
 

 

 

 8201  -  שנתי סיכום  -" להחלמה בדרך" עמותת

 

 1,277,000 -היה כ נסיעותהיה גידול ניכר בנפח הפעילות של העמותה. סך הקילומטרים של ה זו בשנהגם 

; בצפון ם"רמב ח"לבתיה היו הנסיעות. חולים, רובם ילדים 20,500-לכ עותנסי 10,100 -ב, מ"ק

, "הדסה" ,"אלין"ל וכן ;במרכז "אסותא"ו , "וולפסון""לינסוןבי", השומר -תל-"שיבא", "איכילוב"

 .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.

ברשימות התפוצה של . מתנדבים 375על פי הרישומים בשנה זו נוספו . התרחב המתנדבים מעגלגם 

 מתנדבים. 1900העמותה רשומים כיום 

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

מהבקשות של  98%צליחים לענות על אנו מ הר חברון דרוםהמרכז וובאזור , מהבקשות 100%-קרוב ל על

  .מהן 95% -אנו עונים על כ - עזהמבקשות אשר ל. החולים

נכנסה לרכז את ההחזרות  –שנה נשארו בתפקידם, ונוספו רכזות להחזרות: ענבר זלסקי רכזי האזורים ה

סעות יעל נוי שהחלה בריכוז תיאום ההאת ההחזרות למעבר "ארז".  –למעבר "תרקומיא", ודינה ענבר 

רכזת פרויקטים של ועמליה ממשיכה בתפקיד  2018לאורך שנת גם המשיכה  2016בדרום באוקטובר 

רכז הצפון ועושה זאת ו כתפקידהקשורים ליוצאים מעזה. יוני אשר ממשיך בומבצעים מיוחדים 

ן רבה! בורכנו ברכזים שהם אנשים בעלי יכולות תיאום וארגוהתמדה, השקעה, רוח טובה, ואכפתיות ב

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

במשרה  בשנה זו באזור המרכז נכנס לתיאום ההסעות המתאם הפלסטיני נעים אל ביידא. נעים עבד

" הממוקמת בחברון. מלאה בתיאום הסעות הגדה המערבית במסגרת עמותה פלסטינית בשם "גרינלנד

קבל הפנייה מהרשות לטיפול שנציג הרשמי של העמותה מול הרשות הפלסטינית, כך שחולה שימש כהוא 

קבל מידע מהרשות על אפשרויות ההסעה לביה"ח באמצעות העמותה שלנו. עד היום המידע  בישראל

 הנ"ל התקבל למשפחות החולים "מפה לאוזן" באופן אקראי. 

 נהממששהעבירה תרומה משמעותית ל"גרינלנד",  "רוזנהקרן "העסקת נעים התאפשרה בעזרת סיוע של 

 .בשנה זו את פעילותו של נעים

קרן רוזנה  .קרן "רוזנה"נפגשו נציגי הנהלת העמותה עם רון פינקל העומד בראש "  2018 מהלך שנת ב

עוסקת בסיוע למערך הבריאות בפלסטין באמצעות הכשרת צוותים רפואיים, מימון טיפולים רפואיים 

 כה במערך ההסעות של העמותה שלנו.ותמי



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

מוסטפא, באסל -עבודי אבומאחמד בטראן, חאלד עבד אל ראחיס,  רב נפרדנו בצער לטיפולים וביקורות.

רין, חמזה דראגמה, סלימאן סווייטה, מוחמד סבאח, אמלה, חמזה זיין, אלמאס מוסה, סלימן ג'ב-אל

 קבוצות של מתנדבים הגיעו לבתי משפחות הנפטרים לניחום האבלים. דניס דודאן, דיאן אבו שאלוף. 

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

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

מתנדבים מסורים  - וארנון רוטברד, אברהם רונן, , משה טנאדורית הופשנה מנציין גם שנפרדנו בצער ה

  שהסיעו במסגרת העמותה.

