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  2019 سنة ملّخص -"الشفاء إلى الطريق" جمعية

  

 النشاط

 النشاط حجم مع التعامل في نجحنا إذ للغاية، نشطة سنة 2019 سنة كانت

 !جميعًا المتطّوعين مئات وتجنّد مساعدة بفضل ذلك وكل الكبير،

 لم الفلسطينية، السلطة قبل من الطبيّّ العالج تمويل على التقييدات وبسبب

 الكيلومترات مجموع كان .السنة هذه الجمعية نشاط حجم على ازدياد يطرأ

 نقل عملية10,105 خالل كم، 1,260,000 نحو السفريات قطعتها التي

 السفريات وكانت .األطفال من معظمهم مريض، 20,000 لنحو

 بيلينسون هشومير، تل -شيبا إيخيلوف، الشمال؛ في رمبام :للمستشفيات

 تسيدك، شعاري هداسا، ألين، المركز؛ في وأسوتا وولفسون وشنايدر،

 .القدس في جون وسانت الُمّطلع، -يكتورياڤ أوغوستا المقاصد،

 :وأسرهم للمرضى واالستراحة االستجمام نشاط بتوسيع السنة هذه في قمنا

 وتنظيم بتخطيط شيبا من للمرضى ويافا فاريالس في ترفيهي يوم •

 ترفيه يوم تنظيم وتم .آذار شهر في ذلك وكان فيزل عمالية

 .أيار شهر في إيخيلوف من للمرضى يافا شاطئ على واستراحة



 شهري في سنة كل في كما تم األردن نهر قرية في االستجمام •

 أمر وليّّ 35و طفال 35 خرج مرة كل في .وتموز الثاني كانون

 كان األمور وأولياء لألطفال وبالنسبة .لالستجمام غزة من مرافقين

 في محفورة شك دون ستبقى وتجربة ومتعة، استراحة أسبوع ذلك

  .ذاكرتهم

 سدوت شاطئ على أقيم يام سدوت شاطئ على وسعادة صحة يوم •

 لـ ترفيهي يوم عن عبارة هذا وكان .تموز -يوليو شهر نهاية في يام

 .الغربية الضفة ووسط جنوب من المرضى ائالتع أبناء من 200

 التابعة الشبيبة وشركة "يام كيف" طاقم مع مثمر بتعاون حظينا وقد

  .للكيبوتس

 أبناء من 200 لـ ميخائيل انچمعـ شاطئ في إضافي ترفيهي يوم •

 جرى الغربية، الضفة شمال من وخاصة آخرين، مرضى عائالت

 الكيبوتس أعضاء قّدم سنة، كل وكما .أيلول شهر منتصف في

 .اليوم هذا إقامة في كثيًرا وساعدوا المساندة والبحرية

 من وعائالتهم المرضى من 200 لـ بلماحيم شاطئ في بحر يوم •

 شهر أواخر في  كان الذي البحر يوم .لحم وبيت الخليل منطقة

 ليفين إفرات دانتسيغر، إهود المتطّوعين قبل من تنظيمه تم أيلول

 .شحيطة أبو وعلي

 متطّوعي بمبادرة تنظيمه تم حتسيريم كيبوتس في ترفيهي يوم •

 تضمن وقد .األول كانون شهر في حتسيريم كيبوتس من الجمعية

 في الخالبة الطبيعة زوايا كل في والتجّول كاملة ضيافة اليوم



 لم الذين المرضى، عائالت أبناء من 60 فيه وشارك الكيبوتس،

 اليوم بتنظيم قام .بلماحيم في البحر يوم إلى الوصول في ينجحوا

 وتم زلسكي، وعنبار كاسل إيري عنبار، عيريت من كل الترفيهي

 .الكيبوتس من آخرين عديدين مخلصين متطّوعين بمساعدة تفعيله

 بحرية فعاليات إبحار، الشاطئ، على جوالت الترفيهية األيام وتخللت

 لمهرجين وعروض الشاطئ، على غداء وجبة متنوعة، شاطئ وورشات

 البحر أيام في باالستعانة قمنا سنة، كل في وكما .العربي المجتمع من

 خير فاعلي من وبتبّرعات ،بغيرك فّكرو عطاء العرب الشبان بجمعيات

 األيام وتّوجت .الجمعية متطّوعي من كبيرة ومساعدة العربي المجتمع من

 كبير بنجاح القلوب، وتقريب للتعارف رائعة فرصة تشكل التي الترفيهية،

