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דבר היו"ר

יו"ר איל"ן החדש  -חבר הכנסת לשעבר אהוד רצאבי

מ

זה מספר חודשים
אני משמש בתפקידי
כיו"ר איל"ן .עבורי זהו כבוד
גדול לעמוד בראשו של ארגון
ותיק וחשוב כל כך .אני רואה
בתפקיד שקיבלתי משימה
לשמש לאנשים בעלי הצרכים המיוחדים לפה ,לעורר
מודעות לצורכיהם ולתבוע את מימוש זכויותיהם.
בתקופה הקצרה מאז כניסתי לתפקידי ,נחשפתי
לפעילות מגוונת בכל מסגרות וסניפי איל"ן וניתנה
לי ההזדמנות להתרגש מהדרך שבה מתמודד ציבור
הנכים התמודדות יומיומית במסגרות השונות ,במרכזי
היום ,בשיקום ובתעסוקה ,ולעמוד מקרוב על התפקוד
המופלא של העובדים והמתנדבים הרבים.
אני מברך מעל במה זו את הספורטאים שחזרו
מאליפות העולם לשחייה לנכים עטורי מדליות
והביאו כבוד רב לאיל"ן ולישראל .לאור ההישגים
הנאים והחשיבות שאיל"ן רואה בהמשך טיפוח
הספורט התחרותי הוחלט באיל"ן על הקמת
ועדה מיוחדת לקביעת הטיפול בספורט התחרותי
שתפקידה יהיה לקדם ולפתח תחום זה.
זכיתי להיות שותף בתקופה האחרונה ללב העשייה
של איל"ן עם פתיחת תערוכת "אמנות האפשר"
שהתקיימה בחודש פברואר בנתב"ג ,ועם קיומו של
מצעד הפרוטות .תערוכת "אמנות האפשר" היוותה
במה להצגת היכולות וההישגים המרשימים של
הנכים העוסקים באמנות הציור במסגרת הפעילות
החברתית שיקומית במסגרות איל"ן השונות ,וכלי
לגיוס משאבים לאיל"ן שיופנו חזרה להמשך הטיפול
והטיפוח של הנכים וקידום מרכזי היום והתעסוקה.
"מצעד הפרוטות"  -יום ההתרמה הארצי ,מהווה את
גולת הכותרת של העשייה השנתית של המתנדבים
הרבים .אני מלא הערכה והוקרת תודה למתנדבים,
לאנשי מערכת החינוך ,לתלמידים ,לחברי תנועות
הנוער וכמובן לתורמים היקרים מקרב הציבור הרחב.
בזכותכם תמשיך איל"ן לטפח את הציבור הזקוק
לסיוע מאיתנו .אני פונה אליכם בבקשה לנסות ולצרף
אל שורותינו מתנדבים נוספים כדי שביחד נמשיך,
נתקדם ונצליח במשימות שעדיין ניצבות לפנינו.
			
			

אהוד רצאבי
יו"ר הנהלת איל"ן

מימין  -אהוד רצאבי ,היו"ר הנכנס של איל"ן,
וחיים פרייליכמן  -היו"ר היוצא

ב

אסיפה הכללית השנתית של איל"ן,
שנערכה ב– 7בנובמבר  2006ב"בית
קסלר" בקריית חיים ,נבחר רו"ח אהוד רצאבי
לתפקיד היו"ר החדש של איל"ן .רצאבי מחליף
את רו"ח חיים פרייליכמן ,אשר מונה לאחרונה
לתפקיד מנכ"ל בנק איגוד.
נושא ההתנדבות קרוב מאוד ללבו של רצאבי.
משרד רואי החשבון של משפחתו שנוסד לפני
חמישים שנה ,עסק רבות בפעולות התנדבות
ותרומה לקהילה .אביו וסבו היו פעילים מאוד
בעשייה הציבורית ושניהם זכו בתואר יקיר
העיר תל אביב .לאחרונה אף נקרא רחוב על שם
הסב ,זכריה רצאבי ,בתל אביב .באסיפה אמר
רצאבי כי הוא גאה להמשיך את דרכם של סבו
ואביו ז"ל.
"זה כבוד גדול לעמוד בראשו של ארגון ותיק
וחשוב כל כך" ,אמר רצאבי בכנס" .בארץ מצויים
אלפים שאיל"ן הוא הכתובת עבורם והוא מהווה
להם בית שני .הם חיים איתנו ובתוכנו ,אולם הם
בצידנו .לא תמיד אנו מודעים לקשיים שלהם
ולמצוקותיהם .אני רואה בתפקיד שקיבלתי
משימה שמטרתה לשמש לאנשים אלה לפה,
לעורר מודעות לצרכיהם של בעלי המוגבלויות
ולתבוע את מימוש זכויותיהם .רק בדרך זו נגדיל
את סיכוייהם למצות את יכולתם להתקיים
בכבוד כחלק אינטגרלי בחברה הישראלית".
בשלוש שנות כהונתו בכנסת הניח רצאבי על

שולחן הכנסת עשרות הצעות חוקים ,כמה
מהן למען ציבור הנכים .כך למשל הציע להכיר
בהוצאות הנגשה לנכים כהוצאה לצורכי מס.
"כולי תקווה שבתפקידי החדש אוכל לקדם
את הצעת החוק הזו ,גם מחוץ לכותלי הכנסת"
אמר רצאבי.
כאמור ,אהוד רצאבי יחליף בתפקיד את חיים
פרייליכמן ,שמונה בחודשים האחרונים לתפקיד
מנכ"ל בנק איגוד .פרייליכמן מילא את תפקיד יו"ר
העמותה במשך שנתיים ,והוא נפרד ממנה בצער
רב" .אני נאלץ לעזוב את תפקידי כיו"ר עמותת
איל"ן עקב הזמן הרב שגוזל ממני התפקיד החדש -
ניהול הבנק .כעת משנמצא אדם מתאים וראוי
לתפקיד יו"ר העמותה אני מפנה את מקומי אך
תמיד אשמור פינה חמה בלב לעמותה ולפעולותיה
החשובות" ,אמר פרייליכמן" .אני חושב שראוי כי
כל איש ציבור ימצא לנכון להירתם לטובת פעילות
התנדבותית למען החברה הישראלית ולגופים כמו
איל"ן המעניקים בית חם לאלפי ילדים ,בני נוער
ובוגרים .אני מאחל ליו"ר החדש ולכל חברי הנהלת
איל"ן הצלחה בהמשך עבודתם".
הנהלת איל"ן ,עובדיה וחברי איל"ן מודים למר
פרייליכמן על תרומתו הגדולה לאיל"ן ,מאחלים
לו הצלחה בתפקידו כמנכ"ל בנק איגוד ומקבלים
בברכה חמה את היו"ר החדש ,אהוד רצאבי.
היו"ר החדש של איל"ן
מר אהוד רצאבי " -בארץ
מצויים אלפים שאיל"ן
היא הכתובת שלהם
ובית שני להם .אני רואה
בתפקיד שקיבלתי משימה
לשמש לאנשים אלה לפה"



כללי
דבר
המנכ"ל
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הצדעה לצפון
האסיפה הכללית של איל"ן נערכה השנה בבית קסלר בקריית חיים

פנינו גיליון נוסף של
עלי איל"ן המשקף
פעילות מאומצת ומרוכזת
בחודשים האחרונים .בעלון
סקירה על שני אירועים
משמחים :חנוכת המעון
השיקומי במכון להתפתחות הילד ששופץ וצויד בין היתר בתרומה
שהעבירה איל"ן מקרן הלורד משכון באנגליה ,וכן חנוכת חדר בגן הילדים
בבני ברק ע"ש משפחת מור חיים מטורקיה שהינם תורמים ותיקים של
איל"ן .קורת רוח רבה נגרמת לנו בטקסים מעין אלו שכן הם מביאים לידי
ביטוי את תמיכת הקהילה  -במקרה הזה נדבנים מחו"ל  -במוסדות איל"ן .אין
ספק שבזכות התמיכה המתמשכת של תורמים מהארץ ומחו"ל אנו מצליחים
לשפר ולשדרג את המוסדות והפעולות שלנו למען הנכים.
עוד בעלון כתבה על התערוכה "אמנות האפשר" שהתקיימה בטרמינל 3
בנמל התעופה בן גוריון .שיתוף הפעולה עם רשות שדות התעופה מתקיים
מאמצע שנות ה– 50עת הוצבו קופות ההתרמה שלנו בשדה .עד היום אנו
נהנים מיחס מיוחד של הרשות והנהלת שדה התעופה .יו"ר הרשות מר גבי
אופיר מתעניין בפעילותנו ונעתר תמיד לבקשותינו לסיוע .ערב הפתיחה
נערך במעמד שרת החינוך ומנהל שדה התעופה מר זאב שריג .לצערנו
בשל שביתה פתאומית שפרצה בשדה נעדר מהטקס מנכ"ל הרשות
מר גבי אופיר ואנו מנצלים במה זאת לשוב ולהודות לו אישית ולכל מי
שטרח ועמל מטעם הרשות לסייע לנו .התערוכה זכתה להצלחה רבה.
מרבית הציורים נמכרו ועד כה נאסף סכום של כ– .$ 40,000ב– 6לפברואר
 2007התקיים מצעד הפרוטות ,היה זה יום ברכה לחקלאים שכן גשם
זלעפות ירד בכל רחבי הארץ .ואולם עבורנו לא היה זה גשם ברכה ,הגשם
הרתיע תלמידים רבים מלצאת להתרמה ופגע בתוצאות .אף כי עשינו
"מקצה שיפורים" והוצאנו ילדים להתרמה לאחר מכן .אין בידינו בשעה
זו סיכומים סופיים ואולם בשל הירידה בהכנסות נצטרך ליזום ברמה
המקומית פעולות נוספות ויצירתיות להתרמה בשנה זו .אין ספק שהרבעון
החולף חייב את כל הסניפים למאמץ מיוחד ,תודתנו למתנדבים ,ולעובדים
שלא חסכו מאמץ ועמדו בכל המטלות .פנינו כבר לאביב ולהיערכות
לפעולות בחופש פסח וכמובן בהכנות ראשוניות לקייטנות.
				