דורית הופ גם הכירה לסופר א.ב. יהושע את פעילות העמותה, וצירפה אותו לאחת מנסיעותיה. יש לציין, ש

פרק שלם ואזכורים נוספים  בספרו האחרון "המנהרה" שיצא בתחילת חודש יולי, הקדיש א.ב. יהושע "

 ה.לעמות

ש'. מרבית הכספים   917,000ש' לטובת העמותה. סה"כ ההוצאות לשנה זו היו  767,000השנה גייסנו 

 ף, אנו ממשיכים. בנוס2017לעומת שנת  30%-הוצאו לטובת החזרי הוצאות דלק אשר גדלו בשנה זו בכ

לענות על , על מנת לממן ארבע פעמים בשבוע הסעה של מיניבוס ממעבר "ארז" לבתיה"ח בירושלים

 מרבית הבקשות להסעות מעזה.

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

מצבר למחולל חמצן למימון  וסף, העמותה סייעהביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון. בנ-במחלת ספינה

ת כיסוי "ועדההחלטות לסיוע נעשו ע"י  כל .לאבדה מעזה ועוד מימון טיפול למוחמד אליאן-לואסים אבו

 רוני אלפנדרי הנעזר בעצות מקצועיות של הרופאה דר' דנה זליגמן.ות המתנדב אשבר  עלויות רפואיות"

עזרה הבזכות  הצלחנו להתמודד עם נפח הפעילות הגדל אך ורק ו, יותרהיתה שנה פעילה ב 2018 תשנגם 

 !מתנדביםכל מאות התגייסות של הוה

)יפורט  יום כף נוסף לחולים מהגדהגם בשנה זו יזם בראשות אלונה אבט מיוחדים"  "אירועים צוות

רתו של עדי כמו כן נערך מפגש אוריינטציה למתנדבים חדשים בקיבוץ שפיים בעז .ולמשפחותיהם בהמשך(

 רוזנטל.

ממשיך בפעילות שהודות לה מתאפשר מימון כל , ר ואלונה אבטצוות "גיוס כספים" בראשות אלי סה

. לצוות הצטרפו ג'וני איתן ושולי דיכטר. ג'וני איתן, אשר דאג לביטוח לכל המתנדבים, פעילות העמותה

לטובה". האפשרות למעוניינים  יזם ודחף את קבלת תו מידות לעמותה ובעקבות כך את אישור "עיגול

 , בהנחה שנצליח לגייס רבים שכאלה,לעגל את כספי הקניות שלהם בכרטיס האשראי לטובת העמותה

פותחת פתח לתרומה משמעותית לעמותה בעוד המדובר במספר שקלים בודדים בכל חודש עבור התורם. 

 עזרה גדולה!" –"כסף קטן 

רה הערבית. קשריו עם ערביי ואדי ערה הניבו תרומות שולי דיכטר פתח ערוץ תרומות חדש מהחב

בסיועה של לורן אגבריה נערך  משמעותיות עם אופציה להמשכיות והרחבת מעגל התורמים מחברה זו.

 בבקה אל גרביה ערב הוקרה לנדיבי הואדי. (שף מאג'דבמסעדת "מלך הגריל" )בתרומת ה



לעמותה את תרגום האתר  תרוםד גנאים תהאקדמיה ללשון הערבית, בראשות פרופ. מחמובנוסף, 

 לערבית, בתיווכה וסיועה של המתנדבת נורית צפריר.

נושא החזרי הוצאות הדלק למתנדבים מידי ב טיפולחריצות ונאמנות בממשיכה בהמתנדבת נעמה גורלי 

 בחודש האחרון, בזכות יוזמתו של ג'וני איתן ובעזרתו של אמיר אדר, עברנו לתשלום חודש בחודשו.

מרכז סליקה בנקאי(.  –הוצאות הדלק באמצעות העברה ישירה לחשבונות הבנק של המתנדבים )מס"ב 

 הליך זה מקל מאוד את ההתנהלות ומבטיח שהכסף יגיע במועדו.

