עמותת "בדרך להחלמה"  -סיכום שנת 2019
הפעילות
שנת  2019היתה שנה פעילה ביותר ,והצלחנו להתמודד עם נפח הפעילות הגדול אך ורק בזכות העזרה
וההתגייסות של כל מאות המתנדבים!
בשל הגבלות במימון הטיפול הרפואי על ידי הרשות הפלסטינית ,לא חל גידול בנפח הפעילות של העמותה
בשנה זו .סך הקילומטרים של הנסיעות היה כ 1,260,000 -ק"מ ,ב 10,105 -נסיעות לכ 20,000-חולים,
רובם ילדים .הנסיעות היו לבתי החולים :רמב"ם בצפון; איכילוב ,שיבא-תל -השומר ,בילינסון ושניידר,
וולפסון ואסותא במרכז; וכן לאלין ,הדסה ,שערי-צדק ,אל-מוקאסד ,אוגוסטה ויקטוריה ,וסנט ג'ון
בירושלים.
בשנה זו הרחבנו את פעילות הנופש וההפוגה לחולים ומשפחותיהם:
• יום כיף בספארי וביפו לחולים משיבא בניצוחה וארגונה של עמליה ויזל היה בחודש מרץ.
בילוי והפוגה בחוף יפו לחולים מאיכילוב אורגן בחודש מאי.
• הנופש בכפר נהר הירדן התקיים כמדי שנה בינואר וביולי .בכל פעם יצאו  35ילדים ו 35-הורים
מלווים מעזה לנופש .עבור הילדים והוריהם היה זה שבוע של הפוגה והנאה ,וחוויה שללא ספק
תישאר חרוטה בזיכרונם.
• יום בריאות ושמחה בחוף שדות-ים התקיים בחוף שדות עם בסוף חודש .זהו יום כיף ל 200-בני
משפחות החולים מדרום ומרכז הגדה .זכינו לשיתוף פעולה פורה עם צוות כיף ים וחברת הנוער של
הקיבוץ.
• יום כיף נוסף בחוף מעגן-מיכאל ל 200-בני משפחות חולים נוספים בעיקר מצפון הגדה התקים
באמצע ספטמבר .כמדי שנה ,חברי הקיבוץ והימיה היטו שכם וסייעו מאוד לקיום יום זה.
• יום ים בחוף פלמחים ל 200-חולים ומשפחותיהם מאזור חברון ובית לחם .יום הים בסוף ספטמבר
אורגן על ידי המתנדבים אהוד דנציגר ,אפרת לוין ועלי אבו-שחייטה.
• יום כיף בקיבוץ חצרים אורגן ביוזמת מתנדבי העמותה מקיבוץ חצרים בדצמבר .היום כלל אירוח
מלא ובילוי בכל פינות החמד של הקיבוץ ,והשתתפו בו  60בני משפחות החולים ,שלא הצליחו
להגיע ליום הים בפלמחים .יום הכף אורגן על ידי עירית ענבר ,אירי קסל ,וענבר זלסקי והופעל
בסיוע מתנדבים מסורים רבים נוספים מהקיבוץ.
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ימי הכי ף כללו בילוי בחוף ,שיט ,פעילויות ים וסדנאות חוף מגוונות ,ארוחת צהרים בחוף ,והופעות של
ליצנים מהחברה הערבית .כמדי שנה ,נעזרנו בימי הים בעמותות הצעירים הערביים נתינה ולחשוב על
האחר ,תרומות של נדבנים מהחברה הערבית וסיוע רב של מתנדבי העמותה .ימי הכיף שמהווים הזדמנות
נפלאה להיכרות וקירוב לבבות ,הוכתרו בהצלחה רבה ,רוח טובה של פיוס ,והשאירו לכולם טעם טוב של
תקוה!

החולים
אנו ממשיכים להסיע באופן קבוע בכל שבועיים מ"ארז" לביה"ח "שערי-צדק" ובחזרה שלושה תינוקות
ומלוויהם מעזה שעוברים טיפולי דיאליזה ,ונוספו עליהם עוד  3תינוקות.
