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דבר היו"ר
יקירים אוהבי "וראייטי" ישראל,
אין תענוג גדול יותר מלראות את החיוכים על פניהם של הילדים של "וראייטי" בכל האירועים
הרבים בהם הם משתתפים ,שאתם מוזמנים לקרוא וליהנות על מעט מזעיר מהם בעלון מרגש זה.
אמנם מטרתנו העיקרית היא לסייע להם ביום יום במילוי צרכיהם הבסיסיים ושיפור חייהם ,אך
בצד מטרה חשובה זו ,אנו משתדלים גם לעשות להם "כייפים" והמון אירועים בהם הם מבלים,
מכייפים ,מופיעים בטלוויזיה ,במשחקי הכדורגל והכדורסל עם הכוכבים הגדולים שלהם ,ובכלל
מרגישים ומבלים ככל הילדים בישראל.
גם השנה ,הגענו לגמר המצטיינים מבין כל "אוהלי  -וראייטי" בעולם ,מארה"ב ,אירופה ,אוסטרליה,
ניו זילנד ועוד .הצטיינות זו שיש בה גם גאווה למדינת ישראל כולה ,ושפע הסיוע והפעילות שלנו,
באו בעיקר בזכותכם  -ידידינו ,תורמינו ואוהבינו אשר מסייעים לנו במשך כל השנה ,ומאפשרים
לנו להביא את הסיוע והחיוך לאלפי בתים של ילדים עם צרכים מיוחדים  -ועל כך תודה וחיבוק
ענקיים לכולכם!
תודה וחיבוק מיוחדים ,לידידי ושותף להנהגת הארגון  -אודי אנג'ל ולכל הנהלת ומועצת הארגון.
וכמובן עם הרבה הערכה ואהבה  -לצוות "וראייטי" ישראל ,בראשות ריקי אריאל ,עם החבורה
המופלאה הנושאת במאמץ היום-יומי הבלתי נלאה להביא להישגים הנפלאים-ובמיוחד לחיוכים!
שלכם,
עו"ד אורי סלונים
יו"ר "וראייטי" ישראל

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
חג הפסח מביא אתו תמיד משב של חירות לאומית ואישית ,והמשכיות מדור לדור.
אני שמחה שגם אנו ,בוראייטי ,יכולים להמשיך ולעזור לדור נוסף של ילדים נפלאים עם
צרכים מיוחדים.
בגיליון הנוכחי אנו משתפים אתכם במגוון הפעילויות שחווינו בחודשים האחרונים.
אני מבקשת להודות לכל אחד ואחת מכם על תמיכתכם בנו ,ומאחלת לכם פריחה
והתחדשות בכל אשר אתם עוסקים.
יחד נמשיך לעזור ולהצליח.
שיהיה לכולנו קיץ נעים ובטוח,
שלכם,
ריקי אריאל
מנכ"ל "וראייטי" ישראל
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שיתופי פעולה

לאחרונה בוראייטי

 10שנים ל'קלף הזהב"

 .1שרים למען ילדי הזהב

שיתוף הפעולה ההדוק בין "וראייטי" ישראל לPMI -
חוגג עשור עם "קלף הזהב" ,קלף אשר חותם את
חוברת מדבקות הכדורגל של הסופרגול ,הנמכרות
כל שנה לעשרות אלפי ילדים ברחבי הארץ .מחיר
מדבקת לב הזהב הינו  ,₪ 5וכל ההכנסות ממכירת
מדבקות אלו הן תרומה ישירה לארגון וראייטי.
אנו מבקשים להודות לבועז דקל ,מנכ"ל ,PMI
על השותפות והחברות לאורך שנים שמאפשרת
לנו ,מידי שנה ,לסייע לעוד ועוד ילדים עם צרכים
מיוחדים.

צבעים סוחפים
ב ,25/1/13-בפתיחה חגיגית הושקה תערוכת ציורים
של איש העסקים ,דן וקסמן ,אשר בשנים האחרונות
מבלה שעות רבות מול הקנבסים ומצייר.
התערוכה התקיימה בגלריה לאומנות עמליה ארבל
בתל אביב .בתערוכה "צבעים סוחפים" ,הוצגו
ציורים מקסימים ,אומנות רב שכבתית ועתירת צבע.
חלק מההכנסות ממכירת הציורים ,הועברו כתרומה
לילדי וראייטי.
תודתנו העמוקה ,מקרב לב ,על התגייסותו של דן
וקסמן למען ילדינו היקרים.