 משלוח מכתבי תודה וקבלות ירוקות לכל התורמים.התמדה ועקביות בבהמתנדב צבי גורן ממשיך לטפל 

 ול בכל נושא כסאות הבטיחות לרכב וחלוקתם למתנדבים.טיפממשיכה בהמתנדבת שלי ברלב 

בקשר עם כתבים  תהכל נושא התקשורת והיח"צ והיטפלה באחריות ורצינות בהלה יניב המתנדבת 

 כתבות ו/או תשדירים  על העמותה או על מתנדבים ספציפיים. הפיקו ומפיקים אשר

המתנדב על תו של אוהד חמו כתב שודרה 12המרכזית של ערוץ במהדורת החדשות  -אשר לתקשורת 

 -חדוה גלילי של "קיום-דולחיות בשודר פרק בסדרת " 11ערוץ וב ,חולים מעזהראובן חזק המסיע 

 סמולינסקי על פעילות העמותה.

שודרה כתבה  בערוץ הטלוויזיה הגרמנית המתעדת את יום הכף של  –בזכותה של המתנדבת עידית סאמט 

ים החולים בחוף הים, ואת דרכו של נער חולה מהבית עד בית החולים העמותה, שנערך למשפחות הילד

 בעזרת מתנדב העמותה.

 כל הכתבות מופיעות באתר העמותה. .צרפתית וגרמנית ,אנגליתעברית, בעל העמותה בנוסף יצאו כתבות 

 המתנדבת הדסה טרון התגייסה להיות רכזת פרויקטים של העמותה. הפרויקט הראשון שלה היה ארגון

מפגשי המתנדבים  דסה ארגנה גם אתימים לאנשי צוות "בסמת אל אמל" בישראל. ה 3השתלמות של 

 .2019בצפון, במרכז, ובדרום ובתכנון ארגון ערב שירי רחל שפירא כהוקרה למתנדבי העמותה באפריל 

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

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

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

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

גלויות הפצה, אגרות תודה לתורמים, פוסטרים למפגשי חשיפה, כרטיסי ביקור, השנה  הגרפי. הם עיצבו

  .חולצות, מעטפות ונייר מכתבים לעמותה

נמצא בשלבים מתקדמים של פיתוח  בני בורנפלדאמיר אדר והמתנדבים צוות "אפליקציה" בראשות 

גם השנה במכללת רופין, גייס  , מרצה למדעי המחשבפלדבני בורנדר' . המתנדב הסעותהתיאום לרכת מע

ותקדם ותייעל באופן משמעותי את עבודת  יםהמערכת תסייע לרכזלעזרת פיתוח האפליקציה. סטודנטים 

 תיאום ההסעות.

 



קבוצת מתנדבים שעיסוקם בתחום הטיפולי, אשר מציעים המתנדב דר' רוני אלפנדרי, עו"ס קליני, ארגן 

למתנדבים להשתתף בקבוצות תמיכה ואיוורור באזור הצפון ובירושלים, על מנת לחלוק את תחושותיהם 

 . היא בעלת אופי יחידני ובודד בדרך כללוחוויותיהם מההתנדבות, אשר 

קבוצת אנשים )ממתנדבי העמותה בני  צאה. מידי חודש י2018בשנת גם " פעל רבות 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)

 בשני הסכסוך את שמזין הפחד את ימיסו ותלבב וקירוב היכרות, מתוך אמונה שמקרוב הפלסטינים

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

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

, וחוויה שללא ספק תישאר חרוטה הפוגה והנאהוריהם שבוע של עבור הילדים והכמידי 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 הקיבוץדרום ומרכז מ

בעיקר  משפחות חולים נוספיםבני  200-מיכאל ל-ים יום כף נוסף בחוף מעגןחודש אוגוסט התקיסוף 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 

  הליצנית. רשא חסקייהו מה הליצןנעאבחוף והופעה  של 

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

וסיוע רב של מתנדבי העמותה. ימי הכף הוכתרו בהצלחה רבה, רוח טובה של פיוס,  תהערבי חברהמה

  והשאירו לכולם טעם טוב של תקוה!

 מצוות לקיום לירושלים אחד ליוםחולים ומלויהם  80הוצאנו  ה של עמליה ויזל,בניצוח ,פברוארחודש ב

 הם. והוריהם הילדים של וההתרגשות השמחה את לראות הלב את מחמם היה". אקצא-אל"ב התפילה

   .שסייעו בהסעתם למסגד המתנדבים לכל מאוד להודות ובקשו מיוחדת מאוד כחוויה היום את סכמו

מנהל מעבר "ארז" סבן דרום התקיים בפברואר וכלל סיור והסבר מפי שלמה זור השל א מתנדבים מפגש

 ולאחר מכן מעגלי שיח במועדון של נתיב העשרה. 