 !األمل بطعم طيّبًا شعوًرا الجميع لدى وتركت المصالحة، من طيّبة وبروح

 المرضى

 أسبوعين كل دائم بشكل غزة من ومرافقيهم أطفال ثالثة نقل نواصل نحن

 يخضع حيث وإيابًا، ذهابًا ،"تسيدك شعاري" مستشفى إلى "إيرز" من

 .آخرين أطفال 3 إليهم أضيف وقد الدياليزا، لعالجات األطفال هؤالء

 %100 قرابة (الغربية الضفة من للفلسطينيين) الشمال منطقة في ونلبّي

 تلبية في ننجح الخليل جبل وجنوب المركز منطقة وفي الطلبات، من

 نلبي نحن غزة، من الطلبات وبخصوص .المرضى طلبات من 98%

 .منها %90 نحو

 مّدة الجمعية متطّوعو رافقهم الذين من مريًضا 16 توفي السنة هذه في

 الطفلة عميق بحزن وّدعنا فقد .والمراجعات للعالجات نقلهم في طويلة



 من سنوات 5 ابن فارس جول قباطية، من سنوات 9 ابنة كميل جانا

 23) زكريا روزان جنين، منطقة من (عاًما 23) سالمة جنان نابلس،

ب أبو أحمد نابلس، منطقة من (عاًما  جنين، منطقة من (عاًما 22) الرُّ

 (سنة 14) سنينة أبو عمر الخليل، منطقة من (سنوات 3) الحوش سهمان

 أبو محمد الخليل، منطقة من (سنتان) كنعان أسعد الخليل، منطقة من

 الخليل، منطقة من (سنوات 6) دودان دنيس غزة، من (سنة 11) شلوف

 من (عاًما 75) عداربة عيسى تكوع، منطقة من (سنة 16) صباح محمد

 جوان لحم، بيت منطقة من (عاًما 57) دوابشة سالم الخليل، منطقة

 قلقيلية من (سنة حوالي) العرجا ناصر نابلس، من (سنة 14) دويكات

 من مجموعة وقامت .جنين منطقة من (سنة 15) مويس أبو ومحمد

 .العزاء واجب لتقديم المتوفين عائالت بيوت لكل بزيارة المتطّوعين

 بين توّطدت التي العالقات أخرى، مرة الزيارات، هذه زتعز وقد

 تقديرها عن تعرب أن للعائالت وأتاحت المرضى، وعائالت المتطوعين

 العمل لهذا العميق بالمعنى األخرى تلو مرة وذّكرتنا للمساعدة، الكبير

 للتطّوع التجنّد في رغبتهم عن لنا العائالت أفراد بعض وأعرب .التطّوعي

 لالمتنان الحقيقية الترجمة هي هذه أن مؤكدين الفلسطيني، معالمجت في

 .العطاء وتقدير

 

 المركزون

 عنبار الشمال، منطقة في آشر يوني :هم السنة هذه المناطق مركزو

 .إيرز معبر إلى المرضى بإعادة عنبار ودينا المركز منطقة في زلسكي



 لمعابر سفرياتال يركز وهو المركزين لطاقم السنة هذه أضيف كريم أحمد

 أنهت نوي ياعيل .الصباح ساعات في ونعلين إلياهو إيال، إفرايم، شاعر

 األول كانون شهر في إيرز معبر من السفريات تركيز من سنوات ثالث

 في فمستمرة عمالية أما .جولدفرب ميري استبدلتها وقد السنة، هذه

 .زةغ من بالخارجين متعلقة خاصة وحمالت مشاريع كمركزة وظيفتها

 وتنظيم تنسيق قدرات يمتلكون أناس جميعهم بمركزين علينا هللا أنعم لقد

 ورأفة، إنسانية بشاشة، أخالق، دماثة نهائي، ال بصبر التحلي مع مدهشة

 الجمعية، في المنتظم اليومي النشاط استمرار في كثيًرا يساعد الذي األمر

 !األخيرة السنوات في كبرت فهكذا

 السلطة أمام للجمعية رسمي كممثل عمله في مستمر البيضة نعيم

 وتحت .الغربية الضفة في السفريات تنسيق كل يدير وهو الفلسطينية،

 تنسيق ركزت وسناء .الخليل منطقة في السفريات هبة تركز نعيم إدارة

 شهر في سناء استبدال وكمال وسام .الضفة وسط منطقة في السفريات

 .السنة هذه من الثاني تشرين

 

