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דבר המנכ”ל
חברים יקרים,
לפניכם הניוזלטר הרביעי של “וראייטי" ישראל ,בסימן של פתיחת שנת פעילות חדשה,
הרחבת היקף הפעילות ,הצבת יעדים חדשים ,עתיד של תקוות חדשות והמשך עשייה
נפלאה של כל אחד מכם.
כשותפים לדרך ולעשייה ,אני מבקשת להודות לכם ולברך אתכם על שהיה ועל שיהיה.
אני מבקשת הפעם להפנות תודה ענקית לקבוצה מיוחדת במינה המתנדבים של “וראייטי" ישראל.
אני מתכוונת לאותם אנשים שמלווים אותנו ,בליווי יומיומי כמעט ,לאורך כל השנה ,בהתלהבות,
ברגישות ובמסירות יוצאת דופן ,מתוך כבוד לזולת והבנת צרכיו.
אנשים טובים ,שמשלבים ידיים איתנו למען נתינה משותפת מתוך אנושיות מופלאה ,חמלה
ורצון טוב.
מתנדבים יקרים ,הרוח שאתם מפיחים במפרשי הארגון שלנו ,נותן לנו כוח אדיר .אתם עוזרים לנו
להצית את הברק בעיני ילדנו ולטעת אמונה של הילדים בכוחם הם.
אתם מקדמים אותנו לעבר יעדי המחר שהצבנו לנו.
תודה רבה!
שאו ברכה על יכולתכם לפתוח את ליבכם ולנצח כל קושי.
אני מאחלת לכולנו שנת פעילות מבורכת ,שנת בריאות ואושר ,שנה מרובת עשייה וברוכת הישגים.
שלכם בברכה חמה,
ריקי אריאל
מנכ"ל “וראייטי" ישראל

לאחרונה בוראייטי...
 .1מסיבת קיץ
במהלך חודש יולי ,במסגרת יום כיף לילדי וראייטי ובני
משפחותיהם ,הוזמנה הטניסאית מספר  1של ישראל,
שחר פאר ,יחד עם אנדי רם ושורה של כוכבי טלוויזיה
למשחק ראווה .כוכבי בידור וספורט ,במרכז הטניס
ברמת השרון ,הפעילו את ילדי וראייטי באימוני טניס
עם בכירי המאמנים .באירוע השתתפו גם הידוענים
אייל קיציס ,כוכב “הרווק" גיא גיאור ,מרינה קבישר,
מייקל לואיס שירז טל ועוד.
לאחר אימון והצגה בה צפו הילדים ,התקיים משחק ראווה של זוגות מעורבים ,בין אנדי
רם ושירז טל לשחר פאר ואייל קיציס ,כאשר את תפקיד השופט מילא אודי אנג'ל ,נשיא
“וראייטי" ישראל וידיד קרוב של מרכז הטניס.
בשנה האחרונה הוחלט להכניס לתכנית המשחקים האולימפיים את הזוגות המעורבים ,ופאר
כבר חושבת קדימה“ :אני מקווה שייצא לי ולאנדי רם לשחק בשנה הבאה ביחד .עכשיו זה
קצת קשה לי ,כי זה יותר מידי עומס בשבילי לשחק בגראנד סלאם גם יחידים וגם זוגות".
יו"ר “וראייטי" ישראל ,עו"ד אורי סלונים“ :כל פעם מחדש זה כיף עם הילדים ,ויותר ממה
שאנחנו נותנים להם הם נותנים לנו .מאות ילדים פוגשים כאן את הגיבורים שלהם .זה נותן
להם הרגשה טובה ,וגם למשפחות שלהם ,שזוכים לצאת קצת מהבית".
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מרכז וראייטי ירושלים

 .2ציורים קרים

אמנות ממוחזרת

פתיחת שנת הפעילות של גני הילדים "וראייטי
ירושלים" צוינה השנה באירוע מיוחד.
חברת וינקלר ארט פיתחה פיתרון מחזור
מלא וארוך טווח לפסולת תעשייתית בלתי
מתכלה ,ויצרה כארבעים פסלים (צבים,
חיפושיות ,פרפרים ופרחים) העשויים מחומרים
ממוחזרים.
ילדי הגנים של וראייטי והוריהם עיטרו את
הפסלים באירוע שנערך בקניון מלחה והפסלים
המקושטים יוצבו בהמשך כחלק מהנוף של
חצרות גני וראייטי ירושלים לרווחת הילדים.
לאירוע החשוב נרתמו לסייע גופים מובילים
כמו :עיריית ירושלים ,חברת טמבור ונעלי אלדו
ישראל.