שמעון צוריאלי
מנכ"ל איל"ן
				

חברת SBC
תורמת לאיל"ן
את המגזין
עורכת ומפיקה :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי
ציבור וקשרי תורמים ,איל"ן
מרכז איל"ן :רח' גורדון  9תל אביב 63458
טלפון 03-5248141 :פקס'03-5249828 :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
אתרwww. Ilan-israel.co.il :



השנה החליטה הנהלת איל"ן לקיים את
האסיפה ב"בית קסלר" בקריית חיים כהצדעה
על תפקודם של מוסדות איל"ן בצפון במהלך
המלחמה בלבנון.
החלק הראשון של האסיפה עסק בהצבעה על
בחירת יו"ר חדש לאיל"ן במקומו של היו"ר
היוצא ומנכ"ל בנק איגוד ,מר חיים פרייליכמן.
חברי האסיפה הצביעו פה אחד על בחירתו של
הח"כ לשעבר אהוד רצאבי לתפקיד ,שהביע
התרגשות גדולה מהמעמד.
גם מנכ"ל בנק איגוד והיו"ר היוצא ,חיים
פרייליכמן ,הביע התרגשות וצער על פרישתו
מהתפקיד .המנכ"ל ,מר שמעון צוריאלי ,הודה
לפרייליכמן על שיתופי הפעולה הרבים שזימן
לאיל"ן עם המגזר העסקי במשך השנתיים בהן
פעל .יו"ר ועדת הכספים של איל"ן ,זאב ברקאי,
העניק לפרייליכמן שי ,ציור של נכה ממעון
איל"ן בבאר שבע .פרייליכמן התרגש מהמחווה
והכריז כי הוא רוכש את התמונה ב– 1000דולר,
כ"סיפתח" לתערוכת הציורים של נכי איל"ן
בחודש פברואר בנתב"ג.
בהמשך הביע מנכ"ל העמותה ,שמעון צוריאלי,
את התפעלותו מתפקודם של סניפי העמותה
בצפון במהלך המלחמה בלבנון .סיגל לזרוביץ',
מנהלת סניף איל"ן חיפה ,סיפרה בהתרגשות על
התמודדותם של הנכים וחברי הסניפים בצפון
עם האזעקות הרבות שזימנה להם המלחמה.
"איננו רגילים למצב של נפילת טילים ולכן הוא
גורר בעקבותיו חרדה גדולה ,אך החרדה גדולה
עוד יותר כשמדובר באדם עם מוגבלויות",
אמרה לזרוביץ'" .יצרנו קשר עם כל נכי איל"ן
בחיפה והצפון וניסינו לתת מענה לבעיות שיצרה
המלחמה .רוב רובם של המקלטים הציבוריים
לא היו נגישים עבור הנכים ,ומעטות המשפחות

מו"ל:
מנהלת פרויקטים :איילת מעברי
עורכת ראשית עיתוני לקוחות :טלי אשחר גוטליב
עריכה גרפית ועיצוב :טניה דובין
סמנכ"ל שיווק וסחר :רן עמנואל
מנהלת ייצור והפקת דפוס :אביגיל יעיש
מנהלת מחלקת תיאום והפקת מודעות :ליאת בטיטו
תיאום והפקת מודעות :עירית באום
עיצוב מודעות :כפיר בנישו ,אתי גבאי
דפוס :בזק ישיר

שיש להן ממ"דים בבתים .כך ,משפחות שיש בהן
ילדים בריאים עמדו בפני דילמה נוראית  -האם
לשלוח את הילדים הבריאים למקלט ולהישאר
עם הילד הנכה בבית? או האם עדיף להישאר
בבית יחדיו אך להסתכן בנפילה של טיל?"
סיגל לזרוביץ' הוסיפה כי את רוב המשפחות
הצליח הסניף לפנות ,בעיקר לקיבוצים במרכז
ובדרום הארץ .בין המפונים היתה משפחה של
בני מיעוטים שבה ארבעה ילדים נכים.
משה דולב ,מנהל "בית קסלר" ,סיפר כי דיירי
המקום לא פונו למקלטים בזכות הממ"דים
המותאמים למצבים אלו שנמצאים בבניין,
ובעיקר בזכות העובדים המסורים שהגיעו
לעבודה תוך סיכון בדרכים ,השאירו את ילדיהם
בבית ועבדו במשמרות של  24שעות.
החלק האמנותי של האסיפה כלל הקרנת כתבת
טלוויזיה שצולמה ב"בית קסלר" בזמן המלחמה
ושודרה בערוץ הוט המקומי וקטעי תיאטרון
של קבוצת הדרמה של "בית קסלר" .חברי
קבוצת הדרמה ריגשו את הנוכחים בסצנות
מחיי היומיום שהם עצמם כתבו והציגו .כמו כן
הוקרן הסרט "גביע משלי" שיצרו ילדי איל"ן
וזכה השנה במדליית כבוד בפסטיבל לסרטי
ילדים באיטליה .לבסוף נערכו סיורים במעון
"בית קסלר" ובמרכז הספורט שעבר לאחרונה
שיפוצים.

מר זאב ברקאי מעניק למר פרייליכמן שי תמונה פרי
עבודה של נכה איל"ן
חברי קבוצת התיאטרון של בית קסלר מופיעים בפני
באי האסיפה בקטעים מרגשים מהווי חייהם

גאוות איל"ן :אליפות העולם בשחייה
מאת :אברהם תשובה וורדית גלאור

יצ

חק ממיסטבלוב וענבל שוורץ ,חברי
מרכז הספורט איל"ן רמת גן ,וענבל
פזרו מאיל"ן חיפה ,הם השחיינים הבולטים
בנבחרת הנכים של ישראל בשחייה ,שחזרה
עטורת הישגים מאליפות העולם בשחייה לנכים
שנערכה בדרבן ,דרום אפריקה.

מסינגפור.
את ניצחונה השיגה פזרו לאחר מאבק עיקש
וצמוד ,שבו הפגינה נחישות מול השחיינית
מסינגפור .המאבק הוכרע בסיום בהפרש של ארבע
מאיות השנייה .זוהי המדליה האישית השנייה
של ענבל פזרו ,המודרכת על ידי יעקב בנינסון.

שלוש מדליות זהב לממיסטבלוב
איציק ממיסטבלוב ,נפגע שיתוק מוחין ששוחה
רק באמצעות יד אחת ,גרף במהלך האליפות
שלוש מדליות זהב.
את המדליות השיג ממיסטבלוב לאחר נצחונו
במשחים ל– 50מטר חופשי ,בזמן 1.11,05 :דקות;
 200מטר חופשי ,בזמן 5.46,24 :דקות; ו–100
מטר חופשי ,בזמן 2.39,62 :דקות.
זהו ללא ספק הישג נכבד לממיסטבלוב ,שהחל את
פעילותו במרכז הספורט איל"ן ברמת גן בגיל שלוש.
בזכות הישגיֹו באליפות ובתחרויות נוספות
שנערכו השנה ,החליט הצוות המקצועי של מרכז
הספורט לבחור בממיסטבלוב כספורטאי השנה
לשנת .2006
מדליית זהב לענבל פזרו
השחיינית הצעירה ענבל פזרו מאיל"ן חיפה זכתה
במדליית זהב במשחה ל– 100מטר חזה ,בזמן:
 1.59,27דקות ובמדליות כסף במשחים ל–100
מטר חופשי ,בזמן 1.26,46 :דקות ו– 200מטר גב,
בזמן 3.01,68 :דקות .במשחה הרביעי ל– 50מטר
חופשי דורגה פזרו במקום הרביעי בגמר.
ענבל פזרו זכתה במדליית הזהב הראשונה שלה
ובמדליה שנייה בתחרות במשחה ל– 100מטר
חזה ,לאחר שהקדימה בפוטו פיניש שחיינית

שיא ישראלי חדש לענבל שוורץ
השחיינית ענבל שוורץ מאיל"ן רמת גן דורגה
רביעית בגמר ושברה את השיא הישראלי
במשחה ל– 50מטר פרפר ,בזמן 43,05 :שניות.

ענבל פזרו .הרבה גאווה

איציק ממיסטבלוב בקבלת הפנים אצל ראש הממשלה

תוצאות נוספות
ב– 50מטר חופשי :יזהר כהן (בית לעיוורים),
מקום שביעי בגמר .זיו בטר (בית לשרידי
ראייה) ,מקום עשירי .שניהם חברי בית הלוחם
בתל אביב שהביאו בעבר כבוד רב לישראל .כמו
כן השתתפו בתחרויות השחיין הוותיק חנוך
בודין ,ליעוז עמר והשחיין איאד שלבי ,שלא
העפילו למשחי הגמר.
את הנבחרת הדריכו נח רם (מאמן ראשי) ויעקב
בנינסון ,שהוא המאמן האישי של ענבל פזרו
ואיאד שלבי.
מאזן המדליות של ישראל בסיום האליפות  -ארבע
מדליות זהב ושתי מדליות כסף.
כ– 600שחיינים נכים ,ובכללם קטועי גפיים,
משותקים ועיוורים ,מ– 52מדינות ,נטלו חלק
באליפות.

ראש הממשלה אירח את נבחרת השחייה
ראש הממשלה אהוד אולמרט ערך קבלת פנים
חמה לנבחרת השחיינים הנכים שחזרה עטורת
הישגים מאליפות העולם .במהלך האירוע עבר
ראש הממשלה בין כל חברי המשלחת ולחץ
את ידיהם .אולמרט גילה בקיאות מפתיעה
בהישגי השחיינים ושיבח אותם על כך.
בתשובה לדברי יו"ר ההתאחדות דני בן
אבו ,אמר ראש הממשלה שיש לבחון הגדלת
הסיוע לספורט הנכים על ידי היחידה לספורט
הישגי ,במטרה לאפשר להם להתכונן כיאות
לאולימפיאדת הנכים בבייג'ין .בין הנוכחים
באירוע היו גם יו"ר איל"ן החדש ,אהוד רצאבי,
ומנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי.

נבחרת השחייה מתקבלת באהבה בשדה התעופה



כללי

 171אלף שקלים חולקו ל– 29סטודנטים נכי איל"ן מטעם הקרן על שם ברגמן

ב

– 8בנובמבר התקיים במרכז הספורט
"ספיבק" ברמת גן טקס חלוקת מלגות על
שם פאולינה וד"ר אברהם ברגמן ז"ל .מטרת הקרן
היא עידוד וסיוע לנכי איל"ן בלימודים אקדמאיים
במוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
הקרן מחלקת מדי שנה מלגות בגובה של עד
 10,000שקלים ל– 20–30סטודנטים .השנה נהנו
 29סטודנטים נכי איל"ן ממלגות בסך כולל של
 171אלף שקלים.
בין מקבלי המלגות השנה היא יזינה תזזו,
סטודנטית בת  21מהישוב ינון ,יוצאת העדה
האתיופית ,אשר החלה בימים אלו בלימודי הוראה
לבתי ספר יסודיים במכללה האקדמית לחינוך
"אחווה" .הסטודנטית ,שעלתה לארץ לבדה בגיל
 16וחצי ,היא נכת פוליו ומתנועעת כיום בעזרת
קלנועית .סיפור עלייתה של יזינה רצוף מכשולים:
היא הגיעה לארץ עם משפחה שאינה משפחתה

הביולוגית .למרות קשיי הבדידות והשפה שחווה
כמעט כל עולה חדש ,החליטה יזינה לגשת
לבגרויות וצלחה אותן בהצטיינות.
איתמר רשף ,בן קיבוץ כפר מסריק שבצפון,
שמוכר כמי שמסייע לאוכלוסיות חלשות בחברה
הישראלית" ,אימץ" את יזינה ובסיועו ותמיכתו
היא עבדה במשך שנה בעבודה שיקומית במפעל
הקיבוץ ובמקביל למדה למבחן הפסיכומטרי.
כיום מתגוררת יזינה במושב ינון שבנגב ולומדת
בתוכנית להכשרת מורים אתיופיים במכללה
האקדמית לחינוך "אחווה".
עוז הוא סטודנט נוסף אשר נהנה ממלגה של
קרן ברגמן .עוז ,נכה שיתוק מוחין בן  ,29סיים
לאחרונה את לימודי התואר הראשון באקדמיה
לאמנות "בצלאל" והתקבל לתוכנית היוקרתית
ביותר ללימודי תואר שני באמנות באוניברסיטת
קולומביה בניו יורק .עוז ניחן בכישורים יוצאי

יזינה תזזו מודה למשפחת ברגמן בשם מקבלי המלגות

דופן ונחשב לאמן מקורי ויצירתי .מוריו של עוז
מבצלאל המליצו עליו בחום רב לקבלת המלגה,
לאחר שעבודת הגמר שלו זכתה לשבחים מהסגל
האקדמי וממבקרי אמנות רבים .עוז נמצא כבר
בארצות הברית ואימו נכחה בטקס וקיבלה את
המלגה בעבורו.