באזור הצפון (לפלסטינים מהגדה המערבית) אנו עונים על קרוב ל 100%-מהבקשות ,ובאזור המרכז ודרום
הר חברון אנו מצליחים לענות על  98%מהבקשות של החולים .אשר לבקשות מעזה  -אנו עונים על כ90% -
מהן.
בשנה זו נפטרו  15חולים ,אשר מתנדבי העמותה ליוו לאורך זמן בהסעות לטיפולים וביקורות .נפרדנו
בצער רב מג'אנה קמייל בת ה 9-מקבטייה ,ג'ול פארס בן ה 5-משכם ,ג'ינאן סלאמה בת ה 23-מאזור ג'נין,
רוזאן זאקריה בת ה 23-מאזור שכם ,אחמד אבו רוב בן ה 22-מאזור ג'נין ,סהמאן אלחוש בן ה 3 -מאזור
חברון ,עֹומָ ר אבו-סניינה מאזור חברון בן ה ,14-אסאד כנאען בן השנתיים מאזור חברון ,דיאו אבו שלוף
בן  11מעזה דניס דודאן בן  , 6מאזור חברון ,מוחמד סבאח בן  16מאזור תקוע ,איסה אלאדרבה בן ה75 -
מאזור חברון ,סאלם תאוובטה בן ה 57-מאזור בית-לחם ,ג'ואן דואיקאת בת  14משכם ,נאסר אל ערג'ה
פעוט בן כשנה מקלקיליה ,ומוחמד אבו מויס בן  15מאזור ג'נין .קבוצות של מתנדבים הגיעו לכל בתי
משפחות הנפטרים לניחום האבלים.
ביקורים אלה חזקו שוב את הקשר שנרקם בין המתנדבים ומשפחות החולים ,אפשרו למשפחות להביע
את הערכתם הגדולה לסיוע והזכירו לנו שוב ושוב את המשמעות העמוקה של ההתנדבות הזו .חלק
מהמשפחות הביעו בפנינו רצון להתגייס להתנדבויות בחברה הפלסטינית ,וציינו שזהו תרגום שלהם
להכרת התודה והערכת הנתינה.

הרכזים
רכזי האזורים השנה היו :יוני אשר באזור הצפון ,ענבר זלסקי באזור המרכז ודינה ענבר בהחזרות למעבר
ארז .אחמד כריים נוסף השנה לצוות הרכזים והוא מרכז את ההסעות למעברי שער אפרים ,אייל ,אליהו
ונעלין בשעות הבוקר .יעל נוי סיימה שלוש שנים של ריכוז ההסעות ממעבר ארז בדצמבר שנה זו .מירי
גולדפרב החליפה אותה .עמליה ממשיכה בתפקידה כרכזת פרויקטים ומבצעים מיוחדים הקשורים
ליוצאים מעזה.
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בורכנו ברכזים שהם כולם אנשים בעלי יכולות תיאום וארגון מדהימות עם סבלנות אינסופית ,נועם
הליכות ,מאור פנים ,אנושיות וחמלה ,מה שמאוד מסייע לפעילות היומיומית הסדירה בעמותה שכה גדלה
בשנים האחרונות!
נעים אל ביידא ממשיך לשמש כנציג הרשמי של העמותה מול הרשות הפלסטינית ,והוא מנהל את כל
תיאום ההסעות בגדה המערבית .תחת ניהולו של נעים מרכזת היבא את ההסעות באזור חברון .סנאא
ריכזה את התיאום של ההסעות באזור מרכז הגדה .וויסאם וכמאל החליפו את סנא בנובמבר השנה.

המתנדבים
מעגל המתנדבים התרחב .על פי הרישומים בשנה זו נוספו  310מתנדבים .ברשימות התפוצה של העמותה
רשומים כיום  2200מתנדבים.
