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 2018ملّخص سنة  -جمعية "الطريق الى الشفاء"

 

في هذه السنة أيًضا طرأت زيادة ملموسة على حجم نشاط الجمعية. كان مجموع الكيلومترات 

 20,500عملية نقل لنحو 10,100كم، خالل  1,277,000التي قطعتها السفريات نحو 

في الشمال؛  "رمبام"مريض، معظمهم من األطفال. وكانت السفريات للمستشفيات: 

وكذلك  في المركز؛ "أسوتا"و "وولفسون"، "بيلينسون"تل هشومير،  -"شيبا"، "إيخيلوف"

سانت "و "الُمّطلع -يكتورياڤأوغوستا "، "المقاصد"، "شعاري تسيدك"، "هداسا"، "ألين" الى

 في القدس. "جون

نواصل نقل ثالثة أطفال ومرافقيهم من غزة بشكل دائم كل أسبوعين من "ايرز" الى مستشفى و

 الدياليزا."شعاري تسيدك"، ذهابًا وإيابًا، حيث يخضع هؤالء األطفال لعالجات 

متطّوًعا.  375لقد توّسعت دائرة المتطّوعين أيًضا. وحسب التسجيالت أضيف في هذه السنة 

 متطّوع. 1900التوزيع الخاصة بالجمعية اليوم في قوائم ل مسجّ و

في منطقة الشمال فوبالمقابل، ازداد كثيًرا عدد الطلبات للمساعدة في نقل المرضى. 

% من الطلبات، وفي منطقة المركز 100قرابة  نلبّي )للفلسطينيين من الضفة الغربية(

الطلبات من % من طلبات المرضى. وبخصوص 98وجنوب جبل الخليل ننجح في تلبية 

 % منها.95غزة، نحن نلبي نحو 

: رجاع المرضىإلمركزات  تمت إضافةمركزو المناطق هذه السنة في وظائفهم، و يبقو

المرضى الى  رجاعإللمعبر "ترقوميا"، ودينا عنبار  رجاعإلعنبار زلسكي، دخلت لتركز ا
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ياعيل نوي التي بدأت بتركيز تنسيق السفريات في الجنوب في شهر تشرين أما معبر "ايرز". 

مستمرة في وظيفتها عمالية ، كما أّن 2018سنة  طوالاستمرت أيًضا فقد  2016األول عام 

كمركزة مشاريع وحمالت خاصة متعلقة بالخارجين من غزة. يوني آشر مستمر في وظيفته 

روح طيّبة واكتراث كبير! وب بجهود حثيثة، بذلك ميواظب على القياكمركز منطقة الشمال و

إنسانية ورأفة، األمر ب ويتحلونلقد حظينا بمركزين يمتلكون قدرات تنسيق وتنظيم مدهشة 

 ت كثيًرا!توسعيومي المنتظم في الجمعية التي الذي يساعد كثيًرا في استمرار النشاط ال

نعيم البيضة. عمل نعيم هذه لسطيني تنسيق السفريات المنسق الف استلم في منطقة المركزو

تدعى  تنسيق سفريات الضفة الغربية في إطار جمعية فلسطينيةفي بوظيفة كاملة  السنة

كممثل رسمي للجمعية أمام  األرض الخضراء" الكائنة في الخليل. وقد عمل -رينالند "چ

بحيث أن المريض الذي يحصل على تحويلة من السلطة للعالج في  السلطة الفلسطينية،

ى المستشفى بواسطة إسرائيل يحصل على معلومات من السلطة حول إمكانيات السفر ال

المعلومات المذكورة أعاله، حتى اليوم، تصل الى عائالت المرضى  كانت ، بعد أنجمعيتنا

 "من شخص الى آخر" بشكل عشوائي.  