תרומת משפחת מור–חיים לגן שי בבני ברק
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

ה

אחים סמי ויצחק מור–חיים תרמו לאחרונה סכום
נכבד שיאפשר את המשך שיפור הפעילות הטיפולית
לילדי גן שי בבני ברק .האחים מור–חיים הם ידידים ותומכים
ותיקים של איל"ן מזה שנים רבות .ביום חמישי 18 ,בינואר
 ,2007נערך בגן שי טקס הסרת הלוט מעל השלט המציין את
תרומתם של האחים מור–חיים שהוקדשה להוריהם לוסי
ואליה מור–חיים .סמי ויצחק הגיעו לביקור מלווים באימם
הקשישה לוסי ,צפו מקרוב בפעילות הטיפולית–חינוכית
שנעשית עם הילדים והתרשמו מהרמה המקצועית של הצוות
ומיעילות השימוש בציוד הקיים .למרות שהציוד דל לעומת
גנים אחרים ,מצליחות הגננות והסייעות להגיע להישגים נאים
והילדים מתקדמים ומתפתחים .בגן לומדים  15ילדים בשתי
כיתות וחלקם מתחילים בתהליך השילוב וצפויים להשתלב
כבר בשנה הבאה בכיתה א' בבית ספר רגיל .בתום הביקור בגן
הסירה הגברת לוסי מור–חיים את הלוט מעל השלט וקיבלה
מילדי הגן כרטיס ברכה שהוכן על ידיהם ועל ידי הגננות.
מר יהודה לוי ,המשנה למנהל אגף החינוך בעיריית בני ברק,
ברך את משפחת מור–חיים והודה לה בשם העירייה .הרב לוי
תאר את תרומתם כמצילת חיים.
הרב יהודה מרמורשטיין ,מנכ"ל עמותת "עלה  -עזר לילד
הנכה" המפעילה את הגן ,הודה למר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
איל"ן ,על יעוד התרומה לגן זה שהוא ללא ספק אחד
המקומות בהם התרומה נחוצה יותר מכל.



יצחק מור–חיים דיבר על הצורך שלהם כאנשים דתיים
לתרום ולהודות על מה שהקב"ה העניק להם .כמו כן הוא
הודה לצוות שעושה עבודת קודש עם הילדים ונותן את כל
הלב והנשמה .יצחק הדגיש בדבריו שהמשפחה מרגישה
אהבה וקשר חזק לישראל ומביעה זאת על ידי ביקורים
תכופים בארץ ובעיקר על ידי עזרה ותרומה למוסדות
וארגונים בישראל .כמו כן הוא הדגיש את חשיבות העברת
הנושא של התרומה למוסדות כמו איל"ן לחברי הקהילה
שלהם ובעיקר לילדיהם .סמי חיזק את דברי אחיו וציין כי
כל המשפחה נוהגת בדרך הזו ומחנכת את הדור הצעיר
ברוח האהבה לארץ ,לדת ולסיוע מתמיד לקהילה בארץ.
בתו של סמי ,עדנה ,הגיעה לפני מספר שבועות לארץ וגם
היא הגיעה לגן שי לביקור קצר אשר הותיר בה רושם עז .מר
שמעון צוריאלי הודה לסמי וליצחק מור–חיים בשם איל"ן
על הידידות האמיתית ארוכת השנים .מר צוריאלי ציין כי
הגן הוקם כמענה לילדים שנזקקו לשירות זה ובמשך שנים
נאלצו לנסוע לגנים מרוחקים שלא התאימו לאורח החיים
הדתי שלהם .הקמת הגן הוכיחה כי כאשר מתגייסים
אנשים טובים ,בסיוע הרשויות ויחד עם צוות מקצועי כמו
זה שהובא לגן שי ,מגיעים לתוצאות והאוכלוסייה הנזקקת
מקבלת מענה ראוי לצרכיה .משפחת מור–חיים השאירה
גם בביקורה זה ,כמו בכל ביקור שלה בארץ ,תרומה נוספת
לאיל"ן.

תדיראן טלקום תרמה לעמותת איל"ן מרכזיית תקשורת חדישה

ז

ה  11שנים אמונה חברת "תדיראן טלקום"
בהתנדבות על מערכת התקשורת של איל"ן.
לאחרונה התקינה החברה מרכזייה חדישה במשרדי
מרכז איל"ן בתל אביב.
לאור גידול מתמיד באוכלוסייה הנזקקת לשירותי
איל"ן בשנתיים האחרונות ,עלה מאוד נפח העבודה
במרכז .בהתאם לכך עלתה כמובן גם רמת הפעילות

והורחבו השירותים המסופקים לאוכלוסיית הנכים
בישראל .כפועל יוצא מכך גדל נפח השיחות הנכנסות
למשרד ,בעוד כוח האדם במשרד נותר במתכונתו
הרגילה.
כתוצאה ממצב זה עלה צורך בהתקנת נתב שיחות
ותא דואר קולי למרכזייה הקיימת ,שאף היא
הותקנה ונתרמה על ידי "תדיראן טלקום" לפני

כמה שנים .בשל אי התאמת המרכזייה הישנה
לאפליקציות הדרושות לייעול העבודה ,החליטה
"תדיראן טלקום" להתקין מרכזייה מדגם מתקדם
וחדשני ,בעלות של כ– 12,000דולר כתרומה לעמותה.
"תדיראן טלקום" תורמת ומסייעת לשיפור מערך
התקשורת של איל"ן כבר שנים רבות ,החל מהתקנת
מרכזיות תקשורת ועד למתן שירות טכני שוטף.

חזון הקמת מרכז יום לנכים בוגרים באזור תל אביב
מאת :חנה לאור ,יו"ר סניף תל אביב ,יוזמת הפרויקט

ל

איל"ן תל אביב יש חזון  -לאפשר איכות
חיים לבוגרים בעלי נכות קשה על ידי הקמת
מרכז יום לבוגרים.
רק כ– 158נכים בעלי נכות קשה ,שהם חלק קטן
מהנכים הגרים באזור ,מועסקים במפעל המוגן
"בית מליכסון" ומגיעים לרמת שיקום מוגבלת.
חוסר מענה תעסוקתי יומי לנכים בעלי מוגבלויות
קשות גורם להסתגרות ,בדידות חברתית ,תסכול
ונטל כבד על בני המשפחה.
המודל השיקומי הרחב מציע מודל עבודה מיוחד
במינו הכרוך בהקמת מרכז יום רב תחומי המפעיל
חשיבה שיקומית שעשויה לתת מענה לקשיים

אלה .המשתקמים במרכז הם בעלי ליקויים שונים
והם ימשיכו לגור עם משפחותיהם ובקהילתם.
העבודה התעסוקתית המשקמת מחזירה לנכה את
כבודו בעיניו ובעיני סביבתו .המרכז היומי הרב
תחומי מיועד לנכים קשים מאוד שלא הצליחו
להשתלב במסגרות אחרות בהיותם תלויים בזולת
בשל תפקודם הלקוי בתחומים רבים.
המגמה של שילוב הנכים האלה בקהילה מחייבת
את הרחבת טווח השירותים הקיימים .עלות
אחזקת נכה בפנימייה יקרה פי כמה מהפעלת
מרכז יום .הקמתו של בניין פנימייה איכותי נמדדת
במיליונים רבים .הקמת מרכז יום לבעלי מוגבלות

קשה עומדת במרכז המחשבה של דחיית השמה
פנימיתיית ולרוב מניעת השמתו של המוגבל
בפנימייה .תנאים נאותים ,תמיכה משפחתית,
קהילתית והתנדבות פעילי איל"ן יגרמו שמחה
רבה לנכים ולמשפחותיהם .איל"ן פועלת בצורה
נמרצת על מנת לקדם את מימוש החזון להקמת
מרכז יום לתפארת בתל אביב.
אנו פונים אל כל מי שיכול לסייע בקידום הפרויקט
ובתרומות ליצור עמנו קשר כדי שביחד נביא
להקמת מרכז שייתן מענה לצרכים התעסוקתיים,
האישיים והחברתיים של אוכלוסיית נכים
גדולה המחכה למקום מעין זה.

סיום פרויקט "קשת באיל"ן"
מאת :איילת אברהם ,עובדת סוציאלית ,מרכז הספורט ,רמת גן

פ

רויקט "קשת באיל"ן" החל את פעילותו בחודש
ינואר  2006לאחר הכנות ממושכות .הפרויקט
הגיע בימים אלה לסיומו .באמצעותו החל לפעול אתר
התוכן הסלולרי  www.grovecell.co.ilוגויסו כ–60,000
שקלים לטובת הקמת חדר מדיה ורכישת מעלון
לאנשים עם מוגבלויות פיזיות במרכז הספורט של
איל"ן ברמת גן וכן לפעילות בית הגלגלים .בפרויקט
זה הקימה קבוצת בני נוער מאיל"ן ומבית הגלגלים
פעילות עסקית בתחום התוכן הסלולרי בליווי וחניכה
מקצועיים של עובדי חברת "טיפקום" .בפרויקט זה
התוודעו הצדדים השונים ,העובדים ובני הנוער ,הן
לעולם המוגבלויות והן לעולם ההיי–טק והעסקים.
באמצעות העבודה המשותפת נחשפו עובדי
החברה לעולם שאיננו "מאיים" והכירו את האדם
שמאחורי המגבלה .במהלך הפעילות המשותפת
ניתן היה להבחין בהפחתת העמדות השליליות

והסטריאוטיפים כלפי אוכלוסיית האנשים עם
מוגבלויות .קבוצת בני הנוער זכתה להכיר ולהתנסות
באינטראקציות חברתיות ועסקיות כאחד .הם
חויבו ליצור ,ליזום ,לחשוב ,להתנסות בפתרון בעיות
וקבלת החלטות ולמצוא אסטרטגיות שיווק שונות.
הפעילות תרמה לפיתוח יחסים אישיים וחברתיים
והיוותה מקום ללמידה וליישומן של מיומנויות
חברתיות שונות .כמו כן ,אפשרה הפעילות לחוות
שוויון הזדמנויות .בזכות פרויקט זה ,צוות העובדים
הנפלא של חברת "טיפקום" והאמונה באוכלוסייה
זו ,התקדמו חברי הקבוצה מבחינה אישית ,חברתית
ושיקומית .יש לציין שבמסגרת הפרויקט הועסקו
חלק מבני הנוער כעובדים מן המניין בחברה והדבר
אפשר להם להתנסות בפעילות נורמטיבית בריאה.
אנו מקווים שחברות נוספות כדוגמת "טיפקום"
יירתמו לפרויקטים כאלו וייתנו הזדמנות שווה לכל

אדם להשתלב בתוכן.
תודות רבות שוב :לאיתן גלזר ,לאביטל גוברין ,לטל גת
וכן לשאר העובדים והחונכים הנפלאים.

