
 

 

 7201  -  שנתי סיכום  -" להחלמה בדרך" עמותת

 1,050,000 -היה כ נסיעותהיה גידול ניכר בנפח הפעילות של העמותה. סך הקילומטרים של ה זו בשנהגם 

, "איכילוב"; בצפון ם"רמב ח"לבתיה היו הנסיעות. חולים, רובם ילדים 15,200-לכ עותנסי 8150 -ב, מ"ק

, "הדסה" ,"אלין"ל וכן ;במרכז "אסותא"ו , "וולפסון""בילינסון", מרהשו -תל-"שיבא", "שניידר"

 .בירושלים "ונס'ג סנט"ו "ויקטוריה אוגוסטה", "מוקאסד-אל" צדק",-"שערי

צדק" ובחזרה שלושה תינוקות -אנו ממשיכים להסיע באופן קבוע בכל שבועיים מ"ארז" לביה"ח "שערי

 ומלוויהם מעזה שעוברים טיפולי דיאליזה.

 . מתנדבים 338. על פי הרישומים בשנה זו נוספו התרחב המתנדבים מעגלם ג

 עונים אנובאזור הצפון )לפלסטינים מהגדה המערבית( . בהסעה לסיוע הבקשות מספר מאוד גדל, במקביל

מהבקשות של החולים  95%הדרום אנו מצליחים לענות על המרכז וובאזור , מהבקשות 100%-קרוב ל על

נפרדנו מעמליה שרכזה את הנסיעות . רכזי האזורים התחלפו כולם עזה.הר חברון ומ דרוםהיוצאים מ

מעזה למעלה משש שנים במסירות אינקץ ויצרה קשרים מצוינים עם כל הגורמים הצבאיים והאזרחיים 

כאחד באזור. המסירות והאכפתיות הבלתי רגילים של עמליה עד כדי הקרבה ולוחמנות שאין דומה להם 

הוציא חולים ולעשות פלאים במקומות שארגונים אחרים כשלו בהם, ומפאת הרגישות של הצליחו ל

היתה הראשונה מבין רכזי הצפון שהתנדבה הנושא אין באפשרותנו לפרט יותר. נפרדנו גם משלומית ש

, ומרים מאור פניםוהתמדה  ,במסירותוריכזה את תיאום ההסעות שנתיים להאריך את התפקיד ל

 למשך שנה את אזור המרכז המורכב ביותר!הנאמנה שרכזה 

ועמליה  2017המשיכה לאורך שנת  2016יעל נוי שהחלה בריכוז תיאום ההסעות בדרום באוקטובר 

רכזת פרויקטים ומבצעים מיוחדים הקשורים ליוצאים מעזה. יוני אשר נכנס של ממשיכה בתפקיד 

שהם אנשים בעלי יכולות תיאום וארגון לתפקיד רכז הצפון ועושה זאת בהצלחה רבה! בורכנו ברכזים 

 מדהימות עם אנושיות וחמלה, מה שמאוד מסייע לפעילות היומיומית הסדירה בעמותה שכה גדלה!

באזור המרכז נכנס לתיאום ההסעות המתאם הפלסטיני נעים אל ביידא. נעים עובד במשרה מלאה 

" הממוקמת בחברון. הכוונה נלנדבתיאום הסעות הגדה המערבית במסגרת עמותה פלסטינית בשם "גרי

שלצד התיאום נעים יקים מערך הסעות בתוך שטחי הרשות הפלסטינית שיעזור לחולים להגיע מביתם 

למעברים השונים. בנוסף, נעים יהיה הנציג הרשמי של העמותה מול הרשות הפלסטינית, כך שחולה 

רויות ההסעה לביה"ח באמצעות המקבל הפנייה מהרשות לטיפול בישראל יקבל מידע מהרשות על אפש

 העמותה שלנו. עד היום המידע הנ"ל התקבל למשפחות החולים "מפה לאוזן" באופן אקראי. 

שהעבירה תרומה משמעותית ל"גרינלנד", המממנת  "קרן רוזנה"העסקת נעים התאפשרה בעזרת סיוע של 

 את פעילותו של נעים.

 

 



 

 

עוסקת בסיוע רוזנה" מאוסטרליה, ארה"ב וקנדה. קרן רוזנה אירחנו משלחת של נציגי קרן " 2017בסוף 

למערך הבריאות בפלסטין באמצעות הכשרת צוותים רפואיים, מימון טיפולים רפואיים ותמיכה במערך 

 ההסעות של העמותה שלנו.