 المتطّوعون

 السنة هذه في أضيف التسجيالت وحسب .المتطّوعين دائرة توّسعت لقد

 اليوم مسجل بالجمعية الخاصة التوزيع قوائم وفي .متطّوعين 310

  .متطّوع 2200



 فينكلر عودد رمتاي، ساريت حسين، يوسي بحزن السنة هذه وّدعنا لقد

 إطار في مرضى بنقل قاموا مخلصين متطّوعين كانوا -شمغار ودافيد

 .الجمعية

 المتطّوعين بين العالقة تعزيز إلى هدفت السنة هذه كثيرة نشاطات جرت

 :نشاطهم على وتكريمهم

 في شباط شهر بداية في جرى الجنوب منطقة في متطّوعين لقاء •

 ومع روط يوفال مع محادثة اللقاء وتضمن .بئيري كيبوتس حانة

 الجمعية في متطوعة ميرون، تيكفا .د المنطقة، مرّكزة نوي ياعيل

 حروبي، ورامي السرطان، لمرضى الداعم العالج عن تحدثت

 ."هنا هذه غزة" مبادرته عن تحّدث الكيبوتس، عضو

 كتقدير نيسان شهر في أقيمت شابيرا راحيل أغاني أمسية •

 من الجمعية متطّوعي من مغنون غنى األمسية هذه في .للمتطّوعين

 بالنور المفعمة شابيرا راحيل بعرافة ذلك وترافق الشاعرة، أشعار

 هداس بقيادة المتطوعين من الغناء جوقة  وبغناء والنعمة، والجمال

 االعتزاز بشعور خرجنا ."...قلبي يطلبه ما بعد سيكون " .شتورمان

  !بالخير واإليمان

 تطّوعي بشكل إعدادها تم الجمعية ولناشطي للمركزين تكريم وجبة  •

 بيت في حزيران شهر بداية في وذلك ألبرت، هياله الشيف يد على

 .شفاييم كيبوتس في طرون، عائلة

 السنة هذه أقيمت متطّوعين لتجنيد بالجمعية للتعريف لقاءات تسعة

 :الجمعية من متطّوعين وتنظيم بمبادرة



 وفي الهف ياعيل بمبادرة إيرز كيبوتس في الثاني كانون شهر في •

 .كاسل ايريس بإرشاد دفير كيبوتس

 ألنكو، أمنون وتنظيم بمبادرة نير بيت كيبوتس في شباط شهر في •

 .بيلغ غيدي بتنظيم يام سدوت كيبوتس وفي

 وفي أرغمان، أفيطال بتنظيم مفالسيم كيبوتس في تموز شهر في •

 .كاسل ايري بتنظيم موشيه تسور بلدة

 ألنكو، وأمنون جالنط ليندا بتنظيم شريجيم بلدة في آب شهر في •

 .ريبلين موليك بتنظيم تسرعاه كيبوتس وفي

 يورم بتنظيم برينر جفعات كيبوتس في األول تشرين شهر في •

 .كوهن

 من التاسع في وذلك الجمعية، عن يوفال فيها تحّدث أخرى لقاءات وجرت

 عيد وفي أبيب، تل في "دانيال بيت" من التقدمية اليهودية الجالية أمام آب

 من التقدمية اليهودية الجالية أمام األول كانون شهر في (األنوار) حانوكا

 .طبعون كريات في "طبعون معلوت"

 

