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קיץ
מהנה
ונעים

דברי יו"ר -עו"ד אורי סלונים
גאווה גדולה לכולנו להציג לכם ,ידידינו ותומכינו המסורים ,ולו "על קצה המזלג" ,את פעילויותינו
למען הילדים הנהדרים של "וראייטי" ישראל.
פעילות זו אינה יכולה להתקיים אלא בשיתופכם ,ובסיועכם הנדיב ,ובמסירות אין קץ של
הצוות הנפלא של "וראייטי" ישראל בראשות המנכ"לית ריקי אריאל ,והמתנדבות והמתנדבים
הרבים המלווים אותנו באהבה וללא ליאות.
זו ההזדמנות להודות תודה גדולה לעמיתי אודי אנג'ל ,נשיא "וראייטי" ישראל ולכל חברי ההנהלה
והמועצה ,איש איש בחלקו ,ובמילוי תפקידו ,על תרומתם ומסירותם הנפלאה לארגון.
הצרכים מרובים ,ואנו זקוקים להמשך הסיוע הנדיב והאוהב של כולכם ,ועל כך נתונה
תודתנו והערכתנו.
שאו ברכה,
עו"ד אורי סלונים
יו"ר "וראייטי" ישראל

דבר המנכ"ל -ריקי אריאל
אנו גאים ושמחים לשתף אתכם בפעילויותינו הרבות והיוזמות ,בהן אנו נוטלים חלק למען
הילדים שלנו ,בעלי הצרכים המיוחדים.
מידי חודש ,מתווספים עוד ועוד ילדים אשר זקוקים לנו .האתגרים העומדים בפנינו עצומים
ומחייבים את שיתוף הפעולה של כולנו .הצלחתנו בעזרה לילדים ולמשפחות ,ובמתן חיים
נוחים יותר ובריאים יותר ,היא פרי המאמצים שכל אחד ואחד מכם השקיע.
תודה לכם על תמיכתכם בנו,
שיהיה לכולנו קיץ נעים,
ריקי אריאל

לאחרונה בוראייטי:
כיתת לימוד
במסגרת פרויקט המועדוניות של "החברה לישראל" ,בשיתוף עם "וראייטי" ישראל ,נערך טקס
השקה ב 22-ליוני ,בו נחנכה כיתת הלימוד במחלקת הילדים במרכז הרפואי מאיר .הטקס
הוקדש לזכרו של סמי עופר ז"ל ,שהיה התורם האחראי והעיקרי לניתוב מרבית תרומות
"החברה לישראל" לתחום הרפואי.
בנייתה של הכיתה התאפשרה בזכות תרומתם הנדיבה של "החברה לישראל" ,בשיתוף עם
"וראייטי" ישראל ,אשר יזמו יחד הקמתם של כיתות לימוד וחדרי פעילות בכ 12-בתי חולים
ברחבי הארץ ,במטרה להקל על הילדים המאושפזים ובני משפחותיהם.
במסגרת הפרויקט ,שנוהל ע"י "מתן  -משקיעים בקהילה" ,הוקמה במרכז הרפואי מאיר כיתת
לימוד בתרומה של כמיליון  .₪כיתת הלימוד נמצאת תחת פיקוח משרד החינוך ,ופועלת על-
פי תוכנית הלימודים ,בליווי מורה ומפקחת .הקמת הכיתה מאפשרת לילדים להעביר את
זמן שהותם בצורה קלה ונעימה יותר .הילדים בכיתה מקבלים סיוע בלימודים ,על מנת שלא
יפסידו חומר הנלמד בבית הספר ,פעילות העשרה
כגון משחקים ,סיפורים ,משחקי מחשב ,פעילות יצירה
וכדומה .התוכנית תואמת לשפה ולתרבות של הילד
בכל המגזרים.
פרופ' אלון אליקים ,מנהל מחלקת הילדים הוסיף:
"הכיתה הפכה להיות אבן יסוד בתוך מכלול חטיבת
הילדים .לצוות המסור של הכיתה ישנן יכולות נוספות
כגון טיפול באמנות ,פסיכודרמה ,דרך מוסיקה ,חיות ועוד,
שמשתלבות במערך הטיפול הכללי בילד ובמשפחתו".
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וראייטי ירושלים

אחח ...טעים  -בפיתה

גם הילד הזה הוא שלי!

