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דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
במלאת שנה לקיומו של הניוזלטר שלנו ,אנו מתכבדים להציג בפניכם עדכונים אחדים ובהם
תיאור הפעילויות שנעשו בוראייטי לאחרונה.
בחודש ינואר התקיים ערב ההתרמה השנתי שלנו .הערב היה מרגש ,פתח לבבות גדולים,
והראה שוב לכולנו אילו אנשים נפלאים ונדיבים יש בארץ שלנו.
בשם הנהלת וראייטי ,הצוות ,ובשמי ,אני מבקשת להודות על העזרה ,התמיכה ונדיבות הלב.
בטוחני כי הנושאים החברתיים קרובים לליבכם ,וכי תמצאו את הדרכים להמשיך ,לדרבן ולקדם
את וראייטי .בזכותכם ,נוכל להמשיך ולסייע לאלפי ילדים ובני משפחותיהם.
אחד הדברים שחיזקו אותי בערב הזה היו דבריו של סתיו ארואטי ,הלוקה בתסמונת שוסטן
(הפרעה גנטית-נדירה),ששיתף אותנו בתחושותיו וסיפר שהוא דווקא מרגיש ממש כמו כולם.
כשנשאל אור מה הסוד שלו הוא השיב" :אני חושב קדימה ,ואני לא נותן לשום דבר להפריע
לחשיבה שלי".
אני מקווה שכל ילד וילד של וראייטי ירגיש "ממש כמו כולם" ,ויצליח לחשוב כל הזמן קדימה,
ואנו ננסה לעשות הכל כדי שאכן ירגיש כך.
נשמח לקבל תגובות ,הצעות ורעיונות ,שיסייעו לנו להמשיך ולשפר את איכות חייהם של
הילדים ולעזור להם להרגיש כך.
חברים יקרים,
בחודש שעבר מלאה שנה לניוזלטר שלנו .אמנם בניוזלטר אפשר להזכיר רק קצת מ"פעימות
הלב" של העשייה שלנו ,אבל התגובות החמות שקיבלנו ליוזמה ,מעודדות אותנו להמשיך
ולהפיק את הניוזלטר.
אנו מודים לכם על תרומתכם להצלחת הפעילות .מי ייתן וגם בעתיד תימשך העשייה החברתית
והנתינה הקהילתית ,היוצרות עבור כולנו חברה טובה יותר ועתיד טוב יותר.
יו"ר "וראייטי" ישראל ,עו"ד אורי סלונים ,ואודי אנג'ל ,נשיא "וראייטי" ישראל ,מבקשים באופן
מיוחד למסור לכם את תודתם האישית על תרומתכם ועל התנדבותכם .תבורכו!
בברכה חמה וחג אביב שמח,
ריקי אריאל
מנכ"ל “וראייטי" ישראל

לאחרונה בוראייטי...
 .1רוקדים עם כוכבים
אירוע ההתרמה השנתי נערך גם השנה במסגרת "רוקדים עם כוכבים".
אבי קושניר ,הילה נחשון והידוענים הרוקדים ליוו את המשדר באהבה גדולה.
הערב נפתח בסיפורו המרגש של רון ,בן עשר וחצי ,שנפגע עקב זיהום בדם בהיותו בפגיה ,הוא
שיתף אותנו בחלומו להיות וטרינר ויחד עם אורנה בנאי הם הגשימו את חלומו ליום אחד.
בהמשך אבי קושניר ,יחד עם קובי אפללו ,שרו דואט
"ים של רחמים".
הילדה אוראל ,עיוורת מלידה ,נפגשה עם רוני דלומי,
אותה היא מעריצה ,וריגשה כשסיפרה שהיא מרגיעה
את עצמה שיש לה רק מגבלה אחת ,שהיא עיוורת,
חוץ מזה היא יכולה לעשות הכל ,לשיר לכתוב ,וכו'.
דניאל ,המוגדר כאוטיסט נכנס לליבנו כשתיאר את
הקשיים החברתיים שהוא מצוי בהם.דניאל ,שנראה
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דוקטור דוליטל