נפרדנו בצער השנה מיוסי חסין ,שרית רמתי ,עודד וינקלר ודוד שמגר  -מתנדבים מסורים שהסיעו
במסגרת העמותה.
פעילויות רבות כוונו השנה לגיבוש המתנדבים והוקרה על פעילותם:
• מפגש מתנדבים באזור הדרום התקיים בתחילת פברואר בפאב של קיבוץ בארי .המפגש כלל שיחה
עם יובל רוט ועם יעל נוי רכזת האזור ,ד"ר תקווה מירון ,מתנדבת בעמותה ספרה על טיפול תומך
בחולי סרטן ,ורמי חרובי ,חבר הקיבוץ ,ספר על יוזמתו "עזה זה כאן".
• ערב שירי רחל שפירא נערך בחודש אפריל כהוקרה למתנדבים .בערב זה שרו זמרים מתנדבי
העמותה משירי המשוררת ,והוא לווה בהנחייתה מלאת האור והחן והחסד של רחל שפירא,
ובשירת חבורת הזמר של המתנדבים בניצוחה של הדס שטורמן" .עוד יהיה מה שלבי מבקש"...
יצאנו בתחושה של התרוממות רוח ואמונה בטוב!
• ארוחת הוקרה לרכזים ולפעילי העמותה שהוכנה בהתנדבות על ידי השפית הילה אלפרט ,נערכה
בתחילת יוני בבית משפחת טרון ,בקיבוץ שפיים.
תשעה מפגשי חשיפה לגיוס מתנדבים התקיימו השנה ביוזמה וארגון של מתנדבים מהעמותה:
• בחודש ינואר בקיבוץ ארז ביוזמת יעל להב ובקיבוץ דביר בהנחיית אירי קסל.
• בחודש פברואר בקיבוץ בית ניר ביוזמה וארגון של אמנון אלנקו ,ובקיבוץ שדות ים בארגון גידי פלג
• בחודש יולי בקיבוץ מפלסים בארגון אביטל ארגמן ,ובישוב צור משה בארגון אירי קסל
• בחודש אוגוסט בישוב שריגים בארגון לינדה גלנט ואמנון אלנקו ,ובקיבוץ צרעה בארגונו של מוליק
ריבלין
• בחודש אוקטובר בקיבוץ גבעת ברנר בארגון יורם כהן.
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מפגשים נוספים בהם ספר יובל על העמותה נערכו בט' באב (אוגוסט) לקהילת היהדות המתקדמת של
"בית דניאל" בתל-אביב ,ובחנוכה (דצמבר) לקהילת היהדות המתקדמת של "מעלות טבעון" בקרית
טבעון.

פעילות המתנדבים
צוות "גיוס כספים" שחבריו אלי סהר ,אלונה אבט ,ג'וני איתן ,שולי דיכטר ,אמנון אלנקו ועידית נוסלביץ
ממשיך בפעילות שהודות לה מתאפשר מימון כל פעילות העמותה .השנה כבר נהנינו מפירות המיזם של
עיגול לטובה ונעשים מאמצים להגדיל את מעגל המעגלים לטובת העמותה .המדובר במספר שקלים
בודדים בכל חודש עבור התורם" .כסף קטן – עזרה גדולה!"
ערוץ התרומות שפתח בשנה שעברה שולי דיכטר הניב תרומות משמעותיות מערביי ואדי ערה ,בעזרת
חברי עמותת המשולש לסולידריות ,שבראשם מוחמד מסארווה וחאלד אבו רקייה.
המתנדבת נעמה גורלי ממשיכה בחריצות ונאמנות בטיפול בנושא החזרי הוצאות הדלק למתנדבים מידי
חודש בחודשו .עברנו לתשלום הוצאות הדלק באמצעות העברה ישירה לחשבונות הבנק של המתנדבים
(מס"ב – מרכז סליקה בנקאי) .הליך זה מקל מאוד את ההתנהלות ומבטיח שהכסף יגיע במועדו.
המתנדב צבי גורן המשיך לטפל בהתמדה ועקביות במשלוח מכתבי תודה וקבלות ירוקות לכל התורמים.