בני הנוער שהשתתפו בפרויקט :יעל ,נתנאל ,אולה ואסף



כללי

טקס חנוכת מעונות שיקומיים
המכון להתפתחות הילד ע"ש וינברג ,בי"ח לילדים
ע"ש ספרא ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

מ

בנה חדש של מעונות יום שיקומיים לפעוטות נחנך ב–25
בינואר ,במכון להתפתחות הילד ע"ש וינברג במרכז הרפואי
ע"ש חיים שיבא .הפרויקט הינו יוזמה של ד"ר שולה חרמון יחד עם
שוש זאב ומיכל גולן ממשרד הרווחה .למשימה נרתמו הקרן לפיתוח
שירותים לנכים של הביטוח הלאומי שתרמה את בניית המבנה ,ואיל"ן
אשר תרמה את הציוד ואת האביזרים במימון קרן הלורד משכון.
משירותי המעון השיקומי נהנים  23ילדים ומשפחותיהם ,והם זוכים
היום למקום משופץ ולתנאים נוחים ומותאמים לילדים .אמה של
אריאל מקבוצת צליל סיפרה על התקווה שנכנסה ללבם כאשר הביאו
את בתם בת השנתיים וחצי למעון ,והודתה לצוות ולכל האחראים על
קיומו של המקום החשוב הזה עבורם" .אנשים טובים ויקרים" ,אמרה,
"אנחנו מודים לכם על כל מה שעשיתם עבור אריאל שלנו .המקום הזה
לימד אותנו ליהנות מכל הישג ,החזיר לנו את התקווה ונתן לנו אור".

מימין :שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,פרופ' רוטשטיין ,מנהל ביה"ח שיבא ,ד"ר שולה
חרמון ,מר גרשון ברנאי ,מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים ביטוח לאומי ,ד"ר גביס,
מנהלת המכון להתפתחות הילד ,רו"ח אלון ברוידא ,נאמן קרן הלורד משכון ,וגב' שוש
זאב מביטוח לאומי

ספורטאים צעירים מאיל"ן ירושלים זכו במלגות קרן דנציגר

ה

קרן לעידוד ספורטאים מצטיינים הוקמה לזכרו של מיכאל (מופי) דנציגר
ז"ל ,שהיה בוגר הקורס השני למדריכי אימון גופני בוינגייט ,מפקד הספורט
הראשון של חיל האוויר ,מורה ,מחנך וספורטאי מושבע.
מטרתה של הקרן היא להעניק מלגות ומענקים לספורטאים מצטיינים ישראלים
שנמצאו מתאימים לכך על ידי הוועדה הממיינת של הקרן .המלגות והמענקים מוענקים
לספורטאים מצטיינים בגילאים  6-25הפועלים בענפי ספורט שונים (לרבות ענפי ספורט
הייחודיים לספורטאים נכים) .זו השנה הרביעית ברציפות שבה מעניקה הקרן מלגות

ומענקים לספורטאים מצטיינים מתחומים שונים .בשנים הקודמות בחרה הקרן
להעניק מענקים לספורטאים מצטיינים שהישגיהם ,נחישותם והתמדתם מוסיפים
כבוד לספורט הישראלי.
השנה בחרה הקרן להעניק בטקס מיוחד ,שהתקיים ב– 20בדצמבר  ,2006שבעה
מענקים בשווי  2,500שקלים כל אחד ,לספורטאים נכים המתאמנים במסגרת
אימוני הספורט של איל"ן סניף ירושלים ,ואלו שמותיהם :איה בן גיל ,אימן עיד,
אלחנן בן אלי ,בן לוי ,דוד כהן–שי ,הרוט חצ'טוריאן ושי בן דוד.

אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן ,בטקס הענקות המלגות ,עם מקבלי המלגות ומשפחותיהם



אמנות האפשר

תערוכת ציורים של נכי איל"ן בנתב"ג ,פברואר 2007
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

ר

שות שדות התעופה אירחה
בחודש פברואר בנתב"ג
תערוכת ציורים של נכי איל"ן,
בוגרים וילדים ,המשתייכים
למוסדות איל"ן השונים ויוצרים
במשך השנה יצירות אמנות כחלק
מתכנית השיקום והתעסוקה
שלהם .התערוכה ,שבה הוצגו 56
יצירות ,התקיימה במשך שבועיים
בטרמינל  3החדש .העבודות
הוצעו למכירה במחיר מינימום
של  1,000דולר ,והתמורה תשמש
להמשך שיקומם ורווחתם של
הנכים.
הפרופ' יולי תמיר ,שרת החינוך,
היתה אורחת הכבוד בטקס
פתיחת התערוכה ,שהתקיים
ב– 1בפברואר .בטקס נכחו
כ– 120משתתפים ,ביניהם רוכשי
התמונות ,תומכי איל"ן ,מתנדבי
איל"ן וכמובן הציירים המוכשרים.
תמיר בירכה על היוזמה ועל
הפעילות האמנותית–שיקומית
שאפשרה לשנות גישות ודעות
קדומות ולמקד זרקור לעבר
עבודות אמנות מרשימות .לדברי
השרה" :התערוכה הוכיחה כי
באמנות אין גבולות .לא מבחינת
הנושאים שבהם היא עוסקת,
לא מבחינת הטכניקות שבהן
היא נוצרת ולא מבחינת האמנים
עצמם".
שני טהר ,בת  ,14תלמידת בית
הספר הרצפלד ,נשאה דברים
בשם האמנים והודתה לאיל"ן על
ההזדמנות שניתנת לה להתפתח
ולהשתקם.
תמונות לא מעטות נמכרו עוד
טרם פתיחת התערוכה והאחרות
נמכרו בטקס הפתיחה ובמהלך

התערוכה .התערוכה הסתיימה
בהצלחה מרובה והאמנים היו
מרוצים ונרגשים.
זה המקום להביע שוב את
תודתנו לכל האחראים לקיומה
של תערוכה מיוחדת זו .בראש
ובראשונה לגבי אופיר ,מנכ"ל
רשות שדות התעופה ,ולזאב שריג,
מנהל בית הנתיבות ,שהעמידו
לרשותנו את שני האולמות
היפים ,את כל הציוד הנדרש
ואת האנשים הטובים שסייעו
בכל הנושאים הטכניים .תודה
גם על הכיבוד הטעים והמכובד
בערב הפתיחה ,ובעיקר תודה
על ההיענות המלאה לכל בקשה
ודרישה שלנו לשביעות רצוננו,
במטרה לגרום להצלחת האירוע.
כמו כן ,אנו מודים ל"ברעם
פרסום מקורי בע"מ" על התרומה
הנכבדה להפקת הקטלוג ,למר
יעקב חפץ ,אוצר התערוכה ,לגברת
ויוויאן לב ,למר יוסי למל ,לחברת
"שלג לבן" על תרומת השמירה
והאבטחה ,למר בני נויפלד
ולעובדי המחלקה הדיגיטלית של
בית מליכסון .תודה גם לרוכשי
התמונות היקרים ,שביניהם:
חברת פריקלאס ,חברת תרכובות
ברום ,בנק מזרחי טפחות ,בנק
מסד ,הבנק הבין–לאומי הראשון,
החברה לישראל ,ריט ,הראל חברה
לביטוח ,מחשוב  -מערכות מידע
בע"מ ,אמנת  -ניהול ומערכות
בע"מ ,מודל ,מר גדעון ניימן ,גברת
קלייר גלעד ,גברת מירי בן יהושע
ועוד .וכמובן ,תודה והערכה גדולה
לאמנים המיוחדים ,חברי משפחת
איל"ן ,שלהם כולנו מאחלים
המשך יצירה פורייה.

הילדה שני טהר מבית הספר "הרצפלד" שבירכה בטקס מציגה לפרופ' יולי תמיר ,שרת החינוך ,את הציור
שלה המוצג בתערוכה .מאחוריה מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל איל"ן ,ומר זאב שריג ,מנהל בית הנתיבות

מר אהוד רצאבי ,יו"ר איל"ן ,פרופ' יולי תמיר ,שרת החינוך
ומר זאב שריג ,מנהל בית הנתיבות ,על רקע התמונה "העץ הבודד"

"העץ הבודד" ,מנחם מרדכי ,מרכז יום ,באר שבע



מצעד הפרוטות

מצעד הפרוטות

יום ההתרמה הארצי של איל"ן התקיים ב– 6בפברואר 2007
מאת :אביבה מובשוביץ ,מנהלת יחסי ציבור וקשרי תורמים

משמאל :נועם זינגר מ"גן הפנינה" בפתח תקווה וקרוליין טביב מבית ספר "און"

ת

למידי בתי הספר בכל רחבי הארץ יצאו
כבכל שנה חדורים תחושת שליחות
ודבקות במשימה ,נקשו על דלתות והביאו את
דבר איל"ן לכל בית בישראל .התרומות זרמו גם
השנה ואפילו מזג האוויר הסוער לא פגע בקשר
של הציבור הישראלי עם עמותת איל"ן.
השנה ,בזכות עבודה מאומצת של כל עובדי איל"ן
ומשרד יחסי הציבור הולצמן–יוניצמן זכינו לחשיפה
גדולה בתקשורת האלקטרונית והכתובה כאחת.

כתבות התפרסמו בעיתון ידיעות אחרונות ,בעיתון
מעריב ,במגזין לאישה ובמקומונים שונים ,וכמו כן
היתה חשיפה ברדיו ובטלוויזיה.
בתוכנית "המועדון" ראיינה גליה אלבין את
יו"ר איל"ן ואת ויקי גולדשטיין ,חברת איל"ן.
בתוכנית "משהו טוב" ראיינה סיגל שחמון
את יו"ר איל"ן ואת הגברת ג'ו פרנקל ,אמן של
התאומות אלה ומיה ,שסיפרה על עזרת איל"ן
לבתה אלה ,עזרה שבזכותה משולבת אלה כיום
בבית ספר רגיל .בתוכנית "שש עם "...סיפר
עודד בן עמי על פתיחת תערוכת איל"ן בנתב"ג.
בערוץ  1שידרו כתבה מצולמת על תערוכת
איל"ן ועל שני טהר ,תלמידת בי"ס הרצפלד
שציורה מוצג בתערוכה .צוות הצילום הגיע לבית
הספר וצילם בו את הפעילות .יעל שמעונוב ,בת
 ,18פתחה את בוקר ההתרמה בתוכנית "בוקר
טוב ישראל" .מנכ"ל איל"ן והילדה קרוליין טביב
התראיינו לתוכניתה של אודטה .במהדורות

החדשות של הבוקר הודיעו על יום ההתרמה
ובסך הכל החשיפה היתה גדולה והדבר הורגש
במודעות הציבור ובהיענות לתרום.
תודה למשרד יחסי הציבור הולצמן–יוניצמן ,לניצה
הולצמן ,לענת בר-לב–יוניצמן ובעיקר לאבי שושן
וללירון בן יוסף שעשו עבודה מקצועית ,השקיעו
רבות בכל נושא התקשורת והביאו לתוצאות
נהדרות .השנה הופק תשדיר חדש בהשתתפות
הילדה המקסימה נועם זינגר .תודה לנועם הנהדרת
ולהוריה על שיתוף הפעולה בהפקת התשדיר.
תודה גדולה גם למשרד הפרסום "עופר הרץ
ליניאל  "DDBשעשה עבודה מקצועית ומיוחדת
ותומך באיל"ן שנים רבות.
כמובן שיש עוד רבים שלהם אנו חבים תודה
על שיתוף הפעולה ועל העזרה בהכנות ליום
ההתרמה .לכולכם שלחנו את תודותינו על ידי
מודעה בעיתונות ביום ההתרמה ,ואנו שבים
ומודים לכם גם מעל דפי עלון אילן.

