החברה
שבה עבד לפני פציעתו ,לביקור שהעמיק את הקשר התומך,
המחבק והאוהב של החברה עימנו .לפני כמה ימים ביקש מנחם לשתף אותנו במכתב שכתב ,תוך
שהוא מדגיש שהתעקש לכתוב אותו בכתב ידו על אף הקושי הרב והעובדה שהדבר ארך שעות רבות.
גילינו שבמכתב הוא מביע את הערכתו לצוות ולאווירה במרכז ,והדבר משמח אותנו מאוד .בשמחה
אנו משתפים את קוראי העלון.

לכבוד
גלית גרינברג
הנדון :ביקור המחלקה לפיזיותרפיה )שנה א'( במרכז לנכים קשים
רצינו להביע את תודתנו העמוקה על הסיור במרכז היום לנכים קשים
במסגרת "בוקר קליני" .זכינו לקבלת פנים חמה במיוחד מגב' דנה בריח,
מנהלת המרכז ,ולהסברים מעמיקים על תחומי הטיפול במרכז על ידי אנשי
המקצוע השונים העובדים בו ולשמחתנו גם מהנכים המבלים במקום ,מה
שהוסיף צחוק ,קרבה והתרגשות גדולה למשמע ההצלחות הרבות שהמקום
זוכה להן .מרכז היום לנכים קשים העניק לנו לא רק מבט אחר ומעמיק על
אורח חייהם של הנכים שמגיעים אליו ,והאיר את מה שנראה לנו "עולמם
החשוך" ,אלא חיזק אותנו ,איש איש בדרכו .לאחר סמסטר ראשון קשה
במיוחד ,שבו התוודענו לחיים החדשים באוניברסיטה ובעיר הרחוקה וגילינו
את העומס והלימודים הקשים שבמחלקה לפיזיותרפיה ,שבחלקם נראו לנו
כל כך רחוקים מהמקצוע שלשמו באנו ,הזכיר לנו המרכז לנכים קשים לשם
מה בחרנו במקצוע המיוחד הזה ונתן לנו כוח גדול להתחיל סמסטר חדש
ועמוס לא פחות .אנו רואות בביקור זה במהלך השנה הראשונה ביקור
חשוב ותורם ,ונשמח לגלות שגם בעתיד הסטודנטים החדשים במחלקה
לפיזיותרפיה יגיעו "להתחזק" במקום הנפלא הזה.
שוב ,אנו מודות לך על המאמצים להביאנו לשם.
בברכה,
נועה כץ ,סיון טולדנו
סטודנטיות שנה א' במחלקה לפיזיותרפיה

לכבוד
מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן
אני מטופל יחסית חדש ב"מועדון איל"ן",
והופתעתי לטובה מהאנשים המיוחדים שעובדים
במקום ומקדישים מזמנם .ברצוני להביע הערכה
רבה לצוות העובדים הנפלאים ,לצוות המטבח
שנותן שירות מעל ומעבר ולצוות המדריכים
שעושה עבודתו נאמנה ומתייחס במסירות
ובאהבה לכל המטופלים .כמו כן ,ברצוני לציין
לטובה את אנה ,העובדת הסוציאלית ,שעושה
הרבה מעבר לתפקידה ומושיטה עזרה בכל דבר
שנדרש ,ואת דנה ,מנהלת המקום ,שיש לה
המון כוחות נפש ,אמביציה ומוטיבציה לנהל את
המועדון במסירות ובצורה הטובה ביותר.
בברכה,
מנחם מרדכי

·ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó· ˙ÂÈË„ÂËÒ‰ ¯Â˜È
ÔÂËÈ· ‰„ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰ÓÂ ÂË¯È˘ ‰‡ Ò¢ÂÚ ∫˙‡Ó

במסגרת שיתוף פעולה עם המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת "בן
גוריון" הגיעו סטודנטים לפיזיותרפיה שנה א' ל"בוקר קליני" במרכז
היום ,שבו נחשפו למסגרת המרכז על כל היבטיה.
מאז ביקור זה ,כמתוכנן מראש ,מגיע אלינו אחת לשבוע זוג סטודנטים
להכשרה אצל פיזיותרפיסטית מרכז היום ,גב' רינה סיטבון ,כחלק
מתוכנית ההכשרה של המחלקה לפיזיותרפיה.
ביקור זה פתח צוהר לסטודנטים רבים לפיזיותרפיה ,לצד סטודנטים
ממחלקות שונות באוניברסיטה ,אשר מגיעים אלינו להתנדבות
במסגרת "מלגת דיקן" ותורמים באהבה רבה ובנתינה אינסופית
למשפחתנו בתחומים נרחבים :חדר מחשבים ,סדנאות אמנות ,חדר
כושר ועוד.
בימים אלה קיבלנו העתק מכתב משתי סטודנטיות שהשתתפו בביקור
זה ,ובגאווה רבה אנו מציגים את רשמיהן.
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Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ

‡˙ÂÂˆ· ¯ÂÙ ÏÈÈÙ

„ÁÈ ÂÙˆ ˙ÂÁÙ˘Ó‰Â ˙ÂÂˆ‰ È˘‡ ¨ÌÂÈ‰ ÊÎ¯ÓÓ ‰ß¯·Á‰
·ÏÒ¯Â„Î· ‰ÙÂ¯È‡ ÚÈ·‚ Ï˘ ¯Ó‚‰ ˜Á˘Ó
ÈÈÓÈ ˙È‚˘Â Ì„˜ ¯‰ÂÊ ¨È¯‡–·Ï ‰È¯ ∫˙‡Ó

˙‰ÏÎ‰Â Ô˙Á‰ ÌÚ ˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÂÓ

ÔÏÂÎÓ ‰ÓÈ‰„Ó‰ ‰Â˙Á‰

„¯ÈÁ·Ï ‰‡˘È ¨Ú·˘ ¯‡·· ÌÈÎÏ ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰Ó ¨‰
ÔÂËÈ· ÈÒÂÈ ‰·ÈÏ
ÊÎ¯Ó· ÌÈ·˘ÁÓÏ ‰¯ÂÓ ¨ÈÈÓÈ ˙È‚˘ ∫˙‡Ó

דנה שלנו ,מנהלת מרכז היום בבאר שבע ,נישאה ב– 1באפריל 2006
לחברה לחיים ,יוסי ביטון .השמחה האישית שלה הייתה השמחה של
כולנו ,משפחת מרכז היום .כולנו אוהבים את דנה ,מעריכים מאוד
אותה ואת מסירותה ,ומכירים ואוהבים גם את יוסי ,הן מפעילויות
שלו במרכז והן מהיותו ספר מוכר ואהוב בבאר שבע.
"זו לא מתיחה"  -כך היה כתוב בהזמנה ,ואכן הצוות וכל מטופלי
המרכז התייצבו כאיש אחד כדי לשמח את דנה .בין האורחים ניתן
היה לפגוש משפחה ,חברים ועמיתים ,את עובדי עיריית באר שבע,
צוות מרכז היום ,מטופלים מהעבר והחבר'ה ממרכז היום ,חברי סניף
איל"ן באר שבע ואפילו את חברי הנהלת איל"ן )שעשו את כל הדרך
מתל אביב!(.
מוטי מזלתרים ,נכה  CPבן  ,26מספר" :אני מכיר את דנה ויוסי טוב,
הם חברים שלי .הייתי איתם בכל מיני מקומות ,למשל נסענו יחד
לאילת וגם לחיפה .לחתונה הגעתי בשמחה ,הכנתי להם עבודה מפימו
עם רונה ומריה ,המורות לאמנות במרכז היום .איחלתי להם שיהיה
להם טוב ביחד .בחתונה רקדתי הרבה מאוד ושרתי .היה כיף לראות
את כל החבר'ה ביחד אחרי הצהריים .מאוד נהניתי" .דימיטרי פונידין,
אחד מהחבר'ה במרכז היום ,הגיע לבוש יפה לחתונה ,בחליפה מיוחדת:
"היה מעולה ,רקדתי ונהניתי ,היה כמו חלום ,ממש כמו אגדה בשבילי".
"אולמי ארגמן" אירחו את האורחים בסעודה כיד המלך ,כפי שמעידה
רונית נונו ,אחת מהחבר'ה ממרכז היום" :הארוחה הייתה מדהימה,
טעימה ועשויה בטוב טעם".
בימים שלאחר החתונה החבר'ה ממרכז היום לא נרגעים .דימיטרי
ינטין ,נכה  ,CPמודה לדנה על כך שהזמינה את כולם ומאחל הרבה
אושר ובריאות עד  120פלוס .דור אטקינס ,ממרכז היום ,אומר שהוא
נרגש מאוד ,ושנהנה מהחתונה והרגיש כמו בבית .יוסי ליפשיץ ,אחד
מהחבר'ה ממרכז היום ,מספר שנהנה בחתונה ושהוא אוהב מאוד
את דנה .תהילה כהן ,גם היא ממרכז היום ,מוסיפה" :השמחה של
דנה היא השמחה של כולנו .היה כיף לראות את כולם כל כך חגיגיים
ומקושטים" .תהילה גם מכינה בימים אלה לדנה ויוסי מתנה מיוחדת
ממרכז היום ,שעליה היא שוקדת זמן רב בחדר המחשב  -ספר תמונות
של כל החבר'ה .היא עסוקה בעיצוב סופי ומנסה להזדרז בעבודה כדי
למוסרה בזמן הקרוב .אינה גיטלין מספרת שהאורחים כולם הגיעו
מתוך כבוד לדנה ויוסי .היא מאחלת שמחה ומזל בחיים החדשים
שמתחילים ,ומזכירה לא לשכוח את הילדים הגדולים המקסימים.
כאמור ,הדי החתונה הורגשו כמעט עד חג הפסח .דנה עצמה חזרה
לאחר יום אחד לעבודה רגילה ,אך במרכז היום עדיין לא שוכחים את
עוצמת החוויה .חיים בן הראש מאחל כל טוב והצלחה לזוג ,והחבר'ה
משוחחים ביניהם ומתפעלים מהחליפה של זה ומהשמלה של זו,
מספרים על איך הוא רקד ואיך היא נהנתה .כמו שאומרת מרטין,
מדריכה במרכז היום" :זו הייתה החתונה המדהימה מכולן".
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החבר'ה ממרכז היום צפו ועודדו יחד את "מכבי תל אביב" בגמר גביע
אירופה בכדורסל .אפילו שלא ניצחנו ,האכזבה מתוקה יותר יחד...
הכל התחיל בבוקרו של יום ראשון ,כשיניב נגבקאר ,אחד החבר'ה ממרכז
היום בבאר שבע ,הזמין את נריה לב–ארי ,מדריך במרכז היום ,לראות
אצלו בבית את משחק הגמר של גביע אירופה .יניב שלנו הוא האיש
המזוהה תמיד עם ענייני הספורט במרכז היום ,אוהד ספורט שרוף ו"מכור"
ל"מכבי" בכדורסל .נריה סיפר על כך בהתלהבות לדנה ,מנהלת מרכז היום.
הם חשבו עוד רגע ואמרו" :למה שכל אחד יעודד בביתו את מכבי ולא כל
המשפחה יחד?".
כך החל ביום ראשון ,בוקרו של משחק הגמר ,מירוץ נגד השעון של הכנות
וארגונים למשחק הגורלי .כולם מיהרו להודיע בבית שהשנה חייבים לבוא
ולעודד עם המשפחה המורחבת ,ולדחוף קדימה את "מכבי" שתביא את
הגביע .למרות שמדובר היה בשעה כה מאוחרת זה לא שינה לחבר'ה -
המטרה הייתה החשובה מכל!
לקראת תחילת המשחק התחילו האנשים להתאסף .כשמגיעים בערב
למרכז היום תמיד ישנה אווירה מיוחדת .הפעם ,נוסף לאווירה ,התווסף ריח
המנגל של יוסי לאוויר ...כולם נתנו יד  -החבר'ה ,המשפחות ,המדריכים,
המורים ,דנה המנהלת ,ובקיצור כל מי שרק יכול .המשחק התחיל ואיתו
הגיעו הפיצוחים ,החמוצים ,הבשרים והמאכלים השונים .כולם עודדו ,יעצו,
נזפו וביקשו מהשחקנים ,מהמאמן וממי שאפשר...
מוטי מזלתרים ,אחד החבר'ה ,מספר שהייתה אווירה טובה ושהאוכל היה
טעים ,ואמר שהוא מקווה שיהיו עוד ערבים כאלה כי זה כיף שכולם יחד.
למרות שהוא אוהד של "מכבי חיפה" בכדורגל ,סיפר מוטי ,הוא שמח
לעודד את "מכבי תל אביב" .יניב נגבקאר ,מיוזמי האירוע ,מדגיש שהוא
אוהד שרוף של הקבוצה כבר כמה שנים טובות )מגיל  .(8הוא נוהג לראות
את כל המשחקים בבית ,עם כל המשפחה .יניב מספר שהוא "חי" את
הקבוצה  -כשמנצחים הוא שמח ,וכשמפסידים הוא עצוב ואפילו בוכה.
השנה זוהי הפעם הראשונה שהוא רואה את ה"פיינל פור" עם כל החבר'ה
במרכז ועם הצוות .הוא מספר שזו הייתה חוויה נהדרת ,היו צחוקים ,וכמו
שפיני אומר" :אני מקווה שבשנה הבאה ,בזכות האחד והיחיד ,נעלה שוב
לפיינל פור וניקח את הגביע!".
סלומון חוטה ,אחד החבר'ה ממרכז היום ,מברך את דנה והצוות על הרעיון
ועל הוצאתו לפועל .הוא אוהד של "מכבי תל אביב" בכדורסל ונהנה מאוד.
אלי ממרכז היום מספר שהאווירה הייתה חמה ,ומאחל שיהיו עוד הרבה
מפגשים כאלה ושכל החבר'ה יגיעו.
הערב היה מהנה ונחמד למרות התוצאה של המשחק )למי שלא יודע -
הפסדנו .(...התעודדנו זה עם זה ,המשפחה התגבשה והייתה חגיגה .נאחל
תוצאה טובה יותר בשנה הבאה.