لجمعية "األرض جديًا تبّرًعا  ي حّولذدعم "صندوق روزانا" ال فضلم بل نعيوقد أتيح تشغي

 التي مّولت نشاط نعيم هذه السنة. رينالند"چ -الخضراء

"صندوق  رون فينكل الذي يقف على رأس التقى ممثلو إدارة الجمعية مع 2018خالل سنة 

يُعنى بمساعدة جهاز الصحة في فلسطين من خالل تأهيل  صندوق روزانا يذكر أنّ  ."روزانا

 .جات طبّية ودعم شبكة سفريات جمعيتناطواقم طبّية، تمويل عال

 

في هذه السنة عدد من الطفالت واألطفال، الفتيات والفتيان وحتى من البالغين، الذين توفي 

كان متطّوعو الجمعيّة قد قاموا بمرافقتهم على مدى فترة طويلة في السفريات للعالجات 

، عبودي أبو الرحيم أحمد بطران، خالد عبد كاًل من وّدعنا بحزن عميقفقد والمراجعات. 

ألماس موسى، سليمان جبرين، حمزة ضراغمة، سليمان ة، حمزة زين، مصطفى، باسل العمل

وقامت مجموعة من المتطّوعين أبو شلوف. محمد سويطي، محمد صباح، دنيس دودان، 
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بزيارة بيوت عائالت المتوفين لتقديم واجب العزاء. وأكدت هذه الزيارات، مّرة تلو األخرى، 

ت المرضى، وأتاحت للعائالت التعبير عن عين وعائالالعالقة التي توطدت بين المتطوّ 

 بالمعنى العميق لهذا التطّوع.وتذكيرنا مّرة أخرى تقديرها الكبير للمساعدات، 

دوريت هوب، موشيه تيني، أفرهام رونين  كاًل من ننا وّدعنا بحزن هذه السنةأيذكر أيًضا 

 إطار الجمعية. كانوا متطّوعين مخلصين قاموا بنقل مرضى فيفهؤالء  –وأرنون روطبرد 

وجدير بالذكر أن دوريت هوب قامت أيًضا بتعريف األديب أ. ب. يهوشوع على نشاط 

الذي صدر في أوائل شهر  في كتابه األخير "النفق"والجمعية، وضمته إلحدى سفرياتها. 

 تّموز، خّصص أ. ب. يهوشوع فصال كامال للجمعية كما ذكرها في أماكن أخرى من الكتاب.

 

شيكل لصالح الجمعية. مجموع المصروفات لهذه السنة كان  767,000جنّدنا هذه السنة 

شيكل. معظم األموال صرفت لصالح استرجاع مصروفات الوقود التي زادت  917,000

. وباإلضافة الى ذلك، نحن نستمر في تمويل 2017% مقارنة بسنة 30هذه السنة بنحو 

مّرات في األسبوع، من  أربع ،سفرية حافلة صغيرة من معبر "ايرز" للمستشفيات في القدس

 أجل تلبية معظم الطلبات للسفريات من غزة.

سنوات(  9أورتوبيدية للطفلة ماري سامر ) -كما تواصل الجمعية دعم شراء مستلزمات طبّية

وتعاني من شلل في الجزء السفلي من  Spina Bifidaالمصابة بمرض السنسنة المشقوقة 

بطارية لمولّد األكسجين لوسام أبو ية في تمويل جسمها. وباإلضافة الى ذلك، ساعدت الجمع

جميع القرارات للمساعدة من قبل اتخذت ولبدة من غزة، وكذلك تمويل عالج محمد عليان. 

الطبّية" برئاسة المتطّوع روني ألفندري الذي يستعين باستشارات مهنية تغطية التكاليف  "لجنة

 من الطبيبة د. دانا زليجمان.

كانت سنة نشطة للغاية، إذ نجحنا في التعامل مع حجم النشاط المتزايد،  2018كما أّن سنة 

 وكل ذلك بفضل مساعدة وتجنّد مئات المتطّوعين جميعًا!
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ألونا أباط، بادر هذه السنة أيًضا الى يوم ترفيهي إضافي  طاقم "الفعاليات الخاصة" برئاسة

للمرضى من الضفة )سيفّصل الحقًا( ولعائالتهم. كما عقد لقاء توجيهي للمتطّوعين الجدد في 

 كيبوتس "شفاييم" بمساعدة عدي روزنطال.