סניף בת ים

מצעד הפרוטות בבת ים
מאת :ברכה אלטרס ,מזכירת סניף בת ים

ב

– 4בפברואר קיבל בלשכתו בידידות רבה
מר שלומי לחיאני ,ראש העיר בת ים ,את
נציגי איל"ן ,לרגל פתיחת מצעד הפרוטות .2007
ג'טה ראוך הציגה את הצרכים של איל"ן בפני
ראש העיר והוא התחייב כי גם השנה בת ים לא
תאכזב את איל"ן.
במהלך מסע הסברה שערכתי בבתי הספר לקראת
פתיחת מצעד הפרוטות הופתעתי לטובה מרמת
ההקשבה של הנוער ,מהפתיחות ומהרצון לסייע
לאיל"ן .מקרה שריגש אותי מאוד אירע בבית
הספר "סוקולוב" בבת ים .לאחר ההסברה לכיתות
ו' ניגש אליי אחד הילדים ואמר" :תבורכי ,את
עושה עבודת קודש" .הילד חיבק אותי חיבוק גדול
ואני החזרתי לו בנשיקה על הלחי מרוב התרגשות.
חשוב לציין כי מעל  25שנה ,מאז הצטרפותי



לאיל"ן ,בית הספר "סוקולוב" תמיד נרתם למצעד
הפרוטות ואני רוצה להודות לו על כך מאוד .ברצוני
לציין לשבח גם את חטיבת הביניים בבית הספר
"רמות" ואת המנהלת ,הגב' איקה אביב ,שלקחה
את כמות הפנקסים הגדולה ביותר לעומת שאר בתי
הספר  100 -פנקסים.
יש לציין גם את מועצת הנוער ואת תנועות הנוער,
שמעניקות עזרה רבה לאיל"ן בת ים ולקהילה בכלל.
רועי וטורי ,יו"ר מועצת הנוער לשעבר הנמצא כיום
בארצות הברית בטיול ,גייס תרומה לאיל"ן בסכום
של  2,000ש"ח .בעזרת תרומה זו הכיתה אשר
תתרים את הסכום הגבוה ביותר מבין כל בתי
הספר תצא לבילוי במרכז באולינג.
אני מאחלת בהצלחה במצעד הפרוטות  2007על
אף מזג האוויר הסוער הצפוי.

משמאל :ד"ר יוסי מלר  -העובד הסוציאלי הראשי של
איל"ן ,מר מוטי צ'יליבון  -מתנדב ותיק באיל"ן ,מר
שלומי לחיאני  -ראש העיר בת ים והגב' ג'טה ראוך
 -יו"ר סניף איל"ן בת ים

סניף חדרה

פתיחת אירועי מצעד הפרוטות  -יום ההתרמה של איל"ן בחדרה
מאת :אנקה גולדפינגר ,יו"ר סניף חדרה

ב

חיים אביטן ,ראש עיריית חדרה,
ויורם ארבל שהנחה את הערב בהתנדבות

ילדי בי"ס "חנה סנש" שהופיעו בשירים מרגשים .מאחור מימין מר שמעון צוריאלי ,מנכ"ל
איל"ן ,מר חיים אביטן ,ראש עיריית חדרה ,וגברת אנקה גולדפינגר ,יו"ר סניף איל"ן חדרה

– 11בינואר קיימנו אירוע התרמה שנתי לרגל פתיחת
מצעד הפרוטות .האירוע נערך באולם התרבות של
חדרה ,בהשתתפות למעלה מ– 150אורחים .בין האורחים
נכחו משפחות של חברי איל"ן ,מתנדבים ,ידידים רבים
שמוקירים את פעילותנו ,מנכ"ל איל"ן ,שמעון צוריאלי ,עוזרת
המנכ"ל ,ענת לוי ,ראש העיר ועוד הרבה קהל מהעיר.
את האירוע הנחה בהתנדבות איש הרדיו והטלוויזיה יורם
ארבל .הוא עשה זאת ברוב חן וטעם .ראש העיר בירך וציין
לשבח את ההתכנסות .מנכ"ל איל"ן בירך והודה לסניף על
הפעילות היפה ,גב' אנקה גולדפינגר סקרה את הפעילות
המגוונת והודתה לקהל הנוכחים על תרומתם לערב זה.
בתוכנית עצמה שרו וניגנו ילדי כיתה משולבת של ילדי
איל"ן עם ילדים הלומדים בביה"ס חנה סנש באור עקיבא

בניהולה של ענת זפרן .הקהל התרגש עד דמעות למשמע
קטעי השירה של הילדים.
אנו רוצים להודות לכל חברי ההנהלה היקרים שלנו,
שטרחו ועמלו במכירת הכרטיסים ,בגיוס הכיבוד ובהכנת
האירוע .אבקש לציין את שמן :יהודית שריג ,רחל קידר,
מיכל דינוביץ ,חני וודיסלבסקי ,בתיה קמפף ,אתי נווה ,זהבה
בלן ,שמעון כהנוביץ ,מאירה שטרנברג שהצטרפה להנהלה
לאחרונה ואת דבורה ברכני המזכירה הנאמנה של הסניף.
לציון מיוחד ראויה המתנדבת שלנו נירה אוחובסקי
שהצטרפה לעזרתנו להפקת הערב ותרמה רבות
מיכולותיה .תודה מיוחדת ליונה לוקר רכזת המתנדבים
בעירייה שעזרה רבות ולמנכ"ל תיכון חדרה אריה לוקר
שתרם לנו את האולם לערב זה.

סניף חיפה
בית מרים

דוד עמר ,ראש עיריית נשר,
פתח את מצעד הפרוטות

ב

– 6בפברואר  2007נערך מבצע ההתרמה לעמותת איל"ן .דוד עמר,
ראש עיריית נשר ,הכריז על פתיחת מצעד הפרוטות לשנת 2007
ואמר כי זו חובה וזכות להעלות על סדר היום את הצורך בסיוע של החברה
לילדים נפגעים ואת חשיבותו.
עמר עמד על חשיבות שילוב הילדים והבוגרים הנכים בקהילה ,שילוב
המעודד את הנכים לעצמאות תפקודית וכלכלית .בנוסף ,שיבח עמר
את העשייה של ראשי האיגוד ,אנשי הצוות והמתנדבים המסורים
הנותנים מעצמם כדי להעלות חיוך ולהביא קרן אור ואהבה .בדבריו גם
קרא עמר לציבור הרחב להרים תרומה למען הנכים כדי שיוכלו להמשיך
ליהנות מהסיוע של איל"ן ולהשתלב ביתר קלות בחברה הישראלית.
באירוע נטלו חלק סיגל לזרוביץ  -מנהלת סניף חיפה של איל"ן ,יצחק
ואלון בוקעי  -תושבי העיר המתנדבים בעמותה ,בילי שביט וכן ילדיה בר
ויואב ,שלשניהם עוזרת העמותה.

יצחק ואלון בוקעי  -מתנדבי
איל"ן חיפה ,בר שביט  -ילדת
איל"ן ,יואב  -נכה איל"ן וסיגל
לזרוביץ  -מנהלת סניף חיפה,
בטקס פתיחת מבצע ההתרמה
אצל ראש העיר נשר ,מר דוד עמר
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פנייה לרגש ולמחשבה
מאת :שחאדה היאם ,חניכת בית מרים

מ

אז ומתמיד קיים ריב בין העמים על הארץ .ירשנו זאת מההורים
שלנו וירושה זו אנו רוצים לתקן .לדעתי ,דרך הנקמה לא נשיג
דבר! צריך להקים דור של אנשים עם חינוך והשכלה שהשאיפה שלהם
היא לחיות בעולם זה בשלום ,בשלווה ובאחווה עם כל האנשים .צריך
להשאיר את העבר מאחורינו ולתת לאדם את הזכות לחיות בכבוד.
לדעתי אין הבדלים בין ערבי ליהודי ובין נוצרי למוסלמי .צריך לחיות כמו
משפחה אחת גדולה ,לאהוב ולעזור אחד לשני .מבלי לעשות כך אי אפשר
לחיות .השלום הוא כמו אוויר לנשימה .אהבה ,שלווה ושלום הם בין
הדברים החשובים ביותר בחיינו .אני מגנה את תופעת האלימות השוררת
בארצנו ,ומקווה כי ביחד נצליח להתגבר עליה וכי הממשלה תצליח לשנות
ולהצליח בדרכה.
כאן בבית מרים ,מרכז יום לנכים של איל"ן ,חיים יחד נוצרים ,מוסלמים
ויהודים בהרמוניה ,אהבה ושלום ,ולכן אנו מאמינים כי הדבר אכן אפשרי.

היאם שחאדה עם חבריה לבית מרים

סניף חיפה

זר תודות מסניף חיפה

א

✾

✾

נו מודים לידידי איל"ן על תרומתם ונכונותם להיות שותפים עמנו למען רווחת הנכים.
= זר ברכות שלוחות לדודו אוטמזגין ולצחי קמחי ממכולת "שפע מרקט" על תרומת סופגניות לילדי איל"ן לרגל חג החנוכה.
= תודה לשלומי עמר ממזנון "ליידי דייויס" על תרומת סופגניות כתמיד לילדי איל"ן לרגל חג החנוכה.
= תודה לחברת הנרות "קאסל" על תרומת נרות כשי למתנדבים במחנה הקיץ כאות תודה והוקרה על פעילותם.
= ל"ינקי.אילן.שלומי שלטים" על תרומתם אשר הפכה למסורת של שלטים לתלייה לרגל מצעד הפרוטות  -תבואו על הברכה!
= תודה לחברת "תוכן ובידור בע"מ"  -על תרומת כרטיסים למען מתנדבי ועובדי סניף חיפה להופעתו של הסטנדאפיסט רשף לוי.
= לחברת "כתר פלסטיק" על תרומת מחסן למען רווחת משתקמי בית מרים – יישר כוחכם!