 المتطّوعين نشاط

 ايتان، جوني أباط، ألونا ساهر، ايلي وأعضاؤه "األموال تجنيد" طاقم

 الذي النشاط يواصل نوسلبيتش وعيديت ألنكو أمنون ديختير، شولي

 مشروع بثمار السنة هذه حظينا لقد .الجمعية نشاط كل تمويل يتاح بفضله

ب) "لطوفاه ولچعيـ" بين دائرة لتوسيع جهود وتُبذل (للخير قّرِّ  الُمقّرِّ



 نقود" .للمتبّرع شهر كل في القليلة الشواقل بعض عن الحديث يدور .للخير

 "!كبيرة مساعدة - قليلة

 تبرعات أثمرت ديختر شولي الماضية السنة افتتحها التي التبرعات وقناة

 للتضامن المثلث جمعية أعضاء بمساعدة عارة، وادي عرب من كبيرة

 .رقية أبو وخالد مصاروة محمد رأسها وعلى

 موضوع بمعالجة وإخالص باجتهاد مستمرة جورلي نعمة المتطوعة

 مصاريف لدفع انتقلنا .شهر كل في للمتطّوعين الوقود مصاريف استرجاع

 - ب.س.م) للمتطّوعين التابعة البنك لحسابات مباشر تحويل بواسطة الوقود

 وصول ويضمن التعامل جًدا يسهل اإلجراء هذا .(بنكي مقاصة مركز

 .موعدها في األموال

 بإرسال وبمواظبة، مستمر بشكل االهتمام، واصل غورن تسفي المتطّوع

  .المتبّرعين لكل خضراء ووصوالت شكر رسائل

 األمان كراسي موضوع كل معالجة تواصل بارليف شيلي المتطوعة

 .المتطّوعين على وتوزيعها للسيارة

 العامة والعالقات اإلعالم موضوع كل عالجت ينيف هياله المتطّوعة

 برامج أو/و تقارير أنتجوا الذين والمنتجين المراسلين مع باتصال وكانت

 .معيّنين متطّوعين عن أو الجمعية حول

 بتعايش نعيش أن برنامج ضمن حلقة بث تم 11 قناة في -لإلعالم وبالنسبة

 تم القناة هذه في .الجمعية نشاط حول سمولينسكي -جليلي حدفاه إعداد

 مهرجان في مّرة ألول عرض الذي األلم حدود وولك روت فيلم بث أيًضا



 .إسرائيل في الفلسطينيين المرضى طريق ويصف القدس في األفالم

 مع وعالقاته الجمعيّة، متطّوع نوي، يائير عن حدود بال عطاء التقرير

 ذلك، إلى وباإلضافة .اليوم إسرائيل صحيفة في نشر غزة من مريض

 التواصل وبوسائل اإلنترنت مواقع في الجمعية عن تقارير صدرت

 التقارير جميع .واأللمانية الفرنسية اإلنجليزية، بالعبرية، االجتماعي

 .للجمعية التابع اإلنترنت موقع في منشورة

 ونظمت الجمعية، مشاريع كمركزة عملت طرون هداسا المتطوعة

 استكماالت وكذلك للجمعية، والتبرعات التكريم أمسيات اللقاءات،

 شهر نهاية وفي .إسرائيل في (غزة من الجمعية) أمل بسمة طاقم ألعضاء

 خروج تنسيق في تساعد التي الغزيّة الجمعية أعضاء خرج األول تشرين

 الفحم، أم خاللها زاروا إسرائيل في وتعليم استراحة أليام المرضى،

 قبل من السخيّّ والتبّرع الدعم بمساعدة الزيارة أتيحت وقد .ويافا الناصرة

  .م وآمنة مصمص من شرقاوي صالح

 الضرورية الترجمات مجال في بالتطّوع مجتهدين متطوعين طاقم وقام

 شكر كرسائل االجتماعية، التواصل شبكات في وأخرى فترة بين

 والقديمة، المخلصة المترجمة، -بوندا باتيا :نشاطات ونشر للمتبرعين،

 -رون وآدم تسورف موريس للفرنسية، -فاينبلوم دان لإلنجليزية،

   .لإلسبانية -كوسوبيتسكي وسرجين لأللمانية،

 تنفيذ في يستمر بيلد وطوبي سديه آييلت برئاسة الجرافي التصميم طاقم

 بتصميم السنة هذه قاما .الجرافي المجال في الجمعية احتياجات كل



 التعريف للقاءات ملصقات للمتبّرعين، شكر رسائل للتوزيع، بطاقات

  .عمل وبطاقات

 على عمل بورنفلد وبيني أدر أمير المتطوعين برئاسة التطبيق طاقم

  .2020 في إطالقه عشية وتحسينه ودعمه التطبيق، تشغيل

 منظمة إلى 2018 عام الجمعية انضمت شفارتس دوبي المتطّوع وبفضل

 الشرق في السالم منظمات جميع داخلها توّحد التي المنظمة -"أولماب"