 يتاحوالذي بفضله  ،طاقم "تجنيد األموال" برئاسة ايلي ساهر وألونا أباط، يواصل نشاطه

جوني ايتان الذي اهتم  ديختير.شولي ايتان وجوني  تمويل كل نشاط الجمعية. وانضم للطاقم

خصائص للجمعية، وبالتالي ختم على  حصوللل وسعى بادرطّوعين، بالتأمين لكل المت

ب ول لطوفاه" )چ"عيـ على مشروع مصادقةال  تقريبعملية الالقيام ب إمكانيةإّن للخير(. قّرِّ

 اتلتبّرعتفتح مجاال س بذلك، للمعنيين بطاقة االئتمان لصالح الجمعية،في  لمبالغ المشتريات

 علًما أّن ذلك ال يكلف المتبّرع هؤالء، عدد كبير منفي تجنيد  نانجح فيما إذا ،للجمعية كبيرة

 .شواقل القليلة في كل شهربعض ال إال

 مساعدة كبيرة!" - "نقود قليلة

عالقاته مع عرب وادي أثمرت فقد ر فتح قناة تبرعات جديدة من المجتمع العربي. شولي ديخت

عارة تبرعات كبيرة مع خيار االستمرارية وتوسيع دائرة المتبرعين من هذا المجتمع. 

( في باقة الشيف ماجد تبّرعب)في مطعم "ملك المشاوي"  تبمساعدة لوران إغبارية أقيمو

 الوادي. من ألسخياءللمتبّرعين االغربية أمسية تكريم 

مجمع اللغة العربية، برئاسة البروفيسور محمود غنايم، للجمعيّة سيتبّرع باإلضافة الى ذلك، 

  بترجمة موقع اإلنترنت الى العربية، بوساطة ومساعدة المتطّوعة نوريت تسفرير.

 

مصاريف اع المتطوعة نعمة جورلي مستمرة باجتهاد وإخالص بمعالجة موضوع استرج

جوني ايتان ومساعدة أمير أدر،  . في الشهر األخير، بفضل مبادرةيًّاشهرالوقود للمتطّوعين 

انتقلنا لدفع مصاريف الوقود بواسطة تحويل مباشر لحسابات البنك التابعة للمتطّوعين 

مركز مقاصة بنكي(. هذا اإلجراء يسهل جًدا التعامل ويضمن وصول األموال في  -)م.س.ب

 موعدها.
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المتطّوع تسفي غورن يواصل االهتمام، بشكل مستمر وبمواظبة، بإرسال رسائل شكر 

 ووصوالت خضراء لكل المتبّرعين. 

وتوزيعها  اتجة كل موضوع كراسي األمان للسيارمعال تستمر فيالمتطوعة شيلي بارليف 

 على المتطّوعين.

اإلعالم والعالقات العامة وكانت نيف عالجت بمسؤولية وجّدية كل موضوع االمتطّوعة هياله ي

باتصال مع المراسلين والمنتجين الذين أنتجوا تقارير و/أو برامج حول الجمعية أو عن 

 متطّوعين معيّنين.

تم بث تقرير ألوهاد حامو عن  12في نشرة األخبار الرئيسية للقناة  -وبالنسبة لإلعالم

تم بث حلقة ضمن برنامج  11ناة المتطّوع رؤبين حزاك الذي ينقل مرضى من غزة، وفي ق

 سمولينسكي حول نشاط الجمعية. -أن "نعيش بتعايش" إعداد حدفاه جليلي

اني يوثق اليوم الترفيهي وبفضل المتطّوعة عيديت سامت، تم بث تقرير في قناة التلفزيون األلم

 الذي يقطعهكما يوثق المسار البحر،  شاطئالذي أقيم لعائالت األطفال المرضى على  للجمعية

 فتى مريض من البيت حتى المستشفى بمساعدة متطّوع الجمعيّة.

بالعبرية، اإلنجليزية، الفرنسية واأللمانية. جميع  صدرت تقارير عن الجمعيةأضف الى ذلك، 

 التقارير منشورة في موقع اإلنترنت التابع للجمعية.

 

المشروع األول لها كان المتطوعة هداسا طرون تجنّدت لتكون مركزة مشاريع الجمعية. 