המתנדבת שלי ברלב ממשיכה בטיפול בכל נושא כסאות הבטיחות לרכב וחלוקתם למתנדבים.
המתנדבת הלה יניב טפלה בכל נושא התקשורת והיח"צ והיתה בקשר עם כתבים ומפיקים אשר הפיקו
כתבות ו/או תשדירים על העמותה או על מתנדבים ספציפיים.
אשר לתקשורת  -בערוץ  11שודר פרק בסדרת לחיות בדו-קיום של חדוה גלילי -סמולינסקי על פעילות
העמותה .בערוץ זה שודר גם סרטה של רות וולק גבול הכאב שהוצג לראשונה בפסטיבל הסרטים
בירושלים ומתאר את דרכם של החולים הפלסטינים בישראל .הכתבה נתינה ללא גבולות על יאיר נוי,
מתנדב העמותה ,וקשריו עם חולה מעזה פורסמה בעיתון ישראל היום .בנוסף ,יצאו כתבות על העמותה
באתרים ובמדיה החברתית בעברית ,אנגלית ,צרפתית וגרמנית .כל הכתבות מופיעות באתר העמותה.
המתנדבת הדסה טרון פעלה כרכזת פרויקטים של העמותה ,וארגנה את המפגשים ,ערבי ההוקרה
והתרומה לעמותה ,כמו גם השתלמות לאנשי צוות בסמת אל אמל (העמותה מעזה) בישראל .בסוף חודש
אוקטובר יצאו אנשי העמותה העזתית ,המסייעת בתיאום יציאת החולים ,לימי הפוגה ולמידה בישראל
בהם בקרו באום אל-פאחם ,נצרת ויפו .הביקור התאפשר בעזרת תמיכתם ותרומתם האדיבה של סאלח
שירקאווי ממוסמוס ואמנה מ.
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צוות מתנדבים חרוצים התגייס לתרגומים הנחוצים מידי פעם ברשתות החברתיות ,במכתבי תודה
לתורמים ,ובפרסום פעילויות :בתיה פונדה -המתרגמת הנאמנה והוותיקה לאנגלית ,דן ויינבלום –
לצרפתית ,מוריס צורף ואדם רון  -לגרמנית ,וסרג'יו קוסוביצקי – לספרדית.
צוות מיתוג ועיצוב גרפי בראשות אילת שדה וטובי פלד ממשיך לבצע את כל צרכי העמותה בתחום הגרפי.
הם עיצבו השנה גלויות הפצה ,אגרות תודה לתורמים ,פוסטרים למפגשי חשיפה וכרטיסי ביקור.
צוות האפליקציה בראשות המתנדבים אמיר אדר ובני בורנפלד עסק בהרצת היישומון  ,תמיכה ושיפור
לקראת השקתו ב.2020 -
הודות למתנדב דובי שוורץ צורפה ב 2018 -העמותה לארגון אולמאפ – ארגון המאגד בתוכו את כל ארגוני
השלום במזרח התיכון .השנה הגיעו מובילים מחו"ל מהארגון לייעץ לעמותה לגבי אפשרויות שונות של
תמיכה וסיוע מקרנות וארגונים בחו"ל.
במרץ יצגה יעל נוי (רכזת ההסעות מעזה) את העמותה יחד עם רימה אבו קאטיש (מעמותת סלמיתכום)
באיטליה .הן הוזמנו ע"י ארגון קונפרונטי  -מגזין איטלקי שעיקר עניינו העלאת המודעות של הציבור
לאזורי סכסוך.
העמותה נענתה לבקשת עזרה של חולה מעזה ,שהופסק מימון השהיה שלו בביה"ח בילינסון .החולה נזקק
לטיפולים יום יומיים ונאלץ לשהות באזור ביה"ח .בעזרתה האדיבה של המתנדבת מאי בדיר ,אשר גייסה
את כל משפחתה וחברותיה מכפר קאסם ,הוא זכה לדיור ודאגה לכל צרכיו בעת טיפולי ההקרנות.