ערב ההתרמה השנתי החגיגי שלנו התקיים ב.13/3-
חברת "רשת" ,זכיינית ערוץ  ,2ייחדה יום שידורים
מיוחד למען ילדי וראייטי ,ששיאו היה בערב חגיגי
ומרגש במיוחד.
אבי קושניר הנחה את הערב וליוותה אותו בר רפאלי.
האירוע הופק ברוח התכנית הפופולארית "דה וויס"
והשתתפו בו המנטורים של "דה וויס"  -שלומי שבת,
שרית חדד ,אביב גפן ומתמודדי התכנית ,שולי רנד
ובנו ישראל בדואט נדיר ,עומר אדם ,נינט טייב ,קובי
אפללו ,ליאור סושרד ,עידן רייכל ועוד.
במוקד ההתרמה ,שנתרם ע"י חברת "הראל" ,סייעו
בהתנדבות לגייס כספים ,ירדן הראל ,סופי צדקה,
ענת הראל ,קובי מחט ,שרון כידון ,שי גולדן ועוד מאות
מוקדנים של חברת "הראל".
כוכבי הערב היו ילדי וראייטי .הסרטונים המרגשים
בהם הופיעו עם סיפוריהם האישיים ,ריגשו עד דמעות.
היה יום שידורים עוצמתי ,מרגש וחודר ללבבות.
אנו מבקשים להודות לכל התורמים ,שיחד תרמו
למעלה מ 6-מיליון .₪
תודה גדולה למשפחת המבורגר ולעובדי חברת
"הראל" .תודה ,מקרב לב ,ל"רשת" ,ל"קונסטנטין
הפקות" ול" URהפקות".
תודה מעומק הלב לנותני החסות שמלווים אותנו
שנה אחר שנה :מי עדן ,על סדרת הבקבוקים הורודים,
סופר-פארם ,קפנטו ,על עוגיות הלב ,ברימאג  -יבואני
" ,"BEKOחברת שיכון ובינוי ,פורום פילם ,חברת הראל.
תודה מיוחדת למשרד יחסי הציבור "שטרן אריאלי",
המלווה אותנו בהתנדבות זו השנה השישית.

 .2מעגלים לטובת ילדי וראייטי
גם וראייטי הצטרפה ל'עיגול לטובה' וכסף קטן משנה הרבה!
הצטרפו עוד היום ועגלו למען ילדינו היקרים .עיגול לטובה היא עמותה הפועלת לשיפור החברה
הישראלית באמצעות תרומות קטנות מאנשים רבים.
איך זה עובד? בכל קניה בכרטיס אשראי ,יעוגל סכום הקנייה לשקל הקרוב והאגורות שתעוגלנה
תיתרמנה במלואן עבור ילדי וראייטי.
רוצים להצטרף עכשיו? צרו קשר ב *6360-או באתר( www.igul.org.il :ובחרו בוראייטי תחת
תחום מוגבלויות).

מלכות הילדים

 .3וראייטי בנצרת

ימים גדושים עברו על  20המועמדות בתחרות
מלכת היופי לשנת  .2013המועמדות הגיעו למכללת
שילובים ,ונפגשו עם מדריכי המקום ועם הילדים
אשר עוברים טיפולים במקום ,למדו על שיטות

בתחילת חודש נובמבר ,באולם מלא עד אפס מקום ,התקיים בהצלחה גדולה האירוע הראשון
שלנו במגזר הערבי בנצרת.
שדרן הרדיו המוכר והוותיק ,זוהיר בהלול הנחה את הערב ,והשתתפו בו אמנים רבים שהופיעו
בהתנדבות .באירוע נכח גם ראש עירית נצרת ,מר ראמז ג'ראיסי ,ועוד אנשי ציבור ואנשי עסקים,
אשר כולם הביעו את התרשמותם מפעילות
הארגון למען הילדים.
במהלך האירוע הוגשמו חלומות לשני ילדי וראייטי:
מחמוד ,לקוי השמיעה ,אשר ביקש לרקוד עם
להקת דבקה מקצועית ,הוזמן לבמה ,והגשים
את חלומו.
אמל ,אף היא לקוית שמיעה ,קיבלה אורגן מתורם
אלמוני שנכח באולם ,על מנת שתוכל להגשים
את חלומה ללמוד לנגן.
אמל מורקוס ,הזמרת המפורסמת ,העלתה את
הילדה המופתעת לבמה ולאחר רגע של "הלם",