✾

מרכז הספורט
הסתיימו השיפוצים
במרכז הספורט

אליפות השחייה הפנימית
המסורתית  -נובמבר 2006

מאת :עטרה ,מזכירת מרכז הספורט

מאת :עטרה ,מזכירת מרכז הספורט

בחודשים אפריל-מאי השנה ,במשך תקופה של כשישה שבועות ,עבר
מרכז השיקום והספורט של איל"ן חיפה שבקריית חיים "מתיחת פנים".
לאחר  21שנים שופצו מספר מתקנים במרכז בעזרת המוסד לביטוח
לאומי ,והמרכז שינה פניו ללא הכר .באולם הכדורסל הותקנה תקרה
אקוסטית והוצב לוח תוצאות מודרני .הרצפה הוחלפה לרצפת פרקט,
המקלה מאוד על הספורטאים הנכים הרתוקים לכיסאות גלגלים לפעול
עקב הקטנת מקדם החיכוך בין הגלגלים לבין הרצפה .הפרקט החדש
בהחלט ישמור על בריאותם .במלתחות ובשירותים נערך שינוי רדיקלי;
בוטלו המסדרונות הארוכים ובמקומם הותקנו דלתות אוטומטיות
והוגדלו אזורי השירותים והמלתחות לנוחיות הנכים ולרווחתם.
במכתב התודה שנשלח לגב' אורית טובול מהקרן לפיתוח שירותים
לנכים של המוסד לביטוח לאומי בירושלים ,כתבנו בין היתר" :השיפוץ
לא יכול היה להתבצע ללא תמיכת הקרן לפיתוח שירותים לנכים של
המוסד לביטוח לאומי ,המלווה את מרכזנו מאז היווסדו בשנת .1985
אין ספק שהשיפוץ שדרג את מרכז השיקום והספורט; מעתה יכולים
מאות הנכים הפעילים בו ליהנות מהפעילות בנוחיות מרבית".

ביום חמישי 9 ,בנובמבר  ,2006התקיימה בבריכת איל"ן בקריית חיים
אליפות השחייה הפנימית המסורתית .ביום זה ניתנת אפשרות לכל
שחיין ,תהיה רמתו אשר תהיה ,ליטול חלק כשחיין תחרותי באליפות
רשמית ולזכות בסופה בתעודה ובמדליה.
אליפות השחייה הפנימית נערכת במרכזנו זה מספר שנים ,וכבר הפכה
למסורת .הילדים נלהבים ונרגשים מאוד לקראתה .זוהי תחרות העולה
לעין ערוך על תחרויות אחרות המתקיימות במהלך השנה.
השנה השתתפו באליפות  85שחיינים ,ילדים ובני נוער ,אשר עשו את
מרב המאמצים כדי לצלוח את הבריכה לעיניהם הנרגשות של בני
משפחותיהם והצופים.
בתחילת התחרות הוענקו גביעי הצטיינות בקטגוריות שונות ל– 7שחיינים
ושחייניות שהצטיינו השנה ,השקיעו ,התמידו ,התקדמו ובלטו מעל
השאר  -שלומי רביבו ,אלי תורג'מן ,מאור מישייב ,רואן חסון ,חמודי
עבדלחלים ,ליחי פרנקו ועדן מלול.
נתראה באליפות !2007

כבר משחקים באולם המשופץ
עדן מלול ומאור מישייב בן ה ,8-נכה שיתוק מוחין,
השחיינים שהצטיינו השנה

תקרת הבריכה המשופצת
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סניף ירושלים

פעילויות הסניף

מאת :נירית זידר ,מנהלת סניף ירושלים

חנוכת הספרייה בבית ספר "אילנות"
בית הספר נחנכה ספרייה שעוצבה בצבעים
עליזים על ידי מתנדבות .בספרייה נערכים
שיעורים ,בהם מומחשים לתלמידים רעיונות המובעים
בספרים .ההמחשה רב חושית וניכר שהתלמידים
נהנים לבוא לספרייה .הספרייה מהווה במת ביטוי
לתלמידים ומדפיה החדשים מהווים תפאורה להצגות
המועלות בעקבות קריאת הספרים.
פרידה ממנהלת בית הספר "אילנות"
בטקס מרשים ומרגש נפרד בית הספר מהמנהלת פועה
פלקס .פועה ניהלה את בית הספר במשך  18שנים
והצליחה ליצור בו אווירה משפחתית חמה ותומכת.
הטקס נערך בבית הספר שלבש חג לכבוד האירוע,
ובמהלכו נישאו דברים חמים והועלו זיכרונות מתקופת
הניהול של פועה .אחד משיאי הטקס היה הקרנת סרט

ב

שהוכן על ידי תלמידי בית הספר האוהבים .נאחל
הצלחה ועבודה משותפת פורייה למנהלת החדשה
נועה פחימה.
במועדון איל"ן חווים חוויות מיוחדות
במסגרת מועדון איל"ן נערכו פעילויות רבות:
= בעין יעל טיילנו ברחוב רומי ,דמיינו כיצד נראו חיי
הלילה ברומי העתיקה ואכלנו נזיד עדשים .בהצגת
תיאטרון המחישו לנו את היחסים בין השבויים
היהודים לקלגסים הרומים.
= היינו בסיור מודרך במוזיאון ישראל יחד עם הקהילה
התומכת של איל"ן.
= ליטפנו חיות וחווינו קשר מיוחד עם חיות מחמד.
= ביקרנו בבית התפוצות ,ואחרי הלמידה המעמיקה
היתה לנו חוויה מופלאה בפארק אוטופיה שבו
גדלים צמחים מיוחדים.

= חגגנו במסיבת חנוכה עם בינגו חנוכה.
= למדנו ספרדית בכמה מפגשים ואנחנו כבר יכולים
להגיד "."Ola

הודיה החברה במועדון איל"ן
נהנית מהביקור ב"אוטופיה"

סניף נתניה

מעון נכים נתניה
משפחת איל"ן משתתפת בצערו של חבר הנהלת איל"ן ממייסדי העמותה,
מר אפרים רז ,על מות בתו האהובה ,נועה ז"ל ,שהתגוררה במעון הנכים נתניה
דברים לזכרה כתבו חבריה וידידיה למעון הנכים:
עינייך
(לזכרה של נועה)

עינייך שליוו אותנו
כשירדנו לאילת
וגופך כבר לא עמד בדרך
עינייך שיצאו אלינו
בדרך לכנס מקהלות
עת מיתריך כבר בגדו מכבר
עינייך שחייכו תמיד אל אוהביך
עינייך שבכו עד כלות את כאביך
עד שלא נותר בהן עוד כוח
עינייך שבערו בחדר האוכל
שאיש לא רצה לעוזבו
לאחר ארוחת הבוקר אמש
עוד יבערו בי לתמיד
עינייך שהמשיכו ליקוד
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גם כשגופך ומיתריך בגדו בך
עינייך שזרחו לכל אוהביך
עינייך שבכו עד כלות כאביך
עינייך יבערו בלבנו תמיד
אורית מרטון 13.12.06
נועה רז ז"ל
אני זוכרת שנועה בעבר הלכה בהליכון ,דיברנו
הרבה ונעשינו חברות טובות.
אני מאוד מתגעגעת אליה ,במיוחד לשיחות
המרתקות שהיו לנו .היא היתה אישה מקסימה
וחכמה ונוכחותה חסרה לכולנו.
כשסיפרו לי בערב שישי שנועה נפטרה היה זה
ערב קשה עבורי.
קשה היה לי שלא לחשוב עליה וכך עד היום.
אני מתנחמת שנפטרה במיטתה ,בבית הוריה
שכל כך אהבה ומחבקת
את המשפחה ואני משתתפת בצערם.
שרה סלימזדה

סניף נתניה
נועה רז ז"ל
היום יום חמישי ,קיבלנו בצער רב וכאב את
ההודעה על מותה
בטרם עת של נועה יקירת המעון .מותה ציער
אותי מאוד.
כולנו בכינו .נועה היתה מאוד חביבה עליי.
הרגשתי חור בלב.
ברגע שבאו הוריה התחלתי לבכות ולא יכולתי
לנחמם.
בקושי יכולתי להגיד לאחיה שאני משתתף
בצערו ובצער
הוריו .הדמעות כבר התייבשו ומרוב בכי כבר לא היו
דמעות .אני מקווה שהורי נועה יתחזקו ויחזיקו
מעמד.
נועה היתה אחת הנשים הטובות במעון ,עוד
כשהיה ביכולתה
היא שרה ,רקדה ,צחקה וסיפרה סיפורים.
נועה ,אני מתגעגע אליך ,מקווה שטוב לך
למעלה.
זוכר לעד,
מקסים אמסלם

למשפחת רז!
לצערי ,לא הכרתי היטב את נועה
ולא יכולתי הרבה לעזור לה
הרבה פעמים את צעקותיה שמעתי
וחסרת אונים הרגשתי
זאת תחושה איומה
לאף אחד אני לא מאחלת להרגישה
אולם מדי פעם גם ראיתי איך חייכה
וחיוך זה הוסיף אור וזוהר לפניה הבהירים
אשר בשערה הלבן היו עטורים!
אני יודעת שהכאב גדול והלב שותת דם.
לאבד אב או אם ,בת או בן,
העצמות לשמים זועקות!
אולם יש נחמה אחת להיאחז בה:
נועה לא סובלת יותר .היא נמצאת בעולם
שכולו טוב!
עובדה זו צריכה קצת להקטין את גודל הכאב!
באהבה,
דורית פוקס ,דיירת מעון נכים נתניה19.11.06 ,

בראשית
זיכרון
יומי הראשון במעון
יושבת באולם זר
ואת מתקרבת
בכיסאך הממונע
אל מקומך הקבוע
מהיום לצידי
מסיעה את כיסאך
לשיעור "מחול" המוני
שאביך ארגן
עבורנו עבורך
מסיעה את כיסאך
לפגישה ראשונה
מקהלה
כמעט עד הסוף
שרה צוחקת
מחייכת מאושרת
וכך אזכרך
נועה
אורית מרטון24.11.06 ,

סניף ראשון לציון

ושוב  ...קמו 30,000
איש והריעו
להקת גלגלי ראשון לציון של אגודת איל"ן
הוזמנה גם השנה לטקס נעילה של פסטיבל
כרמיאל.
הלהקה עלתה עם הריקוד "השוטר אזולאי" ,עם
הכוריאוגרפיה של בריג'יט יונג והניהול האמנותי
של הכוריאוגרפית אורלי באור .במהלך הריקוד
מביעים הרוקדים כמיהה לשמש ולאור ובסיומו
קמה נכה מכיסא גלגלים וזורקת אותו ממנה.
תוכנו של הריקוד ורמתו האמנותית ריגשו את
ההמונים שקמו והריעו ארוכות ללהקה.
קינן שמעון ,יו"ר איל"ן ראשל"צ ,הרוקד אף הוא
בלהקה ,אמר" :לעניות דעתי הלהקה מייצגת את
העיר בכבוד רב וזאת בזכות העבודה הקשה של
חברי הלהקה ובזכות אלי פולק ,מנכ"ל החברה
העירונית ,ודורון מילברג ,מנכ"ל העירייה,
התומכים רבות בצרכיה של הלהקה".
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ערב התרמה לילדי איל"ן
ב– 26באוקטובר  2006התקיים ערב
התרמה לילדי איל"ן שבו הופיעה
להקה עם אמנים אורחים  -הזמרים
יניב עידן ואורי פיינמן ,באולם
הספורט מקיף ח' .המרקיד איתן
טביב ומשפחתו התנדבו בארגון
וניהול הערב ואף תרמו את הכנסות
הערב מהרוקדים בריקודי עם.
כל משתתף באירוע שהגיע ותרם
 30שקלים דמי כניסה לאדם,
נהנה מלהקת גלגלי ראשון לציון
ומהזמרים ,ובנוסף לכך הינו שותף
להמשך העשייה והסיוע למאות
משפחות נכים וקיום ענף הריקודים
על כיסאות גלגלים מהגדולים
והמצליחים ביותר בארץ.
עליזה וספי ,להקת גלגלי ראשון  -בריקוד סוחף

סניף רמת גן

מרכז הספורט
כל הכתבות מאת :אברהם תשובה וורדית גלאור

הסתיים פרויקט
קירוי הבריכה

מ

אות מחברי מרכז הספורט הפעילים
בענף השחייה יוכלו מעתה להשתמש
בבֵריכת השחייה שבמרכז גם בעונת החורף,
לאחר שהסתיים פרויקט קירוי הבֵרכה
החיצונית .הפרויקט כולל גם הכנסת מערכת
מיזוג אוויר ,המחממת את חלל האוויר בשטח
המקורה ומאפשרת למתרחצים ,ובהם ילדים
ובני נוער הרגישים לקור ,מעבר נעים מחדרי
ההלבשה לבריכה גם במזג אוויר חורפי וקר.

