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שנה של סיוע
לילדים וצעירים

דבר המנכ”ל
חברים יקרים,
אנו שמחים לפתוח את שנת  ,2010ואיתה לחנוך את ה e-newsletter -הראשון שלנו.
השנה ימלאו לפעילות וראייטי  43שנים .בשנים אלו נהנו מתמיכתו של הארגון עשרות אלפי
ילדים ובני נוער ,בעלי צרכים מיוחדים.
מדי שנה מתווספים עוד ועוד ילדים אשר זקוקים לנו .ילדים אלו ומשפחותיהם ,אשר מנסים
בכל בוקר מחדש לשרוד את היום ,זקוקים לעזרה בכל הקשיים הפיזיים והנפשיים שסובבים אותם,
ובהגשמת הפוטנציאל האישי.
אחת לחודשיים נביא אליכם את חדשות וראייטי ,כדי לעדכן וליידע אתכם על הפעילויות והיוזמות
בהן אנו נוטלים חלק .אם לכם יש מחשבה או רעיון נוספים ,שיסייעו לנו להמשיך ולשפר את איכות
חייהם של ילדים אלו ,נשמח כמובן לשמוע בהקדם .תודה לכם על תמיכתכם בנו.
שתהיה לכולנו שנה אזרחית חדשה טובה,
שלכם ,ריקי אריאל

וראייטי בהאיטי
כנשיא וראייטי העולמי לשעבר ,וחבר מועצת המנהלים של הארגון העולמי ,קיבלתי דיווח מארה”ב,
על משלחת של וראייטי העולמי אשר תסייע לילדי האיטי ,בבירה פורט-א-פרינס ,בטיפולים רפואיים
וציוד רפואי ,בראשותו של ד”ר בן פרדריק אחד מהמומחים הרפואיים של וראייטי העולמי ,והמרכז
הרפואי הלאומי של מדינת פנסילבניה.
וראייטי העולמי ,הארגון אליו משתייך גם “וראייטי” ישראל ,מסייע לילדים ב 54-מדינות בעולם,
וגייס במהלך השנים ( $ 1.800.000.000מיליארד ושמונה מאות מיליוני דולר) לטובת ילדים בעולם.
“וראייטי” ישראל ,הוא אחד הסניפים המצטיינים של הארגון העולמי ,ומסייע לעשרות אלפי ילדי
ישראל בעלי הצרכים המיוחדים.
בברכה חמה,
עו”ד אורי סלונים ,יו”ר “וראייטי” ישראל

חבר ירוק עם לב זהב
סיכת לב הזהב  ,2010השנה בכיכובו של קרמיט הצפרדע .מבצע “סיכת הזהב” הוא אחד הסמלים
היותר בולטים של וראייטי .השנה ,בפעם ה  17 -ברציפות ,מציע ארגון וראייטי למכירה את הסיכה,
כשכל ההכנסות ממכירתה מועברות לטיפול בילדי וראייטי.
בשנים האחרונות נעשה עיצוב הסיכה סביב דמויות הלקוחות
מסרטי ילדים אהובים .סיכות מיקי מאוס ,אי.טי ,שרק וספיידרמן
תרמו להעלאת המודעות של עבודת וראייטי ,והצליחו לגייס
מיליוני דולרים ,שהגיעו לעזרת ילדים רבים ברחבי העולם.
השנה נבחר חברנו הירוק ,קרמיט ,לקשט את הסיכה ,וזאת
בכדי להוסיף את ההזדהות “הירוקה” של וראייטי עם ערכי
איכות הסביבה.
עלות הסיכה הינה  ,₪ 10ורכישתה מסייעת במימון עלות טיפולים
ורכישת עזרים לילדי וראייטי ישראל.
הסיכות ניתנות להשגה – www.variety.co.il
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רוקדים למען
ילדי הזהב
אירוע ההתרמה השנתי של וראייטי יתקיים
השנה ב 14-בפברואר ,וכמדי שנה ,ישודר
ב”רשת”  -זכיינית ערוץ  ,2בשידור חי.
השנה ,הערב מופק בסימן “שרים ורוקדים
למען ילדי הזהב” במסגרת התוכנית “רוקדים
עם כוכבים”.
כל כוכבי ורקדני “רוקדים עם כוכבים” ישתתפו
בערב ,וכן אנשי ציבור ,אנשי טלוויזיה ,ידוענים
וזמרים שיבצעו דואטים בשידור חי ,לראשונה
במיוחד למען ילדי וראייטי.
הערב מופק בחסותם של  013נטוויז’ן ,מי עדן,
סופר פארם ,דואר ישראל ,בייגל בייגל ,קפנטו
ופורום פילם .כל ההכנסות הן כמובן קודש לוראייטי.
כרטיסים ניתן לרכוש במשרדי וראייטי
בטלפון  ,03-6447201פקס 03-6447203
אימייל variety@bezeqint.net