 לצערנו, בשנה זו נפטרו ילדות וילדים, נערות ונערים ואף מבוגרים אשר מתנדבי העמותה ליוו לאורך זמן

בהסעות לטיפולים וביקורות. קבוצות של מתנדבים הגיעו לבתי משפחות הנפטרים לניחום האבלים. 

ביקורים אלה הדגישו שוב ושוב את הקשר שנרקם בין המתנדבים ומשפחות החולים, אפשרו למשפחות 

 להביע את הערכתם הגדולה לסיוע והזכירו לנו שוב ושוב את המשמעות העמוקה של ההתנדבות הזו.

שני מתנדבים ותיקים ומסורים שהסיעו  -שנה מיגאל סיטנר ואהרון שריף נציין גם שנפרדנו בצער ה

 במסגרת העמותה שנים רבות.

ביוזמתה ובניצוחה של סמדר שיפמן )נציגת העמותה בארה"ב( ממשיך לפעול מיזם גיוס המונים של 

GLOBAL GIVING . לממן ארבע פעמים בשבוע הסעה בזכות מיזם זה ותרומות נוספות אנו מצליחים גם

 של מיניבוס ממעבר "ארז" לבתיה"ח בירושלים, ולענות על מרבית הבקשות להסעות מעזה.

החולה  9-אורתופדי לילדה מארי סאמר בת ה-כמו כן, העמותה ממשיכה לתמוך ברכישת ציוד רפואי

מון ניתוח לבחור צעיר למי ביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון. בנוסף, העמותה סייעה-במחלת ספינה

כל ההחלטות לסיוע נעשו ע"י  ובמימון עלויות הקשורות לשתל קוכליארי לנערה מאזור קלקיליה.מעזה, 

רוני אלפנדרי הנעזר בעצות מקצועיות של הרופאה דר' ות המתנדב אשבר  ת כיסוי עלויות רפואיות""ועד

 דנה זליגמן.

בזכות עזרה  להתמודד עם נפח הפעילות הגדל אך ורק הצלחנו ו, יותרהיתה שנה פעילה ב 2017 תשנגם 

 !והתגייסות של מתנדבים

 )יפורט בהמשך( יזם יום כף נוסף לחולים מהגדהבראשות אלונה אבט מיוחדים"  "אירועים צוות

חדשים אצל  למתנדבים מפגשים מספרולמשפחותיהם ומפגשי אוריאנטציה למתנדבים חדשים. נערכו 

 .טלי פפרמןהמתנדבת 

 ממשיך בפעילות שהודות לה מתאפשר מימון כל פעילות העמותהות "גיוס כספים" בראשות אלי סהר, צו

 המתנדבת נעמה גורלי התגייסה לטיפול בכל נושא החזרי הוצאות הדלק למתנדבים מידי חודש בחודשו.

 המתנדב צבי גורן התגייס לטיפול במשלוח מכתבי תודה וקבלות ירוקות לכל התורמים.

 שלי ברלב התגייסה לטיפול בכל נושא כסאות הבטיחות לרכב וחלוקתם למתנדבים. המתנדבת

  הלה יניב לקחה תחת אחריותה את כל נושא התקשורת והיח"צ והיא בקשר עם כתבים ומפיקים אשר

 הפיק כתבות ו/או תשדירים  על העמותה או על מתנדבים ספציפיים.מעוניינים ל            



 

על יאיר נוי ומשה עציון המסיעים  כתבההיתה  10דורת החדשות המרכזית של ערוץ במה -אשר לתקשורת 

, מתאם הסעות כתבתה של שירלי ברקוביץ על נעים אל ביידא 11של ערוץ וביומן השבוע  ,חולים מעזה

 .המוביל אג'נדה של פיוס והידברותהמרכז של העמותה, 

 כל הכתבות מופיעות באתר העמותה. .רמניתבצרפתית ובג ,באנגליתעל העמותה בנוסף יצאו כתבות 

צוות מתנדבים חרוצים התגייס לתרגומים הנחוצים מידי פעם ברשתות החברתיות, במכתבי תודה 

 –לאנגלית, דן ויינבלום הנאמנה והוותיקה רגמת תהמ -ובפרסום פעילויות: בתיה פונדה ,לתורמים

 לספרדית. –וסרג'יו קוסוביצקי  ,לגרמנית -מוריס צורף , לצרפתית

ממשיך לבצע את כל צרכי העמותה בתחום  בראשות אילת שדה וטובי פלד "מיתוג ועיצוב גרפי"צוות 

  הגרפי. הם עיצבו השנה דגלון וסטיקר שהופקו ביוזמת המתנדבים עדה גנזך ושלמה ומרים שיש.