È·ÎÓ ˙‡ ÌÈ„„ÂÚÓÂ ÌÈÙÂˆ ‰ß¯·Á‰

ÌÈ ˙· ÛÈÒ
≤ È¯‚˙‡ Ë¯ÂÙÒ ÚÒÓ ˙Â‡ÏÙ

ÔÙÂ„ ˙‡ˆÂÈ ‰ÈÂÂÁÏ ÂÎÊÂ ˙ÏÈ‡Ï ÌÂÈ‰ ÊÎ¯Ó ÈÏÙÂËÓ Â‡ˆÈ ‰˘‰
ÌÈ ˙· Ô¢ÏÈ‡ ˙ÈÂ„ÚÂÓ ˙Ï‰Ó ¨‰¯„ÂÁ È˙‡ ∫˙‡Ó

לאור הניסיון המוצלח של השנה שעברה בטיול ספורט אתגרי לצפון,
יצאנו הפעם לטיול דומה לאילת עם קבוצות ילדים ונוער נכים אחרות,
כשאנו לוקחים כיסאות גלגלים ,הליכונים וקביים ובהמשך לומדים
להתמודד בלעדיהם .הקבוצה והמלווים יצאו ביוזמתו של חבר ההנהלה,
המורה לספורט ומרכז החוג לקולנוע בסניף איל"ן בת ים מר מוטי
צ'יליבון ,שארגן ,יזם ועודד את הטיול מתחילתו ועד סופו.
בבוקר שלפני הנסיעה הגיעה יו"ר סניף איל"ן בת ים ,גב' ג'טה ראוך,
לברך אותנו בברכת הדרך וחילקה ממתקים לילדים .יצאנו משם מלאי
התרגשות ,והסיסמה שליוותה אותנו לאורך כל הטיול הייתה" :אנחנו
כן יכולים".
עצרנו ביער המלאכים לא רחוק מקריית גת ,שם הילדים טיפסו על
הפסלים המותאמים לנכים .עברנו גם בשדה בוקר ,וראינו את הצריף
שבו התגורר ראש הממשלה דוד בן גוריון ז"ל.
לאחר נסיעה ארוכה המלווה בשירים ,צחוקים ,משחקים והתפעלות
מנוף המדבר הגענו למלון "אמריקנה" האילתי ,שם זכינו לקבלת פנים
חמה עם שתייה קרה וחיוך חם .לאחר ארוחת ערב יצאנו לטיול רגלי
לאורך החוף והשתתפנו בסדנת תנועה בטבע ,טיפוס במאמץ ובעלייה
כשחלק מהנכים לא הולכים עם הקביים אלא נאחזים במעקה.
את היום השני התחלנו בריף הדולפינים :נהנינו מהאווירה הטבעית
וצפינו בדולפינים במופע קצר ובהאכלה .פגשנו גם ילדים מ"ערוץ
הילדים" ,והצטלמנו עם השחקנית חני נחמיאס .את ארוחת הצהריים
סעדנו בקניון "מול הים" ,והילדים קיבלו שעונים במתנה .המשכנו ללונה
פארק שבו חיכו לנו תחרויות ירי ,דיג ומכוניות מתנגשות ,קליעה למטרה
ומשימה אתגרית שהילדים נהנו והתרגשנו ממנה  -בנג'י.
היום השלישי הוקדש לחוף .חיכו לנו שם ים כחול ,נוף עוצר נשימה
של הרי אדום ותחרות שיט בסירת פדאלים .תחרות השיט אפשרה לנו
"לחתוך" את המים ולממש את החלום  -להיות שייטים תחרותיים! כל
זה דרש מהילדים כושר מנטלי ,יכולת עבודה בצוות ,מוטיבציה גבוהה
ושאיפה למצוינות המתורגמות למהירות על פני המים.
ביום הרביעי חוו הילדים חוויה נפלאה ומפתיעה ב"טבע בפארק" ,שהוא
אתגר טיפוס בחבלים ,ולאחר מכן שיחקנו גולף במשטח דשא גדול.
באותו יום ביקרנו גם ב"איימקס" ,בית הקולנוע המיוחד ,שבו ראינו
סרט שבעזרת משקפיים מיוחדים הפך לתלת ממדי.
יצאנו מאילת ביום החמישי ופנינו צפונה ,הביתה .בדרך עצרנו בפארק
בדימונה ,וציינו את סיום פעילות ימי הספורט האתגרי בטקס מרגש.
מוטי צ'יליבון נשא את דברי הסיכום" :ליוויתי אתכם בדרך ארוכה
לניצחון על המגבלה .לא נשברתם והמשכתם הלאה עם הרבה אמונה
בלב שתצליחו לעשות זאת ,והצלחתם לגלות יכולת טובה ומעוררת
תקווה להמשך מוצלח .אני מרגיש שהגשמתי לכם חלום".
יש לציין שהחששות והדאגות שליוו אותנו טרם היציאה לספורט האתגרי
התבדו בזכות הצוות המסור ,האוהב והרגיש שהיה נתון כולו להנאתם
של המשתתפים.
שיתוף הפעולה ,הניהול הנכון וההדרכה מקצועית  -כל אלה תרמו
להצלחת הפרויקט ולשביעות רצון הילדים מחמשת ימי הפעילות .מוטי
הודה ליו"ר סניף איל"ן בת ים ,גב' ג'טה ראוך ,על היחס המבין ,התמיכה
והאכפתיות .לראש העיר ,מר שלומי לחאנה ,שללא תמיכתו לא יכולנו
ליישם את התוכנית .לאשר ,שבעזרתו ובתמיכתו הגשמנו את החלום.
למלון "אמריקנה" ,על האירוח הנפלא וההתחשבות בצורכי הנכים.
לעומר ולליהיא ,על הליווי האישי הצמוד .לדינה ,על העזרה לילדים.
לאתי ,אשר טרחה במהלך כל המסע ,על אדיבותה ומסירותה .לאמי,
שדאגה לממתקים לילדים .לאילן ,שדאג ליום כיף בקניון "מול הים".
לחן ,איש שיווק בקניון ,שדאג ליום כיף בלונה פארק .וליעקב ,שדאג
שלא יחסר לנו דבר במלון .בפיהם של הילדים היו רק מילות תודה על
הארגון והעידוד ,והערכה על תשומת הלב שהוענקה להם.

˙Ò‡ÈÓÁ ÈÁ ˙È˜Á˘‰ ÌÚ ˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÂÓ

ÛÏÂ‚ ÌÈ˜Á˘Ó ˜¯·Â ÔÂ·ÈÏÈßˆ ÈËÂÓ

Ì˙„Â˙ ˙‡ ÌÈÚÈ·Ó ÌÈÎ‰
ÌÈ‚¯‡Ó‰ ÏÎÏÂ ÈËÂÓÏ
•
•
•
•
•
•

דור" :ביום השלישי היה לי קשה ,כמעט נשברתי ,אבל החזקתי
מעמד עד הסוף .מה שנתן לי את הכוח להמשיך היה העידוד של
האחרים .זה נתן לי מרץ".
סשה" :אחד משך את השני .כולם רצו לעזור .אני לוקח
את המסר שכמה שהמצב יכול להיות קשה אתה לא יכול
לוותר .חייבים להמשיך לחפש דרך .כשרוצים לעשות משהו
בסוף מצליחים".
ברק" :בהתחלה סירבתי לטפס בחבל על קיר .מה לי ולסנפלינג?
אבל מוטי לא יודע לקבל 'לא' ,וכעבור רגע מצאתי את עצמי
מטפס ושומע את החברים והמדריכים צועקים 'כל הכבוד'".
סשה" :היה כיף .נהניתי להרגיש כמו ילדים רגילים וזה גרם לי
להרגיש שאני כמו כולם".
אלק" :נכון ,אני זקוק לכלי מיוחד ,אבל אני יכול לעשות דברים
כמו אדם רגיל ולפעמים אפילו טוב יותר".
דינה ,אמא של ילד נכה" :מוטי ,אני מבקשת להביע הערכה
על עשייה ברוכה אשר גרמה לילדים אושר והנאה .עבודתך
המקצועית וקפדנותך בפרטים קטנים כגדולים תרמו רבות
להצלחת פרויקט זה .אני רוצה להודות גם למלווים על שיתוף
הפעולה שלהם ,ולכל התורמים והעוזרים במשימה שהוכתרה
בהצלחה גדולה .ולך אתי ,מנהלת מועדונית איל"ן בת ים,
עלי לשבח את שיתוף הפעולה הפורה והמוצלח ואת הסבלנות
בעזרה לילדים".
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‰¯„Á ÛÈÒ
‰ËÂ¯ÙÏ ‰ËÂ¯Ù
‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ¨ÈÎ¯· ‰¯Â·„ ∫˙‡Ó

השנה השתתפו ב"מצעד הפרוטות" באזורנו כ– 1,000תלמידים .לפני יום
ההתרמה הם כונסו להדרכה שהועברה על ידי אמהות שיש להן ילדים באיל"ן,
והוצגו בפניהם הקלטת והשי למצטיינים .אני שמחה לספר שההתרמה עברה
בצורה טובה מאוד ,ונאספו תרומות שעלו על התרומות דאשתקד" .בית
הספר למדעים ואמנויות" ו"תיכון חדרה" שיתפו ביום ההתרמה שכבה
שלמה של  8-10כיתות ,ושאר בתי הספר שלחו כיתה אחת או שתיים.

בבתי הספר היסודיים ,שאינם יוצאים להתרמה ,התקיים "מבצע שקל":
חברת הנהלת סניף איל"ן חדרה ,גב' בתיה קמפף ,הגיעה עם קופות,
פלקטים וחומר הסברה לכיתות .יחד עם המחנכות הסבירה גב' קמפף
לתלמידים על חשיבות שילוב החריג בקהילה ובחברה ועל הצורך לסייע
ולתרום כדי לצמצם פערים .למרות שכל תלמיד היה צריך להביא רק שקל
אחד ,נאספו תרומות נאות מאוד.

‡‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒÏ ÁÏˆÂÓ ‰Ó¯˙‰ ÚÂ¯È

˙¯ÈÚ· Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚Ï „ÁÂÈÓ ÚÂ¯È‡Ï ‰¯„Á· ÂÙÒ‡˙‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â ÌÈÎ ¨ÌÈ„·ÂÎÓ ¨ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â
‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ ¨¯‚ÈÙ„ÏÂ‚ ‰˜‡ ∫˙‡Ó

ביום שישי אביבי נהרו  150מוזמנים לאירוע התרמה מרשים שערכה
הנהלת סניף איל"ן חדרה והסביבה .האירוע התקיים בגן האירועים "גני
האצולה" ,תרומת מנהל הגן מר אילן משה וצוותו ,שסיפקו ,בין השאר,
את הכיבוד הרב והעשיר שהוגש לאורחים .האירוע התקיים כדי לסייע
למאות ילדי איל"ן ומשפחותיהם לשפר את איכות חייהם על ידי רכישת
אביזרים אורתופדיים כמו הליכוני "הארט ווקר" ,כיסאות גלגלים
ומחשבים מיוחדים ,הקמת מועדונית חברתית ,המשך טיפול בספורט
ושחייה והכנת הילדים לתחרויות.
ראש העיר ,מר חיים אביטן ,התרגש במיוחד מהופעתה של מקהלת
ילדי איל"ן מבית הספר "חנה סנש" מאור עקיבא בהנהלתה של גב' חנה
ויסבלך ,בית ספר ייחודי המשלב ילדי איל"ן עם ילדים רגילים .הופעתם
ושירתם ריגשה את הנוכחים ,וראש העיר הבטיח לעזור לאיל"ן חדרה
בכל דרך ולקיים אירוע דומה בשנה הבאה.
שי דינוביץ ,ילד שהתחנך במוסדות איל"ן ,ריגש את הנוכחים כאשר
ביצע את השיר "נדליק ביחד נר" .כל הנוכחים הדליקו נר וליוו את שי
בשירה .בין ההופעות עלה האמן טל קרביץ במופע כלי נשיפה שונים
שהביא מכל העולם .את האירוע הנחה בהצלחה רבה יצחק )צקל'ה(
גולדפינגר ,והוגרלו בו עשרות מתנות יוקרתיות ומפנקות.
מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי ,השתתף באירוע ,שיבח את איל"ן
חדרה על יוזמותיו הרבות וציין שהסניף צועד כל העת קדימה
בפרויקטים רבים .יחד עם ראש העיר ויו"ר איל"ן חדרה ,גב' אנקה
גולדפינגר ,הגיש מר צוריאלי לגב' יעל ממן תעודת הוקרה על פעילותה
בהסברת צורכי הילדים הנכים בבתי הספר ,בקליטת משפחות חדשות
באיל"ן ,בליווי משפחות למוסדות בעיר ובעיקר על פעילותה בהחדרת
המודעות לרכישת מכשיר ה"הארט ווקר" .גב' ממן ריגשה במיוחד את
קהל הנוכחים כאשר סיפרה על בתה ,נוי ,שנולדה נכה ומשותקת ורק
בזכות ה"הארט ווקר" היא עומדת והולכת.
יו"ר איל"ן חדרה והאזור ,גב' גולדפינגר ,הודתה לאורחים שהגיעו לאירוע
ותרמו מזמנם ומכספם ולכל התלמידים שיצאו ל"מצעד הפרוטות".
בסיום דבריה נתנה סקירה קצרה על הנעשה בסניף ,וביקשה לציין
את המתנדבים מהנהלת איל"ן שתרמו רבות להצלחת היום המיוחד:
גב' רחל קידר וגב' יהודית שריג ,שלצידן פעלו גב' מיכל דינוביץ ,גב'
חני ודיסלבסקי ,גב' זהבה בלן ,גב' רות צימרמן ,גב' בתיה קמפף ,גב'
ענב כנצמן ,גב' תלמה חתמי ,מר ג'קי חלפון וגב' נירה אוחובסקי .עוד
ביקשה יו"ר הסניף לציין במיוחד את מרכזת סניף איל"ן חדרה והאזור,
גב' דבורה ברכני ,אשר פועלת רבות למען איל"ן .כיבדו בנוכחותם
באירוע זה גם יו"ר מאבק הנכים בארץ מר רוני שכטר ,יו"ר העמותה
למען הקשיש גב' טובה בן–זאב ,יו"ר ויצ"ו גב' רותי לפידור ,מר ישראל
ג'רבי מהקהילה הנגישה ,הרל"שית שרה גרוס ,יו"ר איל"ן חדרה לשעבר
מר אליה נאור ,היועצת לענייני נשים ומקדמת פרויקטים לקשישים גב'
רויטל פוקס ועוד רבים אחרים.
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‰˜‡ ß·‚ ‰¯„Á Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ ¨ÈÏ‡È¯Âˆ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó Ô¢ÏÈ‡ Ï¢ÎÓ ∫ÔÈÓÈÓ
‚ÌÈ˜ÈÚÓ ÈÎ¯· ‰¯Â·„ ß·‚Â ÔËÈ·‡ ÌÈÈÁ ¯Ó ‰¯„Á ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ¨¯‚ÈÙ„ÏÂ
˙¢¯˜ÂÂ Ë¯‡‰¢‰ ¯È˘ÎÓ ÌÚ ÈÂ ∫‰„ÈˆÏ ÆÔÓÓ ÏÚÈ ß·‚Ï ·„˙Ó‰ ˙Â‡ ˙„ÂÚ