טל' | 03-6447201 :פקס | 03-6447203 :תבואות הארץ  ,3שיכון דן ,ת"א www.variety.co.il | 69546
81357-Variety newsletter bitz-0413

הטיפול השונות ,ואף התנסו ברכיבה על סוסים
ובאילוף הכלבים .המועמדות הביאו את החוויה
אליה נחשפו ,לקהילות שלהן :בנתניה מכרו את
סיכות לב הזהב במשחק כדורסל ,אחת המועמדות
ארגנה פעילות שבטית בצופים ,ומועמדת נוספת
ערכה את תכנית "מאסטר שף" בשכבת בית ספרה,
וגייסה תרומות עבור ילדי וראייטי .אנו מודים לבנות
היפות ,מקרב לב ,על התגייסותן הנפלאה.

נצמדה ברגש לזמרת הנפלאה ,וביחד שרו לעיני הקהל הנלהב.
הקהל באולם ,שרכש כרטיסים לערב זה ,התרגש
עד דמעות .בערב גויסו כ.₪ 100,000-
תודה גדולה לכל המתנדבות הנהדרות והמסורות
שלנו בנצרת ,על עבודתן המאומצת במשך כל
השנה .תודה לכל המתנדבים שהגיעו וסייעו
בהפקת הערב.
תודה מיוחדת לאוקי לב ולמשפחתה ,על הפקת
הערב ועל תרומתה להגשמת החלומות של
הילדים היקרים שלנו.

במסגרת השקת המכשיר החדש רכשה חב'
סמסונג ישראל ,לקראת חג הפורים 10,000 -
משלוחי מנות ,כתרומה לארגוני "וראייטי" ישראל
ו "אנוש" .למשרד וראייטי הגיעו מתנדבים רבים,
אשר הרכיבו את המשלוחים הטעימים.
תודה לחב' סמסונג על תרומתה לוראייטי בסך
.₪ 20,000

" .4כולנו מתגייסים"

פורים מתוק ומשמח

בתחילת חודש דצמבר השקנו ,בשיתוף עם יחידת "מיטב" וקרן לב"י ,מיזם חדש ומרגש בשם
"כולנו מתגייסים" .מטרת המיזם המיוחד הזה ,הוא לאפשר לילדי וראייטי בהגיעם לגיל  ,18אשר
מעוניינים ומתאימים מבחינה רפואית ,להתנדב לשירות חובה בצה"ל ,ולשרת בהתנדבות במגוון
תפקידים .באירוע ההשקה נכחו אנשי צבא בכירים מטעם "מיטב" ולב"י ,בני הנוער המתגייסים
ומשפחותיהם ,בני נוער שעומדים בפני גיוס ,ונציגי הנהלת וראייטי.
להקת חיל החינוך הופיעה ,והמתגייסים הטריים קיבלו מתנות מקרן לב"י ומוראייטי.
היה מרגש ביותר.

 .5הנרות הללו שאנו מדליקים
כמיטב המסורת ארוכת השנים ,קיימנו גם השנה ,את טקס הדלקת נר חנוכה במלון הילטון
ת"א .הגיעו לשמוח עם הילדים :נתן גושן ,לירן כוהנר ,עידן חביב ,עמית פרקש ,עדי כהן ,אנדי
רם ,שחר פאר ,נועם גרשוני ועוד.
תודה מקרב לב ,על החברות והאירוח ,למנכ"ל הילטון ת"א ,רוני פורטיס ,למנהל יחסי הציבור,
מוטי ורסס ,ולכל האומנים והמתנדבים שעזרו בהפקת ערב זה.

חגיגת פורים עם כלבים
וחתולים

אגודת צער בעלי חיים בת"א אירחה בפורים
כ 15-משפחות של ילדי וראייטי.
במסגרת הביקור נערכה למשתתפים תחרות
תחפושות וסיור במתחם האגודה .בנוסף ,הילדים
נהנו מפעילויות מיוחדות שאורגנו עבורם ומארוחת
צהריים .אנו רוצים להביע את תודתנו מקרב לב
על האירוח.