אירוע ההתרמה השנתי של מרכז וראייטי
ירושלים ,נערך בחודש יוני ( ,)19.6.2011במלון
"מעלה החמישה" ,וזכה להצלחה גדולה.
לאירוע הגיעו מעל  300איש שבאו על מנת
לתרום ,לשיר ולשמוח בערב שירה בניצוחה
של עינת שרוף ,שהופעתה הייתה ללא ספק
גולת הכותרת של האירוע.
לזכרו של דני אנג'ל ,ז"ל ,אשר עמד מאחורי
רעיון הקמת מרכז וראייטי ירושלים ,והמשיך
ללוותו עד יומו האחרון ,הוענק מגן הוקרה,
שניתן לרעייתו ויקי אנג'ל.
בין המברכים בערב ההתרמה ,היה ראש העיר
ירושלים ניר ברקת ,המכיר באופן אישי את
מרכז וראייטי ,ואף ביקר בו לאחרונה.
להקת הילדים המקסימים של מרכז וראייטי
ירושלים אף היא הפתיעה במהלך הערב,
בהצגה לפי הספר "הדרקון שלא ידע" ,שעסקה
בדרקון קטן שלא ידע לירוק אש ,והצליחה
לרגש רבים מהמוזמנים .סך התרומות שנאספו
באירוע הגיע לכ.₪150.000-

פסטיבל האוכל "טעם העיר" ,התקיים בגני יהושע ,פארק הירקון ,במשך ארבעה ימים,
ביוני .2011
האירוע הקולינרי הגדול מסוגו בארץ ,כלל עשרות דוכני אוכל ממיטב המסעדות בארצנו.
אל דוכן "וראייטי" ישראל התגייסו השף חיים כהן ו'דן גורמה' שהכינו מעדן ,ערב לחיך ,של
קציצות בקר מפולפלות ברוטב עגבניות ,עם טחינה ,חמוצים וסלט ירוק וכל הטוב הזה...
בפיתה מאפה יד.
יו"ר וראייטי ,עו"ד אורי סלונים ,מנכ"ל וראייטי ,ריקי אריאל ,ידוענים כגון שירז טל ,טל מן,
נועם טור ,מלכות היופי ,אלה רן ,קים אדרי ,בר מרום וקים אקאפי ,ליהיא גרינר ,ליעוז ,ג'קי
מנחם ונופר מור מבית "האח הגדול" ,אריק אלפר ,נטלי כבסה ,אוהד וגיורא מ"הישרדות",
סמדי בומבה ,אביבה ואינה מ"מאסטר שף" ,ואנשי עסקים כגון רוית בר ניב ,נדיר פאר וערן
תור ,נרתמו והגיעו לאייש את עמדת המכירה בתוך הדוכן ,והנעימו בנוכחותם את הקהל הרב
שהגיע .ההכנסות מהאירוע הועברו כתרומה לילדינו ,בעלי הצרכים המיוחדים.
אנו מבקשים להודות לשף חיים כהן ,ל'דן גורמה" ולצוות הנפלא ,שעבד שעות רבות להפוך
את האירוע להצלחה ענקית וחוויה נפלאה.

וראייטי בצפון

תודה עמוקה ל"ברייטמן אלמגור ,זוהר" ,על העזרה בניהול הכספים המהיר במקום.
ותודה גדולה לכל מי שהגיע ועזר במכירה.

תורמים ונהנים

תחת הסיסמה "ילדים למען ילדים" ,נערך
במהלך חודש יוני ,שבוע הפנינג הראשון של
תלמידי חטיבת הביניים בקרית החינוך נשר,
שליד חיפה.