¯È˘ÎÓ ÏÚ ˙¯ÙÒÓ ¨ÈÂ Ï˘ ‡Ó‡ ¨ÔÓÓ ÏÚÈ
¢¯˜ÂÂ Ë¯‡‰¢ ‰ÎÈÏ‰‰
אני רוצה להגיד תודה פעמיים .הראשונה  -לנוי ,בתי ,שאני כאן היום בזכותה,
ובגלל פגיעתה היה לנו הכבוד להיכנס למשפחת איל"ן המיוחדת במינה .והתודה
השנייה היא לסניף איל"ן חדרה ,על האוזן הקשבת תמיד ועל העזרה הכספית
לרכישת ציוד לבתי ,שנזקקה ותזדקק להמון ציוד.
אבל אני כאן בשביל להראות לכם את נוי שלי הולכת .ואני רוצה לספר לכם,
חברים ,שבחלומותיי הוורודים ביותר לא האמנתי שהבת שלי ,שכולם אמרו
שתשב בכיסא גלגלים  -תלך .כי נוי לא עושה כמעט דבר לבדה ,היא זקוקה
לעזרה בכל המטלות היומיומיות .היום היא יושבת בכיסא גלגלים ועתידה לשבת
בכיסא ממונע  -אבל היא גם הולכת מעט.
אני זוכרת שהפיזיותרפיסטית שעובדת עם נוי בבית אמרה שיש לה שני דברים
להגיד לי ,אחד טוב ואחד פחות טוב .היא התחילה בטוב  -שאולי יש סיכוי
שבעזרת מכשיר מיוחד תוכל נוי ללכת .הבשורה הפחות טובה הייתה שמחירו
של המכשיר גבוה מאוד .ישבתי ובכיתי .הרגשתי כאילו פיה מהאגדות הניחה
עלי את מקל הקסמים שלה ואמרה":יעל ,אני יודעת שלא קל לך ,אז הנה מתנתי
אלייך" .כשהתאוששתי מהבשורה הבנתי שהכסף לא ימנע מנוי ללכת ,והחלטתי
שאעשה הכל ,אבל הכל ,כדי לתת לה חוויה חשובה זו שקוראים לה "הליכה".
בעזרתם של סניף איל"ן חדרה וקרנות נוספות ,וכמובן אנשים טובים אחרים
ומשפחתי ,הגיע היום המאושר בחיינו וקיבלנו את ה"הארט ווקר" .כך נקרא
המכשיר המדהים הזה ששינה לנוי ולנו את טעם החיים.
היום נוי רצה בבית או בבית הספר בלי שנחזיק לה את היד ,היא מצליחה לרכוב
על תלת אופן בבית ספר ,היא מאושרת ,והכי חשוב  -היא מסתכלת עלינו בגובה
העיניים .נוי עושה לי בלגן במגירות במטבח ,נוגעת ומגיעה לכל דבר ,אבל אני
כל כך נהנית לראות אותה! השינוי הוא עצום :מאז שנוי הולכת ומזיזה את עצמה
פחת מספר האשפוזים בבתי חולים וכמות הליחה בריאות הצטמצמה .המכשיר
שיפר את מצב הרוח שלה ,את בריאותה ואת איכות חיינו כמשפחה .תודה לסניף
איל"ן חדרה שעוזר לילדיו כדי לראותם מאושרים ,והנה כאן ההוכחה לאושר.

‰ÙÈÁ ÛÈÒ
Í¯„Ï ÌÈ‡ˆÂÈ

‡˙ ÌÈÈ‚È‚Á ÌÈÒ˜Ë ÂÈÈˆ ‰·È·Ò‰Â ‰ÙÈÁ· Ô¢ÏÈ‡ Ï˘ ¢˙ÂËÂ¯Ù‰ „ÚˆÓ¢ ˙ÁÈ˙Ù
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ∫˙‡Ó

‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ¨ÔÂ¯‰‡ ‰È˙· ß·‚ ¢ÌÈ˜ÙÂ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰Ó ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ß·‚ ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰ÓÂ ·‰È ‰ÂÈ ¯Ó

הסניף החיפאי של עמותת איל"ן נדרש למבצע לוגיסטי מורכב ,שבו
מופעלים ילדים ונוער מכ– 80בתי ספר ומתנועות הנוער .מדובר בארגון של
כ– 5,000תלמידים ,מאות שעות הסברה וכמובן מאות מתנדבים מדהימים.
בוודאי שאלתם את עצמכם מי מארגן את כל החומר הרב של הכנת
שקיות ההתרמה ,דפי המידע ופנקסי ההתרמה :זוהי יו"ר הסניף ,גב' שרה
לבנשטיין ,אשר תחת שרביטה סודרו כל השקיות כמו חיילים במסדר צבאי.
זו הזדמנות נפלאה לומר לך ,שרה  -את מיוחדת במינך! איננו יודעים איך
היינו מצליחים לארגן את המבצע המורכב הזה בלעדייך .כמדי שנה ,פתחו
את מבצע ההתרמה ראשי הערים באזור בטקס חגיגי ומיוחד:
קריית ביאליק ראש עיריית קריית ביאליק ,ד"ר רפי ורטהיים ,פתח את
"מצעד הפרוטות" והבטיח את תרומת העירייה לעמותה .באירוע השתתפו
גם הנהלת סניף איל"ן חיפה והקריות ,מתנדבי איל"ן ,מנהל אגף החינוך
מר עמי ראובן ,סגנית מנהל בית הספר "אורט דפנה" גב' דבורה גולן ונציגי
התלמידים של בתי הספר "אורט דפנה"" ,קדימה"" ,צור שלום" ו"רמב"ם".
בקריית ביאליק יש רכזת מבצע התרמה מיוחדת במינה  -אשת ראש העיר,
גב' חנה ורטהיים ,וישנן גם מתנדבות ותיקות :גב' מירי כהן ,גב' ברכה סגל,
גב' שרה וגנר ,גב' בתיה אקרמן ומתנדבים מסורים נוספים .מאחורי הקלעים
מסייעת המתנדבת גב' אסתר קופף ,אשר לא ניתן לוותר על ניסיונה העשיר
כמי שעשתה זאת במשך שנים רבות .מנהלת סניף איל"ן חיפה ,גב' סיגל
לזרוביץ' ,הוסיפה כי קריית ביאליק היא עיר מיוחדת במינה בשל הקשר
המיוחד והמתמשך לכל אורך השנה של המורה דבורה גולן ותלמידיה מבית
הספר "אורט דפנה" עם מרכז היום לנכים של איל"ן "בית מרים" ,אשר
במסגרתו מתקיימות פעילויות משותפות של הנכים והתלמידים.

¯‡˘ Û‚‡ ˘‡¯ ¨È¯Âˆ ÌÈÈÁ ¯Ó ÔÈ˜ˆÂÓ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ
¯ÙÒ‰ È˙·Ó ÌÈ‚ÈˆÂ Ô¯Â‡ ÏÈÈ‡ ¯Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÍÂÈÁ‰

קריית ים ראש עיריית קריית ים ,מר שמואל סיסו ,בירך את יקירת העיר
גב' סוניה פורת ,המתנדבת בעמותה עשרות שנים .גב' פורת בירכה את
הנוכחים ,וביקשה שהתלמידים יעשו כל מאמץ למען הנכים הזקוקים
לעזרתם .בקריית ים השתתפו ביום ההתרמה המורכב והקשה במיוחד
עשרה בתי ספר ,אך בזכות המתנדבים הרבים וסיועה של המתנדבת
החדשה גב' שוש יניב הצליחו התלמידים לעבור בהצלחה רבה את
המבצע.
טירת הכרמל בטקס נכחו ראש עיריית טירת הכרמל מר אריה פרג'ון ,נציגי
העירייה ,מורים ונציגי מועצת התלמידים מבית הספר המקיף "שיפמן",
אמהות לילדים נכים ונציגי איל"ן .מר פרג'ון ציין בטקס את חשיבותו
הרבה של שיתוף הפעולה ואת המאמץ הרב שנעשה למען שיקום הנכים.
האמהות סיפרו על ההתמודדות הכרוכה בגידול ובטיפול בילד הנכה,
וציינו את ההישגים הרבים של הילדים.
חיפה ראש עיריית חיפה ,מר יונה יהב ,בירך את תלמידי בתי הספר
היוצאים למבצע וקרא למנהלים ולתלמידים לעשות כל מאמץ למען
הצלחתו .בת אל ,תלמידת בית הספר "אופקים" ,הודתה לראש העיר
ולנציגי תלמידי בית הספר "הבונים" ,וסיפרה בהתרגשות עד כמה
פעילותה במרכז הספורט ובבית הספר של איל"ן חשובה לה.
קריית מוצקין ראש עיריית קריית מוצקין ,מר חיים צורי ,הודה לתלמידי
בתי הספר "רבין"" ,נתניהו" ו"וייצמן" על שיתוף הפעולה הפורה למען
ילדי איל"ן ,וכן למנהל אגף החינוך ,מר אייל אורן ,על עזרתו הרבה למען
הצלחת המבצע .בטקס צוין ,כי פעילותה של העמותה מתקיימת בזכותם
של מתנדבים מסורים כמו חברת מועצת העיר שמכהנת כחברת הנהלה
של העמותה גב' אורה גלבוע ,וגב' פנינה ששון אשר מרכזת בהתנדבות
את מבצע ההתרמה עם צבא מתנדבים גדול :חדוה ואורי פלדזשטיין ,גב'
דורית גושן ,גב' זמירה אוסטרייך ועוד רבים וטובים הפועלים ללא לאות
למען הנכים.
עכו לרגל פתיחת "מצעד הפרוטות" התקיים טקס בלשכת ראש עיריית
עכו ,מר שמעון לנקרי ,בהשתתפות נציגים ומתנדבי איל"ן .גב' שולה לוי,
אם לילדה נכה ומתנדבת איל"ן ,סיפרה על הקשיים הכרוכים בטיפול בילד
נכה.
כל ראשי הערים הדגישו את החשיבות הרבה בעזרה לאלה אשר
גורלם לא שפר עליהם ,הודו לתלמידים ואיחלו להם ולמתנדבי איל"ן
הצלחה רבה במילוי משימתם החשובה .בהזדמנות זו שלוחה תודה לכל
המתנדבים המסורים ,שבזכותם הצלחנו לעמוד ביעד מבצע ההתרמה
ואף לעבור אותו )עלינו ב– 18אחוזים( ,וכן תודה לכל צוות העובדים
הנפלא אשר טרח ועמל ללא לאות.

¯˙¯ÂÙ ‰ÈÂÒ ß·‚ ÌÈ ˙ÈÈ¯˜· Ô¢ÏÈ‡ È·„˙Ó ˙ÊÎ
ÌÚ ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ß·‚ ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰ÓÂ
ÌÈ ˙ÈÈ¯˜Ó ÌÈ·„˙Ó

¯‡˘ ¯ÊÂÚ ¨ÔÂß‚¯Ù ‰È¯‡ ¯Ó ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚ
¯‡˘ ˙¯ÈË Ô¢ÏÈ‡· ˙·„˙Ó ¨ÂÈÊ Ì¯ÂÈ ¯Ó ¯ÈÚ‰
¢ÔÓÙÈ˘¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ‚ÈˆÂ ÏÂÏÓ ÈÙÈˆ ß·‚ ÏÓ¯Î‰
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ

˘È˙¯ÈˆÈ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È

˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ˙Â¯ÈÙÓ ‰‰ ‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ
·ÂˆÈÚÏ ¢Ô˙Ï˙¢ ˙ÏÏÎÓ· ·ÂˆÈÚÏ ÌÈË„ÂËÒ ÌÚ
˙È˙ÂÊÁ ˙¯Â˘˜˙Â
‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ∫˙‡Ó

במכללת "תלתן" ,המכללה לעיצוב ותקשורת חזותית ,לומדים
נושאים שונים ,כגון עיצוב גרפי ,עיצוב לאינטרנט ,אנימציה
ועוד ,במסלול תלת שנתי עם אפשרות לשנה רביעית לקבלת
תואר אקדמאי בעיצוב ומולטימדיה .במסגרת קורס "גרפי
מעשי" בהנחיית גב' מלי אלון יצרה המכללה קשר עם גורמים
בקהילה ,והציעה את תרומתה בעיצוב והפקה כחלק מהתהליך
הלימודי של עבודה מול לקוחות אמיתיים.
השנה נוצר קשר עם סניף איל"ן חיפה .הסטודנטים שמעו על
מטרות הארגון ,פעילויותיו והצרכים הפרסומיים שלו .הם
החלו בתהליך של הכרת מוסדות שונים של העמותה ,כמו בית
הספר "אופקים"" ,בית מרים"" ,בית קסלר" ומרכז הספורט.
הסטודנטים עבדו מול איל"ן ממש כשם שיעבדו מול לקוחות
בהמשך חייהם המקצועיים .הם הכינו סקיצות ,צילמו ועיצבו
פריטים גרפיים שונים .העבודה החלה במפגשי ייעוץ והנחיה
ובסופה ניתן מוצר סופי לשימוש הלקוח .הסטודנטים מיטל
חסון ואורי שושן הכינו סרט הסברה שיוקרן לילדי בתי הספר
כהכנה ליציאתם להתרמה השנתית ,והסטודנטית עירית ליאור
עיצבה עמדת תצוגה ומכירה למוצרים שיוצרים משתקמי
איל"ן ב"בית מרים" ,מתקן שהקמתו קלה וניתן להשתמש
בו לתצוגה בכל מקום רצוי .הסטודנטים נהנו מיישום מעשי
של עיצוב בתחום ההתמחות שלהם יחד עם תרומה לקהילה
הקרובה בתחושת סיפוק הדדית לשני הצדדים.