מעשים טובים בקניונים
ב 5-במרץ ,במסגרת "יום המעשים הטובים" ,קבוצת
גזית גלוב ישראל תרמה יום כייף ל 60-משפחות
"וראייטי" ישראל ,ב 3-קניוני  .Gהילדים נהנו מכניסה
למשחקייה ,ארוחות ,הפעלות ,סדנאות ובאולינג.
תודה רבה לקבוצת גזית גלוב ולצוות המארח
בקניוני .G

רצים ותורמים
זוהי השנה השנייה לשיתוף פעולה מבורך וספורטיבי
בין מועדון צהלה לוראייטי .מרוץ צהלה התקיים
ב 6 -באפריל .תודה רבה לצביקה רון ורם חזקיה
על פעילות נהדרת ,הירתמות למען ילדינו ותרומה
בסך .₪ 18,000

 .6לב הזהב לילדי הדרום
מבצע סיכת "לב הזהב" של וראייטי ,המתקיים מזה  20שנים ,הוקדש השנה למתן סיוע למאות
ילדים ,עם צרכים מיוחדים ,המתגוררים באזורי קו העימות .השנה הוטבעו דמויות הסרט "מפלצות
בע"מ" .מכירת הסיכה התקיימה במהלך חודש דצמבר ,ברשת סניפי השופרסל ורשת "יש"
וברשתות יס פלנט ורב חן.
תודה מקרב לב למנכ"ל השופרסל ,יצחק אברכהן,
ולחבר ההנהלה ומנכ"ל ת.י .תיאטראות בינלאומיים
בע"מ ,עמוס וולטש ,על שיתוף פעולה מוצלח
וארוך שנים.
סיכת לב הזהב הינה מותג וסמל של הזדהות
ואהבה ,עם ילדים בכלל ועם ילדי וראייטי בפרט.
את הסיכה ניתן לרכוש ב ,₪ 10 -ע"י יצירת קשר
טלפוני עם משרדנו או דרך האתר שלנו.

נגיעה אישית

שלום,
רציתי להודות לכם על הגשמת החלום שלי  -כשהטסתם אותי לטיול באנגליה ,ותודה על
האירוח המעולה במלון .זה היה כמו עוד נס של חנוכה בשבילי.
נהניתי מאוד בטיול במיוחד כשראיתי את המעבר חצייה של הביטלס ,שהם להקה שאני
מאוד מאוד אוהב ,וראיתי את בית המלוכה של המלכה וראיתי את הטקס של המצעד שעשו
לכבוד המלכה אליזבת .וגם הייתי מאחורי הקלעים של הסרט הארי פוטר וגם הסתובבתי
בלונדון .וצילמתי הרבה!!
היה לי מאוד כיף חוויה חד פעמית שלא אשכח ,ועל כך אני ממש מודה לכם.
בברכה
רון עידו ציון
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וראייטי בספורט

מכבי תל אביב

עונת היורוליג לקראת סיום ,ובמשחקי מכבי
אלקטרה ת"א נמשכת המסורת היפה וארוכת
השנים ,בה ילד וראייטי מלווה למגרש ע"י עו"ד
אורי סלונים ,יו"ר "וראייטי" ישראל ,מצולם עם
שחקני הקבוצה ,ומקבל כדורסל חתום.
אורי סלונים ליווה את שחר אוסטשגה ,בן ה,16-
הסובל משיתוק מוחין ועיוורון ,למגרש ,שם הצטלמו
כולם יחד עם שחקן הקבוצה .לשחר הוענק כדורסל
עליו חתמו השחקנים.
אנו מוקירים את מועדון אלקטרה מכבי תל אביב
ומודים על חברות ארוכת שנים.
זוהי הזדמנות להודות ליגאל מירון ,שלום ענסי ולכל
הצלמים ממכבי ,אשר שולחים לנו את התמונות
המרגשות.

צופי וראייטי
מתרחבים
פעילות צופי וראייטי נפתחה לשנתה הרביעית ואף
התרחבה .כיום פועלות ארבע קבוצות ותיקות בתל
אביב ,גבעתיים ,תל מונד וצור יגאל ,והשנה תיפתחנה
עוד ארבע קבוצות חדשות :חיפה ,ירושלים ,גני תקווה
ואור יהודה .חניכי וראייטי הגיעו השנה פעמיים לסניף
של הקבוצה שלהם ,לפעילות מיוחדת ,ובקיץ האחרון
השתתפו לראשונה מספר חניכי וראייטי במחנה קיץ.
פרויקט צופי וראייטי אף הוצג בכנס טד נוער עולמי,
ובאי הכנס נחשפו בשידור חי ,לפעילות הווירטואלית
של החניכים ,אשר דיברו על רגשותיהם מהפרויקט .בכנס השתתפו גם שתי מדריכות ,אשר ריתקו
את הקהל בחוויה האישית שלהן מהפרויקט.

