
 

 5201  -  שנתי סיכום  -" להחלמה בדרך" עמותת

היה גידול ניכר בנפח הפעילות של העמותה. סך הקילומטרים של  זו בשנהגם 

. חולים, רובם ילדים 9800-לכ עותנסי 4300 -ב, מ"ק  580,000 -היה כ נסיעותה

, השומר -תל-"שיבא", "שניידר", "איכילוב"; בצפון ם"רמב ח"לבתיה היו הנסיעות

, "מוקאסד-אל" צדק",-, "שערי"הדסה" ,"אלין"ל וכן ;במרכז "אסותא"ו "בילינסון"

 .בירושלים "ונס'ג סנט"ו "ויקטוריה אוגוסטה"

 .מתנדבים 700-למעלה מ רשומים 2015. בסוף שנת התרחב המתנדבים מעגל

באזור הצפון )לפלסטינים מהגדה . בהסעה לסיוע הבקשות מספר מאוד גדל, במקביל

הדרום אנו המרכז וואילו באזור , מהבקשות 100%-קרוב ל על עונים אנו( המערבית

דרום הר חברון מהבקשות של החולים היוצאים מ 80%מצליחים לענות רק על 

עזה. בשלב זה, אנו עדיין מתקשים לענות על הבקשות להחזרת החולים מעזה. ומ

ענות ל מנת עלום, בעיקר באזור הדר, נוספים מתנדביםנעשים מאמצים רציפים לגיוס 

 .על הביקוש

 . ובירושלים דן בגוש ח"לבתי מעזה היוצאים של הבקשות מספר גדל, השנה מתחילת

של המלחמה בעזה )"מבצע צוק איתן"( נדחה נופש החולים מעזה לחודש ינואר, ב

הנופש  ,הורים מלווים. כתמיד 35-ילדים ו 35לנופש בכפר נהר הירדן יצאו  .2015

, וחוויה שללא ספק תישאר חרוטה הפוגה והנאהם והוריהם שבוע של עבור הילדיהיה 

  בזיכרונם.

הורים מלווים מעזה בחודש יוני לכפר  35-ילדים חולים ו 35בנוסף, יצא מחזור של 

נהר הירדן. בשל מחלת אבעבועות רוח שנתגלתה אצל אחד הילדים נאלצנו להחזיר 

י על הפסד הנופש יצא מחזור זה למחרת את כל הילדים לקבלת טיפול מונע. כפיצו

 .2016לנופש נוסף בינואר 

המתאמת )עמותה חברי עמותת "בסמאת אל עאמל" אנשים  16חודש מאי אירחנו ב

טיילנו איתם בירושלים, הם את הוצאת החולים מעזה( ליומיים טיולים ונופש בישראל. 

 במלון בנצרת. אקצה", בקרו בכפר נהר הירדן, טיילו ביפו ושהו-התפללו במסגד "אל

ביוזמתה ובניצוחה של סמדר שיפמן )נציגת העמותה בארה"ב( הוכתר בהצלחה מיזם 

. מטרת המיזם היתה לממן פעמים בשבוע הסעה GLOBAL GIVINGגיוס המונים של 

של מיניבוס ממעבר "ארז" לבתיה"ח בירושלים. בזכות מיזם זה הצלחנו לענות על 

 מרבית הבקשות להסעות מעזה.

חולים ובני משפחותיהם מהגדה ליום כף. יום הכף כלל  180-הוצאנו כ גוסטאובחודש 

 שיט בימיה של הקיבוץ, פעילויות ים וסדנאות חוף מגוונות,, מעגן מיכאלבילוי בחוף 

 ., והופעה מלהיבה של שוקרי הליצן"ויקטורחוף בסיוע "קייטרינג רוחת צהרים בא

 



 

 

  

רבים מהעמותה מעגן מיכאל, גן שמואל ומתנדבים יש לציין את התגייסות חברי קיבוץ 

 שתרמו להצלחת האירוע.

של אזור הדרום התקיים בחודש מאי בארגון המתנדבות מקיבוץ  מתנדבים מפגש

סיור מודרך בכביש במשיך עם, ה-בניר תצפית פעמוני הרוחהמפגש התחיל בבארי. 