לאחרונה בוראייטי...
 .1החברה לישראל ,בשיתוף עם וראייטי ,מובילה פרויקט
להקמת חדרי משחק ופעילות בבתי חולים ברחבי
הארץ.
החברה לישראל ,בשיתוף עם וראייטי ,השיקו פרויקט ארצי להקמת חדרי פעילות ,משחק,
העשרה ופנאי לילדים המאושפזים ובני משפחותיהם ,ב 12-בתי חולים ברחבי הארץ .חדרי
הפעילות יאפשרו לילדים המאושפזים המשך התפתחות לימודית ,רגשית וקוגניטיבית ,יעודדו
אותם לתת ביטוי לרגשותיהם ,וישמרו על רצף חינוכי ועל קשר עם המסגרת החינוכית בקהילה.
עד עתה נבנו:
 חדר מציאות מדומה לכושר גופני בבית חולים אלין  חדר קולנוע חדש בבית חולים סורוקה,
הממוקם בחטיבת הילדים החדשה  שופץ בניין אשפוז יום ילדים באסף הרופא  הוקם
מרכז שיקום במכון לפיזיותרפיה ילדים בבי”ח “דנה דואק” לילדים  במרכז הרפואי תל אביב
ע”ש סוראסקי הוקמו שני חדרים במסגרת הפרויקט :חדר משפחה וספרייה מרכזית – שניהם
במחלקת ילדים ,במרכז הרפואי המשולב ע”ש שיבא תל השומר  חדר גרייה וחדר משפחה
במרכז הרפואי רעות.

 .2מועדון הסרט הטוב
וראייטי בשיתוף עם תיאטראות בינלאומיים משיקים את מועדון
הסרט הטוב .ב 27.12.09-נערכה הקרנת הבכורה הראשונה,
בקולנוע יס פלנט ברמת גן.
הסרט הנבחר היה  ,NINEבכיכובם של דניאל די לואיס,
פנלופה קרוז ,סופיה לורן וניקול קידמן .ערב זה התאפשר
באדיבותם הרבה של תיאטראות בינלאומיים .תודה מיוחדת
למשפחת גרידינגר.
בקרוב נפרסם פרטים לגבי ערב בכורה נוסף.

 .3שתי קבוצות חדשות של צופי וראייטי נוספו השנה

מרכז וראייטי ירושלים
מרכז וראייטי ירושלים ,המהווה בית חם לילדים
בעלי צרכים מיוחדים ,העניק בשנת 2009
שירותים לכ 800-ילדים מדי שבוע .המרכז מפעיל
משחקיות ,גני ילדים ,מועדוניות ומרכזי צמיחה.
הגידול המרשים ביותר במספר הילדים
המטופלים ב 2009-בוראייטי ירושלים ,התבצע
במכון להתפתחות הילד ,המעניק אבחונים
דידקטיים ,שעורי הוראה מתקנת וטיפולים
רגשיים לילדים עם לקויות למידה.

“צופי וראייטי ישראל” היא תנועת נוער
שפיתחו הצופים בשיתוף עם ארגון
וראייטי ,אשר במהותו ,ילדים ,בעלי
צרכים מיוחדים ,עוברים פעילויות
משותפות עם מדריך צמוד ,ללא
צורך לצאת מהבית .הילדים עוברים
את הפעילויות מול המחשב הביתי,
פעם בשבוע ,באמצעות האינטרנט.
בכל קבוצה משתתפים מדריך קבוע
ועד שבעה ילדים .במשך שאר השבוע
הילדים יכולים ליצור קשר ,אחד עם
השני ,באמצעות הפורום המיוחד שנפתח
עבורם.
פעילות זו מאפשרת מסגרת ערכית-חברתית לילדים ,שעד עכשיו לא זכו לקחת חלק בפעילויות
יומיומיות של ילדים בריאים .הפרויקט זוכה להתעניינות גדולה ,ומעבר לקבוצות שכבר קיימות,
הוספנו השנה שתי קבוצות .אנו מוקירים את המדריכים ובני הנוער ,שפותחים את ליבם ,ומקווים
שנוכל במהלך השנה לפתוח קבוצות נוספות.
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וראייטי בספורט
חדש  -מועדון הכדורגל מכבי חיפה פורש את
חסותו על ילדי וראייטי .במסגרת האימוץ ,יעמיד
המועדון את אתר הקבוצה והאוהדים לרשות
וראייטי ,כשחלק מן ההכנסות ממכירת מוצרי
המזכרות של המועדון ,ייתרמו לילדי וראייטי.
כמו כן המועדון יארח את הילדים במשחקים
והאירועים השונים ,לאורך השנה .אחת מאלו
שכבר זכתה ליהנות משיתוף הפעולה המבורך
הזה היא שילת אלקיים בת השש.
ב 5.12.09-נערך משחק בו אירחה מכבי חיפה
את קבוצת בני סכנין באצטדיון העירוני בחיפה.
שילת ,בעלת לקות שמיעה ,ומעריצה מושבעת
של קבוצת מכבי חיפה זכתה ,בנוסף לצפייה
במשחק ,גם בפגישה אישית עם השחקנים,
ואף דרכה על כר הדשא.
השמחה הזו וה”חיבוק” הזה  -הם בדיוק מה
שילדים אלו זקוקים לו כדי להמשיך במאבק
היומיומי שלהם .אנו מודים למועדון הכדורגל
מקרב לב.
“היה לי כיף מאוד במשחק ובמיוחד היה לי
כיף לעלות על הדשא” שילת על המגרש.