הלב שלי עם ילדי וראייטי

פעילות ב"מגן"

במסגרת פרויקט "הלב שלי עם ילדי וראייטי"-
תכנית ערכית חינוכית ,שמטרתה ליצור מודעות
לארגון בקרב ילדים ובני נוער ,נערכה בביה"ס מגן,
במהלך חודש דצמבר פעילות מקסימה.
תלמידי כיתה ו' והמחנכת ,התחלקו לקבוצות
עבודה ,ותכננו לבדם תחנות הפעלה לכל תלמידי
ביה"ס ,כשהנושא היה המחשת המוגבלויות של
חלק מילדי וראייטי לכלל התלמידים.
הדגש היה על יצירת חוויה ,יחד עם עשיה ותרומה
למען ילדי וראייטי.

מעשים טובים
במשחק כדורגל
במשחק הכדורגל של מכבי חיפה ,ב"יום המעשים
הטובים" ,הגשמנו לאלקנה בן ה 12-וחצי חלום
אישי -לקבל מחשב נייד .את המחשב הנייד ,אשר
נתרם ע"י עופר לוי וארגון וראייטי ,העניק לאלקנה
יניב קטן ,קפטן הקבוצה.
אלקנה ,הסובל מניוון שרירים הובא למגרש ע"י
בני ושלומי המתנדבים ,כאשר החיוך לא סר מפניו,
ובלחש אמר כי הוא מאושר מאוד.
זוהי הזדמנות להודות למכבי חיפה על שיתוף
פעולה הדוק וחברות אמיצה ,מזה ארבע שנים ,בהן
מלווה ילד וראייטי אל המגרש ע"י אודי אנג'ל ,נשיא
וראייטי וראובן אבלגון ,חבר הנהלה ,המצטלמים
עם שחקני הקבוצה והילד מקבל כדור חתום.

וראייטי בצפון

חלום בלבן

רגע לפני שהורדמה ,לצורך בדיקה בבית החולים
רמב"ם ,הגשמנו ליסמין בת ה 4-חלום לקבל
מחשב נייד לבן .יסמין ספרה לנו כי היא אוהבת
הכל בלבן ,מחשב לבן ,שמלה לבנה ,ותכשיט לבן.
הזמנו את יסמין הקטנה לחדר בבית החולים
שם חיכתה לה עוגה לבנה ,שמלה לבנה ,שכמיה
לבנה ושרשרת פנינים לבנה ,וכמובן המחשב
הלבן.
על אף שהייתה בצום ומצב רוחה היה ירוד ,אורו
פניה של יסמין כשראתה את המתנות ,והחיוך
המקסים שלה המיס את ליבנו.
תודה לתיכון קריית חיים על תרומת המחשב ,תודה לכל התורמים הנפלאים על הפריטים והעוגה.
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היכנסו אלינו ל-

"החברים של וראייטי"

חברי הנהלת וראייטי :עו”ד אורי סלונים  -יו”ר ,אודי אנג’ל – נשיא ,ראובן אבלגון ,מירה אברך ,שלומית אלעד ,דוד אלפנדרי ,רו"ח אילן בירנפלד ,רו"ח חיים דושניק ,אברי דרנגר ,גדעון המבורגר ,עמוס
וולטש ,צביקה ימיני ,עו"ד נגה יציב ,רוני כהן ,גלית ליבר  -טויב ,עו"ד בועז נוה ,שלמה נחמה ,נדיר פאר ,צביקה פיק ,אבי קושניר ,רני רהב ,רו"ח שלמה רוטמן ,רו"ח אריה רפופורט ,עירית רפפורט,
ארז רול ,עמי שגיא ,רו"ח יואל שור ,ד"ר עדינה שמיר ,אורלי שני .חברי ועדת ביקורת :רו"ח דורון רונן ,רו"ח יוסי קליינר ,רו"ח ארז אכילוב
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