 ليقّدموا المنظمة من البالد خارج من رّواد السنة هذه وصل .األوسط

 صناديق من والمساعدة الدعم من مختلفة إمكانيات بشأن للجمعية استشارة

 .البالد خارج في ومنظمات

 سويًا الجمعيّة (غزة من السفريات مركزة) نوي ياعيل مثّلت آذار شهر في

 من دعوتهما تمت .إيطاليا في (سالمتكم جمعية من) قطيش أبو ريما مع

 لدى الوعي رفع اهتمامها أساس إيطالية مجلة -كونفرونتي منظمة قبل

 .النزاع لمناطق الجمهور

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

 في للمكوث واضطر يومية لعالجات المريض احتاج .بيلينسون مستشفى

 بدير، مي المتطّوعة قبل من الكريمة المساعدة وبفضل .المستشفى منطقة

 بمسكن المريض حظي قاسم، كفر من وصديقاتها عائلتها كل جنّدت التي

 .األشعة لعالجات خضوعه وقت احتياجاته بكل مي واهتمت

 المتطّوع بفضل جدد متطوعين وإرشاد مرافقة من منظم عمل يجري

 في جدد متطّوعين ومرافقة إرشاد دعم، عاتقه على أخذ الذي لبيد ميكي

 .الطريق بداية



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

 الوقود تمويل تواصل وبئيري تسوبا يزراعيل، هعيمك، مشمار

 .دائم بشكل المرضى ينقلون الذين للمتطوعين

 لتحديث أسبوع كل اإلعالمية النشرة إرسال يستمر أيًضا السنة وهذه

 االستشارة التقني، الدعم على جولد روعي نشكر .الجمعية نشاطات

 سيلع بروريا وكذلك اإلعالمية، النشرة بتوزيع يتعلق ما كل في والمساعدة

 احتياطي وبنسخ المرضى بنقل قاموا الذين للمتطّوعين الشكر تركيز على

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

 في يساهم إضافي لجانب نشر وفيها "أخرى زاوية من متطّوعون" زاوية

   .بالجمعية المتطّوعين تعريف

 

  المحوسب النظام

 تنسيق نظام من التجريبية النسخة بتشغيل بدأنا السنة هذه نيسان شهر في

 عنبار المركزة قبل من المركز منطقة في النظام تشغيل بدأ .السفريات

 تنسيق عمل وتنجيع تطوير في المركزين يساعد الذي النظام هذا .زلسكي

 سنة في كامل بشكل تشغيله سيبدأ -المعطيات ويوثق كبير بشكل السفريات

 جادي قبل من الجديّة المساهمة بفضل التطبيق تطوير أتيح وقد .2020

 بيني .د .إيتان جوني قبل من جامعة طالب لمنح تبرعات وتجنيد كيني،

 ومتطّوع روفين كلية في الحاسوب علوم موضوع في محاضر بورنفلد،

 مواصلة في للمساعدة جامعة طالب أيًضا السنة هذه جنّد الجمعية، في

 .الوقت طيلة التطبيق تنفيذ في وساعد صنف أدر أمير .التطبيق تطوير



 الدعم، ولطاقم التطبيق، مطّوري الجامعة لطالب وتكريم شكر حفل أقيم

 .آذار شهر نهاية في شفاييم شاطئ على

 

 الجمعية رؤية

 رؤية صياغة تمت موسع، ونقاش لقاء بعد الثاني، كانون شهر في

 :أن عن الرؤية في الحديث ويدور .الجمعية

 العون يد مدّّ بمثابة هي الجمعية متطّوعي قبل من المرضى نقل عملية

 وبدون فوري ا بسيط ا، لقاءّ  تتيح وهي طبّي لعالج المحتاج للمريض

 البعض، لبعضنا أخرى وجوه ا ونرى نكتشف ألن وفرصة وسيط،

 .إليها نتوق التي المصالحة وتقريب

 عالقة دون اإلنسان، وحبّّ إنسانية اإلنسانية، القيم وفق الجمعية ستعمل

 روح تعزز وسوف الثقافي، األصل أو السياسي الرأي الدينية، بالعقيدة

 .رؤيتها لتحقيق التطّوع يريدون الذين كل بالترحاب وتستقبل التطّوع،

 استراتيجيات وتنفيذ بتطوير التزمت الجمعية في المختلفة العمل طواقم

 .الرؤية لتحقيق

 

 (بالتعارف نتشّرفير"ّ)لَِّهك نعيم"عّمشرو

 