וראייטי בצפון
" .1הלב שלי עם וראייטי"

תוכנית "הלב שלי עם ילדי וראייטי" היא תכנית
המעודדת את בתי הספר בארץ ,במגזר היהודי
והערבי ,לפעילות קהילתית.
נציגי וראייטי ומתנדבים
שהוכשרו לשם כך
יחשפו את התלמידים,
ההורים והצוות החינוכי
לארגון וראייטי בפרט
ולצרכים של אוכלוסיה
מיוחדת בכלל.
כל בית ספר יקבל בסיום תהליך הלמידה
"סל בקשות" המורכב מפניות של משפחות
לארגון ותלמידי בית הספר הלוקחים חלק
בתוכנית "יאמצו" צורך או צרכים של מספר
ילדים ויבצעו פעילות שתביא לגיוס תרומות
למען ילד וראייטי ש"אימצו".
פרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא
באתר וראייטי תחת חלון "הלב שלי עם ילדי
וראייטי".

 .2אם שותים ,תורמים!

בתאריך  29/8/10התקיים ביוזמת וראייטי צפון,
ערב התרמה בפאב תל אביבי נחשב -פאב .15
מתנדבות שעמדו בכניסה לפאב הציעו לבאים
תמורת  20שקלים סיכת וראייטי ומשקה חינם.
ההכנסות נתרמו לוראייטי כמובן .ניסיון נחמד
שהצליח .גויסו קרוב ל 4000 -שקלים!

תערוכת אמנות יוצאת דופן נפתחה ב1.9.10 -
במתחם התחנה ,בת”א .זוהי תערוכת הציורים
על מקררים הראשונה בישראל .בין האמנים:
אורי ליפשיץ ,ערן שקין ,יובל שאול ,ציבי גבע,
דודו גרשטיין ,דני בק ,יסמין רונאל ,תמר שקין,
קרן שפילשר וגיורא אלקסלס.
האמן יובל שאול בחר להדפיס על המקרר את
ברכת המזון ,במין מדבקות מיוחדות שאייר:
יובל שאול“ :הסתכלתי על היצירה כאל קונספט,
אין מצב שמי שייפתח את המקרר לא יקרא חלק
מהתפילה היפה
הזו .מקרר הוא כמו ארון קודש של אוכל ,למעשה מקרר הוא
בין הדברים היחידים בעולם שכשאנחנו פותחים אותם הם
מאירים אלינו ,וזה נראה לי מקסים לעשות את המקרר כהיכל
קטן של אוכל ,כשאוכל זה הדבר הבסיסי ביותר שיש לאדם".
קרן שפילשר בחרה להשמיש את המקרר ,ולעשותו משהו
שיש לו חיים“ .במקום שהמקרר סתם יעמוד וישתוק ,החלטתי
לעשות אותו כמו חוברת צביעה לילדים.
הדפסתי על המקרר קווי מתאר לצביעה ,שכל הילדים שישהו
בחדרי ההמתנה בבתי החולים יוכלו באמצעות טושים מחיקים
לצבוע אותו שוב ושוב .הרעיון מבחינתי שלמקרר תהיה רוח
חיים כל הזמן"..
היצירות תועברנה ל 11-חדרי פעילות והעשרה לילדים ,שהקימה
“החברה לישראל" בשיתוף עם “וראייטי" ישראל ,במחלקות
הילדים בבתי חולים ברחבי הארץ .הפעילות הינה תרומה של
חברת ברימאג ו LG -לילדי וראייטי.

 .3פעם שלישית גלידה
לכבוד ראש השנה תשע"א פתח בנק הפועלים
את שעריו והזמין את הקהל הרחב ל"בית פתוח
לעמותות".
במסגרת תרומתו לקהילה ,התגייס הבנק ,זו השנה
החמישית ברציפות ,והעניק במה לכ 33 -עמותות
מרחבי הארץ ,שהציגו למכירה את פרי יצירתם
של ילדים ,בני נוער ,מבוגרים וחברי העמותות.
אורי גוטליב ,אסתי גינזבורג ,שירז טל ,מרינה קבישר,
מלכות היופי  ,2010שירי מימון ויעל גולדמן ,מכרו
גלידת יוגורט בדוכן וראייטי בעשרים שקל המנה,
ומהר מאד הותירו את כל הקופסאות ריקות.
תודה רבה לכל הידוענים שמלווים אותנו בפעילויות שלנו!