מערכת של תיאום ממשיך לנסות לקדם אמיר אדר ודני נועם המתנדבים צוות "אפליקציה" בראשות 

. המתנדב בני בורנשטיין, מרצה למדעי המחשב במכללת רופין, התגייס לעזרת פיתוח האפליקציה הסעות

ותקדם ותייעל באופן משמעותי את  יםהמערכת תסייע לרכזבעזרת שני סטודנטים מצטיינים.  2018 -ב

 עבודת תיאום ההסעות.

שור כ"גוף ציבורי משלח" לעניין ביטוח המתנדבים של קבלנו איג'וני איתן בזכות התגייסותו של המתנדב 

 סכומי את מעגליםלעמותה את נושא "עיגול לטובה" )להסדיר ג'וני לקח על עצמו העמותה. בנוסף, 

  ( והוא מטפל בכך בימים אלה.נבחרות לעמותות ההפרש את ותורמים באשראי העסקאות

קבוצת אנשים )ממתנדבי העמותה בני  צאהי. מידי חודש 2017" פעל רבות בשנת מיזם "נעים להכיר

 ביידא-אל נעים בהדרכת ההפרדה גדר ליד( איוס'ג הכפר) התפר קו באזור קצרצר סיורל משפחה וחברים(

 מטרת המיזם להכיר את. בביתו נעים עם ושיחה צהרים ארוחת מכן ולאחר( המרכז באזור ההסעות רכז)

 !הצדדים בשני הסכסוך את שמזין הפחד את סוימי לבבות וקירוב היכרות!  מקרוב הפלסטינים

 ביידא ובין מתנדבי העמותה  בשנה זו. -נעים אל ביןהקשר בזכות המיזם התהדק מאוד בנוסף, 

הורים מלווים מעזה לנופש בכפר נהר הירדן.   35-ילדים ו 35 בכל פעם של שנה זו יצאווביולי בינואר 

, וחוויה שללא ספק תישאר חרוטה הפוגה והנאהשבוע של עבור הילדים והוריהם כמידי שנה, הנופש היה 

  בזיכרונם.

משפחות החולים בני  200-ליום כף  –בריאות ושמחה" יום "ים -התקיים בחוף שדות יוליבסוף חודש 

 הגדה. זכינו לשיתוף פעולה פורה עם צוות "כף ים" וחברת הנוער של הקיבוץ. דרום ומרכז מ

בעיקר  משפחות חולים נוספיםבני  200-מיכאל ל-כף נוסף בחוף מעגן חודש אוגוסט התקיים יוםסוף ב

 . כמידי שנה חברי הקיבוץ והימיה היטו שכם וסייעו מאוד לקיום יום זה.מצפון הגדה

    ימי הכף כללו בילוי בחוף, שיט בימיה של הקיבוץ, פעילויות ים וסדנאות חוף מגוונות, ארוחת צהרים 

 ומלאק הליצנית.  "(ג'י ג'י השאטרה)"ג'יהאן של   בחוף והופעה             



 

כתמיד, נעזרנו בעמותות הצעירים הערביים )"נתינה" ו"לחשוב על האחר"(, תרומות של נדבנים מהמגזר 

הערבי וסיוע רב של מתנדבי העמותה. ימי הכף הוכתרו בהצלחה רבה, רוח טובה של פיוס, והשאירו 

  לכולם טעם טוב של תקוה!

 ליוםחולים ומלויהם  80הוצאנו  ", ובניצוחה של עמליה ויזל,עיד אל אדחא"חג כבוד ל ,ספטמברבתחילת 

 השמחה את לראות הלב את מחמם היה". אקצא-אל"ב התפילה מצוות לקיום לירושלים אחד

 לכל מאוד להודות ובקשו מיוחדת מאוד כחוויה היום את סכמו הם. והוריהם הילדים של וההתרגשות

   .המתנדבים

חודש אוקטובר ב"בית הגפן" ביוזמה וארגון של המתנדבת סוזי התקיים ב צפוןשל אזור ה מתנדבים מפגש

 יםבארגון המתנדב נובמבר במועדון לחבר של קיבוץ הראלהתקיים בחודש  מרכזמפגש מתנדבי ה שפירא.