 2019 سنة في كثيًرا عمل (بالتعارف نتشّرف) "لَِّهكير نعيم" مشروع

 أبناء الجمعية، متطّوعي من أشخاص مجموعة خرجت شهر كل في .أيًضا



 الفصل وجدار جيّوس قرية في جًدا قصيرة جولة إلى وأصدقاء عائلة

 بوجبة الجولة وانتهت ي(.الفلسطين السفريات زمركّّ)ّالبيضة نعيم بإرشاد

 على التعّرف إلى المشروع يهدف .بيته في نعيم مع وحديث غداء

 القلوب وتقريب التعارف بأن اإليمان منطلق من كثب، عن الفلسطيني

 ذلك، إلى وباإلضافة !الطرفين لدى النزاع يغذي الذي الخوف سيبّددان

 الجمعية ومتطّوعي البيضة نعيم بين العالقات المشروع، بفضل توثقت،

 .السنة هذه في

 بداية في البيضة نعيم عائلة بيت إلى وصلت المتطّوعين من مجموعة

 فؤاد تحرير بمناسبة احتفال :العائلة أفراح في للمشاركة آب شهر ونهاية

 .حمودة ابنه زواج بمناسبة آخر واحتفال نعيم، ابن

 

 أموال

 .الجمعية لصالح ج.ش 1,400,000 جنّدنا السنة هذه

 .ج.ش 1,100,000 كان السنة لهذه المصاريف مجموع

 زادت التي الوقود مصروفات استرجاع لصالح صرفت األموال معظم

 نحن ذلك، إلى وباإلضافة .2018 بسنة مقارنة %20 بنحو السنة هذه

 في للمستشفيات إيرز معبر من صغيرة حافلة سفرية تمويل في نستمر

 للسفريات الطلبات معظم تلبية أجل من األسبوع، في مّرات أربع القدس

 .غزة من



 وعالجات أورتوبيدية - طبّية مستلزمات شراء دعم الجمعية وتواصل

 المشقوقة السنسنة بمرض المصابة سامر ماري للطفلة  ازيوترابيفي

Spina Bifida ّجسمها من السفلي الجزء في شلل من تعانيو. 

 لم الذين للمرضى وأجهزة أدوية عالجات، تمويل في الجمعية ساعدت

 .الفلسطينية السلطة من المذكورة للعالجات تغطية على يحصلوا

 برئاسة "الطبّية للمساعدة اللجنة" قبل من اتخذت للمساعدة القرارات جميع

 .د الطبيبة من مهنية باستشارات يستعين الذي ألفندري روني .د المتطّوع

 .زليجمان دانا

 

 تبّرعات جمع حفالت

 :للجمعيّة تبّرعات جمع حفالت خمس السنة هذه جرت

 عارة، بوادي الريم ميس قاعات في الشفاء إلى للطريق تكريم وجبة •

 تحويلها تم الوجبة مدخوالت جميع .آذار شهر بداية في جرت

 للتضامن الشمالي المثلث وجمعية الوادي كرماء .للجمعية كتبّرع

 على وأكدوا بالجمعية، أشادوا كما .للجمعية بسخاء وتبّرعوا تجنّدوا

 خلف ألخوتهم والمساعدة العالقة تعزيز وأهمية دعمها، أهمية

 !الجدار

 منتصف في جرى فلورنتين سيرك في السيرك تخلله تبّرع عرض •

 لفرقة مسرحيّة خفة ألعاب عروض العرض وتخلل نيسان، شهر

 تقديم مدهشة بهلوانية وألعاب خفة ألعاب مشاهدوّ"هوبنس بيتا باتا"