 .4אופרה אחרת
ב 26.10.10-בבית האופרה ,במשכן לאומניות הבמה בתל אביב ,התקיים ערב גאלה חגיגי של
להקת המחול האמריקאי במיטבו“ :אלווין איילי" .כל הכרטיסים שהוקדשו ל"וראייטי" ישראל,
אזלו תוך ימים ספורים מרגע הוצאתם למכירה!
על ההפקה אחראים צמח-עופר הפקות בע"מ ואנו מוסרים תודה גדולה על ערב נפלא
ומהנה.
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וראייטי בספורט

 .5מזל טוב

סוף עונת המלפפונים

סטימצקי יחד עם “וראייטי" ישראל ,ממשיכים בשיתוף פעולה הדוק ומבורך
למען ילדנו היקרים .במהלך החודשים אוגוסט -ספטמבר ,עלינו עם מוצר ייחודי
שלא היה קיים קודם לכן ,בסל קו הקופות של הרשת .מדבקות יומולדת עליזות
וצבעוניות ,שמשמשות ככרטיסי ברכה .וזוהי הזדמנות להודות לכרמל קושניר
שעיצבה את המדבקות בהרבה אהבה וטעם טוב!

ברכות למכבי תל אביב על פתיחת העונה
המוצלחת .מי ייתן והמאמן החדש ייקח אתכם
למקומות נפלאים ולהישגים מרשימים.
ברכות גם למכבי חיפה על החזרה לכר הדשא,
מחזיקים לכם אצבעות ומאמינים בכם.

מה בצינור
 .1סיכת לב הזהב 2010-

את סיכת לב הזהב החדשה בדמותו של
יוגי הדוב ,נשיק
בחג חנוכה
 .2010גם השנה
המבצע יתקיים
ברשתות שופר
סל ,אופיס דיפו
ותיאטראות בינ"ל
(ברחבי קופות בתי
הקולנוע) .מחיר סיכה ₪10

 .2סביבונים-

הצורפים מזמינים אתכם להאיר את הבית
ואת הלב בחנוכה .בכל רכישה של סביבונים
או חנוכיות תועבר
בשמכם תרומה
שתאיר את החג
לילדי "וראייטי"
ישראל.

 .3חברת
ניאופלם-

הקשר עם "וראייטי" ישראל ממשיך! בקרוב
תצא חברת נאופלם עם ליין חדש של מגשי
חיתוך מאוירים ברשתות השיווק ברחבי
הארץ .חלק מההכנסות יועבר כתרומה לילדי
"וראייטי" ישראל.

תודה
מיוחדת:

תודה גדולה גם לרשת סטימצקי על קשר הדוק ופורה עם “וראייטי" ישראל,
וכמובן לכל מי שמאמין בפועלנו ורכש את המדבקות.
בימים הקרובים ,ילדי “וראייטי" ישראל ייהנו מתרומה של קרוב ל₪100,000-
משיתוף פעולה זה.

 .6נגיעה אישית
דניאל עמית ,בן  ,13אשר בגיל שנתיים וחצי
אובחן כסובל מאוטיזם קשה לקח חלק בתערוכת
המקררים של . LG
דניאל בחר לצייר על המקרר ילד שפורץ מתוך
חומה כשבחלק העליון של החומה מצוירת עין
גדולה מאד המשקיפה על הילד .דניאל פירש
את יצירתו כשילוב בין מחווה ל THE WALL -של
פינק פלויד ,שהוא מאד אוהב ,לבין הרצון שקיים
בו לפרוץ את החומה הפרטית שלו.

בראיון עם קובי מחט אמר דניאל שהציור בעצם
משקף את הרצון הקיומי שמקנן בו:
“אני רוצה שהילדים בכיתה שלי יצליחו לראות
את דניאל האמיתי מעבר לחומה שמסתירה אותו
או שאני אצליח יום אחד לשבור את החומה הזו
שמבודדת אותי משאר האנשים"...
בימים אלו ,דניאל גם מוציא סינגל לרדיו ,מין
גרסת קאבר ל"הכניסיני תחת כנפך".
השיר מספר על הבדידות שלו כמו שהוא חווה אותה ביום יום .הנה כמה ממילות השיר:
“כשכולם צוחקים אני צועק ,וכשהם צועקים אני בכלל שותק .הם מדברים ,אני עוצם את
העיניים ,מדבר עם עצמי בשפה משלי ,מוציא החוצה רק מילה או שתים ,הייתי רוצה שישמעו
אותי ,התשמע קולי?...
אנו גאים בדניאל ומאחלים לו שיצליח להשמיע את קולו ולהתחבר לעולם דרך יצירותיו.

לבת שבע ומשה
בובליל שחגגו בר
מצווה לבנם ,בן בובליל ,באירוע שהוקדש
כולו כתרומה לילדי "וראייטי" ישראל.

עזרו לנו לעזור להם
לתרומות לחצו על הקישור הבא

להצטרפות לרשימת
הדיוור שלנו

לעזור בלחיצה אחת קטנה

לחץ כאן

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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