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דבר היו"ר
בשורות טובות על הצלחת ״וראייטי״ ישראל ,הן בישראל
והפעם שוב גם בעולם!
נתבשרנו השבוע כי לקראת כנס וראייטי העולמי שיהיה השנה באירלנד ,והענקת הפרס
היוקרתי העולמי ״Award Variety Heart״ ,נבחר ״וראייטי ישראל״ כאחד מעשרת הפינליסטים,
שיתמודדו מבין  54מדינות שבהן ישנה נציגות של ״וראייטי״.
אנחנו זכינו במקום הראשון במהלך השנים מספר פעמים ,וזה כבוד והכרה עצומים בהישגים
אשר מושגים בישראל בזכות הנהגת והנהלת ״וראייטי״ ישראל ,הצוות המסור של המשרד
בראשות המנכ"ל ריקי אריאל ,ביחד עם העובדות המסורות  ,המתנדבות והמתנדבים הרבים
העוטפים אותנו במסירות כה רבה ,ובמיוחד אתם ידידינו הנהדרים והתורמים ,אשר ללא
סיועכם ,הישגים אלה לא היו באים לעולם.
פרס זה מיוחד במינו ,שכן ישראל אינה מדינה גדולה כחברות אחרות כמו אנגליה ,מדינות
בארה״ב ,קנדה ,אוסטרליה ,ולמרות זאת ״אנחנו על המפה״ ובמקומות הראשונים בעולם!
למרות כל האמור לעיל ,הפרס הגדול שלנו ,הוא הזכות שהוענקה לנו ,והסיפוק העצום לסייע
לאלפי ילדי ״וראייטי״ ביחד עימכם ידידינו הטובים ,אתם שותפים אמיתיים וחלק בלתי נפרד
מחיינו.
תודה לידידי הטוב ושותף עימי להנהגת וראייטי״ ,אודי אנג׳ל ולכל הנהלת הארגון על הפעילות
המסורה והתמיכה.
שלכם,
אורי

לאחרונה בוראייטי...
 .1מעלה מעלה
באירוע חגיגי ומכובד ,שהתקיים במסעדת "קיוטו" בהרצליה ב ,12/2/2012 -העניק יו"ר
"וראייטי" ישראל עו"ד אורי סלונים לצביקה פיק ,את התואר "שגריר וראייטי העולמי".
 – Variety International Celebrity Ambassadorתואר כבוד זה מוענק לאומנים בולטים
מתחום הבידור ,המפנים מזמנם לתמוך ולסייע לילדי וראייטי ,לאות הערכה על פועלם של
אומנים אלו .לראשונה הוענק תואר כבוד זה לחיים טופול ,שחקן מוערך בעל שם עולמי,
וצביקה פיק הוא הישראלי השני הזוכה בתואר זה.
אנו מברכים את צביקה פיק על המעמד המרגש ומאחלים לו שנים רבות של עשייה
ותרומה.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות למסעדת "קיוטו" על האירוח הנפלא והכיבוד הטעים.
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וראייטי בירושלים
 .1סופגניות וסביבונים בגני
הילדים
יום מיוחד באשכול גני החינוך המיוחד של
מרכז וראייטי ירושלים ,התקיים בשבוע
שלפני חג החנוכה .היום כולו הוקדש
לחגיגות חנוכה בכל גן ,יחד עם ההורים.
גני הילדים בחינוך הרגיל ,הפועלים בוראייטי
ירושלים ,חגגו את החג במהלך כל שבוע
החנוכה .לשמחה הוסיפו החיילים ,מתנדבי
גדוד הקשר של פיקוד המרכז ,שהגיעו ערב
הדלקת נר ראשון.