 .4ערוץ  Eואתר  Eonlineיחד עם אתר הקניות,
Ynet-shopערכו מכירה פומבית למען ילדי וראייטי
ב 27.10.09-נערכה מכירה בה הוצעו לקהל חפצים אישיים של
ידועני ישראל ו”חוויות פרטיות” עם אנשי הבידור בארץ ,במטרה
לעזור לילדים ובני נוער בוראייטי .למקום הראשון במכירה הגיעה
ארוחת ערב פרטית אשר תרם השף שגב משה בשווי .₪ 3,500
עוד מהפריטים שנמכרו באותו ערב :בגד הים של בר רפאלי,
אותו לבשה לצילומי המגזין ספורטס אילוסטרייטד ,שייט פרטי
עם השורד הכי חתיך נועם טור ,משחק מול הטניסאי אנדי רם,
הנעליים של נינט וחגורת המזל של מאיה בוסקילה.

דרכים נוספות להשפיע

”.1אמץ ילד”

כידוע לכם ,ארגון וראייטי ישראל ,דואג לילדים רבים משכבות סוציואקונומיות נמוכות ,הסובלים
מנכויות קשות ,ואין ביכולת משפחתם לעמוד במימון ההוצאות הרבות והיקרות מנשוא ,החל
מכסאות גלגלים ,פיזיותרפיה ,מטפלות ועד טיפולים רפואיים הכרחיים.
ילדים אלו ומשפחותיהם זקוקים לעזרתכם ,ולו בכדי להקל עליהם לשרוד את יומם הקשה
ואת הקשיים הרבים ,הפיזיים ,הנפשיים והכספיים .הפרויקט מאפשר לכם “לאמץ” את אחד או
יותר מילדי וראייטי למשך שנה ,על ידי תרומה חודשית של  .₪ 500התרומה תועבר במלואה עבור
הילד אותו בחרתם ,תוך פיקוח צמוד ,כפי שמקובל אצלנו.

 .2לצייר באהבה

מכבי תל-אביב
העונה ,אנו חוגגים  16שנה לשיתוף הפעולה
המרגש בין וראייטי ישראל למועדון הכדורסל
מכבי ת”א ,במסגרתו מקבל אחד מילדי וראייטי,
לפני כל משחק יורוליג ,כדורסל חתום על ידי כל
שחקני הקבוצה ,כאשר הוא מלווה על ידי יו”ר
וראייטי ,עו”ד אורי סלונים ,וזוכה להצטלם במרכז
המגרש עם אחד השחקנים בכחול צהוב.

רשת חנויות סטימצקי מציעה לקהל הרחב
מארזים מקושטים של עפרונות צבעוניים,
אשר ההכנסות ממכירתם מוקדשות למען
ילדי וראייטי ישראל .עזרו לנו לצבוע להם
את החיים.

 .3לבשל עם הלב
בימים אלה נרקם שיתוף פעולה בין חברת נאופלם ישראל לוראייטי .נאופלם ,המייצרת ליין של
כלי בישול מעוצבים ,צבעוניים ובריאים ,תייצר לוראייטי סדרה בלעדית של מחבתות בצבע אדום.
אתם מוזמנים לרכוש במהלך חודש פברואר ,לקראת יום המשפחה ,את המחבת הבריאה במחירים
מוזלים ,במכירה הגדולה שתתקיים ברשת  ACEובעשרות נקודות מכירה נוספות בכל הארץ( .ניתן
להשיג בכל הגדלים) .חלק מההכנסות ייתרמו לוראייטי.

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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