חניכי המרכז חונכים את הבריכה המקורה

תצוגת ספורט על שם משפחת רוזנצוויג

ב

תחילת חודש נובמבר נערכה תצוגת ספורט
נכים לכבוד משפחת רוזנצווייג משיקגו,
התומכת במרכז הספורט שנים רבות והמאמצת
את ענף השחייה בתוכנית הילדים והנוער.
האירוע ,שנכחו בו יותר ממאתיים ספורטאים נכים,
אישי ציבור ,מתנדבים ואורחים נוספים ,מעניק
הזדמנות לילדי המרכז להציג את הישגיהם בספורט,
ונותן להם במה להדגים את מיומנויותיהם בענפי
ספורט שונים ,בהם מירוצי אופניים וטניס שולחן.
כמו כן הוקדש האירוע לקבוצת המתנדבים מהארץ
ומחו"ל המסייעת למרכז והנותנת יד ,עזרה ותמיכה
לילדים הנכים במהלך הפעילות .אורחי הכבוד באירוע
היו נציג המשפחה ,ברוס רוזנצווייג ,שר הבריאות ,מר
יעקב בן יזרי ,וסגן יו"ר הכנסת ,חבר הכנסת יצחק זיו.
באירוע נכחו גם סגן ראש עיריית רמת גן ,מר מולי דור,
ומנכ"ל איל"ן ,מר שמעון צוריאלי.
ברוס רוזנצווייג פנה בדברים אל הספורטאים
הצעירים ואמר כי הוא שואב מהם השראה בזכות
יכולת ההתמודדות שלהם ,הנחישות ותעצומות
הנפש שהם מפגינים .הוא העניק מדליות הצטיינות
לשמונה שחיינים צעירים המגלים באימוניהם
נחישות והתמדה :אריה קירמאיר ,סימה קיפה ,עדי
אושרי ,אסף כהן ,ליאור חתוכה ,דנה קוזלובסקי,
ענבל הררי ואור נאווי.
את תצוגת הספורט פתחו שני משחקי טניס שולחן

בהשתתפות הספורטאית הצעירה קרולין טביב
והמאמנת רינה אשכנזי ,ובהשתתפות הספורטאים
המצטיינים דני בורוכוב ואיגור קוגן .בהמשך
הדגימו חברי חוג האופניים ,בהדרכת איציק
רודיק ,רכיבה על תלת אופן ,ולהקת הריקודים
של המרכז ,בהדרכת לאה משעל ,הופיעה בריקוד
התימני "אל–אמן" ובריקוד "הורה ישראלית" .זוג
הרקדנים זהבה פדנס ואורן בראיר הרשימו את
הקהל בריקוד "אדם וחווה".
שר הבריאות ,מר יעקב בן יזרי ,אמר בנאומו:
"מה שאני רואה במקום הזה זו נשמה בריאה
ושמחה בגוף בעל מוגבלות .אני מרוגש מהיכולות
המדהימות שהפגנתם" .השר העניק מדליות
הצטיינות לספורטאים צעירים ,המתאמנים
באופניים ,טניס שולחן ,חדר כושר ,שחייה ,מירוצים
וג'ודו ,והם :עמי וייסביין ,מורן לידור ,שיפרה כודרי,
אביהו קריצר ,הילה פדלון ,בן רזון ,תמר שניג ,אורי
שרייבר ,נחמה רוזנקינג ודניאל קריגמן.
אפרים רז ,חבר הנהלת המרכז ,שקיבל בעבר את
אות הנשיא למתנדב ,התכבד להעניק מדליות
לכמה מתנדבים מחו"ל הפעילים בארגון יהודה
הצעיר והמסייעים בחוגי הילדים והנוער ,והם:
נטע–לי ליזרוביץ ,בן הלפרין ,מקס לוין ,ריין קנטר,
וכן למתנדבים מהארץ :הרצל אברהם ,איציק לבל
ואילנה דויטש.

אמנות לחימה לילדי
המרכז  -קפוארה

ת

וכנית הילדים והנוער במרכז ממשיכה
להתרחב ולצמוח עם פתיחת חוג
חדש :קפוארה .הקפוארה היא אמנות לחימה
אפרו–ברזילאית ,המשלבת ריקוד ,שירה,
נגינה ,תנועה ,לחימה ואקרובטיקה .רוני ליף,
מדריכת החוג ,מסבירה כי לקפוארה יתרונות
רבים ,כמו :שיפור הזריזות והכוח ,מהירות,
גמישות ,ביטחון עצמי ,ריכוז ,כיף והנאה.
החוג ,המתקיים בימי ראשון ורביעי בשעה
 ,15:00מיועד לילדי תוכנית הילדים
ולאחיהם ואחיותיהם ,ללא הגבלת גיל.
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ברוס רוזנצוויג מעניק
מדליה לספורטאית
דנה קובלובסקי

שר הבריאות ,יעקב בן יזרי,
מעניק מדליה לספורטאי
הצעיר דניאל קריגמן

סניף רמת גן

מרכז הספורט
להקת הזמר והריקודים ממרכז הספורט בהופעות בנמל תל אביב

ל

א בכל יום ניתנת לרקדנים ולזמרים של
להקות מרכז הספורט ההזדמנות להופיע
עם זמרי אופרה בהפקה מקצועית ומיומנת
בנמל תל אביב .בתחילה זה נשמע כמו חלום אך
כשמאוד רוצים – חלומות מתגשמים.
פסטיבל " 100%אמנות" ,שהתקיים בנמל תל
אביב בסוף אוקטובר ,אירח את חבורת הזמר,
בהדרכתה של ארזה קירשנבאום ,ואת להקת
הריקודים בכיסאות גלגלים ,בהדרכתה של לאה
משעל .שתי הלהקות הופיעו בהפקת האופרה
"שיקוי בנמל" .זוהי הפקה ראשונה מסוגה
המשותפת לאופרה הישראלית ,לנגני תזמורת
הסימפונט רעננה ולחברי להקות מחול וחבורות
זמר בעלי מוגבלויות.
יעל דותן ,זמרת בחבורת הזמר שהשתתפה

באירוע ,סיפרה בהתרגשות על חוויותיה
מההפקה" :לכל אחד מאיתנו ,שחלקנו אפילו
לא יודעים לקרוא תווים ,עבודה על אופרה זה
משהו חדש ולא מוכר .זה אומר ללמוד לשיר
חומר חדש לחלוטין .היינו צריכים להקליט את
החזרות ולהקשיב ולשנן בבית שוב ושוב .למזלנו,
ארזה המנצחת ,היא מורה לפיתוח קול והיא
עשתה איתנו עבודה מדהימה .אנשי האופרה
עטפו אותנו באהבה וניסו לפתור איתנו את
האופרציה המסובכת של הנעת כיסאות גלגלים
על במה ,בלי לאבד את המקצוענות של הופעה
כל כך מכובדת" .יעל מוסיפה כי הסולנים :נועה
דנון ,אירה ברטמן ,נח בריגר ,יותם כהן וולדימיר
בראון תמכו ועזרו מאוד לקבוצה.
את האירוע ארגן מיכאל קירשנבאום.

חברי המרכז וזמרי האופרה במופע משותף

נהנים ומתרגשים מהחוויה
חבורת הזמר ולהקת המחול של המרכז בהופעה

"סטטי בתנועה" -תערוכת ציורים ,צילומים ושירה
סבתא ,תציירי לי  /אלון מורדוך

סבתא ,סבתא,
תציירי לי בית
ועץ פורח
ואיש.

סבתא ,סבתא,
תעשי שמים ,וים עם דגים ומים.
סבתא ,ועץ תפוזים
ועיגול של אופניים.
ועל מה יושבים ,סבתא,
ואיפה הזה ששמים עליו את הרגליים?
סבתא ,מה זה,
ולמה זה ככה?
אבל סבתא ,סבתא,
תעשי שדה של פרחים.
פרחים אדומים?
לא ,לא אדומים,
כחולים ,כמו השמים.
סבתא,
למה אבא
קיבל תאונה?
סבתא ,תציירי לי תאונה.
בכל הצבעים?
לא ,בוורוד של בובות
ושמים אדומים,
לא ,לא סגולים.
סבתא ,סבתא
שיהיה שמח!
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ה

אמן אלון מורדוך ,חבר מרכז הספורט,
הציג לראשונה את יצירותיו — צילומים,
תמונות ושירים — בתערוכה שנפתחה במרכז
הספורט בחודש נובמבר.
אלון ,בן  ,36נפגע בתאונת אופנוע כשהיה בן
 ,25וכתוצאה מכך הוא מרותק לכיסא גלגלים
ממונע .לקראת פתיחת התערוכה סיפר אלון:
"הפעם הראשונה שצילמתי אחרי התאונה היתה
בחתונה של אחי .הובילו אותי לשביל ועזבו
אותי שם לבד לכמה דקות .באותה תקופה
ישבתי בכיסא רגיל ,כי הייתי בשיקום .לכיסא
שישבתי בו הוצמד שולחן ועליו חצובה ומצלמה
שהיתה מכוונת עם צמצם במהירות שביקשתי.
צילמתי תמונה אחת באותו שביל" .אלון מוסיף
שאהב מאוד את הרעיון של התנועה בתמונה,
ומאז הוא מצלם תמונות במצלמת סטילס.
בתערוכה מוצג מגוון רחב של צילומים ,ביניהם
צילומי נוף ,בעיקר פרחים ,וכן צילומי אנשים.
מרשימות במיוחד הן התמונות שאלון צילם
בזמן חזרה של להקת ענבל ,המתעדות בצורה
אמנותית את תנועת הרקדנים.
לצד האהבה לצילום החל אלון לפתח גם את
כישורי הציור שלו" .את הציור התחלתי כתרפיה

ונמשכתי" ,הוא אומר .הדמויות המופיעות
בציוריו רבות :נשים ,זוגות אוהבים ,ליצן
עצוב ,ופרחים .השירה ,שאליה פנה אלון
לאחר שנפרד מאשתו ,היתה עוד דרך ביטוי
למחשבותיו ולרגשותיו .התערוכה מרשימה
ומרגשת .אפשר לראות ולרכוש את יצירותיו
של אלון במחירים עממיים באמצעות הרכזת
אופיר שינוטר .כמו כן ,אפשר לצפות בהן
באתר האינטרנטwww.softy.co.il :