 .2עיטור הנשיא
יו"ר "וראייטי" ישראל ,עו"ד אורי סלונים ,יקבל את
"עיטור הנשיא"
אנו גאים לבשר על זכייתו של יו"ר "וראייטי" ישראל  -עו"ד אורי סלונים ב"עיטור הנשיא",
מחווה חדשה ,פרי יוזמתו של נשיא המדינה מר שמעון פרס ,שזו הפעם הראשונה בה יוענק
העיטור בישראל.
העיטור יוענק לאורי על תרומתו ועשייתו הייחודית בוראייטי  ,ופעילותו רבת השנים למען
שבויי ונעדרי צה"ל .זוכים נוספים בעיטור זה הם גם ,הנרי קיסינג'ר ,זובין מהטה ,וקרן רש"י.
בטקס חגיגי ,שייערך במהלך השנה הקרובה ,תוענק לזוכים מדליית זהב נשיאותית.
אורי יקר ,מי ייתן ויימצאו בך הכוחות להמשיך ולהיות מופת לעוד הרבה שנים טובות ושבימייך
תדע הרבה שמחה ,בריאות טובה והצלחה בכל מעשייך !
ילדי וראייטי וכל צוות העושים במלאכה מחבקים ומברכים אותך ואת בני משפחתך
באהבה.

 .3תו לאפקטיביות
"וראייטי" ישראל זכתה לאחרונה ב'תו מידות לאפקטיביות' ,לאחר שעמדה
בכל מבדקי דירוג העמותות של 'מידות'.
'תו מידות לאפקטיביות' מעיד ,כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית,
ומתמקדת בשיפור מתמיד .כמו כן ,עמותה אפקטיבית היא עמותה
שמחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביה ,בהתאם למטרות
שהציבה לעצמה ,תוך מיצוי מיטבי של משאבים.

 .2ילדי הגן נוטעים עצים
בבית הקשישים
ילדי אחד מגני וראייטי ירושלים ,יצאו אל "בית
בלב" ,מעון לדיור מוגן ,ממנו מגיעים ל"מרכז
וראייטי" לפעילות התנדבותית בגן נרקיס כל
שבוע ,לבקר את הדיירים הקשישים ולשתול
איתם שתילים לכבוד החג.
הילדים בבית
האבות,
ה נ מ צ א
ליד "מרכז
וראייטי",
חילקו לכולם
סוכריות,
והובילו אותם
אל הבניין ,שם
הוכנו מבעוד
מועד שתילים
ק ט נ י ם
לשתילה
בעציצים
המיועדים.
הדיירים במעון שתלו עם הילדים את השתילים
והצטלמו אתם יחד למזכרת.
ט"ו בשבט שמח ופורח.

 .4והטובים ...לכנס
"וראייטי" ישראל שמחה לבשר כי גם השנה ,עלה הארגון
לעשרת המועמדים האחרונים לתואר "האוהל המצטיין"
של וראייטי העולמי ,שיוענק במהלך הכנס הבינלאומי של
הארגון ,בדאבלין ,אירלנד ,בחודש מאי .2012
תואר מכבד זה ,יינתן לשלוחה אשר הצטיינה בפעילויותיה
למען הילדים ,בחדשנות ויצירתיות והישגיה באיסוף תרומות,
במהלך השנה האחרונה .כמו כן ,ה"אוהל" המצטיין ייהנה
מזכייה כספית ומגן כבוד.
בשנת  ,2010זכתה "וראייטי" ישראל במקום ראשון מבין  54סניפים.

 .5נר לי ,נר לי ראשון
באדיבות מלון "הילטון" תל אביב ,אנו מקיימים מסורת
מחממת ומאירה של כ 20-שנים של טקס הדלקת נר
ראשון של חנוכה לילדי "וראייטי" ישראל ,בני משפחותיהם,
חברי הנהלה וידוענים.
באירוע הדלקת הנר האחרון ,שהתקיים ב 20-לדצמבר
 2011השתתפו נשיא "וראייטי" ישראל ,אודי אנג'ל וחברי
הנהלת וראייטי ,אנדי רם ושחר פאר ,מלכות היופי ועוד.
הילדים נהנו מכיבוד ,הפתעות והופעה של פזית נוני,

מספרת הסיפורים .אנו מבקשים להודות
למנכ"ל הילטון ,רוני פורטיס ,מנהל יח"צ,
מוטי ורסס ,וצוות מלון 'הילטון' ,על האירוח
החם ,ועל חברות הדוקה מזה שנים
רבות.
תודה גדולה לכל האורחים ,חברי הנהלה
ומתנדבים ששימחתם את הילדים
ומשפחותיהם בנוכחותכם.
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וראייטי בצפון
סיפור קטן על לב גדול