Ô¢ÏÈ‡ ÏÚ ‰¯·Ò‰ Ë¯Ò ÌÈÓÏˆÓ ¢Ô˙Ï˙¢ ˙ÏÏÎÓ Ï˘ ÌÈË„ÂËÒ‰

·„˙Ó‰
ÔÈÈËˆÓ‰
˘Ô¢ÏÈ‡ Ï

‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ Ô‚Ó
ÌÈ·„˙ÓÏ
·˙ÌÂ˜È˘ ÌÂÁ
˜ÚÂ‰ ÌÈÎ
È¯˘ ‡È‚Ï
¨Â· ‰ˆÈ ∫˙‡Ó
ÔÂÙˆ ·Á¯Ó Ò¢ÂÚ

‚ıÈ·¯ ·¯‰ ¨‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ Ô‚Ò È„ÈÓ Ô‚Ó‰ ˙‡ Ï·˜Ó È¯˘ ‡È

בטקס מרשים שנערך ב– 9במרץ  2006בתיאטרון ירושלים קיבל המתנדב שלנו ,גיא
שרי ,את מגן שר הרווחה למתנדבים מצטיינים 17 .מתנדבים מרחבי הארץ זכו במגן,
וגיא בן ה– 31הוא הצעיר מביניהם.
סגן שר הרווחה ,הרב אברהם רביץ ,בירך את המתנדבים וציין את ההערכה שהוא רוחש
להם" :אתם הדבק המאחד בין כל חלקי העם הזה .אתם עושים לילות כימים באצילות
נפש ובכבוד למען הזולת ,למען החלש .תורמים לכך שנוכל להתקיים כאן כעם אחד ,חזק
ומלוכד" .נשאו דברים גם יו"ר הוועדה הציבורית למגן המתנדבים המצטיינים הרב יעקב
אשר ,מנהל האגף לתפקידים מיוחדים במשרד הרווחה מר דוד כנפו ומנהל היחידה
להתנדבות מר דן שפר.
בנימוקי הוועדה לזכייה במגן בתחום שיקום הנכים צוינו יוזמתו הברוכה וכישוריו
המקצועיים של גיא ,שבהיותו חייל משוחרר עבד כמדריך נוער בקיבוץ מעוז חיים
והוא זה שרתם את קיבוצי ה"תק"מ" ו"השומר הצעיר" למפעל קייטנות הקיץ עבור
ילדי איל"ן.
בחמש השנים האחרונות מרכז גיא בהתנדבות את מחנה הקיץ לבוגרי איל"ן .המחנה
הארצי מופעל על ידי סניף חיפה באחריות העו"ס ,ושותף לו גם ארגון "רוטרי" .גיא
גייס למחנה הקיץ מתנדבים רבים שנוטלים פסק זמן של שבוע מעבודה ,צבא ולימודים
ובאים לשמש כחברה וכמטפלים לנכים הבוגרים .הוא יוצק תכנים מרתקים ומהנים
לחיי המחנה והמשתתפים בו נמצאים בקשרים רצופים במשך שנים ,לא רק בתקופת
המחנה .יחסי החברות שנרקמו בין המשתתפים הם ערך מוסף לפעילות החווייתית,
וגיא דואג לטפח ולהעצים אותם.
במשך שנות הפעלת המחנה משמשת עזר כנגדו רעייתו חן ,כאשר במהלך השנים הם
נישאו ובמחנה האחרון השתתף אף בנם נוה ,בן השנה ,דבר שהגביר את השמחה וסימל
יותר מכל דבר אחר את המשכיות הפרויקט ואת העברת דגל ההתנדבות מדור לדור.
ברכותינו החמות לגיא שרי  -יישר כוח!

·¯ÏÒ˜ ˙È

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢· ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ˙Â‚È‚Á
ÔÂÚÓ‰ ˙¯ÈÈ„ ¨ı¯ÂÂ˘ ‰ÈÒ ∫˙‡Ó

אתם לא מתארים לעצמכם כמה שמח וכיף היה לדיירי "בית קסלר" בחגיגות
העצמאות ה– 58של מדינת ישראל .בערב העצמאות התקיימה ארוחה חגיגית
באולם האירועים של הבית ובסופה הקרינו סרט .לאחר מכן הופיעה רקדנית
בטן ,והיה "דיסקו" שהפעיל הדייר רפי אסולין ,אשר הקפיץ את כולם וגרם
לנו להשתולל עם המטפלים .ביום העצמאות עצמו העברנו את היום עם

¢¯ÏÒ˜ ˙È·¢· ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ˙Â‚È‚Á
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החברים ,ואחרי הצהריים התכנסנו למנגל ולערב מזרחי שכלל ארוחה על
האש ,אוהל מרוקאי ,רקדנית בטן ,זמר ים תיכוני–ישראלי ותקליטן.
אני לא אשכח את יום העצמאות הזה ,זה היה יום העצמאות הראשון שלי
במעון ומאוד הופתעתי לטובה מהמשפחתיות של המקום הזה ,שאותה לא
רואים בכל מקום .בקיצור ,כיף אחד גדול.

ÔË· ˙È„˜¯ ˙ÚÙÂ‰Ó ÌÈ‰

·ÌÈ˜ÙÂ‡ ¯ÙÒ‰ ˙È

ÌÈ˜ÙÂ‡ ÌÈ·ÈÁ¯Ó

˙˘ÂÏ˘ ¯·Î ¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰ÏÈ‰˜· ÌÈÎ ·ÂÏÈ˘ ˙ÈÎÂ
˘˙ÂÓÈ˘¯Ó ˙Â‡ˆÂ˙‰Â ¨ÌÈ
˙ÈÎÂ˙‰ ˙ÊÎ¯ ¨ÔÈ˙‡ ‰È„¯Â ∫˙‡Ó

בבית ספרנו פועלת זו השנה השלישית בכיתות "אורן" ו"אלון" תוכנית
"שילוב נכים בקהילה" ברוח תוכנית הליבה של האגף לחינוך מיוחד " -לב
 ."21מטרת התוכנית להכין את התלמידים להשתלב בחיי הקהילה בכלל,
והכנתם באופן הטוב ביותר למצופה מהם במסגרות העבודה בפרט.
ההכנה מתבצעת בתחומים הבאים:
• הרחבת ידע והשכלה באנגלית ,חשבון ומחשבים והכרת מוסדות הקהילה
כגון הבנק ,הדואר ועוד.
• עצמאות אישית שליטה עד כמה שניתן בתחומים השונים :מהיגיינה,
לבוש וניידות ועד אוטונומיה בחשבון הכספים האישי.
• תקשורת בין–אישית וחברתית וחינוך מיני.
• העשרה ופנאי עיסוק בתחביבים ,לימוד שימוש באינטרנט ככלי לקבלת
ידע ,השתתפות בפורומים לשיחות ועוד.
• מעורבות קהילתית.
למשתתפי הפרויקט הותאמה תוכנית לימודים הכוללת פעילות של התנסות
בעבודה בסדנאות יום רביעי .התלמידים בחרו בעצמם את התחומים שבהם
רצו להתנסות ,וכל אחד מהמשתתפים נבחר על ידי אחראי הסדנאות
על פי כישוריו ויכולותיו .סדנאות
המטבח ,המזנון ,התכשיטנות ,כלי
העץ ,הציור ,המחשבים והקריאה
הפונקציונלית מתקיימות במקביל,
והתוצרים נמכרים בבזארים בבית
הספר ומדי חודשיים ב"גרנד קניון"
בחיפה ,לשם מגיעים המשתתפים
כמוכרים ,קופאי ואורזת בליווי
שתי מורות .בנוסף מתקיימות לפי
בקשת התלמידים סדנאות עיתון,
שבו הם מעלים חוויות מעולמם,
עוסקים באקטואליה ועוד.
 13מהתלמידים הבוגרים משולבים
ÔÎÂ„· ¢ÌÈ˜ÙÂ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÏÈ
·¢ÔÂÈ˜ „¯‚¢
השנה במקומות עבודה מחוץ

לבית הספר .התנדבות
תלמידינו בקהילה
קיבלה תנופה גדולה
השנה ,וכך משולבים
תלמידים
חמישה
בבסיס ב.מ.ב .בתפקידי
מיון ברגים וחלקים
‡„‡ß‚Â ‰¯È˘ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ„Ó È˘Â·Ï ÆÏÂ„‚ ¯˘Â
שונים בסדנאות נשק
Ï¢‰ˆ ÒÈÒ·· ·„˙‰Ï
ורכב .ארבעה תלמידים
משולבים בבה"ד חיל הים בעבודות מחשב ובצריף הסירות .שני תלמידים
משולבים חלקית בחנות המפעל "קרליין" ועובדים במיון ואריזה .גם בית
החולים "רמב"ם" קלט אותנו השנה  -בגזברות ,שם מתנדבים שני תלמידים
בעבודות שונות על מחשב .תלמידה אחת החלה שירות לאומי )"בת עמי"(
ב"בית גנאור" בקריית אתא ,והמשיכה את השירות בארגון נכי צה"ל בבת
גלים כפקידה העונה על פניות ציבור הנכים .תלמידה נוספת מסייעת
לקלינאית התקשורת בבניית לוחות במחשב לתלמידים במסגרת בית
הספר ,והיא המועמדת הבאה לשילוב בקהילה .יישר כוח לכל המתנדבים!
לפי תוכנית "לב  "21המלווה את בית הספר ,מתקיימים מדי שבועיים–
שלושה "מעגלי הפנמה" .במעגלים אלה דנים התלמידים באירועים
מעולם העבודה ולומדים מה נדרש מתלמידים המפעילים סדנאות ומהם
הקריטריונים לשילוב בקהילה ,וכך נלמדים המושגים "אחריות"" ,מחויבות
אישית" ו"מחויבות לקבוצה" ,ציות לנורמות עבודה ,חוקי מקום בסביבת
בית הספר ובסביבת העבודה ,צורת הפנייה לאדם מבוגר ולחבר ועוד.
תלמידינו לומדים לתרום ולהסתגל לדרישות תוך הפנמת זכויותיהם
וחובותיהם .הם יוצאים לעולם הגדול  -ומגלים שאינו "חממה" כבית הספר.
בעקבות זאת הם מרגישים ככל האדם ,אזרחים שווים ,הערכתם העצמית
גדלה ואיתה גם תחושת הסיפוק מאיכות חייהם.
בבית הספר כולנו עוברים שינויים :צוותי המחנכות וכוחות העזר ,תרפיסטים
ומטפלים פרא–רפואיים  -כולנו לומדים להכיר את תלמידינו ואת עצמנו.
אני מאחלת לכולנו המשך עשייה מבורכת ומהנה.

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó

„Â‡Ó ÁÓ˘ ÌÈ¯ÂÙ

Ë¯ÂÙÒ‰Â ÌÂ˜È˘‰ ÊÎ¯Ó È„ÏÈ Ï˘ ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙·ÈÒÓ ˙‡ ¢‰¯È‡‰¢ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á
Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

‰ÙÈÁ· ¢ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á¢ Ï˘ ¢„·ÂÚ‰ ˙È·¢· ÌÈ¯ÂÙ‰ ‚Á ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ Ô¢ÏÈ‡ È„ÏÈ

השנה אורגנה חגיגת הפורים לילדי מרכז השיקום והספורט של איל"ן
חיפה על ידי ועד עובדי "חברת החשמל" מחוז הצפון .הרוח החיה שיזמה,
ערכה בהתלהבות ,תכננה כל פרט ודאגה לתוכנית אמנותית עשירה ומגוונת
הייתה חברת הוועד גב' ציפי גבע ,ומי שהרקיד ,שעשע את הילדים הנכים
והרים את המורל היה מנהל "בית העובד" של "חברת החשמל" בצפון ,מר
יהודה חיימוביץ' .הערב המיוחד כלל הופעת קוסם ,ריקודים עם די.ג'יי,
זמרים ,ילדים בני  8שרקדו ריקודים סלוניים ,כיבוד כיד המלך ובעיקר
אווירה של עליצות ושמחה .קהל עליז של ילדים מחופשים בשלל תחפושות
גדש את האולם של "בית העובד" .ראינו המון פנים מחייכות ושמענו צחוק
מתגלגל של ילדים נכים .כ– 30חיילי בסיס חיל האוויר של בית הספר הטכני
במפרץ חיפה ,המתנדבים במרכז הספורט שלנו במשך כל ימות השנה,
הגיעו למסיבת הפורים והצטרפו לריקודים ולשמחה הכללית.
בתום הערב הודו הילדים ובני משפחותיהם שמסיבת פורים כזו נהדרת
טרם נראתה במחוזותינו .תודה מקרב לב לוועד הצפוני של "חברת
החשמל" על המאמצים שהושקעו ,על היחס החם והאוהד לו זכה ילדינו
ועל רוחב הלב ורוח ההתנדבות .כולם מצפים שבשנה הבאה עלינו לטובה
שוב נוזמן לחגיגת פורים בשיתוף "חברת החשמל".
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‰ÙÈÁ ÛÈÒ

‡‰ÈÈÁ˘· ÌÈÙÂÏ

ÌÈ¯Ó ˙È· ÊÎ¯Ó

∞Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÙÈÏ‡· ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈÈÈÁ˘ ±±
ÌÈ‡ ÌÈ‚˘È‰Ï ÂÚÈ‚‰Â ‰ÈÈÁ˘· ˙Èˆ¯‡‰

˙È˘ ‰¯ÈˆÈ

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

˙˙Ù˘ÂÁ ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰˘È‡‰ ˘„ÂÁ Ï‚¯Ï ˙ÈÈÚÓ ‰ÎÂ¯Ú
‡˙ ¢ÌÈ¯Ó ˙È·¢Ó ˙Â¯ˆÂÈ ÌÈ˘ È˙˘ Ï˘ Ô‰È˙Â„Â·Ú

ביום חמישי 23 ,במרץ  ,2006התקיימה במרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה
שבקריית חיים אליפות החורף הארצית המסורתית בשחייה לנכים  -ילדים ,נוער
ובוגרים .השנה הייתה זו התחרות הגדולה ביותר שנערכה במועדוננו ,הן מבחינת
מספר המשתתפים והן מבחינת מספר המקצים שנערכו .בתחרות לקחו חלק כ–110
שחיינים שהגיעו מעשרה מועדוני נכים בכל רחבי הארץ :בתי הלוחם בתל אביב,
חיפה וירושלים" ,ספיבק" רמת גן ,ואיל"ן חיפה ,מבואות חרמון ,אום אל פאחם,
נווה אליהו ,חדרה וכפר מנדא .האליפות ,בחסות "ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים" ,אורגנה למופת על ידי רכז השחייה של איל"ן חיפה ,מר מושיק ברכני.
בתחרויות בלטו שחייני סגל הזהב המועמדים לאולימפיאדת בייג'ין ,כמו ענבל
שוורץ ,איציק ממיסטבלוב ,חנוך בודין ,זיו בטר ,איאד שלבי ,ענבל פיזרו ,יזהר כהן,
נמרוד צבירן ואחרים ,ולצידם שחו ילדים צעירים מאוד המהווים את הסגל הצעיר.
את סניף איל"ן חיפה ייצגו כ– 20שחיינים ילדים ,נוער ובוגרים .הילדים אראל הלוי,
ורוניקה מזל ,מור מסרי ,מתן חונה ,אופיר ערפלי וטל אגמון שברו שיאים אישיים.
קרב שקול התנהל בין אלכסיי שקורין בן ה– 12לבין בר ממן בן ה– ,14שניהם בעלי
נכות קשה .הילדה הדיל חוג'יראת ,בת ה– ,11אינה מפסידה אף תחרות שחייה
ומוכיחה יכולות מצוינות .ענבל פיזרו מקיבוץ יזרעאל ואיאד שלבי משפרעם,
שחייני איל"ן חיפה מסגל הזהב ,עמדו בציפיות והתקרבו לתוצאה .הם מתאמנים
כרגע לאליפות העולם שתתקיים בדרום אפריקה בסוף חודש נובמבר .2006
בתום האליפות התקיים במועדון טקס חלוקת מדליות זהב ,כסף וארד לשחייני
איל"ן חיפה .את המדליות העניקו נציגי מפעל "מיטרוניקס" בקיבוץ יזרעאל,
המאמץ מזה כמה שנים את נבחרת השחייה של איל"ן חיפה.