אלון מורדוך מצייר להנאתו

סניף רמת גן

מרכז הספורט
אמנות על קירות המרכז

ח

וג האמנות במרכז הספורט ,בהדרכתה של תמי הדס,
משקמת באמנות ,תופס תאוצה בחודשים האחרונים,
וכיום הוא מונה כ– 50חברים ,צעירים ומבוגרים כאחד .לצד
פעילות הספורט האינטנסיבית ,שחברי המרכז מתמקדים בה על
מנת לחזק ולשקם את גופם ,מעמיד המרכז לרשותם חוויה אחרת
— שיקום באמנות .תמי מספרת כי האמנות היא אמצעי לביטוי
עצמי וליצירתיות ,וכלי המפתח את כישוריהם השכליים ,הרגשיים,
החברתיים והסנסו–מוטוריים של חברי החוג .הציור על אחד
מקירות המרכז הוא פרי שיתוף הפעולה שיזם מנהל האחזקה של
מרכז הספורט ,חיים גרוס ,עם "בית רפופורט" — אלה חברו יחד על
מנת לתת לחברי החוג את ההזדמנות לחוות ציור על קיר.
הציור שנבחר הוא בהשראת האמן המפורסם קלוד מונה ושמו
"בֵרכת החבצלות".
חברי המרכז מפגינים את כישוריהם

סניף תל אביב

שדרוג אולם
הספורט והאירועים
בבית ספר "און"
מאת :לאה אלשיך,
מנהלת סניף תל אביב

ב

ית ספר "און" הינו מסגרת חינוכית–
שיקומית לתלמידים נפגעי שיתוק
מוחין ובעלי לקויות נוספות על רקע פגיעה
במערכת העצבים המרכזית .בבית הספר
נבנה אולם ספורט ואירועים במבנה החדש
שהוקם לפני כארבע שנים ,בעזרת סניף תל
אביב ,באמצעות כספי עיזבון נבידומי ז"ל.
מאז שהוקם המבנה החדש של בית הספר,
נבדקו הצרכים המשתנים ועלה הצורך לשנות
ולשפר .גם הפעם נרתם סניף תל אביב
לעזרה .הבמה תוגדל ,האולם ייצבע מחדש
ויותקנו בו מערכות הגברה ותאורה קבועות
בהשקעה משמעותית .שיפורים אלו ישדרגו
את העבודה באולם ויאפשרו שימוש יעיל
ומרובה של תלמידי בית הספר והצוות.
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מועדונית גן "און"  -חוויות של שמחה והנאה
מאת :לאה אלשייך ,מנהלת הסניף

ס

ניף איל"ן תל אביב מפעיל מאז 1999
מועדונית בגן "און" ,לילדים בגילאי .3-7
המטרה העיקרית של המועדונית היא לאפשר
לילדים לחוות פעלתנות ,שמחה ,חמימות
וחופשיות ,וכמו כן לאפשר להם להתנסות
בקשרים חברתיים מהנים המגיעים ממקום של
תענוג משותף.
כך מתוארת החוויה על ידי הצוות ,מנקודת
מבטם של הילדים:
גם השנה במועדונית גן "און"
הילדים והצוות בשמחה ובששון
כל יום בצהריים עד ארבע ושלושים
עם אגדות או עם חיות אנחנו נפגשים.
ביום שני עפים עם סנצ'ו השחקן
למחוזות הדמיון אל מעבר לזמן,
אל האגדות המופלאות והדמויות האהובות
עם לוחמים ,דרקונים ,מלכים ונסיכות.
ביום שלישי כולנו מקהלה אחת גדולה
יושבים במעגל עם אורית ושרים בצהלה,
מנגנים בתופים ,מנפנפים במטפחת
שומעים מנגינות מכל המדינות.
ביום חמישי ג'ימי פורץ לגן בריצה,
קופץ מהחלון ואוכל לו קציצה,

איתו מגיעה עפרה יחד עם הרבה חיות מיוחדות
עם פרווה או עם נוצות
זוחלות ומתרוצצות.
בראשון ורביעי יושבים במפגש
קוראים סיפורים ושואלים מה המרגש,
גל עם הגיטרות מעלה את המורל
מריץ את הבנים בכדורגל וכדורסל
ואז מכינים יצירות ומשחקים בחצר
כל יום אצלנו הוא משהו אחר.
וכל האהבה והשמחה שבלב כל אחד
עושים את המועדונית שלנו משהו מיוחד מיוחד.

סניף תל אביב
אל :עמותת איל"ן  /גילת
מאת :דרחני ענת
הנדון :מכתב תודה והערכה

מתנדבת יקרה
מאת :גילת הראל ,עובדת סוציאלית ,סניף תל אביב

נ

חמה בינדר מגדלת במסירות אין קץ את בנה רן בן ה– 17שסובל מפגיעה מוטורית קשה ,מתנייד
בעזרת כיסא גלגלים ממונע ,אינו מדבר אלא באמצעות לוח תקשורת וזקוק לעזרה מלאה בכל
תפקודי היומיום .רן נבון בצורה מרשימה ,והוא לומד בבית ספר "און" וניגש לבחינות הבגרות.
מבחינה חברתית הוא נערץ ואהוב ביותר.
נחמה ובנה זוכים לעזרה מסניפנו לאורך כל הדרך .לאות הערכה על כך נחמה תורמת מזמנה היקר,
למרות העומס הכרוך בטיפול בבנה ,בעזרה ובעבודות משרדיות בסניף.

לזכרו של יאיר כ"ץ ז"ל
נכתב על ידי אימו

יא

יר נולד ביום ה' ,ט' באדר תשל"ב
( .)24/2/1972לחדר הלידה נכנסתי עם

חיוך של אושר על פני בציפייה ללידת ילדי הבכור
ויצאתי ממנו דומעת ומצהירה על ילדי זה שלעולם לא
ילך על רגליו ויהיה תלוי בנו ,הוריו ,ובזולת כל ימי חייו.
אחרי התאוששות מן ההלם הראשוני גמרנו אומר לגדל
את בננו ככל הילדים ולנהל את חיי משפחתנו כמשפחה
רגילה לכל דבר .החלטנו שלכל בעיה שתתעורר נמצא
פתרון ויחד נתגבר.
כבר מגיל צעיר השתדלנו לשלב את יאיר בחברת ילדים
רגילים ואת ראשית חינוכו בגיל שלוש קיבל יאיר ב"גן
בלומה" בבת ים .גב' בלומה אברמוביץ נרתמה למשימה
וקיבלה על עצמה בנפש חפצה לשלבו בחברת הילדים
בגנה ללא משוא פנים ובתבונה רבה.
עקב קשיים טכניים נאלצנו להעבירו לגן לילדים
נכים ב"בית אברמס" בתל אביב ולכיתה א' בבית
הספר שבמקום .בתחילת כיתה ב' שם נוכחנו לדעת
שכישרונותיו ויכולותיו השכליות אינם באים לידי ביטוי.
התרשמנו שהוא יוכל להגיע להישגים גבוהים יותר
במסגרת החינוך הרגיל והמוצא נמצא בבית הספר
"מורשת משה" הסמוך לביתנו ברמת גן .גב' יהודית
הר חן ז"ל ,מנהלת בית הספר ,נענתה לפנייתנו ברצון רב
ובחום .היא פתחה בפני יאיר את שערי בית הספר ולא
נתנה לשום מכשול להפריע לו להתקדם בלימודיו.
המשך לימודיו בחטיבת הביניים בישיבת בני עקיבא
בגבעת שמואל ובתיכון הדתי הרא"ה ברמת גן היו
מובנים מאליהם וגם שם נתקבלנו בפתיחות ובהבנה.
יאיר עשה חייל בלימודיו וסיים את מלוא בחינות
הבגרות בעל פה בהצלחה!
בארבע השנים הבאות למד יאיר לימודי יהדות במכון
הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן ובסיומם נרשם
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כתלמיד מן המניין ללימודי תואר ראשון בתלמוד
ובתולדות עם ישראל .את התואר סיים בהצלחה
(הכל בעל פה!) .יאיר עשה גם תואר שני בתלמוד.
בימים שטרם מחלתו הגיש יאיר את חלקה הראשון
של עבודת הדוקטורט שלו למנחה שלו.
קרן המלגות של פאולינה וד"ר אברהם משה ברגמן ז"ל
סייעה רבות לקידומו של יאיר ועל כך אנו חוזרים ומודים
לנאמנות הקרן ,גב' חנה לאור ועו"ד פנינה אלראי.
כל ימיו יאיר שמח בחלקו .מעולם לא התלונן ומעולם
לא ביקש הנחות .חייו היו מלאי פעילות ,הן לימודית
והן חברתית ,באוניברסיטה ומחוצה לה ,בסביבת
מגורינו ובפעילות עשירה ושמחה בבית הגלגלים
בירושלים.
בחוה"מ סוכות בשנה זו חלה יאיר ולא קם ממיטת
חוליו .בח' בכסלו תשס"ז ( )28/11/2006השיב יאיר
את נשמתו לבורא העולם.
חנה לאור מעניקה את
המלגה מקרן ברגמן
לדוקטורנט יאיר כץ ז"ל

אני שוב פונה אלייך ומבקשת למסור את
תודתי על אופן התייחסותך לפניותיי.
עליי לציין כי אף פעם לא נתקלתי בזריזות
וביעילות כה רבה בה אתם פותרים את
בעיותיי .אני חייבת לציין את רגישותכם
הרבה לילדים עם צרכים מיוחדים
ולמשפחותיהם ,ובפרט למשפחתי ,ואת
ההתייחסות אליהם כאילו היו ילדכם .אני
אסירת תודה לכם וכן גם משפחתי ,ולך
בפרט גילת ,כן ירבו כמוך ומי ייתן ותבואי
על שכרך.
יישר כוח!
תודה מקרב לב,
דרחני ענת
אימא של טל אופק

לכבוד:
		
איל"ן סניף תל אביב,
			
 31בדצמבר 2006
ראשית הנני מודה מכל הלב על עזרתכם הרבה
שתורמת המון לכל ילד וילדה.
הנני מודה על הכרטיסים שקיבלנו עבור הפסטיגל
שבו הילדים מאוד נהנו ובמיוחד דניאל.
היחס החם מהשומרים והאחראית עליהם בפסטיגל
היה פשוט מעולה .קיבלנו את השורה הראשונה על
מנת שלדניאל יהיה נוח והיו עוד הרבה ילדים עם
מוגבלויות שקיבלו את השורה הראשונה במקום את
המקומות שהיו מיועדים מראש .דניאל היה פשוט
בשמים ,במיוחד כשראה את כל השחקנים מקרוב
ובמיוחד את טל מוסרי מערוץ הילדים שאותו הוא
מאוד אוהב ומעריץ .כשדניאל הלך ממקום החניה
ועד לכניסה לפסטיגל ,שזה בשבילו מרחק רב ,הוא
הלך בגאווה ובכוחות עצמו ולא רצה שיעזרו לו .אני
חושבת שזה היה רעיון מעולה כי להרבה אנשים
שמגדלים ילד כמו דניאל אין אפשרות לקחת את
הילדים לפסטיגל והחוויה של לראות את השחקנים
והשדרים ,במיוחד מערוץ הילדים ,במציאות ,זה
פשוט עושה טוב ,גם להם וגם לנו ההורים שרואים
אותם מוקסמים ונהנים.
אני ממש מודה לכם שהגשמתם לו את החלום.
בכבוד רב,
ורוניקה ,אימא של דניאל