מערך מסודר של ליווי והדרכת מתנדבים חדשים מתקיים בזכות המתנדב מיקי לפיד שלקח על עצמו
לתמוך ,לחנוך וללוות מתנדבים חדשים בתחילת הדרך.
הקיבוצים ניר-עוז ,מגן ,חצרים ,מעגן מיכאל ,גן-שמואל ,משמר העמק ,יזרעאל ,צובה ובארי ממשיכים
לממן את הדלק של מתנדביהם המסיעים חולים באופן קבוע.
גם בשנה זו ממשיך להישלח מידי שבוע ניוזלטר לעדכון פעילויות העמותה .נודה לרועי גולד על תמיכה
טכנית ,ייעוץ ועזרה בכל הקשור לתבנית הרב-מסר של הניוזלטר ,ולברוריה סלע על ריכוז התודות
למתנדבים שהסיעו וגיבוי תיעוד ההסעות בכל שבוע .לניוזלטר נוספו השנה המדור "מתנדבים מזווית
אחרת" ובו פרסום פן נוסף התורם להיכרות של המתנדבים בעמותה.

המערכת הממוחשבת
באפריל שנה זו התחלנו להריץ בגרסת ניסוי את המערכת לתיאום ההסעות .הפעלת המערכת החלה באזור
המרכז על ידי הרכזת ענבר זלסקי .המערכת ,שמסייעת לרכזים לקדם ולייעל באופן משמעותי את עבודת
תיאום ההסעות ומתעדת את הנתונים  -תכנס להפעלה מלאה בשנת  .2020פיתוח האפליקציה התאפשר
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הודות לתרומתו המשמעותית של גדי קיני ,וגיוס תרומות למלגת סטודנטים על ידי ג'וני איתן .ד"ר בני
בורנפלד ,מרצה למדעי המחשב במכללת רופין ומתנדב בעמותה ,גייס גם השנה סטודנטים לעזרת המשך
פיתוח האפליקציה .אמיר אדר אפיין וסייע בהטמעת האפליקציה לאורך כל הדרך.
אירוע תודה והוקרה לסטודנטים ,מפתחי האפליקציה ,ולצוות התמיכה נערך בחוף שפיים בסוף מרץ.

חזון העמותה
בחודש ינואר ,לאחר מפגש ודיון נרחב ,נוסח חזון העמותה .בחזון מדובר על כך ש:
הפעולה של הסעת החולים ע"י מתנדבי העמותה היא הושטת יד לחולה הזקוק לטיפול רפואי והיא
מאפשרת מפגש פשוט ,מיידי ובלתי אמצעי ,והזדמנות לגלות ולראות פנים אחרות זה בזה ,ולקרב את
הפיוס שאנו מייחלים לו.
העמותה תפעל על פי ערכים אנושיים ,הומניזם ואהבת אדם ,ללא קשר לאמונה דתית ,דעה פוליטית או
מוצא תרבותי ,תטפח את רוח ההתנדבות ,ותקבל בברכה את המבקשים להתנדב להגשמת חזונה.
צוותי הפעולה השונים של העמותה התחייבו לפתח ולקדם אסטרטגיות למימוש החזון.

מיזם נעים להכיר
מיזם נעים להכיר פעל רבות גם בשנת  .2019מידי חודש יצאה קבוצת אנשים ממתנדבי העמותה ,בני
משפחה וחברים לסיור קצרצר בכפר ג'איוס וגדר ההפרדה בהדרכת נעים אל-ביידא (רכז ההסעות
הפלסטיני) .הסיור הסתיים בארוחת צהרים ושיחה עם נעים בביתו .מטרת המיזם היא להכיר את
הפלסטינים מקרוב ,מתוך אמונה שהיכרות וקירוב לבבות ימיסו את הפחד שמזין את הסכסוך בשני
הצדדים! בנוסף ,בזכות המיזם התהדק הקשר בין נעים אל-ביידא ובין מתנדבי העמותה בשנה זו.