أيام ألعضاء طاقم جمعية "بسمة أمل" )الجمعية من غزة( في إسرائيل.  3تنظيم استكمال لمّدة 

تخطيط قامت بالكما نظمت هداسا لقاءات المتطّوعين في الشمال وفي المركز وفي الجنوب و

 .2019أغاني راحيل شابيرا كتكريم لمتطّوعي الجمعية في شهر نيسان  تنظيم أمسيةل

عين مجتهدين للترجمات الضرورية بين فترة وأخرى في شبكات التواصل طاقم متطوّ  تجنّدو

المترجمة المخلصة  -االجتماعي، لرسائل شكر للمتبرعين، ونشر نشاطات: باتيا بوندا
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لأللمانية، وسرجين  -للفرنسية، موريس تسورف وآدم رون -والقديمة لإلنجليزية، دان فاينبلوم

 لإلسبانية.  -كوسوبيتسكي

صميم الجرافي" برئاسة آييلت سديه وطوبي بيلد يستمر في تنفيذ كل احتياجات طاقم "الت

الجمعية في المجال الجرافي. قاما هذه السنة بتصميم بطاقات للتوزيع، رسائل شكر 

، قمصان، مغلفات وورق رسائل بطاقات عملعين، ملصقات للقاءات التعريف، للمتبرّ 

 . للجمعية

في مراحل يعمل برئاسة المتطّوعين أمير أدر وبيني بورنفلد " ابليكاتسيا -طاقم "التطبيقو

تطوير نظام لتنسيق السفريات. المتطّوع د. بيني بورنفلد، محاضر في موضوع على متقّدمة 

علوم الحاسوب في كلية روفين، جنّد هذه السنة أيًضا طالب جامعة للمساعدة في تطوير 

يسهم بشكل كبير في تطوير وتنجيع عمل المركزين و المذكور سيساعد النظاموالتطبيق. 

 تنسيق السفريات.

عامل اجتماعي، نظم مجموعة متطّوعين يعملون في المجال وهو المتطّوع د. روني ألفندري، 

 ترويح عن النفسو العالجي، حيث يعرضون على المتطّوعين االشتراك في مجموعات دعم

أحاسيسهم وتجاربهم من  بعضهم البعض يشاركفي منطقة الشمال والقدس، من أجل أن 

 عادة. وفرديّة وحيدةالتطّوع الذي هو ذو طبيعة 

 خرجت، إذ أيًضا 2018كثيًرا في سنة  نشطمشروع "نعيم لَِّهكير" )نتشّرف بالتعارف( 

جولة قصيرة  فيمجموعة أشخاص )من متطّوعي الجمعية، أبناء عائلة وأصدقاء(  شهريًّا

جدار الفصل بإرشاد نعيم البيضة )مركز قرب )قرية جيّوس(  جًدا في منطقة خط التماس

وجبة غداء وحديث مع نعيم في بيته. يهدف  تناول ومن ثم (في منطقة المركزالسفريات 

يمان بأن التعارف وتقريب المشروع الى التعّرف على الفلسطيني عن كثب، من منطلق اإل

، جًدا الطرفين! وباإلضافة الى ذلك، توثقتيبّددان الخوف الذي يغذي النزاع لدى القلوب 

 بفضل المشروع، العالقات بين نعيم البيضة ومتطّوعي الجمعية في هذه السنة. 
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ولّي أمر  35طفال و 35في كل مرة خرج  من هذه السنة في شهري كانون الثاني وتموز

الستجمام كما في كل سنة، كان ذلك ا. وفي قرية نهر األردن مرافقين من غزة لالستجمام

أسبوع استراحة ومتعة، وتجربة ستبقى دون شك محفورة  همبالنسبة لألطفال وأولياء أمور

 في ذاكرتهم.

 200يوم ترفيهي لـ  -في نهاية شهر تموز أقيم على شاطئ سدوت يام "يوم صحة وسعادة"

حظينا بتعاون مثمر مع وقد من أبناء عائالت المرضى من جنوب ووسط الضفة الغربية. 

 طاقم "كيف يام" وشركة الشبيبة التابعة للكيبوتس.