כיבוד ומעגלי שיח והסתיים בהבטון דרך מכרות הגופרית למתקני המים בנחל גרר, 

 .ב"זולה" של קיבוץ בארי

פגש כלל המ. מתנ"ס כפר קרעבביוני התקיים מפגש נוסף למתנדבי המרכז והצפון 

 ליצן רפואי, ברכות ומעגלי שיח להיכרות ושיתוף בחוויות מההסעות. -הופעה של סנשו

להצלחת האירוע תרמה התגייסות תושבי כפר קרע שתרמו את המקום, הכיבוד 

  ן האירוע.וארגו

חברי העמותה בה אירועים אלה הדגישו שוב את הצורך והחשיבות של המפגשים בין 

 היא בעלת אופי יחידני ובודד.ההתנדבות 

התייעלות העמותה" שמטרתו לסייע לקדם את בשנה זו הוקם ביוזמת אמיר אדר "פורום ל

 צוות שממשיכים לפעול: עבודה ענייני העמותה שגדלה והתרחבה. הפורום התחלק  לצוותי

 צוות, תפעול צוות, צ"ויח חברתיות רשתות, מדיה - פרסום צוות, מיוחדים אירועים

 .גרפי ועיצוב מיתוג צוות, מתנדבים גיוס, מתנדבים שימור וות, צכספים גיוס

החל מחודש יולי התגייסו מתנדבי העמותה להסיע את משפחת דוובשה שנפגעה 

עבר במהלך השנה סדרת  5-הניצול היחיד אחמד בן ה ור ישראלי.רקשה מאירוע ט

טיפולים והשתלות הכרוכה בסבל רב. סבו חוסיין לא מש ממיטת הילד לאורך כל 

התקופה, והעמותה סייעה רבות בהסעת שאר המשפחה שבקרה ותמכה בו לעיתים 

 תכופות.

צדק" -ימ"ארז" לביה"ח "שער ייםאנו מסיעים באופן קבוע בכל שבוע יוני החל מחודש

 ומלוויהם מעזה שעוברים טיפולי דיאליזה. תינוקותובחזרה שלושה 

 9-אורתופדי לילדה מארי סאמר בת ה-ברכישת ציוד רפואי תמכועמותה תכמו כן, ה

בנוסף, העמותה סייעה  ביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון.-החולה במחלת ספינה

לנסות להציל את בנם יוסף על מנת  פריוןלמשפחת סאלמייה מהכפר עידנא בטיפולי 

 הזקוק להשתלת מח עצם.  15-בן ה

איל המורה ע"י לחברי העמותה  אביב הניתן בהתנדבות-בתל מדוברת קורס לערביתה

  .לישיתנמשך זו השנה הש מהעמותה מתנדבים אופק לקבוצת



 

 

 

להפיץ את המסר של העמותה במערב ארה"ב על מנת השנה נעשה ניסיון כמו כן, 

מיכה. נודה לידידי העמותה סמדר שיפמן, רויטל ורן כצנלסון אשר חשפו את לגייס ת

  הפעילות במספר אירועים בארה"ב.

פברואר יצאה עמליה ויזל כנציגת העמותה למסע הסברה באיטליה שאורגן על בחודש 

ידי "קונפרונטי" )מגזין איטלקי שמתמקד ביוזמות פיוס באזורי סכסוך(. בהמשך, הגיעו 

ונפרונטי" לביקור בארץ, במסגרתו ליוינו אותם במשך יומיים והעמקנו את נציגי "ק

 .  הקשר בין הארגונים

משמר , שמואל-חצרים, מעגן מיכאל, גןעוז ומגן לקיבוצים: -השנה נוספו הקיבוצים ניר

אשר מתנדביהם הרבים מסיעים חולים באופן  יזרעאל, צובה ובארי ,העמק, עין שמר

 .סף מימון הוצאות הדלק נעשה על ידי הקיבוציםקבוע מידי שבוע, ובנו

מרכזת תיאום ההסעות בצפון,  -מחליפתה נורית שלף ושלומית גל ל חמות תודות

תיאום ההסעות במרכז,  תמרכז - המחליפתרינה הנגבי ואפרת שיר  ,אלי בלטמןל

בתיאום  הסייעשומיכל הרמתי מרכזת תיאום ההסעות בדרום,  –לעמליה ויזל 

-אל– בסמאת" לעמותתוהמתאם הפלסטיני במרכז,  –ביידה -נעים אללההסעות, 

 .מתאמת ההסעות בעזה" עמאל

לכל התורמים לעמותה: למתנדבים אשר מממנים מכספם את הדלק וכל  רבהתודה 

 .לתורמים פרטיים יקרים שמבקשים להישאר בעילום שםוההוצאות, 

ולטר, ו"קרן טולקין" מאנגליה "רעי ישראל" מגרמניה בתיווכו של דני ו תודה לארגונים

 . , על תרומות משמעותיותבתיווכה של מירי קרחי

נהל המדיה והרשתות מל, דוידוביץ עופר ח"לרו, מונד'ריצ אוהד ד"עונוסיף תודה גם ל

, אור קולו – ומייל אינטרנט ואחראי האתר תחזקמדרימן, -אמיר כהן –החברתיות 

עיצוב גראפי, אלונה אבט  -ספים, אילת שדהגיוס כ –אלי סהר , גור רותם -כללי סיוע

 השאלת על" רחמא-אל שפעא אל" לעמותתארגון אירועים. כמו כן  –ואלברט עמית 

טיפול בחולים ב הפעולה שיתוף על גוש-ם" באבולעמותת "סלמיתכו, רפואי עזר ציוד

 על" ווטש לנשות"ולג'מאל כנעני על הקשר לתורמים באזור ואדי ערה,  ,בבתי החולים

  .תולמשפח והסיוע, הזמינות, המסירות

 

 !!!הטוב והפצת המסירות עלתודות חמות  , המתנדבים, לכולכם – וכמובן

 .בהסעות העזרה על תודתם את ושוב שוב בפנינו מביעות החולים משפחות

 .שכנינו עם הלבבות וקירוב לפיוס תורמת זו שפעילות מאמינים אנחנו