קבוצה ממתנדבי העמותה הגיעה לבית משפחת נעים אל-ביידא בתחילת ובסוף חודש אוגוסט להשתתף
בשמחות המשפחה :חפלה לכבוד שחרור פואד בנו של נעים ,וחפלה נוספת לכבוד חתונת בנו חמודי.

כספים
השנה גייסנו  1,400,000ש"ח לטובת העמותה.
סה"כ ההוצאות לשנה זו היו  1,100,000ש"ח.
מרבית הכספים הוצאו לטובת החזרי הוצאות דלק אשר גדלו בשנה זו בכ 20%-לעומת שנת  .2018בנוסף,
אנו ממשיכים לממן ארבע פעמים בשבוע הסעה של מיניבוס ממעבר "ארז" לבתיה"ח בירושלים ,על מנת
לענות על מרבית הבקשות להסעות מעזה.
העמותה ממשיכה לתמוך ברכישת ציוד רפואי-אורתופדי וטיפולי פיזיותרפיה לילדה מארי סאמר החולה
במחלת ספינה-ביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון.
העמותה סייעה למימון טיפולים ,תרופות ומכשירים לחולים שלא קבלו כיסוי לנ"ל מהרשות הפלסטינית.
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כל ההחלטות לסיוע נעשו ע"י "הועדה לסיוע רפואי" בראשות המתנדב ד"ר רוני אלפנדרי הנעזר בעצות
מקצועיות של הרופאה ד"ר דנה זליגמן.

אירועי התרמה
השנה נערכו חמישה אירועי התרמה לעמותה:
• ארוחת הוקרה לבדרך להחלמה באולמי מייס אל רים שבואדי ערה ,התקיימה בתחילת מרץ .כל
הכנסות הארוחה הועברו כתרומה לעמותה .נדיבי הואדי ועמותת המשולש הצפוני לסולידריות
התגייסו ותרמו ביד רחבה לעמותה .הם גם דיברו בשבח העמותה ,החשיבות של התמיכה בה,
והמשמעות של חיזוק הקשר והעזרה לאחיהם שמעבר לגדר!
• מופע התרמה קרקסי בקרקס פלורנטין התקיים באמצע חודש אפריל ,במופע היו הופעת
להטוטנות תיאטרלית של להקת "פטה פיטה הופנס" וקטעי להטוטנות ואקרובטיקה מרהיבים של
אורי ונעה וייס ,ולריה ,לוקס זילרי ,רון בארי ,בהנחיית האחד והיחיד אורי וייס .כל ההכנסות
מהמופע נאספו כתרומה לעמותה!
• תערוכה מעבודותיו של יוסי נובק ,מתנדב בעמותה ,נערכה במאי בגלריה "בית קנדינוף" ,ביפו .כל
הכנסות התערוכה היו קודש לעמותה.
• מופע של היוצר והזמר יונתן שפירא בביתם של רותי וגדעון ויינשטיין התקיים בחודש ספטמבר .כל
ההכנסות מהמופע נתרמו לעמותה.
• אירוע התרמה בגן העיר שבו הרצה פרופ' רפי ולדן (נשיא ארגון רופאים לזכויות אדם) ,הופיעה
האמנית חנאן אבו-חוסיין ,והרביעייה קאמרית של חברי התזמורת הפילהרמונית הישראלית
בהנחיית אסף מעוז ניגנה קונצרט .כל זה נערך בסוף נובמבר.
תודה רבה לכל התורמים לעמותה:
• בראש וראשונה למתנדבים אשר מממנים מכספם את הדלק וכל ההוצאות ,ולתורמים פרטיים
יקרים ונדיבים שמבקשים להישאר בעילום שם.
• קרן רוזנה ורון פינקל העומד בראשה .קרן רוזנה עוסקת בסיוע למערך הבריאות בפלסטין
באמצעות הכשרת צוותים רפואיים ,מימון טיפולים רפואיים ותמיכה במערך ההסעות של
העמותה שלנו.
