
  

 

  3201  - שנתי סיכום), 580525533 ר"ע" (להחלמה בדרך" עמותת

 -היה כ נסיעותהיה גידול ניכר בנפח הפעילות של העמותה. סך הקילומטרים של ה זו בשנה

 ח"לבתיה היו הנסיעות. חולים, רובם ילדים 8000- לכ הסעות 2900- ב, מ"ק  350,000

 וכן ;במרכז "אסותא"ו "בילינסון", השומר - תל- "שיבא", "שניידר", "איכילוב; "בצפון ם"רמב

  .בירושלים "ונס'ג סנט"ו "ויקטוריה אוגוסטה", "מוקאסד-אל" "הדסה" "אלין"ל

  .מתנדבים 500-ל קרוב רשומים וכרגע, התרחב המתנדבים מעגל

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

ואילו באזור הדרום אנו מצליחים לענות , מהבקשות 100%-קרוב ל על וניםע אנוהמערבית) 

מהבקשות של החולים היוצאים מעזה. בשלב זה, אנו עדיין מתקשים לענות על  80%רק על 

בעיקר , נוספים מתנדביםהבקשות להחזרת החולים מעזה. נעשים מאמצים רציפים לגיוס 

  .ענות על הביקושל מנת עלבאזור הדרום, 

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

 ביידה כמתאם ההסעות מטעם הפלסטינים באזור המרכז,- בעקבות הצטרפותו של נעים אל

, איל, נעלין, בית אפרים שער ממעבר חולים להסעות הבקשות מספר משמעותי באופן גדל

  .דן בגוש ח"לבתיה ע'ור, ותרקומיא 

. הירדן נהר בכפר ימים ארבעה של לנופש ומלוויהם חולים 40 של קבוצה הוצאנו, יולי שבחוד

 מאמץ כל חסך שלא, ומסור מקצועי צוות בהדרכת ועשירה מגוונת מפעילות נהנו הילדים

מתנדבי העמותה דאגו להנעים את זמנם של מלווי הילדים החולים בטיול  .זמנם את להנעים

  ול בעכו וסדנאות יצירה.ג'יפים, שייט קייקים, טי

חולים ובני משפחותיהם מהגדה ליום כף. יום הכף כלל בילוי  160- בחודש אוגוסט הוצאנו כ

קרע, והופעה של צוות "פנטזיה" -בחוף דור, ארוחת צהרים במסעדת "חיקייה" בכפר

  משפרעם.

חסכו כל בשני הנופשים הללו זכינו לעזרה נדיבה ושיתוף פעולה מלא מצד ערביי ישראל שלא 

  מאמץ וסיוע כספי על מנת להביא להצלחת האירועים הנ"ל.

השנתי התקיים באוהל הקרקס ביקום. למפגש הוזמנו המתנדבים וכל בני  מתנדביםה מפגש

  איש ונערכה בו הופעת קרקס מלהיבה.  300-משפחותיהם. למפגש הגיעו כ

 ילד, 4 בן, אלפרא מוחמד של השיקום לתהליך התרמה במבצע חלק תלקחהמשכנו  השנה

  הנמצא מאז לידתו בביה"ח. מעזה גפיים קטוע

החולה  7- אורתופדי לילדה מארי סאמר בת ה-העמותה תמכה בניתוח וברכישת ציוד רפואי

  ביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון.-במחלת ספינה



היא נתמכת כספית  .מלאה בהתנדבות נעשית העמותה סביב הפעילות שכל, לציין חשוב

ר על ידי אנשים פרטיים בישראל, ארגון "רעי ישראל" מגרמניה, וקרנות המבקשות בעיק

  להישאר בעילום שם.

 לקבוצתע"י איל אופק  בהתנדבותאביב הניתן - בתל מדוברת ערביתהשנה נפתח קורס ל

  הקורס מתקיים בהתמדה בביתו של אלי סהר מתנדב בעמותה. .מהעמותה מתנדבים

שמואל ומשמר העמק, אשר מתנדביהם הרבים מסיעים - וצים גןקבלנו חיזוק משמעותי מהקיב

  .חולים באופן קבוע מידי שבוע, ובנוסף מימון הוצאות הדלק נעשה על ידי הקיבוצים

 –קיבוצים אלה מצטרפים לקיבוצים הנאמנים הממשיכים לסייע במתנדבים והחזרי הוצאות 

  קיבוץ חצרים, מעגן מיכאל, עין שמר.

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

תמיכה. נודה לידידי העמותה סמדר שיפמן, רויטל ורן כצנלסון אשר חשפו את הפעילות 

  במספר אירועים בארה"ב.

מרכז תיאום ההסעות  -מרכזת תיאום ההסעות בצפון, לצ'יקו ענבר -שגי גליליל חמות תודות

המתאם הפלסטיני  –ביידה -רכזת תיאום ההסעות בדרום, לנעים אלמ –במרכז, לעמליה ויזל 

  מתאמת ההסעות בעזה." עמאל-אל– בסמאת" לעמותתבמרכז, ו

 למתחזק, דוידוביץ עופר ח"ורו מוהבן מאיר ח"לרו, מונד'ריצ אוהד ד"עונוסיף תודה גם ל

-אל שפעא לא" לעמותת, גור רותם -כללי סיוע, אור קולו – ומייל אינטרנט ואחראי האתר

 הפעולה שיתוף על גוש-לעמותת "סלמיתכום" באבו, רפואי עזר ציוד השאלת על" רחמא

  . תולמשפח והסיוע, הזמינות, המסירות על" ווטש לנשות"ו, טיפול בחולים בבתי החוליםב

  !!!הטוב והפצת המסירות על לכולכם - וכמובן

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

  .שכנינו עם הלבבות וקירוב לפיוס תורמת זו שפעילות מאמינים אנחנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