من أبناء  200ان ميخائيل لـ چيوم ترفيهي إضافي في شاطئ معـوفي نهاية شهر آب أقيم 

عائالت مرضى آخرين، وخاصة من شمال الضفة الغربية. وكما كل سنة، قّدم أعضاء 

 م.هذا اليو تنظيمالكيبوتس والبحرية المساندة وساعدوا كثيًرا في 

، فعاليات في "ياميا" التابعة للكيبوتس وتخللت األيام الترفيهية جوالت على الشاطئ، إبحار

والمهرجة نعمة  مهرجلشاطئ متنوعة، وجبة غداء على الشاطئ، وعروض ل وورشبحرية 

 رشا خاسكية.

وكما في كل سنة، قمنا باالستعانة بجمعيات الشبان العرب )"عطاء" و"فّكر بغيرك"(، 

عات من فاعلي خير من المجتمع العربي ومساعدة كبيرة من متطّوعي الجمعية. وتّوجت وبتبرّ 

األيام الترفيهية بنجاح كبير وبروح طيّبة من المصالحة، وتركت لدى الجميع شعوًرا طيّبًا 

 بطعم األمل!

 كامل شارك فيها ليوم الى القدس رحلةعمالية فيزل، تخطيط نظمنا بإرشاد وفي شهر شباط، 

مما يثلج  الصالة في المسجد األقصى. وكان أداءب قاموا خاللها مريًضا مع مرافقيهم 80

الصدر رؤية سعادة وانفعال األوالد وأولياء أمورهم. وقد لخصوا اليوم كتجربة ممتعة وفريدة 

  وا في زيارتهم للمسجد األقصى.  همالجزيل لكل المتطّوعين الذين ساوقّدموا الشكر 

شمل جولة وشرًحا من قبل ، بلقاء مطّوعين من منطقة الجنوهر شباط جرى في شكما 

  ومن ثم حلقات حوار في نادي "نتيف هعسراه".بان، مدير معبر "ايرز"، اشلومو س
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لقاء جرى اللقاء الشمالي في المركز الجماهيري كفر قرع، وجرى في شهر تشرين الثاني و

لقاءات وفي شهر كانون األول في "مركز ريشونيم" بكيبوتس شفاييم. متطّوعي المركز 

ريع الجمعية( بمساعدة داني هداسا طرون )مركزة مشا تنظيمهاب قامتالشمال والمركز التي 

مسابقة حول الجمعية، مقابلة مع يوفال ومركز المنطقة، والتعّرف على  تشملنهف، 

عن التطّوع ونقل المرضى. وكانت القصص  متطّوعين تحّدثوا عن قصتهم الشخصية بعيًدا

 أهمية التعارف واللقاءات بين أعضاء الجمعية. على جذابة ومثيرة، وأكدت هذه الفعاليات 

متطّوع قديم  -رابينوفيتشجيمي  مرحوممعرض للجرى أحياء ذكرى وإقامة وفي شهر آذار، 

 التي رسمها جيمي وتركهااللوحات كل ريع مبيعات و. بعد مرور سنة على وفاته، في جمعيتنا

تمارا. وأقيم معرض رسومات آخر للرسامة  أرملته على يدخلفه تم التبّرع به للجمعيّة 

وكل ريع  في كيبوتس نير إلياهو. لعضوآب في ناٍد  شهر فيالمرحومة رينا فاردي، 

 -تراحيلي فاردي غرنو -الرسومات التي بيعت تم التبّرع به للجمعيّة من قبل ابنة الرسامة

  المتطّوعة في الجمعية.