מתנדבות וראייטי בצפון ,נפגשו עם גו'ל בן
ה ,7-שסיפר להן על חלומו במחשב נייד
על מנת שיוכל להעביר את זמנו בצפייה
בסרטים ובמשחקים בעת הטיפולים
הארוכים והקשים שהוא עובר בימים אלה.
ג'ול הקטן סיפר ,כי לכשיגדל ירצה להיות
נהג קטר .מנכ"ל רכבת ישראל – בועז
צפריר ,נענה מיד בחיוב לפנייתנו .גו'ל הוזמן
לתחנת הרכבת בחיפה מלווה במשפחתו,
והתקבל ע"י מנכ"ל התפעול של הרכבת
שהעניק לו "תג נהג" .מנהל התחנה ,וצוות
ליצנים ,בובות גדולות ונגן דרבוקות יצרו
אווירה של שמחה והתלהבות בכל התחנה.
גו'ל עלה לרכבת ומיד נכנס לתא הנהג,
קיבל את ההגה ונהג כל הדרך לק .מוצקין
וחזרה .הוא צפר ,פתח וסגר דלתות והפעיל
את מערכת הכריזה במהלך הנסיעה.
בתום החוויה המרגשת קיבל גו'ל את המחשב
הנייד ,מתנות מהנהלת הרכבת ועוגת רכבת
מרשימה שנתרמה ע"י קונדיטוריית 'באלי'.
אלפי תודות
לכל המתנדבים,
להנהלת הרכבת,
לקונדיטוריית
'באלי' ולאחראית
פעילות וראייטי
בצפון ,אוקי לב.

מלחמת כוכבים בוראייטי
השנה ,סיכת "לב הזהב" מעוטרת בטביעת הרובוטים
האהובים ,סדרת הסרטים הבלתי נשכחת "מלחמת
הכוכבים" .ארגון "וראייטי" ישראל חוגג  45שנות פעילות.
בחודשים דצמבר-ינואר יצא הארגון במבצע לגיוס כספים
באמצעות מכירת סיכת "לב הזהב" שהכנסותיה קודש
לילדים עם צרכים מיוחדים .סיכות לב הזהב נמכרו
בכל סניפי רשת השופרסל ,ובתיאטראות הבינלאומיים
במשך שבועיים .אנו רוצים להודות לרשת השופרסל
ולתיאטראות בינלאומיים על שיתוף פעולה מבורך
והדוק .עם השנים הפכה סיכת הזהב למותג ולסמל של
הזדהות ואהבה עם ילדים בכלל וילדי "וראייטי" בפרט.
מבצע לב הזהב מתקיים כבר  20שנה בישראל ובעולם.

שיתופי פעולה
מברכים בדיוטי פרי
חנויות הדיוטי פרי של ג'יימס ריצ'רדסון ו"וראייטי" ישראל ,חברו פעם נוספת לשת"פ עליז וציורי-
במהלך ינואר ופברואר נמכרות בקו הקופות אגרות ברכה מעוצבות ,של חברת 'מירללונה' .זוג
ברכות עולה  ,1.90$תרומה לילדי וראייטי היקרים.
אנו מברכים על הקשר החם עם הרשת ,ומקווים להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד.

מה בצינור
 .1רצים בצהלה למען
וראייטי

מרוץ צהלה ה ,5-יתקיים באפריל  .2012מועדון
צהלה יתרום לילדי וראייטי  ,₪10עבור כל
משתתף במרוץ.
הספירה לאחור מתחילה ...נכנסים לכושר.

 .2תערוכת צילומי
המקררים

חברת ברימאג ,יבואנית מקררי  LGיוצאת
בפרויקט צילום יוצא דופן על מקררים.
הצילומים יוצגו בתערוכה ,שהכנסותיה יועברו
כתרומה לילדי וראייטי.

 .3ערב ההתרמה
הטלוויזיוני

יתקיים השנה בקיץ ,במהלך חודש יולי.

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 ,אבי קושניר ,רני רהב ,שלמה רוטמן ,אריה רפופורט ,עירית רפפורט ,ארז רול ,רוני שטן ,עדינה שמיר ואורלי שני.
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