‰ÙÈÁ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ßıÈ·Â¯ÊÏ Ï‚ÈÒ ∫˙‡Ó

במסגרת חגיגות חודש האישה הבינלאומי ב"חברת החשמל"
הקימה גב' ציפי גבע ,שהיא חברת מזכירות ארצית ,חברת ועד
צפון ומנהלת רשת "נשית"  -רשת אינטרנטית פנימית של חברת
החשמל בנושא נשים ,תערוכה בסימן נשים יוצרות.
התערוכה התקיימה בבניין "חברת החשמל" בחיפה ,והוצגו בה
יצירות מקוריות של עובדות החברה בשילוב מנצח של שתי נשים
נוספות ומוכשרות  -אנה ואלינה מ"בית מרים" ,מרכז היום של סניף
איל"ן חיפה .באווירה נעימה עם המון חיוכים ,חיבוקים וצילומים,
כשהים נגלה מן החלונות הגבוהים של הבניין ,נחשפו יצירותיהן
של השתיים לעיני כל האורחים המכובדים ,ביניהם חברת הכנסת
גב' שלי יחימוביץ' ,יועצת ראש העיר חיפה למעמד האישה גב'
חנה שרודק ,יו"ר "נעמת" גב' מרים פרקש ,יו"ר ארגון העובדים
של "חברת החשמל" מר דוד ביטון ועוד.
היצירות הדגישו לא רק את גדולתן של השתיים כנשים יוצרות
אלא גם את היותן שגרירות חשובות של קהילת הנכים ואת
חשיבות החשיפה לקהילה .שילובן בתערוכה הנו יוזמה ברוכה של
הסטודנטית לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה ,ליז ארביב,
אשר עושה את העבודה המעשית שלה בהדרכתה של עו"ס איל"ן
חיפה ,גב' ניצה נבו.

˙¯ÌÈÈÙÂ‡ ˙ÓÂ
Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÎÊÓ ¨ıÈ·ÂÓÂÏ· ‰¯ËÚ ∫˙‡Ó

מועדון "רוטרי" קישון בקריות יזם שיתוף פעולה עם "בנק הפועלים" סניף קריית
חיים מזרחית ,באמצעות מנהלת הסניף ,שהיא גם חברה פעילה ב"רוטרי" קישון,
גב' איריס למברגר .ביחד הרימו שני הגופים תרומה נאה ,שאפשרה למרכז השיקום
והספורט איל"ן חיפה שבקריית חיים לרכוש זוג אופניים מיוחדים לילדים נכים.
ביום חמישי 4 ,במאי  ,2006ביקרו במרכז הספורט גב' למברגר ,רכזת פעילות
קהילה בסניף קריית חיים מזרחית של "בנק הפעלים" גב' פנינה יוסף ,מנהל אזור
חיפה של הבנק מר נתן פרוינד ונשיא "רוטרי" קישון מר ירון מטר .הם נהנו לראות
ילדים נכים מתענגים על הרכיבה על האופניים החדשים.
הודות לתרומה נדיבה זו יכולים כעת ילדינו הנכים ,שמעולם לא זכו לחוויה
שכל ילד מכיר ,להרגיש שווים לשאר הילדים .אנו מקווים ,כי שיתוף הפעולה
הנפלא יניב גם בעתיד תוצאות מוצלחות לרווחת הילדים הנכים שבטיפולנו,
לקידומם ולהנאתם.

‡ÌÈ˘ ¨‰ÈÏ‡Â ‰
˙È·¢Ó ˙Â¯ˆÂÈ
ÌÚ „ÁÈ ¨¢ÌÈ¯Ó
˙Â¯ˆÂÈ ÌÈ˘
¢ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á¢Ó
˙˙Â¯ˆÂÈ ÌÈ˘ ˙ÎÂ¯Ú
··¢ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á¢ ÔÈÈ
·‰ÙÈÁ

ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ
Ï¢Ê ÒÂ·ÂÏ‚ Ï‡¯˘È Ì˘ ÏÚ ÒÈË ¯È¯ÂË

ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÒÈË‰ ˙Â¯Á˙· ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈÎ ÌÈ‡ÒÈË ˙Â¯˘Ú
ÒÂ·ÂÏ‚ ÏÈÈ‡ ∫˙‡Ó

לפני כמעט  14שנים איבד ,במהלך משחק טניס לנכים על כיסאות גלגלים
ישראל גלובוס את הכרתו ,ונפטר בבית החולים .מותו על מגרש הספורט
של ישראל ,שכל חייו עסק בספורט בכלל ,ובספורט לנכים בפרט  -היה
סמלי .ישראל ,שהיה ספורטאי מצטיין בילדותו ,חלה בגיל  13בשיתוק ילדים
)פוליו( .לאחר תקופת שיקום החל לעסוק בספורט לנכים :בתחילה התחרה
בשחייה ואף זכה במדליית ארד באולימפיאדת הנכים ברומא .אחר כך שיחק
כדורסל והיה קפטן נבחרת ישראל בכדורסל על כיסאות גלגלים ,וזכה עימה
בתארים רבים  -לרבות באולימפיאדות ובאליפויות עולם .בחלוף השנים,
כשבגר )כן ,גם לנכים זה קורה( ,עבר לעסוק בטניס על כיסאות גלגלים.
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החוקים בטניס על כיסאות גלגלים זהים כמעט לחלוטין לחוקי הטניס
הידועים .הקושי במשחק בתנאים אלה מובן מאליו  -הספורטאי נדרש
לנוע בכיסא הגלגלים בעזרת שתי ידיו ,ובמקביל להכות בכדור בעזרת
המחבט ביד נוספת .בהיעדר יד שלישית ,גם למי שאינם מוגדרים כנכים,
המשימה כמעט בלתי אפשרית .אולם הספורטאים הנכים מוכיחים ,כי אין
דבר העומד בפניהם ואין דבר בלתי אפשרי עבורם .בהמשך למורשתו של
ישראל ,הגם שהמתחרים הוכיחו רמה ספורטיבית גבוהה ,העיקר עבורם לא
היה הניצחון אלא עצם ההשתתפות.
להנצחת זכרו התקיים בירושלים בשבת 27 ,במאי  ,2006זו השנה ה–14

˘¯‚‡ QUAD ‚¯„· ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÂÊ‰ ¨‚¯·ÈÂ

חיים לב ,יואב גיא ,אסף סיטרקול ,מקום  - 2שרגא וינברג ,בועז קרמר,
מקום  - 1ברוך חגי ,אנדריי טרנס .בדרג  :QUADמקום  - 3-4שלומי
עבאדי ,רחמים עזריה ,מקום  - 2בועז קרמר ,מקום  - 1שרגא וינברג.
בגביע המשפחה :יוסי פיאטלי .בדרג  :Openמקום  5-8גנדי כהנוב ,בר
חן משה ,דניאל קורדני ,ברוך חגאי ,מקום  - 3-4אנדריי טרנס ,אריק לוין,
מקום  - 2זיו פתיחה ,מקום  - 1אבי וינברג.
לזוכים הוענקו גביעים ופרסים .חלק מהזוכים תרמו את הפרסים לטובת
מרכז הספורט "ספיבק" ולטורניר השנה הבאה .תודות לתורמים ולנותני
החסות לאירוע :ההתאחדות לספורט הנכים ,משרד עו"ד גולי גלובוס ,מלון
"דיוויד אינטרקונטיננטל" תל אביב ,מלון "סיטי" תל אביב ,רשת מלונות
"אפריקה-ישראל" ,רשת מלונות "פתאל"" ,כלל חברה לביטוח בע"מ",
סוכנות לביטוח "עמרז–ישי"" ,דומינוס פיצה"" ,עלית" ,בית הספר "אילנות"
והמחלקה התעסוקתית באיל"ן.
ישראל גלובוס ז"ל האמין ,כי נכה שעוסק בספורט מתגבר על מגבלתו
הגופנית בתחום הקשה ביותר ,ולכן התגברות על מגבלותיו בחיי היומיום
תהיה לו קלה יחסית .אנו תקווה כי מפעל חשוב זה יימשך וספורטאים
נכים רבים ייטלו בו חלק גם בעתיד.

טורניר הטניס לנכים על כיסאות גלגלים .הטורניר על שם ישראל גלובוס
ז"ל מתקיים בשיתוף פעולה בין איל"ן ירושלים ,מרכז הטניס מלחה
בירושלים ,עיריית ירושלים ומשפחת גלובוס .בטורניר השתתפו כ–70
ספורטאים נכים אשר חולקו לקבוצות שונות על פי רמתם בטניס ועל פי
נכותם .זוהי תחרות בינלאומית ,המזכה את המשתתפים המצטיינים בה
בניקוד בינלאומי בטניס לנכים בדומה לדירוג העולמי בטניס למקצוענים.
בתחרויות המרכזיות זכו :בדרג  :Cמקום  - 2אלעד גוטקר ,מקום  - 1יעקב
אטיאס .בדרג  :Bמקום  - 2משה טבשי ,מקום  - 1נטלי ליברמן .בדרג :A
מקום  - 2יוסי אסלן ,מקום  - 1מיקל קורבק .בדרג נשים :מקום  - 2נטלי
ליבמן ,מקום  - 1דינה צמח .בדרג זוגות  :Openמקום  - 3-4בר חן משה,

„ÌÂ˜Ó· ‰ÎÂÊ‰ ¨ÁÓˆ ‰È
ÌÈ˘‰ ‚¯„· ÔÂ˘‡¯‰

·˙ÂÏÈ‡ ¯ÙÒ‰ ˙È

¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ¯ËÂ˘‰ ÌÂÈ

˙Â„Â˙Ï ÂÎÊÂ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÈÓÏ˙ ˙‡ ÂÁÓÈ˘ ‰¯Ë˘Ó È˘‡ ≤µ

¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰Ó ¨Ò˜ÏÙ ‰ÚÂÙ ∫˙‡Ó

במהלך קייטנת הפסח נערך בבית הספר
"יום קהילה במשטרה" ,שאורגן על ידי מר
אלדד שקד ביוזמתן של פקד נוגה רוגל וגב'
שרה ברומר ממשטרת ישראל .השתתפו בו
 25אנשי משטרה מקורס קצינים מתקדם.
פעילותם התקיימה בשני מישורים :עבודה
עם התלמידים ופעולות ארגון של המרחב
הבית ספרי .השוטרים צבעו את בית הספר,
טיפלו בגינה ,עסקו בעבודות נגרות ובעיקר
הפכו את המחסן שלנו לכזה שאפשר
ליהנות ממנו .התלמידים קיבלו הסברים
על המשטרה ושמעו סיפורים מעניינים על

חוויות ופעולות משטרתיות ,יצאו משטח
בית הספר ולמדו על חציית כביש ושיחקו עם
השוטרים משחקי תנועה .לאחר מכן הגיעו
כלבנים וכלבים מהכלבייה המשטרתית.
התלמידים ליטפו את הכלבים ולמדו על
יכולותיהם המיוחדות .גולת הכותרת של
האירוע הייתה הופעה של להקת שוטרי
מג"ב שהלהיבה את התלמידים וצוות בית
הספר .בסוף היום חילק מר שקד לכל תלמיד
ספר במתנה" ,קופיקו במשמר האזרחי",
והשוטרים קיבלו מהתלמידים מתנה סמלית
מעשה ידיהם.

¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÏÈ ÌÚ ÌÈ¯ËÂ˘ ∫‰ÚÂ˙ È˜Á˘Ó

˘ÌÈÏ˘Â¯È· ‰˜ÂÒÚ˙Â ÌÂ˜È

¯‚Â·‰ ‰ÎÏ ÈÏÂÙÈË ÌÂÈ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰ ÔÚÓÏ „ÁÂÈÓ‰ ÔÂÈÚ‰ ÌÂÈÏ ÌÈÓÊÂÓ‰ ·¯˜· ‰ÓÈ˘¯Ó ˙ÂÚÈ‰
¯˘Â‡ Ï˘ ‡Ó‡Â ¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ¯Â‰‰ „ÚÂ ˙¯·Á ¨„Â‰ Ô· È„Ú ∫˙‡Ó

בירושלים חיים כיום עשרות בוגרים בגילאי  21פלוס בעלי נכויות פיזיות
קשות ,אשר אינם משולבים במסגרת יומית .בשל נכותם הקשה הם
אינם מתאימים למסגרות תעסוקה מוגנות הקיימות בעיר .למעט מרכזי
יום טיפוליים לבוגרים עם פיגור שכלי אין בירושלים מסגרת מתאימה
לאוכלוסיית הנכים ,ובשל מצוקה אמיתית זו התארגנו ועד ההורים והנהלת
בית הספר "אילנות" ויזמו יחד עם ארגון ההורים העירוני יום עיון שהוקדש
כולו לקידום הקמתו של מרכז יום טיפולי שיקומי.
יום העיון התקיים ב– 29בנובמבר  2005בבניין "אשכול פיס גילה"
בירושלים .את היום הנחתה יו"ר ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים,
גב' אתי בנימין .מר יונה קסטל הרצה על "עיקרון הרצף התעסוקתי",

ד"ר ברזנר הרצה בנושא "חשיבות השיקום לבוגרים עם נכויות מולדות"
וגב' זיוה שבדרון ,אמו של יונתן ,הציגה את סיפורה האישי .כמו כן הוצגו
מודלים של מרכזי יום הפועלים בארץ :מרכז "כוכב" במעלות" ,בית מרים"
בחיפה" ,בית נועם" בקריית אונו ומרכז היום לנכים קשים בבאר שבע.
לסיכומו של יום העיון נערך פאנל ,ובסופו הוחלט על הקמת ועדת היגוי
שתפעל להקמת מרכז יום טיפולי–שיקומי בירושלים .הנוכחות ביום
העיון הייתה גבוהה ומרשימה ,וכללה גופים וארגונים רלוונטיים כגון אגף
השיקום בעיריית ירושלים ,משרד הרווחה" ,אלי"ן"" ,אקי"ם"" ,אלווין",
"שק"ל" ו"הג'וינט" .כמו כן נכח ותרם את חלקו בפאנל שהתקיים בסיכומו
של היום מנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי.
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·‡˘Â· ÔÂÈÚ ÌÂÈ ÂÓÈÈ˜ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Â‰‰ ÔÂ‚¯‡Â ¢˙ÂÏÈ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È
ÌÈÏ˘Â¯È· ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯Â‰ ÔÂ‚¯‡ ¯¢ÂÈ ¨ÔÈÓÈ· È˙‡ ∫˙‡Ó

בימינו אין ספק :אדם עובד זוכה למעמד טוב יותר ,המשפיע על איכות
חייו .העבודה תורמת לא רק לרווחתו הכלכלית של האדם ,אלא מביאה
לכך שהוא נתפש כאדם בוגר בעיני עצמו ובעיני זולתו .הנחות אלה טובות
לכל בני האדם ,ועל אחת כמה וכמה לאנשים עם מוגבלויות פיזיות ,חושיות,
נפשיות ושכליות.
על פי "עיקרון הרצף התעסוקתי" יש להעמיד לרשותו של כל אדם בוגר
עם מוגבלות טווח רחב ככל האפשר של מסגרות עבודה ,הנבדלות זו מזו
ברמת ה"עטיפה" וההגנה הניתנת בכל אחת מהן .עיקרון זה סמוך היטב
גם על עיקרון השילוב בסביבה נורמטיבית של אנשים עם מוגבלות יחד
עם אנשים שאינם מוגבלים ,וכפועל יוצא שילוב אנשים עם ליקויים שונים
במסגרת תעסוקתית אחת.
מתוך כך ,ובעקבות בחינה מעמיקה של המצב בשטח ,החליטו הורי בית
הספר "אילנות" ,בשיתוף עם ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים,
לקיים יום עיון שמטרתו המוצהרת למלא את החלל הריק שקיים
בכל הנוגע לטיפול ולהכשרה התעסוקתית של בוגרי מערכת החינוך
המיוחד בירושלים.
הכנס ,בהנחיית הח"מ ובהשתתפות חבר הכנסת שאול יהלום ,מנכ"ל איל"ן
מר שמעון צוריאלי ,מנהל אגף השיקום במשרד הרווחה ד"ר שלמה אלישר,
מנהלים ,מפקחים ומאות הורים לילדים במערכת החינוך המיוחד מכל
הארץ ,נחל הצלחה הן מבחינת התהודה התקשורתית הרבה שזכה לה והן

מבחינת תוצאות מיידיות שהושגו בעקבותיו.
ההורים שמעו סדרת הרצאות על ההיבטים השונים של הכשרה תעסוקתית
וטיפול מתקדם ,המבטיחים שיקום מותאם אישית לכל פרט במטרה
לשלבו בצורה הטובה ביותר ביחס לכישוריו ,יכולותיו ותחומי התעניינותו.
מנהלות מרכזי טיפול שיקומיים הקיימים ברחבי הארץ הציגו את מודל
העבודה הקיים בשטח ,ואת הסוגיות שעימן הן מתמודדות בטווח הקצר
והארוך בבניית מערך המשיג תוצאות חיוביות עבור כלל המשתתפים בו.
בפאנל הדיון שנערך בסוף היום הושג סיכום מפי נציגי הביטוח הלאומי,
שהתחייבו ליישומה המלא של תוכנית הקמת מרכז יום טיפולי שיקומי יחד
עם נציגי שירותי הרווחה ,עיריית ירושלים ו"הקרן לירושלים" ,ולהתאמתה
לאוכלוסיית החינוך המיוחד בעיר ולצרכיה .כדי לעקוב באופן רציף אחרי
הליך היישום וללוות אותו עד סופו הוקמה ועדת היגוי לנושא זה ,שאותה
יובילו הורי בית הספר "אילנות" יחד עם נציגי ארגון הורים למערכת החינוך
בירושלים ,בהשתתפות כלל הגורמים ממשרד הרווחה ,העירייה ,הביטוח
הלאומי ו"הקרן לירושלים".
סיכומו המוצלח והחיובי של הכנס הראה פעם נוספת שעבודה מאומצת
והתאגדות משותפת של הורים ,אשר בשיתוף מושכל ובדיאלוג עם
המערכת פועלים יחד למען מטרה משותפת ,יכולות להביא לתוצאות
מעשיות אמיתיות בשטח ולשפר בצורה ניכרת את תנאי הלימודים
וההתפתחות של ילדינו ,למען עתידם שהוא העתיד של כולנו.

‰Â˜˙ Á˙Ù ÛÈÒ
ÁÓ˘ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ

˘˙‰Â˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ· ÂÓÈÈ˜˙‰ „ÁÂÈÓ· ˙ÂÁÏˆÂÓÂ ˙Â˘‚¯Ó ‰Ú˙Ù‰ ˙Â·ÈÒÓ È
‰Â˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ Ò¢ÂÚ ¨ßıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ ∫˙‡Ó

בחודשים האחרונים נערכו שתי מסיבות יום הולדת מפתיעות ומיוחדות במינן
לשני בני נוער המטופלים על ידי סניף פתח תקוה .שתי המסיבות אורגנו בשיתוף
פעולה בין עו"ס סניף איל"ן פתח תקוה ,גב' מלי ברקוביץ' ,לגב' רחל אמרני מאגף
הנוער בעירייה.
המסיבה הראשונה הייתה לכבוד יום הולדתה ה– 15של שירן דהן ,תלמידת בית
הספר "און" ,הסובלת ממחלת  .A.Tמסיבת ההפתעה נערכה באולם "טרמפולינה"
שנתרם על ידי בעלי המקום .נציגי מועצת התלמידים מחטיבת הביניים "רשיש"
קישטו את המקום ,הביאו כיבוד ,רקדו והופיעו בפני הנוכחים ושימחו את שירן.
שחקני "הפועל פתח תקוה" ילדים ב' בכדורגל הביאו לשירן מתנות והשתתפו
בשמחה .השחקנים הבוגרים של קבוצת "הפועל פתח תקוה" באו לברך את שירן
והעניקו לה חולצה החתומה על ידי כל שחקני הקבוצה .במסיבה הופיעו גם הזמרים
אוריאל שאלתיאל וצ'ינו פרודקשיין ,ששרו לכבוד שירן .צחי אירני מ"האקדמיה
לצחוק" הצחיק את המוזמנים ,והשחקן ליאון רוזנברג הגיע במיוחד כדי לברך
אותה .על מסך גדול הוקרנו גם ברכות שנשלחו לשירן מרן דנקר ,נינט טייב,
שלישיית "מה קשור" ועוד מפורסמים רבים .המאפרת יפית מור איפרה בחן רב את
באי האירוע ,והתקליטנים גד גדות ואיציק בן–בסט ניצחו על המסיבה .כל מי שלקח
חלק במסיבה עשה זאת בהתנדבות ,וקיבל תעודת הוקרה של איל"ן מיו"ר הסניף,
גב' מלכה מכנס .אין ספק כי שירן המופתעת זכתה למסיבה נפלאה ומרגשת שלא
תישכח זמן רב.
מסיבת ההפתעה השנייה הייתה לכבוד יום הולדתו ה– 18של משה דהרי ,נכה CP
הלומד בישיבה בראש העין .המסיבה לכבודו נערכה במועדון "הצריף" שבעליו תרמו
את המקום ,את האוכל ואת השתייה לכל המוזמנים .הדי.ג'יי .רועי בוקרה הרקיד את
האורחים וגם ארגן מסיבת קריוקי .הפתעת הערב האמיתית הייתה הופעתו של הזמר
ציון גולן )שמשה דהרי מעריץ גדול שלו( בחאפלה תימנית צוהלת כמיטב המסורת.
גם כאן ,כל המסיבה הייתה על טהרת ההתנדבות וכל השותפים לעשייה זכו לתעודות
הוקרה של איל"ן מידי יו"ר הסניף ,גב' מלכה מכנס .להפתעתו ולשמחתו הגדולה של
משה לא היה גבול.
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‰Â˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ ¨ÂÓ‡ ÌÚ ‰˘Ó ∫È¯‰„ ‰˘ÓÏ ±∏ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ
‚·ıÈ·Â˜¯· ÈÏÓ ß·‚ ‰Â˜˙ Á˙Ù Ô¢ÏÈ‡ Ò¢ÂÚÂ ÒÎÓ ‰ÎÏÓ ß

˙Ùˆ ÛÈÒ
˘ÁÏˆÂÓ ·ÂÏÈ
שי גור אריה בן ה– 22הוא פגוע  CPמילדות .הוא השתלב בלימודים בבית ספר יסודי רגיל בצפת ,סיים תיכון רגיל במגמת כלכלה ,עמד בכל בחינות
הבגרות והוא בעל תעודת בגרות מלאה .שי אוהב את האימונים במתקני מרכז השיקום והספורט בחיפה ובמיוחד את השחייה בבריכה.
הוא לא הסתפק בהצלחותיו אלה ,אלא התנדב לצה"ל וסיים את שירותו בפיקוד צפון כחייל מצטיין .כיום שי לומד ב"מכללת צפת" לתואר טכנאי
מחשבים .הוא "מחובר" לעולם המחשבים מאוד ,גולש באינטרנט ודרכו אף הכיר את חברתו.

˙Ùˆ ˙ÈÂ„ÚÂÓ

¢ÌÈÏÚÈ¢ ÔÂ¯Ë‡È˙ ÌÚ ÌÈ˘‚¯˙Ó
¢ÌÈÏÚÈ¢ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÊÎ¯ ¨˜ÂÒÈÚ· ‰‡Ù¯Ó ¨ıÈ˘ÙÈÏ ÏÚÈ ∫˙‡Ó

תיאטרון "יעלים" מהווה חלק מהתוכנית השיקומית "יעלים"
במרכז להתפתחות הילד בבית החולים "זיו" בצפת ,בחסות
איל"ן .תוכנית זו מיועדת לילדים עם שיתוק מוחין ,ניוון שרירים
וליקויים נוירומוסקולריים ,ופועלת כ– 15שנים" .יעלים" היא
קבוצת שייכות לחבריה ,המפוזרים בבתי ספר שונים במסגרות
חינוך רגיל בקהילה.
במהלך שנות הפעילות החליטו חברי הקבוצה להפוך לתיאטרון
במסגרת של דרמה תרפיה .ההצגה הראשונה הועלתה בשנת
העשור ל"יעלים" ויובל לאיל"ן בערב מרגש ומדהים.
השנה ,ביכורי השבועות שלנו הם הצגה חדשה בשם "גן החלומות".
המחזה נכתב על ידי המשתתפים ,והוא משקף חלומות תכנים
ודמויות מחייהם  -להיות שחקנים מקצועיים או אפילו חלומות
קטנים יותר כמו להיות ילדים ללא מגבלות ,ללכת לבית ספר
ואפילו "להבריז" משיעורים.
ההצגה הועלתה לראשונה ב– 31במאי  ,2006ב"בית יגאל אלון"
בצפת .הערב עצמו היה מרגש ביותר עבור ההורים ,שניתנה
להם הזדמנות לראות את ילדיהם על הבמה  -ולילדים ליהנות
מהמעמד המיוחד הזה.

"יעלים" הוא שם בעל עוצמה רבה ,המושרשת בנו בצורה מאוד
משמעותית .עבורנו זוהי משפחה מרגע היותנו ילדים קטנטנים ולמשך
כל חיינו .כמו עץ שמתחיל לצמוח ובכל שלב צריך השקיה  -כך גם
אנו צריכים בכל שלב את העזרה ,ההקשבה ,התמיכה והייעוץ אשר
ניתן למצוא ב"יעלים" .דור צעיר ,דעו שמכאן ואילך עומדת בפניכם
משפחה אשר מאמינה ביכולתכם ובהצלחתכם.
באהבה ובהערצה
אסתי פרומוביץ ,בשם בוגרי "יעלים"

Ï‰˜Ï ÌÈ„ÂÓ ‰‚ˆ‰‰ ÈÙ˙˙˘Ó

¢˙ÂÓÂÏÁ‰ Ô‚¢ ‰‚ˆ‰‰Ó ‰ˆÒ

˙Â·ÂÁ¯ ÛÈÒ
ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ
˙Â·ÂÁ¯ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ Ò¢ÂÚ ¨Ô‡ÈÏÈÂ ˙ÈÓÂÏ˘ ∫˙‡Ó

במסיבת פורים שנערכה אצלנו שימחה אותנו בשירים וריקודים להקת "נס" ,שהיא
להקה ייצוגית של העיר ראשון לציון ,בליווי גב' פנינה סולומון .הילדים הופיעו ,שרו
ונהנו מכל רגע .את האירוע המוצלח הפיק מר לידור פניך.
מלבד הפעילות במועדונית מתקיים בסניף איל"ן חוג פלדנקרייז לנכים ,שבו משתתפים
כ– 15נכים בגילאי  40פלוס" .גלגלי הנס" )רחובות ,נס ציונה ,יבנה( הוא חוג ריקודי עם
על כיסאות גלגלים ,שנפתח לפני כארבעה חודשים וחצי והפך במהירות לחוג הגדול
ביותר בארץ  -כ– 25זוגות והיד עוד נטויה .בימי שישי מתכנסת קבוצת גברים נכי פוליו
לשיחה על כוס בירה ,ובתכנון הקמת קבוצה חברתית לנכים בוגרים.

ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ· ÌÈ‰ ÌÈ„ÏÈ‰

˙ÈÂ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
˙Â·ÂÁ¯ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ Ò¢ÂÚ ¨Ô‡ÈÏÈÂ ˙ÈÓÂÏ˘ ∫˙‡Ó

סניף איל"ן רחובות מפעיל זו השנה החמישית מועדונית לילדים נכים בגילאי  ,10-15שאליהם
מצטרפים מתנדבים מאולפנת "פלך" והישיבה התיכונית–מדעית ראשון לציון .הסעה מטעם איל"ן
אוספת את הילדים מיבנה ,רחובות ,קריית עקרון והסביבה ומחזירה אותם בסוף הפעילות.
את המועדונית מרכז מר יהונתן מסעוד לוי ,וכעו"ס של הסניף אני מלווה את הקבוצה ברמה
המקצועית .הפעילויות שקיימנו במהלך שנה זו ,מלבד פעילות רגילה ,היו מסיבת חנוכה בסיוע מר
לידור פניך ובהשתתפות הליצנית הילה ,שהגיעה בהתנדבות והפיקה ערב בלתי נשכח עבור ילדי
המועדונית .הקבוצה גם יצאה לטיול ב"מיני ישראל" בסיועו של סמנכ"ל האתר.
¢Ï‡¯˘È ÈÈÓ¢· ˙ÙÈÈÎÓ ‰ÚÂ
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˙Â·ÂÁ¯ ÛÈÒ

ÌÈ·˙ÂÎ ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÂ„ÚÂÓ È„ÏÈ
לפעמים חלומות מתגשמים
שמי נועה ,ואני ילדה במועדונית .החלום שלי הוא להיות סופרת או משוררת ,אולי אפילו להוציא לאור ספר .אם אוציא ,לספר יקראו "מעיל המזל
של יובל" .המסר של סיפור זה הוא שרק כוח רצון יכול לעזור להשיג את המטרות ולא צריך להסתמך על המזל .התקציר :הגיבורה היא ילדה ושמה
יובל ,שעולה לכיתה א' .אמה קנתה לה מעיל ,וכאשר היא ראתה אותו בפעם ראשונה שמחה מאוד ואפילו בקיץ לבשה אותו והרגישה שהמעיל נתן
לה המון מזל .ואז קרה דבר נורא .היא שכחה את המעיל ...כדי לשמוע את ההמשך תצטרכו לקרוא את הספר!
עמית אוהב...
קוראים לי עמית עודה ואני אוהב ספורט .הספורט החביב עלי הוא כדורגל ,הקבוצה האהובה עלי בכדורגל היא "מכבי חיפה" ,הסדרה האהובה עלי
היא "השמינייה" והשחקן האהוב עלי הוא אבי .הספר האהוב עלי הוא "צ'רלי בממלכת השוקולד".
ולדה ואלכסיי  -סיפור על חברות
ולדה" :הכל התחיל בכיתה ו' .אני זוכרת שביום חמישי עמדתי ליד המעלית וחיכיתי למעלית ופתאום ,מי בא? אלכסיי .הוא הביא לי מכתב אהבה,
וגם אני אמרתי שאני אוהבת אותו ומאז אנחנו חברים .כשעזבתי את בית הספר נפגשנו בבית ,אבל זה לא היה כל הזמן  -כאילו אלכסיי חייל קרבי.
היינו נפגשים פעם בחודשיים–שלושה ומתגעגעים נורא וזה היה נורא .ואז נטלי אמרה לאלכסיי' :יש מועדונית ברחובות ,ותנחש מי נמצאת שם...
ולדה!'".
אלכסיי" :אני ביקרתי במועדונית פעם אחת ,ושיחקתי אותה קשה להשגה והודעתי שאני מתחיל לבוא רק אחרי חודש .מאז אני יושב ליד ולדה
והיא מחייכת".
זה מצחיק את אופק
• "מישהו התלונן שיש לו ג'וק בראש ואז הג'וק התלונן שכואב לו הטוסיק"...
• "מישהו אחד הלך ואמר שהוא רוצה סופגניה ,ואז היתה לו ריבה על כל הגוף"...
• "פרה אחת נכנסה למספרה והיו לה ג'וקים בראש ואז היא נתקעה בקיר"...
• "איש אחד קנה תוכי והתוכי אמר לאיש 'תמות ,תמות' .אז הוא )האיש( החליט לקנות תוכי דתי שאמר' :אמן ,אמן' "...סתאאאאאם...
• "רגע רגע ,מה אמר דוד דודלי לרגע?  -רגע רגע"...

Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ
Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó
‰·Â˘˙ Ì‰¯·‡Â ¯Â‡ÏÈ‚ ˙È„¯Â È„È ÏÚ Â·˙Î ˙Â·˙Î‰ ÏÎ

˜‰„˘ ÒÈË· ‰ÁÏˆ‰ ÌÈ¯ˆÂ
הטניסאים וחברי מרכז הספורט אבי ויינברג ואריק לוין ,המשתייכים
לקבוצת איל"ן הרצליה ,זכו במקום הראשון באליפות הליגה הלאומית
בטניס בכיסאות גלגלים .למקום השני הגיעו חברי המרכז אנדריי טרנס
ומאיר כהן ,המשתייכים לקבוצת איל"ן תל אביב.
הליגה הלאומית והארצית בטניס שדה לנכים נערכו השנה במרכז הטניס
ברמת השרון ,ונמשכו ארבעה חודשים .בשתי הליגות השתתפו  18קבוצות
מרחבי הארץ :בליגה הלאומית השתתפו  10קבוצות ,מתוכן  4ממרכז
הספורט של איל"ן ברמת גן ,ובליגה הארצית השתתפו  8קבוצות ,מתוכן
 3ממרכז הספורט.

Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰¯ÈÚˆ‰ ÒÈË‰ ˙„Â˙Ú
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˘·‰Ê ‰ÂÂ˘ ˙ÈÈÈÁ
שיר קלמנוביץ' ,בת  14מרמת השרון ,זכתה במדליית זהב ובמדליית
כסף באליפות אנגליה הפתוחה בשחייה לילדים ולנוער נכים שהתקיימה
בחודש מרץ בשפילד ,אנגליה .שיר סיימה במקום הראשון את המשחה
ל– 50מטר חתירה ובמקום השני את המשחה ל– 50מטר גב .ראש עיריית
רמת השרון ,מר יצחק רוכברגר ,אירח את שיר בלשכתו ומסר לה את
ברכת העיר על הישגיה .שני שחיינים מצטיינים נוספים של מרכז הספורט,
יואב ולינסקי ) (17וסרגיי קורול ) ,(14השתתפו אף הם בתחרות .יואב
זכה במדליית כסף במשחה ל– 50מטר חתירה ,וסרגיי ,שעבורו הייתה זו
התחרות הבינלאומית הראשונה ,שיפר את הישגיו מתחרויות קודמות.
את הספורטאים מאמן סלאבה לונגו.

ÏÂ¯Â˜ ÈÈ‚¯ÒÂ ßıÈ·ÂÓÏ˜ ¯È˘ ¨Â‚ÂÏ ‰·‡ÏÒ ¨È˜ÒÈÏÂ ·‡ÂÈ ∫ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó

Í¯„Ï ‡ˆÂÈ ¢ÌÂ¯˙ ‰„ ¯ÂË¢
מרכז הספורט יוזם לראשונה מסע אופניים שנתי לגיוס תרומות כדי
להבטיח את המשך פעילות המרכז למען הילדים הנכים .מסע האופניים
שיתקיים כל שנה ייקרא "טור דה תרום" ,והוא מיועד לרוכבים מהארץ
ומחו"ל .השנה יתקיים המסע בתאריכים  3-6בספטמבר" .טור דה תרום"
יחל בירושלים ,יעבור דרך באר שבע ,ים המלח ,חזרה לירושלים ונסיעה
לכיוון רמת גן  -לאירוע סיום חגיגי במרכז הספורט.

È˘ÈÏ˘ ÌÂ˜Ó
·ÒÈË· ÌÏÂÚ
נבחרת הנכים של ישראל בטניס בכיסאות
גלגלים בדרגת נכות גבוהה דורגה במקום
השלישי בתחרויות אליפות העולם ,שנערכו
בתחילת מאי בברזיל .במשחק על המקום
השלישי גברו חניכיו של יעקב וינר ,שרגא
ויינברג וד"ר בועז קרמר מאיל"ן רמת גן
ושלומי עבאדי מבית הלוחם תל אביב ,על
נבחרת הולנד בתוצאה.2:1 :

לרשות הרוכבים פותח במיוחד אתר אינטרנט שבאמצעותו ניתן להירשם
ולתרום למסע ,לקרוא מידע מפורט על המסלול ולקבל טיפים יעילים על
תזונה נכונה ואימונים לקראת המסע .הכניסה לאתר מתאפשרת דרך אתר
הבית של המרכז .www.iscd.com :הזמר דויד ברוזה וחבר הכנסת מתן
וילנאי ישתתפו באירועים שישולבו במסע .אנו קוראים לחברות במשק
לעודד את עובדיהן להשתתף במסע ולסייע לנו במתן חסויות.

ÔÂËÈÓ„·· ÔÂÁˆÈ
שחקן הבדמינטון וחבר מרכז הספורט ,אייל בכר ,ניצח את יריבו במשחק הגמר בבית
לפגועי גפיים עליונות שנערך במסגרת האליפות הבינלאומית הפתוחה בבדמינטון לנכים,
שהתקיימה בחודש מרץ בירושלים .אייל החל להתאמן במרכז הספורט בגיל  ,10וכנער אף
זכה באליפות העולם בטניס שולחן לילדים ונוער.
במקום הראשון באליפות זכה אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ,כשגבר במשחק הגמר בבית
א' לנכים בכיסאות גלגלים על לי צ'ונג וואה בתוצאה  .2:0בתחרות הזוגות זכה הצמד אמיר
לוי ומקבל שופניה ,שניצחו בגמר את יוסי בבא ומשה זהבי בתוצאה .2:0
בבית לדרגת נכות גבוהה ניצח הגרמני תומס ונשנידר ,המחזיק בתואר אלוף העולם .כ–110
ספורטאים נכים משמונה מדינות נטלו חלק באליפות.

¯ËÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÏÂÁ
תומר בן ה– 18חולם להיות שוטר ,הנוהג בניידת
חבוש בכובע שוטר .תומר לא תיאר לעצמו שמרכז
הספורט יעזור לו לממש חלום זה .ואכן ,בחודש
מרץ חבר המרכז למשטרת ישראל ,הפועלת נמרצות
למען הקהילה ,והזמין את חברי תוכנית הילדים
והנוער ליום המשטרה .במהלך האירוע חזו ספורטאי
המרכז בתצוגה של כלבי משטרה שהוכשרו לגילוי
חומרי נפץ וסמים ,בפרשי משטרה על סוסיהם
ובצוות משמר הגבול שהציג אמצעי הגנה ולחימה
והדגים את יכולותיו של הרובוט המשטרתי .הילדים
התפעלו מיכולת התפעול מרחוק של הרובוט ועקבו
אחריו בהתלהבות ,ישבו במושב הנהג בניידות
ובג'יפים המשטרתיים וטיפסו בגאווה על אופנועי
המשטרה .האירוע אורגן על ידי רס"מ אבי מוכתר
ממרחב דן בשיתוף מרכז הספורט.

¢‰ÏÂÚÙ· ˙ÂˆÈÓ‡‰Â ˙ÂÙÈ‰¢

ÌÂÏÁ ˘ÓÓÓ ¯‚˙ ¯ÓÂ˙ È‡Ë¯ÂÙÒ‰

˘Ë¯ÂÙÒ‰ ÊÎ¯Ó· ‰Ï‰ˆÂ ‰ÁÓ
יותר מ– 600ילדים ,מבוגרים ובני משפחותיהם נהנו ממסיבות פורים ססגוניות שהתקיימו במרכז הספורט בחודש
מרץ .הזמרת אילנה אביטל ,שהופיעה במסיבת הפורים למבוגרים ,ריגשה את הקהל כשירדה מהבמה והזמינה את
החברים להצטרף אליה בשירה של מיטב להיטיה .קבוצת דיוות גדולות שעשעה את החברים במופע שכלל שירה
וריקודים לצלילי להיטי שנות ה–.80
חוג הילדים והנוער שיתף פעולה עם עמותת "חברים" ,וכולם נהנו מפינת האיפור של חברת "איל מקיאג'" ומדוכני
האוכל והמשחקים .תודות גם לחיילי גף מבנה טייסת פלמחים של חיל האוויר שבנו במקום דוכני הפעלה מעץ
וחילקו פרסים לילדים .רשימת האמנים שהשתתפו במסיבת הילדים הייתה מגוונת מאוד ,וכללה את הזמרת חני
נחמיאס ,חברי ה"פיג'מות" מערוץ הילדים ,השחקנים בת–שבע ופול בארט שהעלו מופע אינדיאני ולהקת מחול
"סביונים" בהדרכתה של גב' עדנה אלנקווה.
שני האירועים נערכו בחסותו האדיבה של מנכ"ל "ת.מ.ן התקנים בע"מ" ,מר דב שטקלר .תודה מיוחדת מגיעה
לכל האמנים שהופיעו בהתנדבות ,לעמותת "יד לנכה" ,לחברת " "G-Electronicsולחברת "אביב שיגור" .צוות
האחזקה והמדריכים של המרכז עמל שעות רבות להצלחת האירועים ,ולכולם שלוחות תודות מכל הלב!