 -وبفضل المتطّوع دوبي شفارتس انضمت الجمعية في شهر نيسان الى منظمة "أولماب"

وسط، بل وحصلت هذه السنة ع منظمات السالم في الشرق األداخلها جمي ضمالمنظمة التي ت

جمعيتنا في الجمعية العامة  ذكرتم عتراف بها من قبل األمم المتحدة. وفي شهر آب على ا

الم الى األمام لألمم المتحدة كمنظمة شريكة في الجهود الفلسطينية واإلسرائيلية لدفع عملية الس

 الجمود السياسي.التي تتسم ب في هذه األيام

وإيلي ساهر )رئيس اللجنة  ل نعيم البيضة )مركز سفريات المركز(في شهر نيسان مثّ و

مجلة إيطالية  -طاليا. فقد تمت دعوتهما من قبل منظمة "كونفرونتي"المالية( الجمعية في إي

منظمات السالم التي تعمل في حول فع الوعي لدى الجمهور اإليطالي أساس اهتمامها ر

 مناطق النزاع.

، التي تساعد في تنسيق أمل""بسمة  أعضاء الجمعية الغزيّة شاركفي بداية شهر أيلول 

أيام استراحة وتعليم في إسرائيل. زاروا خاللها أم الفحم، الناصرة، باقة في  ،خروج المرضى
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من  تكاليفهاوالتبّرع بالرحلة أيًضا للصالة في األقصى. تم تنظيم  لقدسالى ا الغربية ووصلوا

 من المجتمع العربي في البالد. متبّرعين كرماءقبل نشطاء الجمعية و

جائزة درور على اسم درور ل بالمرتبة الثانيةازت الجمعية الثاني ف تشرينفي شهر و

عملية  عبرمجتمع مشترك  شجيع. أعطيت الجائزة للجمعية مقابل مساهمتها في تشطرنشوس

 لمساواة والعدالة االجتماعية.في التزام بحقوق اإلنسان مباشرة، وعن اال

صيبت رئاته عاًما( من غزة، الذي أ 15رافق متطّوعو الجمعية بقلق الفتى أحمد دردونة )

بضرر كبير خالل تلقيه العالجات من مرض السرطان. وبمساعدة تبّرعات متطّوعي الجمعيّة 

من  ريما أبو قطيشبيلينسون وبمساعدة  مستشفى أجرى أحمد كل الفحوصات المطلوبة في

  " سافر في شهر تشرين الثاني الى الهند لزراعة رئة. سالمتكم" منظمة

الجمعية  الستعراض نشاطفي شهر كانون األول، دعيت ممثلتنا المتطّوعة النشطة ألونا أباط، 

ص اليوم لثالث صّ خُ وقد ليوم العالمي لحقوق اإلنسان. السفارة الهولندية في حفل بمناسبة ا في

الجمعيات التي ينشطن بها وتعمل في مجال حقوق  الستعراض نشاط نساء تم اختيارهن

عد لقاء ونقاش تم صياغة رؤية الجمعية من أجل أن تقوم طواقم العمل المختلفة اإلنسان. وب

  في الجمعية بتطوير وتشجيع استراتيجيات لتحقيق رؤية الجمعية.

توقف تمويل مكوثه في مستشفى بعد أن لبّت الجمعية طلب المساعدة لمريض من غزة، 

المستشفى. وبفضل  في منطقةة واضطر للمكوث بيلينسون. احتاج المريض لعالجات يوميّ 

ة من قبل المتطّوعة مي بدير، التي جنّدت كل عائلتها وصديقاتها من كفر سخيّ المساعدة ال

 قاسم، حظي المريض بمسكن واهتمت مي بكل احتياجاته وقت خضوعه لعالجات األشعة.

تجنيد استمرت المحاولة لنشر رسالة الجمعية في غرب الواليات المتحدة األمريكية من أجل 

 استعرضواالدعم. نشكر أصدقاء الجمعية سمدار شيفمان، رفيطال وران كتسنلسون الذين 

 النشاط في عدد من المناسبات في الواليات المتحدة األمريكية.

للتعريف بالجمعية في البلدات التالية: كوخاف يائير، ابن يهودا،  جرت هذه السنة لقاءات

المجلس اإلقليمي بني شمعون، مشكي وتس نعن، كيبوتس معبروت، كيبوتس جالؤون، كيب
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لقاء الذي نظمه بعد الهدروم وكيبوتس إيال، وذلك من أجل تجنيد متطّوعين إضافيين. و

إرشاد ومرافقة متطّوعين جدد و على عاتقه دعمميكي أخذ  لبيد في ابن يهودا،المتطّوع ميكي 

 في بداية الطريق.