התקיים בחודש  מרכזמפגש מתנדבי הו" מתנ"ס כפר קרעב" נובמברחודש התקיים ב המפגש הצפוני

)רכזת פרויקטים ו ע"י הדסה טרון שאורגנ ,הצפון והמרכז יפגשמ. שפייםקיבוץ רכז ראשונים בבמ דצמבר

והכרות עם , חידון על העמותה, ראיון עם יובל ורכז האזור וכללבעזרתו של דני נהב, של העמותה( 

הסיפורים היו מרתקים ומרגשים . מתנדבים שספרו את סיפורם האישי שמעבר להתנדבות ולהסעות

 .העמותה חברימפגשים בין ההיכרות וההדגישו את חשיבות  ם אלהאירועיו

שנה קודם  מתנדב ותיק בעמותה שלנו, שנפטר -נערכה אזכרה ותערוכה לג'ימי רבינוביץ ז"לבחודש מרץ, 

 על ידי תמרה אשתו.  לעמותה נתרמוההכנסות ממכירת התמונות שצייר ג'ימי והשאיר אחריו כל . לכן

ון לחבר בקיבוץ ניר אליהו. במועדהתקיימה באוגוסט  ,של הציירת רינה ורדי ז"ל  תערוכת ציורים נוספת 



מתנדבת ה - רחלי ורדי גרנות -נתרמו לעמותה על ידי בתה של הצירתכרו נמכל ההכנסות מהציורים ש

  .בעמותה

ארגון המאגד בתוכו את  –העמותה לארגון "אולמאפ" אפריל הודות למתנדב דובי שוורץ צורפה בחודש 

הוזכרה העמותה בחודש אוגוסט  רה של האו"ם.שאף קבל השנה הכארגוני השלום במזרח התיכון,   כל

שלנו בעצרת האו"ם כארגון השותף במאמצים הפלסטינים והישראלים לקידום שלום בימים אלה של 

 .פאון מדינייק

באפריל  יצגו נעים אל ביידא )רכז הסעות המרכז( ואלי סהר )יו"ר ועדת כספים( את העמותה 

מגזין איטלקי שעיקר עניינו העלאת המודעות של הציבור  - "נטיקונפרו"הם הוזמנו ע"י ארגון   באיטליה.

 האיטלקי לארגוני שלום שפועלים באזורי סכסוך.

 אמל"-"בסמאת אל ,המסייעת בתיאום יציאת החולים ,יצאו אנשי העמותה העזתית בתחילת ספטמבר 

-ב"אלו גם לתפילה הגיעגרביה ו-פאחם, נצרת, בקה אל-לימי הפוגה ולמידה בישראל. הם בקרו באום אל

 .ונדיבים מהחברה הערבית בישראל כל הביקור אורגן ונתרם על ידי פעילי העמותהאקצה", ירושלים. 

ע"ש דרור שטרנשוס.  הפרס ניתן לעמותה על תרומתה  פרס דרורבנובמבר זכתה העמותה במקום השני ב

 .לשוויון ולצדק חברתי לזכויות אדם, ועל מחויבות ,לקידום חברה משותפת באמצעות פעולה ישירה

נפגעו מאוד במהלך  שריאותיו מעזה,  15 -בן ה דרדונהאחמד מתנדבי העמותה ליוו בדאגה את הנער 

בעזרת התרומות של מתנדבי העמותה אחמד ערך את כל הבדיקות הנדרשות  הטיפולים במחלת הסרטן.