∫®ÔÈÓÈÓ© ˙Â˘ÙÂÁÓ ˙Â¯·Á
ÌÚ¯· ‰„Â ¯„Ï ‰È‡Ó
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Ô‚ ˙Ó¯ ÛÈÒ

ÌÈÁˆÓÂ ÌÈ˜·‡
כ– 50ילדים ובני נוער נכים ממרכזי ספורט ברחבי הארץ השתתפו באליפות ישראל בג'ודו לילדים
נכים שהתקיימה במרכז הספורט בסוף חודש מרץ .המדליסט האולימפי ,אריק זאבי ,כיבד את האירוע
בנוכחותו ואמר כי הספורטאים הצעירים הם הלוחמים והגיבורים האמיתיים ,מקור השראתו .התחרות
התקיימה בהתאם לקבוצות הגיל ולרמות הנכות של הילדים ,והמתחרים גילו רמה גבוהה .חוג הג'ודו
במרכז הספורט תופס תאוצה בשנתיים האחרונות ,ולצד הפעילות הספורטיבית הוא משלב פעילויות
חברתיות ומחנה אימונים.
È˜ÒÈ·Ó„ ‰ÈÏÈ‡Â ¯ÈÈË ·¯ÈÓ ÌÈ¯ÂÒÓ‰ ÌÈÎÈ¯„Ó‰Â È·‡Ê ˜È¯‡ ËÒÈÏ„Ó‰ ÌÚ ÌÈ¯ÈÚˆ‰ Â„Âß‚‰ È˜·‡˙Ó

·È·‡ Ï˙ ÛÈÒ
˙Â·ÈÂÁÓÏ ¯·ÚÓ ‰·¯‰ ≠ ˜¢Á˘ Ë˜ÈÂ¯Ù
·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ Ò¢ÂÚ ¨Ï‡¯‰ ˙ÏÈ‚ ∫˙‡Ó

מזה כמה שנים מופעל בסניפנו פרויקט ייחודי" :שירות חברתי קהילתי" )שח"ק( ,שמנוהל על ידי הסוכנות
היהודית ,המשרד לקליטת עלייה ומינהל הסטודנטים .בבסיס פעילות זו עומדות נתינה ותרומה הדדית בין
הסטודנט העולה לבין האדם הנכה ומשפחתו .השנה פועלים במסגרת הסניף שמונה סטודנטים בתפקידים
מגוונים :חונכות בבית הילד ,סיוע לצוות גן "און" ,סיוע במועדונית הגן וליווי בפעילות ספורט .בולטת
בתרומתה הגדולה טניה בת ה– ,24עולה מרוסיה ,שלקחה על עצמה את כל הדאגה ,הטיפול והליווי של נופר
בת ה– 7הפגועה בשיתוק מוחין .כיום ,לאחר שסיימה את מחויבותה לפרויקט ,היא ממשיכה בפעילות זו
בזמנה הפרטי וללא כל תמורה והוריה של נופר אסירי תודה .טניה יצרה קשר גם עם הורים נוספים לילדים
נכים ,יזמה וארגנה עבורם טיול לקיבוץ עין גדי שבו התגוררה ,וגרמה להם הנאה רבה.

˜¢Á˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÙ˙˙˘Ó

‰ÈËÏ ·˙ÎÓ
התבקשתי לכתוב כמה מילים על טניה ,אך לא ידעתי מהיכן להתחיל .בפגישתנו הראשונה הכרתי בחורה נעימת הליכות ,חברותית ונאה .ראיתי בה את הלב הגדול
והרחב ,את הנשמה הטובה ,את הרוך והתום ,את הרצון לעזור בחום ובאהבה ,לתת כל מה שיש ואפשר כדי שיהיה טוב ואפילו מצוין לנופרי ולכל המשפחה .החיוכים,
החיבוקים והנשיקות שהרעיפה בכל עת ,בעיקר ברגעים קשים של חוסר שיתוף פעולה מצד נופרי שהסתיימו בסבלנות ,בסובלנות ,ברוגע ובעבודה קשה כדי שנופרי
תמיד תהיה מרוצה .ברגעים קשים ורבים שבהם גילתה אחריות ודאגה רבה לניקיונה של נופרי במסירות עד אין קץ .לא התפלאתי לגלות שכך חושבים עוד רבים
שסובבים אותה ב"ספיבק" .קיבלנו טלפונים רבים מהורים וחברים אשר שיבחו אותה על התנהגותה בשטח עם בתנו .חשוב לומר שנופרי נקשרה אל טניה מהר
מאוד והיום היא מחכה להיפגש ולהיות איתה .הן משחקות ומשוחחות יחד כחברות טובות .טניה התחברה עם הורים נוספים ,ארגנה איתנו טיול ופתחה בפנינו את
ביתה בקיבוץ עין גדי ,מה שגרם לנו הנאה גדולה .ולסיום ,משפט אחד :זכינו מכל טוב שהכרנו בחורה כמו טניה ,שהיא משכמה ומעלה.
משפחת שלומי :שרון ,ריקי ,נופר ,נעה ,אלירן ומעיין

‚ÔÂ‡ Ô

˜È¯Ê ‰¯‡˘· ÏÚ ¯Â˜¯Ê

˙¯ÂÈÈÁ ˙‡ ‰˘Ó ˘„Á ÔÂÏÈ‚Ú Ï˘ ‰ÓÂ

·ÔÂ‡ ¯ÙÒ‰ ˙È

‡‰ÁÏˆ‰ ¯ÂÙÈÒ ≠ ¯„Ï
¢ÔÂ‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ˆÚÂÈ ¨„ÏÙ ÈÏÁ¯ ∫˙‡Ó

·È·‡ Ï˙ Ô¢ÏÈ‡ ÛÈÒ ˙Ï‰Ó ¨ÍÈÈ˘Ï‡ ‰‡Ï ∫˙‡Ó

בשארה הוא ילד נבון ,מטופח וחברותי ,הלומד זו השנה הראשונה בכיתת הצעירים
בגן "און" ,נהנה מחברת הילדים ,ומשתף פעולה בטיפולים ובפעילויות הגן השונות.
עקב בעיה מולדת אינו מסוגל לעמוד בכוחות עצמו וללכת ,ועל כן הוא זקוק
לעזרה בכל פעילויות היומיום ,כמו הלבשה ורחצה ,והוא מוגבל מאוד בניידות.
בתחילת שנת הלימודים רכשה קבוצת המתנדבות
הוותיקה של סניף תל אביב" ,קבוצת בלוך"
בראשות גב' אירית ויז'ניצר ,עגילון עבור הגן .זהו
עמידון אקטיבי בעל גלגלים גדולים המאפשרים
את הסעתו על ידי העומד בו .בשארה משתמש
בו רבות ,והדבר תורם מאוד לביטחונו העצמי
ומעניק לו תחושת עצמאות ויכולת שטרם חווה.
הפיזיותרפיסטית של הגן ,נעמי מולכו ,מעידה
שהעגילון משפר מאוד את יציבתו גם כשהוא
נמצא במנחים אחרים במשך היום .מלבדו נהנים
מהשימוש בעגילון ילדים נוספים בגן ,אך אצלו
מדובר באפשרות היחידה לעצמאות ולניידות.
"קבוצת בלוך" ראויה להערכה רבה על תרומת
העגילון .תודה רבה!
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אלדר בן ה– 19סיים את לימודיו בבית הספר "און" בשנת תשס"ה.
במהלך לימודיו הוא ניגש
לשלוש בחינות בגרות,
מתמטיקה
באנגלית,
והיסטוריה .לאלדר יש
מוטיבציה ויכולת למידה
גבוהה במיוחד ,ולכן עם
סיום לימודיו בבית הספר
חיפשנו עבורו מסגרת שבה
יוכל לסיים את לימודיו עם
תעודת בגרות מלאה .תיכון
"מרום" בכפר הירוק נמצא
כמסגרת המתאימה ביותר לצרכיו המיוחדים ,וב– 1בספטמבר
 2005החל ללמוד שם .לימודיו התאפשרו בזכות התמיכה הכספית
של סניף איל"ן תל אביב ובעזרה שניתנה למשפחה ברכישת קולן.
כשהשנה כמעט מסתיימת ,ברצוננו לציין שאלדר זוכה להצלחות
רבות בתחום הלימודי ,הוא רכש לעצמו קבוצת חברים חדשה והפך
לחלק בלתי נפרד מכיתתו.

„·¯ Ï¢ÎÓ‰
בגיליון שלפנינו דיווח
על פעילות הסניפים
והמוסדות בתקופה
האחרונה ,תשומת
ליבכם לפעילות היפה
אשר מתבצעת בבתי
הספר בטירה ובערערה
ולהרחבת הפעולה
בסניפים ובמוסדות
השונים.
תקצר היריעה מלתאר באופן מלא את פעילות איל"ן.
הסליחה עם אלו ששלחו חומר ומשיקולים של חוסר
מקום נאלצנו לדחות את פרסומו.
אנו גאים בעשייה המבורכת אבל לא שוקטים על
השמרים .פנינו אל קייטנות הקיץ ופעילות החופש
הגדול .בצד כל הפעולות ,עסוקים הסניפים והמוסדות
בהטמעת מערכת המחשוב החדשה .מערכת זו אמורה
לקשר בין כל הסניפים ולתת תמונת מצב עדכנית
בעמותה בלחיצת כפתור .זהו תהליך לא קל שחברות
עסקיות גדולות מאיל"ן התקשו בקליטתו .אין ספק
שלאחר שתהליך קליטת המערכת יושלם יהיה בידינו
כלי חשוב מאין כמוהו לשיפור השירות ולהעלאת
הסטנדרטים של שקיפות ומינהל תקין בעמותה.
לידידי איל"ן המסייעים בידינו  -בהתנדבות ,בהעלאת
תרומות ,בעידוד ובחיזוק  -העיתון המגיע אליכם
משקף ,כאמור ,רק מקצת מפעולות העמותה ברחבי
הארץ .הפעילות הזו לא יכולה הייתה להתקיים ללא
הרצון הטוב והסיוע שלכם ושל ידידינו מעבר לים .אני
מקווה שאתם רואים ברכה בשותפות שלכם עם איל"ן,
ואלפי הילדים שמסתייעים בנו בהליך שיקומם מעידים
יותר מכל על חיוניות הפעולה ,שלא הייתה מתקיימת
אלמלא נמצאו אנשים טובים שיאפשרו אותה.
הנהלת העמותה מודה לחברות העסקיות נותנות
החסות לפעולות השונות של העמותה ,למתנדבים
ולתורמים ומקווה להמשך שיתוף פעולה.
ומילה אחרונה לחניכי איל"ן ,אנו עושים כל שביכולתנו
לספק את השירות הטוב ביותר שניתן באמצעים
שבידינו .המשיכו לשלוח תגובות ולהציע הצעות
להרחבת ושיפור השרות .אנו קשובים לכל בקשה
ונמשיך בדרך זו גם בהמשך.
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן

·ÁÒÙÏ ˙Â˙Ó ¯‡Ê

ÈÏÙÂËÓ Ï˘ Ì‰È˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÎÓÏ ¯‡Ê·‰
‡‰ÏÂ„‚ ‰ÁÏˆ‰ ÏÁ Ô¢ÏÈ
È¯˘˜Â ˆ¢ÒÁÈ ˙Ï‰Ó ¨ıÈ·Â˘·ÂÓ ‰·È·‡ ∫˙‡Ó
˙Ô¢ÏÈ‡ ÊÎ¯Ó ¨ÌÈÓ¯Â

ביום רביעי 5 ,באפריל  ,2006אחר הצהריים ,נערך
בזאר למכירת עבודות של מטופלי איל"ן בבנק
"הבינלאומי הראשון" .חדר ישיבות גדול בקומה ¯‡Ê·· ‰¯ÈÎÓÏ ÌÈÚˆÂÓ ÌÈÚ·ˆ ÏÏ˘· ÌÈˆÙÁ
הרביעית הועמד לרשותנו ,ובשעות הצהריים
החלו צוותי איל"ן לפרוש את העבודות היפות ולהציגן למכירה.
מרכז היום "בית מרים" הציג את העבודות העדינות והיפות שהנכים הקשים מייצרים -
שרשראות ,כרטיסי ברכה ,קישוטי שולחן ועוד .מעון "בית קסלר" הציג את מחברות המתכונים
היפות ,לוחות השנה ,הכיסוי הרקום למצות ועוד .מרכז יום באר שבע הציג את המראות,
השעונים ,המזוזות וקישוטי השולחן היפים .והמחלקה התעסוקתית של ירושלים הציגה את
כלי הקרמיקה המרהיבים והצבעוניים ,את לוחות העד הנהדרים ופריטים יפים נוספים.
התברר שהכמות והמבחר היו כה גדולים עד כי החדר נעשה צר ,וחלק מהמלאי הוצג לראווה רק
אחרי שנמכר המלאי הראשוני .בשעה  14:00החלו עובדי הבנק להגיע ולרכוש מתנות לפסח,
ויצאו עם שקיות עמוסות במתנות ועם תחושת "מה נשתנה הפסח הזה?"  -שבפסח הזה הם
יגישו מתנות מיוחדות לבני משפחותיהם וגם יסייעו לאוכלוסיית הנכים של איל"ן.
האירוע התקיים כמה ימים לאחר תחילת עבודתי באיל"ן .בשבילי הייתה זו הזדמנות ראשונה
לראות מקרוב ,לפגוש את הנפשות העומדות מאחורי הכנת המוצרים ,להתרגש ולהשתתף
בפרויקט מיוחד זה .אני מאמינה כי זו הייתה אבן היסוד להשקת פרויקט נרחב של שיתוף
פעולה עם הבנקים ומוסדות נוספים ,ולהמשך הפעילות מול הבנק ומול בנקים אחרים לקיום
בזארים נוספים בעתיד.
העו"ס הראשי באיל"ן ,ד"ר יוסי מלר ,היה בקשר עם כל הגורמים ועמל קשות לתיאום ולהוצאת
הבזאר אל הפועל .זו גם ההזדמנות להודות לגב' רותי לפיד ,מנהלת היחידה לבקרה ותפעול
ואחראית על קשרי קהילה בבנק "הבינלאומי הראשון" ,על הנכונות ושיתוף הפעולה ,ולעובדי
הבנק שבאו וקנו את המוצרים .תודה מיוחדת לגב' מירי בן יהושע שבעזרתה התאפשר קיום
הבזאר .מירי הצטרפה באחרונה לפעילות איל"ן ,והיא משמשת כיו"ר ועדת השקעות וחברה
גם בוועדת תעסוקה ושיווק מוצרים .במסגרת זו היא כבר פועלת לקידום פעילות עתידית
נוספת בכיוון זה.

Ô· È¯ÈÓ ß·‚ ¨¯ÏÓ ÈÒÂÈ ¯¢„ ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ
‰¯Ë ÒÈÏ‡ ∫˙·˘ÂÈ ÆıÈ·Â˘·ÂÓ ‰·È·‡Â Ú˘Â‰È
Ú·˘ ¯‡· ÌÂÈ ÊÎ¯ÓÓ
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