معجان ميخائيل، غان شموئيل، مشمار هعيمك، الكيبوتسات نير عوز، مجين، حتسريم، 

 يزراعيل، تسوبا وبئيري تواصل تمويل الوقود للمتطوعين الذين ينقلون المرضى بشكل دائم.

وهذه السنة أيًضا يستمر إرسال النشرة اإلعالمية كل أسبوع لتحديث نشاطات الجمعية. نشكر 

كل ما يتعلق بتوزيع النشرة روعي جولد على الدعم التقني، االستشارة والمساعدة في 

اإلعالمية، وكذلك ياعيل وداني نوعم على تركيز الشكر للمتطّوعين الذين قاموا بنقل المرضى 

وبنسخ احتياطي لتوثيق السفريات في كل أسبوع. وقد أضيفت للنشرة اإلعالميّة هذه السنة 

عالم، في وسائل اإل لجمعيةا ما يكتب عنفيها كل  نشريُ  ، حيثزاوية "تقارير حول الجمعية"

متطّوعين للنشاطات المختلفة للجمعية  تجنيد من خاللها حاولنوكذلك زاوية "مطلوب" التي 

  التي ازدادت بشكل كبير. 

الشكر الجزيل، ثانية، ليوني آشر، نعيم البيضة، ياعيل نوي، عنبار زلسكي ودينا عنبار 

كثيرة تنسيق ذي المتطلبات الالمركزين المخلصين الذين يعملون ليل نهار في مجال ال

أمل" منسقة السفريات في غزة. ونتقّدم بجزيل الشكر أيًضا الى والمعقدة، ولجمعية "بسمة 

المتطوعة مريم شيش، إستي بن أهرون وغال يعقوبي على مساعدتهن لنعيم في تنسيق 

 سفريات المركز.

 بجهد دؤوب ألوني اللذين عمالأيالون وإيتسيك وباإلضافة الى ذلك، نشكر المتطّوعين سنائيت 

 على تحديث قوائم متطّوعي الشمال، وما زاال قادرين على عمل المزيد.

صندوق " ،"رعي يسرائيل" من ألمانيا بوساطة داني فولتر :للمنظمات شكركما نتقّدم بال

، "صندوق روزانا" برئاسة رون فينكل، "صندوق تولكين" من إنجلترا بوساطة ميري كرحي

، كيبوتس هزوريع، فدرالية سانت لويس"" ،"لجاسي هريتاج"ساطة ليلي شتيرن، شوكن" بو
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أفالم  ،كيبوتس معجان ميخائيل، كيبوتس مشمار هعيمك، منظمة "كونفرونتي" اإليطالية

 على التبرعات السخيّة. -"آرغو"

ونقّدم الشكر أيًضا للمحامي أوهاد ريتشموند، ولمدقق الحسابات عوفر دافيدوفيتش، لمدير 

دريمان، والمشرف على صيانة موقع  -الميديا وشبكات التواصل االجتماعي، أمير كوهن

روتم غور،  -كولو أور، مساعدة عامة -اإلنترنت والمسؤول عن اإلنترنت والبريد اإللكتروني

اللغة العربية، إيال أوفك. وكذلك الشكر موصول لجمعية "الشفاعة  والمستشار لشؤون

والرحمة" على إعارة مستلزمات طبية مساعدة، وجمعية "سالمتكم" في أبو غوش على 

التعاون في عالج المرضى في المستشفيات، ولجمال كنعاني على التواصل مع المتبّرعين 

اإلخالص، واالستعداد الدائم للعمل، في منطقة وادي عارة، و"لنساء محسوم ووتش" على 

 وعلى المساعدات للعائالت.  

 

 على التفاني ونشر الخير!!! لجميع المتطّوعين جزيل   اشكر   وبالطبع،

ا عن شكرهم وامتنانهم للمساعد ا وتكرار  في  اتعائلت المرضى يعبّرون لنا مرار 

 السفريات.

 وتقريب القلوب مع جيراننا.أن هذا النشاط يسهم في المصالحة بنحن نؤمن 

 

 

 

 