במסגרת פרוייקט הקמת המועדוניות בבתי
חולים בארץ,בתרומתה האדיבה של החברה
לישראל בשיתוף עם "וראייטי" ישראל ,נתרמו
כמיליון שקלים למערך הילדים במרכז הרפואי
'הלל יפה' שבחדרה.
הקונספט הייחודי ,שנבנה עבור מערך הילדים,
כלל עיצוב על ידי הד שמואלי בנושא טבע ,חיות
ועולם מים ,מתוך מחשבה ליצור סביבה נעימה
ידידותית ובלתי מאיימת לילדים,המגיעים לקבל
טיפול ולבני משפחותיהם.
אודי אנג'ל ,נשיא וראייטי ישראל ,סיכם את
החוויה" -יש כאן הרגשה של פארק חיות וגן
משחקים ,ולא של תרופות ובית חולים".

ומתנהג כילד רגיל ושר בכישרון רב ,נפגש עם אביב
גפן ,ושבה את ליבנו בדרך בה התחבר אליו.
אביב אמר שהוא לגמרי מבין את דניאל ואת
ההצפה הרגשית שהוא נתון בה.
הוא התעודד מחברתו של דניאל ,שאוהבת אותו
ונפגשת איתו ,למרות הקשיים ושיתף אותנו שהוא
מזדהה עם התחושות של דניאל ,ושכל מה שצריך
זה למצוא מישהו שיאהב אותך ויבין אותך ,כמו
ששני אשתו מבינה אותו.
דניאל קיבל גיטרה אקוסטית במתנה ,והזמנה
מאבי סינגולדה להתארח במופע שלו ,שהיה
מרגש ומוצלח ביותר.
אנו רוצים להודות לכל התורמים שתרמו יחד סכום של
כ!₪ 6,500,000-
תודתנו העמוקה לאמנים ולילדים שהופיעו ,וכמובן לילדי
וראייטי ומשפחותיהם שהגיעו.
תודה גדולה לזכיינית” רשת" ,ל "גיל-הפקות" ולמשרד יחסי
הציבור שטרן-אריאלי.

וראייטי בצפון
" .1גיבורי על"

איליא ואריאל בני ה 6-וה 5-ובני משפחותיהם,
זכו להפוך לגיבורי על ליום אחד.
איליא מכפר יסיף החל את יומו בכנסיית
הבשורה בנצרת ,לאחר מכן המשיך ל"מסע
"קניות של באטמן ,ספיידרמן וצבי הנינג'ה
ולסיום נסע עם משפחתו לקניון שבעת
הכוכבים בהרצליה ,שם חבר לאריאל מאור
עקיבא ,שהיה מאושפז וקיבל חופשה ליום אחד
להגשמת חלומו .אריאל ,ערך גם הוא מסע
קניות של מוצרי "גיבורי
העל" והגיע לקניון ,ושם
ציפתה לשניים הפתעה
גדולה ,ספיידרמן
בכבודו ובעצמו הופיע
בפניהם.

 .2מחשב לאוהד

אוהד בן ה" ,16-נער וראייטי" המשותק בפלג
גופו התחתון ,חלה לאחרונה גם בשחמת
הכבד .אוהד סיפר לנו כי היה רוצה מאוד
לקבל מחשב נייד שיאפשר לו להיות מחובר
לחבריו ולעולם ,בעת אישפוזו בבית החולים,
ובעיקר לקראת יציאתו לניתוח מסובך בחו"ל.
אחר הצהריים הפתענו אותו בביתו עם מחשב
חדש ומשוכלל שנרכש
בעזרתם של תורמים
נדיבים.אוהד הודה
בחיוך גדול בהתרגשות
רבה לכולם.