התלמידים הכינו עבודות יד ,אותן מכרו בדוכנים
מיוחדים שהוצבו בחצר חטיבות הביניים .הזמר
יניב הראל הופיע בהתנדבות ,ואליו התווספו
להקות מקומיות וחוגי המחול בישוב .מבתי
הספר היסודיים הגיעו תלמידים רבים לחגוג
בהפנינג שבמהלכו הצליחו התלמידים לגייס
כ ,₪14,000-תרומה לילדי וראייטי!
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סיסמה על החולצה
פעילות נפלאה בבית ספר אל בורג' בשפרעם,
המחובר לפרויקט "סיסמה לכל תלמיד".
בביה"ס החליטו ליישם את התרומה לקהילה
במסגרת תוכנית "הלב שלי עם ילדי וראייטי",
ומנהל בית הספר ארגן חולצות עם הדפס
"הלב שלי עם ילדי וראייטי" ,והעניק אותן
לצוות בית הספר ולאמהות המתנדבות.
באירוע היו אין ספור דוכני יצירה אותם הכינו
התלמידים באותו בוקר ,ריקודי דבקה ,ואוכל
נהדר .הפעילות הנפלאה הניבה הכרה גדולה
לוראייטי ,ולעשייתה למען ילדים בעלי צרכים
מיוחדים .יישר כוח!!!

אאידה שרה לילדי וראייטי
"וראייטי" ישראל והאופרה הישראלית יצאו במיזם משותף ארוך טווח ,שהכנסותיו מיועדות
לעידוד התרבות המוזיקלית ,בקרב הילדים והנוער.
הכספים שנאספו במסגרת פסטיבל האופרה במצדה ,יופנו להעשרת ילדי וראייטי בלימודי
מוסיקה בכלל והאופרה בפרט ,בהעלאת מופעי אופרה בפניהם ,ובחשיפתם למופעי
תרבות אחרים.
באמצעות תרומה צנועה של  ,₪120אנו מזמינים כל אחד ואחד לקחת חלק במיזם חשוב
זה ולאפשר לילד ליהנות מחוויה תרבותית מיוחדת במינה.
כמובן ,מי מידידינו ,יחיד או חברה ,שירצה להשתתף כידיד או כספונסר לילד במבצע ייחודי
זה ,יוכל להשתתף בסכום של 1,000ש"ח ,שיוקדש ל"אימוץ" ילד וראייטי אחד ,למשך שנה
שלמה ,ויאפשר לילד להתוודע לעולם האופרה והמוסיקה.

וראייטי בספורט
מכבי חיפה אלופה

משחק ההכתרה המרגש של מכבי חיפה ב17-
למאי ,היווה הזדמנות וחוויה מרגשת לאחד
עשר ילדי וראייטי ,שעלו למגרש ונתנו פרחים
וסיכות לב הזהב לשחקני הקבוצה.

מחווה זו של הילדים ,באה לאחר שנתיים
בהם מתארחים ילדי וראייטי במשחקי הבית
במגרש.

וראייטי של אופנה
במהלך חודש מאי ,ברחבה שמחוץ ל"בית פרס לשלום" ,ביפו,
התקיימה תצוגת האופנה של קולקציית הקיץ לשנת 2011
של מעצבי העל גדעון אוברזון וקארן אוברזון ,בשיתוף עם
"וראייטי" ישראל.

אודי אנג'ל ,נשיא וראייטי ,ראובן אבלגון חבר
ההנהלה ,יחד עם מתנדבי וראייטי ,ליוו את
הילדים לכר הדשא!

באירוע לקחו חלק גם זמרות אופרה ,ולאחר מכן עלו על המסלול
המוגבה הדוגמניות ,בקולקציה מגוונת בשלל צבעים ועיצובים.
אלעד צפני ,יוצא בית "האח הגדול" ,וילד וראייטי ,עד הגיעו

תודה לך מכבי חיפה ,על עונה כה יפה!!

לגיל בגרות ,הגיע אף הוא
לאירוע .אנו מבקשים לשוב
ולהביע את תודתנו הגדולה
לנותני החסות :חב' האשראי
"אמריקן אקספרס" ,ו"בית
פרס לשלום" לאירוח
האירוע .ההכנסות ממכירת
הכרטיסים לאירוע ,הוקדשו
במלואם לילדי וראייטי
היקרים שלנו.
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Variety of Israel
is at it again...
Helping to increase awareness of Variety,
the Children's Charity worldwide.