המרכז היתה הופעה בצפון. במפגש ו , כיבודברכות וכלל יםפגשהמ. יוסף-מרים ושלמה שיש ואלי מור

חברי העמותה אירועים אלה הדגישו שוב את הצורך והחשיבות של המפגשים בין הרצאה של שלמה ברום. 

 ההתנדבות היא בעלת אופי יחידני ובודד.בה 

ניסיון להפיץ את המסר של העמותה במערב ארה"ב על מנת לגייס תמיכה. נודה לידידי העמותה משך הנ

  אשר חשפו את הפעילות במספר אירועים בארה"ב. סמדר שיפמן, רויטל ורן כצנלסון

על מנת לגייס , ישובים: נגבה, ניר בנים, גת, יד מרדכי גן יאשיה, סעדערכו מפגשי חשיפה לעמותה בהשנה נ

 מתנדבים נוספים.

שמואל, משמר העמק, עין שמר, יזרעאל, צובה ובארי -חצרים, מעגן מיכאל, גן ,מגן, עוז-הקיבוצים ניר

 .מתנדביהם המסיעים חולים באופן קבוע את הדלק של ןמממשיכים למ

בעזרתו האדיבה של רועי גולד שודרגה גרסת הניוזלטר. לעדכון פעילויות העמותה  2017בסוף שנת 

הממשיך להשלח לכל רשימת התפוצה של המתנדבים בכל שבוע נוסף המדור "מתנדבים מַשְתפים" ובו 

 סיפורים וחוויות מהנסיעות.

תנדב דובי שוורץ נוספה לגליון האלקטרוני לשונית של שיחון להסעות לעזרת המתנדבים ביוזמת המ

 המסיעים. השיחון מכיל את המשפטים החיוניים לשיחות בסיסיות בערבית מדוברת באותיות עבריות. 

ומרים שיש, יוני אשר, נעים אל ביידא, ויעל נוי הרכזים המסורים העושים  שלמהל, שוב, חמות תודות

מתאמת ההסעות " עמאל-אל– בסמאת" לעמותתו ,ים כלילות במלאכת התיאום התובענית והמורכבתימ

 .בעזה

לתורמים ולכל התורמים לעמותה: למתנדבים אשר מממנים מכספם את הדלק וכל ההוצאות,  רבהתודה 

 .שמבקשים להישאר בעילום שםונדיבים פרטיים יקרים 

 

 

 



 

 

עזבון בליכטנשטיין בתיווכו של ג'וני איתן, יה בתיווכו של דני וולטר, "רעי ישראל" מגרמנ תודה לארגונים

בראשות רון פינקל, "קרן שוקן" בתיווכה  "קרן רוזנה", "קרן טולקין" מאנגליה בתיווכה של מירי קרחי

חברת "מגדל" באמצעות רנן דורון, ארגון "בוני  ,"פדרציית סנט לואיס"",  של לילי שטרן, "לגאסי הריטג'

ץ" באמצעות נעמה גורלי, חברת "גניר" באמצעות נירית גנדלמן ואמציה חנני, קיבוץ מעברות בתיווכו האר

על  - של יעקב אבנט, ארגון "קונפרונטי" האיטלקי, וחברת "ווסטרן דיגיטל" בתיווכה של נעה אליאב

 . תרומות משמעותיות

אמיר  –נהל המדיה והרשתות החברתיות מל, דוידוביץ עופר ח"לרו, מונד'ריצ אוהד ד"עוגם ל ותנוסיף תוד

יועץ לענייני ערבית , גור רותם -כללי סיוע, אור קולו – ומייל אינטרנט ואחראי האתר תחזקמדרימן, -כהן

ם" לעמותת "סלמיתכו, רפואי עזר ציוד השאלת על" רחמא-אל שפעא אל" לעמותתן . כמו כאייל אופק

לג'מאל כנעני על הקשר לתורמים באזור ואדי  ,בתי החוליםטיפול בחולים בב הפעולה שיתוף על גוש-באבו

  .תולמשפח והסיוע, הזמינות, המסירות על" ווטש לנשות"וערה, 

 

 

 !!!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 לותשפעי מאמינים אנחנו