תודה גדולה לספונסרים שלנו :למי עדן על הוצאת סדרה
מיוחדת של הבקבוקים ,שעליהם היו מצויינים חלומות הילדים,
לבייגל בייגל על הלבבות המלוחים ,ולקפה נטו על המארזים
הלבביים ,לנטויז'ן  ,013לחב' ברימאג -יבואני  ,LGלסופרפארם,
לפורום פילם ,לאור סיטי ,וליס פלנט.

 .2יוגי מזהב
מבצע "סיכת לב הזהב" של וראייטי ,הוא מבצע הדגל של הארגון ,וזוהי השנה ה18-בה מציע
הארגון את הסיכה למכירה ,כשכל ההכנסות מועברות לטיפול בילדי וראייטי.
ניתן היה לרכוש את הסיכה ברשת השופרסל ,רשת אופיס דיפו ובקופות הקולנוע של תיאטראות
בינ"ל .תודה מיוחדת לרשת השופרסל שכמידי שנה,
מגייסת את כל סניפיה ועובדיה להצלחת המבצע.
כפי שנעשה בשנים האחרונות ,עיצוב הסיכה נלקח
מסרטי ילדים אהובים .סיכות קרמיט הצפרדע ,מיקי
מאוס ,אי.טי ,שרק וספיידרמן תרמו להעלאת המודעות
של עבודת וראייטי ,והצליחו לגייס מיליוני דולרים,
שהגיעו לעזרת ילדים רבים ברחבי העולם.
השנה נבחר יוגי הדב לקשט את הסיכה ,דמות אהובה
וידועה משנות ה.60-
סרט חדש בכיכובו יגיע לארץ בקרוב.
עלות הסיכה הינה  ,₪ 10ורכישתה מסייעת בהשתתפות
במימון עלות טיפולים
ורכישת עזרים לילדי וראייטי ישראל.
הסיכות ניתנות להשגה באתר הארגון www.variety.co.il

 .3שאלה של סטאטוס
בשעה טובה נפתח עמוד בפייסבוק לארגון וראייטי" -החברים של וראייטי" ,וכבר הוא מונה
למעלה מ 4,000 -חברים .כל מי שמעוניין ,יכול לפסבק ולהתעדכן בנעשה בעמותה ,באיזו
דרך אפשר להתנדב ,איך תורמים ואיך ניתן להיעזר על ידינו ,ועוד...
אנחנו מחכים לכם בפייסבוק!

טל' | 03-6447201 :פקס | 03-6447203 :תבואות הארץ  ,3שיכון דן ,ת"א www.variety.co.il | 69546
75547-Variety Newsletter-0411

וראייטי בירושלים
כי האדם עץ השדה

כחלק מהדגש השנתי על נושא איכות הסביבה
 המאפיין השנה את תכניות הלימוד ,הגיעוילדי וראייטי והוריהם לכבוד ט"ו בשבט למרכז
וראייטי לשתול שתילים.
הילדים הכינו מיכלים לשתילה מבקבוקים
ממוחזרים ,אותם קישטו טרם השתילה.
השתילה כללה הוספת אדמה והכנסת השתיל.
בקבוצת התינוקות הוסיף צוות הגן פרח
מקרטון שבמרכזו תמונת הילד .הפעילויות
כללו גם לימוד וביצוע שירים לחג ,ציורים,
הצגה וחוגי יצירה.
ראש העירייה הגיע אף הוא לפעילות ,והשתתף
יחד עם ילדי גן "ארז" בטקס נטיעת עץ לרגל
ט"ו בשבט.
הילדים גילו התרגשות רבה במהלך המפגש
עם ראש העירייה ,וניכר היה שגם הוא היה
נרגש .ראש העיר גילה עניין רב בפרטי
הפעילות של מרכז וראייטי ירושלים ,ציין את
הערכתו להתפתחות המוסד וגיוון שירותיו
והבטיח להיות שותף ,באופן אישי ,יחד עם
אגפי העירייה ומחלקותיה ,לאיתור והבטחת
אמצעים ותקציבים ,הנחוצים להמשך פעילות
המרכז ושירותיו.
במרכז וראייטי ירושלים ,הגן של ילדי הגנים
מתחיל עכשיו לפרוח ,והגגות כבר לגמרי
ירוקים...