'חלום לי בסטימצקי'

שיתוף הפעולה הפורה בין "וראייטי" ישראל ל'סטימצקי' ממשיך ,יחד עם חברת 'חלום לי'.
בחנויות הרשת ,נמכרים בחודש יולי ,משטחי עכבר מאוירים וצבעוניים שעוצבו במיוחד על
ידי חברת 'חלום לי' שמפתחת מוצרי איכות להורים וילדים .המשטחים מחכים לכם בקופות
הרשת ועלותם לצרכן  ₪10בלבד .כל הסכום יועבר כתרומה לילדי "וראייטי" ישראל.

Variety of Israel, Tent 51 set up a great new
partnership to "add a kick" to awareness
of Variety around the world. Variety of
Israel is now a sponsor, or partner of the
European Football Champions League. The
Variety name and logo is now printed on
the Israeli Football Champion's, Maccabi
Haifa's shirts. The game pictured was
on July20th in Europe and televised to
Europe and Israel. Variety is the first Israeli
charity ever associated with the UEFA-The
European Football Association. According
to Ory Slonim, "all media and internet are
full with this news, and pictures; and our
children have beside the pride, the great
"advantage of a special "Fundraising Tool
"which brings us funding.

מה בצינור
Thanks for bringing our message to more
and more people Variety of Israel - we all
!thank you
)(Taken from Variety International's E-Newsletter, July 2011

כדורים ,אמנות
ותרומה לקהילה

במהלך חודש מאי ,2011 ,יצא לדרך פרויקט
כדורי הסל האמנותיים ,פרי שיתוף פעולה
בין מפעל הפיס למנהלת הליגה בכדורסל.
תערוכה ייחודית ,אשר הכנסותיה ממכירת
הכדורים ,יועברו ישירות לעמותות הפועלות
למען הנזקקים.

כיופי קיץ

במהלך חופשת הקיץ ,יתקיים כמידי שנה ,יום כיף
לילדי וראייטי ומשפחותיהם .במהלך היום ייהנו הילדים
מאטרקציות והפעלות.

משיקים אתר

"וראייטי" ישראל מחדשת ומשדרגת את אתר הבית
שלה .עליה לאוויר -בקרוב!

מחבקים את ילדי וראייטי
בצפון

במהלך חודש ספטמבר ,יתקיים אירוע לילדי וראייטי
ביישוב 'נופית' .ההכנסות מהאירוע ,תרומה לילדנו
היקרים.
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21:30

מרכז הנופש ”נופשית“ בנופית

קונצרט מוסיקה קלה בביצוע סימפונט רעננה
אורחים” :הכל עובר חביבי“ עם שלומית אהרון
כרטיס במחיר  150ש“ח וב 200-ש“ח לאזור מסומן
פתיחת דלתות בשעה 21:00
ניתן להזמין בנופשית 04-9931301
במיילים ukilev@gmail.com variety@.variety.co.il
ובטלפון 054-4785969
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

מקהלה בשורות האופרה

ב 24.10.11-בבית האופרה ,במשכן לאמניות הבמה בתל אביב,יתקיים ערב גאלה חגיגי
של אחד ממחזות הזמר המצליחים בכל הזמנים מעל בימות ברודווי “ -שורת המקהלה".
על ההפקה אחראים צמח-עופר הפקות בע"מ.
לרכישת כרטיסים ,נא להתקשר ,03-6447201 -מספר המקומות מוגבל.
מלכת היופי של ישראל ,אלה רן ,בחרה לעצב
את הכדור בהשראת "חיבוק חם ,אהבה
ותמיכה -צעד ראשון לכל נתינה" ,למען ילדי
"וראייטי" ישראל.
חברי הנהלת וראייטי :עו"ד אורי סלונים  -יו"ר ,אודי אנג'ל  -נשיא ,ראובן אבלגון ,מירה אברך ,שלומית אלעד ,דוד אלפנדרי ,אילן בירנפלד ,קלמן גרידינגר ,חיים דושניק ,אברי דרנגר ,גדעון המבורגר,
עמוס וולטש ,צביקה ימיני ,נגה יציב ,רוני כהן ,גלית ליבר  -טויב ,שלמה נחמה ,נדיר פאר ,אבי קושניר ,רני רהב ,שלמה רוטמן ,אריה רפופורט ,עירית רפפורט ,ארז רול ,יואל שור ,עדינה שמיר ואורלי שני.
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