 .ת ריאותלהשתללהודו מבר בחודש נובטס ארגון "סלאמיתכום" ימה אבו קאטיש מובעזרת ר בבילינסון

בחודש דצמבר, הוזמנה נציגתנו, המתנדבת הפעילה אלונה אבט, להציג את העמותה בשגרירות הולנד 

בהן  ותעמותהבאירוע לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי. האירוע יוחד לשלוש נשים שנבחרו להציג את 

 ת בזכויות אדם.ועוסקהן פעילות, אשר 

צוותי הפעולה השונים של העמותה יפתחו , על מנת שחזון העמותהבדצמבר  לאחר מפגש ודיון נוסח

 ויקדמו אסטרטגיות למימושו.

 החולה שהופסק מימון השהיה שלו בביה"ח "בילינסון". מעזה, העמותה נענתה לבקשת עזרה של חולה

אשר  ,בדירמאי  בעזרתה האדיבה של המתנדבתנזקק לטיפולים יום יומיים ונאלץ לשהות באזור ביה"ח. 

 הוא זכה לדיור ודאגה לכל צרכיו בעת טיפולי ההקרנות.מכפר קאסם, גייסה את כל משפחתה וחברותיה 

נמשך הניסיון להפיץ את המסר של העמותה במערב ארה"ב על מנת לגייס תמיכה. נודה לידידי העמותה 

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

ישובים: כוכב יאיר, אבן יהודה, קיבוץ מעברות, קיבוץ גלאון, קיבוץ השנה נערכו מפגשי חשיפה לעמותה ב

 על מנת לגייס מתנדבים נוספים. נען, מועצה אזורית בני שמעון, משקי הדרום, וקיבוץ איל

לחנוך וללוות  בעקבות מפגש החשיפה שארגן המתנדב מיקי לפיד באבן יהודה, לקח על עצמו מיקי לתמוך,

 מתנדבים חדשים בתחילת הדרך.



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

  לממן את הדלק של מתנדביהם המסיעים חולים באופן קבוע.

ועי גולד על תמיכה גם בשנה זו ממשיך להישלח מידי שבוע ניוזלטר לעדכון פעילויות העמותה. נודה לר

מסר של הניוזלטר, וליעל ודני נועם על ריכוז התודות -טכנית, ייעוץ ועזרה בכל הקשור לתבנית הרב

למתנדבים שהסיעו וגיבוי תיעוד ההסעות בכל שבוע. לניוזלטר נוספו השנה המדור "כתבות על העמותה" 

מנסה לגייס מתנדבים לפעילויות ובו  פרסום כל האזכורים על העמותה במדיה, וכן מדור "דרושים" ה

 השונות של העמותה אשר התרבו עד מאוד.

הרכזים המסורים העושים  , ענבר זלסקי ודינה ענברעל נויייוני אשר, נעים אל ביידא, ל, שוב, חמות תודות

מתאמת ההסעות " עמאל-אל– בסמאת" לעמותתו ,ימים כלילות במלאכת התיאום התובענית והמורכבת

אהרון וגל יעקבי על עזרתן לנעים בתיאום הסעות -למתנדבות מרים שיש, אסתי בן חום גםב נודה .בעזה

   המרכז.

בנוסף, נודה למתנדבים סנאית איילון ואיציק אלוני אשר עמלו וטרחו על עדכוני רשימות מתנדבי הצפון, 

 ועוד ידם נטויה. 

לתורמים ודלק וכל ההוצאות, לכל התורמים לעמותה: למתנדבים אשר מממנים מכספם את ה רבהתודה 

 .שמבקשים להישאר בעילום שםונדיבים פרטיים יקרים 

 

"רעי ישראל" מגרמניה בתיווכו של דני וולטר, "קרן טולקין" מאנגליה בתיווכה של מירי  תודה לארגונים

",  ג'אבראשות רון פינקל, "קרן שוקן" בתיווכה של לילי שטרן, "לגאסי הריט "קרן רוזנה", קרחי

ארגון "קונפרונטי" קיבוץ מעגן מיכאל, קיבוץ משמר העמק, , הזורעקיבוץ  ,דרציית סנט לואיס""פ

 . על תרומות משמעותיות -סרטי "ארגו" האיטלקי, 

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 רנטאינט 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  ,טיפול בחולים בבתי החוליםב הפעולה שיתוף על גוש-באבו

  .תולמשפח והסיוע, הזמינות, המסירות על" שווט 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 שפעילות מאמינים אנחנו