 .4חנוכה בוראייטי
הדלקת נר ראשון של חנוכה נחגגה על ידי ילדי
וראייטי עם מפורסמים רבים ,בטקס מרשים במלון
הילטון .על הברכות היה אחראי הזמר משה פרץ
בקולו המסלסל.
עוד הגיעו לברך את הילדים השחקנית מלכת
היופי שביט ויזל ,עדי הימלבלוי ,גיא גיאור ,מרינה
קבישר ,שירז טל והקוסם ליאור סושרד .תודה
למנהל הילטון ,רוני פורטיס ,ולדובר מוטי ורסס לכל
האומנים והמתנדבים שעזרו בערב זה.

 .5נגיעה אישית
חולמת בסלנג צה"לי
ערבה שנולדה לפני  18שנה במשקל  800גרם נקראה על שם המסוק הצבאי "ערבה",
בו הוטסה לקבלת הטיפול הרפואי שהציל את חייה.
ערבה סובלת משיתוק מוחין ומבעיות בהורמון
הגדילה מה שהשאיר אותה ,נכון להיום ,בגובה
של  143ס"מ.
כשהגיע אליה הצו הראשון הבינה מהר מאד
שמבחינת צה"ל אין לה מה לחפש בצבא .ערבה
שהיא בת למדריכת חילוץ והצלה ,ונכדה לסגן
אלוף ,החליטה שהיא לא מוותרת בכזו קלות .היא
הגיעה לוועדה רפואית בבאר שבע שם הסכימו
לדבר איתה על התנדבות ,אבל ערבה לא אהבה
את זה .היא רצתה לשרת שירות צבאי ומלא.
לפני כמה שבועות יצרו נציגי עמותת "וראייטי"
ישראל קשר עם ערבה ,וכששאלו אותה איזה חלום
תרצה להגשים ,ביקשה להיפגש עם הרמטכ"ל
דאז גבי אשכנזי.
לאחר מפגש של כחצי שעה נתן לה הרמטכ"ל את
הבטחתו,כי תוכל לשרת בצה"ל ,ואף הפגיש אותה
עם דובר צה"ל לשם היא חולמת להגיע.
לסיום העניק לה הרמטכ"ל את מטבע הרמטכ"ל,
והציע לה להביא אותו איתה למעמד גיוסה לצה"ל

מה בצינור
 .1לבבות במטבח

שיתוף הפעולה עם
נאופלם ממשיך ,והפעם
סדרה חדשה של קרשי
חיתוך החדשה בעיצוב
מיוחד עם לבבות ולוגו
עמותת "וראייטי"
ישראל.
משטח החיתוך החדשני
מבית "נאופלם" משתבח בהגנת המייקרובן
הייחודית ,שמקנה לקרש החיתוך הגנה
אנטי-בקטריאלית ,ומונעת התפתחות של
חיידקים ,עובש ,טחב ,כתמים וניחוחות לא
נעימים ,לצד שמירה על בריאות השימוש
לאורך זמן.
על כל רכישה של קרש החיתוך מתחייבת
"נאופלם" להעביר תרומה לתוכנית "אמץ
ילד" של ארגון וראייטי.
פרטים והזמנות :אתר האינטרנט
.www.neoflam.co.il

 .2יופי פנימי

ב 12-לחודש מאי
תיערך תצוגת אופנה
של המעצבים גדעון
אוברזון וקארן אוברזון
למען וראייטי.
ניתן לרכוש כרטיסים
במשרדי "וראייטי"
ישראל ,בטלפון 03-
 6447201או בפקס
 ,03-6447203בעלות של  ₪ 180לכרטיס.

מתחדשים

אנו שמחים לבשר כי אתר וראייטי החדש
יושק בחודשים הקרובים בשיתוף עם חברת
 ,M&Iוחברת 'תרמת'.

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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