• ארגון "רעי ישראל" מגרמניה בתיווכו של דני וולטר
• "קרן טולקין" מאנגליה בתיווכה של מירי קרחי
• ארגון "לגאסי הריטאג'"
• "פדרציית סנט לואיס"
• קרן "עץ הרימון"
• קרן "גלילאו – אביגדור ויליניץ
• שרמר תעשיות אלומיניום ( )1993בע"מ
• פנינה ובראד יאנג
• תלמה ויוסי ורדי
• אפי ויוני גולדשטיין
• יצחק אלוני
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•
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אתי פירק
ארגון ""Good People
ארגון ""B8 of Hope
חברת "סרטי ארגו"
ולקיבוצים :מעגן מיכאל ,ברעם ,משמר העמק.

הוקרה
יובל רוט ונעים אל ביידא (מנהל תיאומי ההסעות בגדה) זכו השנה בפרס ע"ש ויקטור גולדברג לשלום
במזרח התיכון .הפרס מוענק פעם בשנה לשני אנשים ,האחד יהודי והשני ערבי ,שפועלים יחד על מנת
לקדם את השלום במזרח התיכון .זאת באמצעות פעילות משותפת ליהודים וערבים שמטרתה לשבור את
מחסומי השנאה כלפי "האחר" .הוועדה לבחירה לפרס כוללת מומחים מובילים מהאקדמיה,
ומארגונים בין לאומיים ממשלתיים ולא ממשלתיים  .הפרס הוענק בבית החינוך של השגרירות
האמריקאית בירושלים בחודש יוני .שלמי תודות לחברי ארגון קרן רוזנה בארה"ב על ההגשה וההמלצה
לקבלת הפרס.

תודות
תודות חמות ,שוב ,ליוני אשר ,נעים אל ביידא ,ענבר זלסקי ,אחמד כריים ודינה ענבר הרכזים המסורים
שעושים ימים כלילות במלאכת התיאום התובענית והמורכבת ,ולעמותת בסמת אל אמל מתאמת
ההסעות בעזה .נודה בחום גם להיבא ,סנאא ,וויסאם וכמאל על עזרתם בתיאום הסעות המרכז בצד
הפלסטיני .תודה מיוחדת ליעל נוי שסיימה ריכוז של שלוש שנים בתיאום ההסעות מארז ,במסירות
ומחויבות אין קץ .הקשר האישי החם שיצרה עם המתנדבים והחולים ,קשרי העבודה המצוינים עם
בסמת –אל-אמל  ,האכפתיות והניהול המקצועי ללא דופי  -מעוררים השראה והערכה רבה!
בנוסף ,נודה למתנדבים שרית חסידים ,ביאטריס שתיל ומוטי ברנדס שהקלידו את רשימות החולים מעזה
ליישומון ,ועוד ידם נטויה.
נוסיף תודות גם לעו"ד אוהד ריצ'מונד ,לרו"ח עופר דוידוביץ ,למתחזק דף הפייסבוק – נדב חבצלת,
מתחזק האתר ואחראי אינטרנט ומייל – קולו אור ,סיוע כללי -רותם גור ,יועץ לענייני ערבית אייל אופק.
כמו כן לעמותת אל שפעא אל-רחמא על השאלת ציוד עזר רפואי ,לעמותת סלמיתכום באבו-גוש על שיתוף
הפעולה בטיפול בחולים בבתי החולים ,לג'מאל כנעני על הקשר לתורמים באזור ואדי ערה ,ולנשות
מחסום ווטש על המסירות ,הזמינות ,והסיוע למשפחות.

וכמובן – לכולכם ,המתנדבים ,תודות חמות על המסירות והפצת הטוב!!!
משפחות החולים מביעות בפנינו שוב ושוב את תודתם על העזרה בהסעות.
אנחנו מאמינים שפעילות זו תורמת לפיוס וקירוב הלבבות עם שכנינו.
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