 بعرافة بئيري، رون زيلري، لوكس فاليريا، فايس، ونوعا أوري

 جمعت العرض من المدخوالت جميع .فايس أوري المميز الشخص

 !للجمعيّة كتبّرع

 شهر في أقيم الجمعية، في متطّوع ،نوبك يوسي أعمال من معرض •

 المعرض مدخوالت جميع .يافا في "كندينوف بيت" غاليريا في أيار

  .للجمعية خيريّّ تبّرع بمثابة كانت

 وجدعون روتي بيت في شابيرا يونتان والمغني المؤلف عرض •

 التبّرع تم العرض مدخوالت جميع .أيلول شهر في جرى فاينشطاين

 .للجمعية بها

 حاضر التي (المدينة حديقة) "هعير غان" في التبرعات جمع حفل •

 (اإلنسان لحقوق أطباء منظمة رئيس) فالدن رافي البروفيسور فيها

 الغناء ورباعية حسن، أبو حنان التشكيلية الفنانة بحضور

 ماعوز أساف بإشراف اإلسرائيلية األوركسترا ألعضاء الكالسيكي

 .الثاني تشرين شهر نهاية في جرى ذلك كل .كونسرت عزفت التي

 :للجمعيّة المتبّرعين لكل جزيال شكًرا

 الوقود جيوبهم من يمّولون الذين للمتطّوعين شيء كل وقبل أوال •

 والكرماء األعزاء الخصوصيين وللمتبّرعين المصاريف، وكل

 .أسمائهم عن الكشف عدم يطلبون الذين

 صندوق يعمل .رأسه على يقف الذي فينكل ورون روزانا صندوق •

 بواسطة فلسطين في الصحة لجهاز المساعدة تقديم على روزانا



 سفريات شبكة ودعم طبّية عالجات تمويل طبّية، طواقم تأهيل

 .جمعيتنا

 فولتر داني بوساطة ألمانيا من "يسرائيل رعي" منظمة •

 كرحي ميري بوساطة إنجلترا من "تولكين صندوق" •

 "هريتاج لجاسي" منظمة •

 "لويس سانت فدرالية" •

 "هريمون عيتس" صندوق •

 فيلينيتس أفيغدور -جليالو" صندوق •

 ض.م (1993) ألمونيوم صناعة شريمر •

 يانغ وبراد إبنينا •

 فردي ويوسي تالما •

 جولدشتاين ويوني آفي •

 ألوني يتسحاك •

 بيرك إيتي •

  "Good People"  منظمة •

 "B8 of Hope"  منظمة •

 "آرغو أفالم" شركة •



 .هعيمك مشمار برعام، ميخائيل، معجان :ولكيبوتسات •

 

 تكريم

العامّ اهذ (الضفة في السفريات تنسيق مدير)ّالبيضة ونعيم روط حصل

 تُمنح .األوسط الشرق في للسالم غولدبرغ فيكتور اسم على جائزة على

 يعمالن عربي، واآلخر يهودي أحدهما ،لّعامك لشخصينّمّرة الجائزة

 بواسطة وذلك األوسط، الشرق في األمام إلى السالم دفع أجل من معًا

 ر".اآلخ"تجاه الكراهية حواجز كسر بهدف والعرب لليهود مشترك نشاط

 ومنظمات أكاديمية أوساط من بارزين خبراء الجائزة اختيار لجنة وتشمل

 الثقافي المركز في الجائزة منح ويتم .حكومية وغير حكومية دولية

 ألعضاء الشكر كل نقّدم .حزيران شهر في القدس في األمريكية بالسفارة

 التقديم على األمريكية المتحدة الواليات في روزانا صندوق منظمة

  .الجائزة على للحصول والتوصية

 

 شكر

 أحمد زلسكي، عنبار البيضة، نعيم آشر، ليوني ثانية، الجزيل، الشكر

 مجال في نهار ليل يعملون الذين المخلصين المركزين عنبار ودينا كريم

 منسقة أمل بسمة ولجمعية والمعقدة، الكثيرة المتطلبات ذي التنسيق

 وسام سناء، هبة، إلى أيًضا الشكر بجزيل ونتقّدم .غزة في السفريات

 .الفلسطيني الجانب في المركز سفريات تنسيق في مساعدتهم على وكمال

 سنوات ثالث لمّدة التركيز عمل أنهت التي نوي ياعيل إلى خاص وشكر



 العالقة .حدود بال والتزام بإخالص ،إيرز من السفريات تنسيق في

 العمل عالقات والمرضى، المتطوعين مع بنتها التي الحارة الشخصية

 -شائبة تشوبها ال التي المهنية واإلدارة االهتمام ،أمل بسمة مع الممتازة

 !الكبير التقدير وتستحق اإللهام تثير

 شتيل بياتريس حسيديم، ساريت المتطّوعين نشكر ذلك، إلى وباإلضافة

 إلى غزة من المرضى قوائم وأدخلوا طبعوا الذين برندس وموطي

 .المزيد وسيعملون التطبيق،

 عوفر الحسابات ولمدقق ريتشموند، أوهاد للمحامي أيًضا الشكر ونقّدم

 حفاتسيلت، ندافّ -الفيسبوك صفحة بصيانة يقوم ولمن دافيدوفيتش،

 والبريد اإلنترنت عن والمسؤول اإلنترنت موقع صيانة على والمشرف

 لشؤون والمستشار غور، روتم -عامة مساعدة أور، كولو -اإللكتروني

 .أوفك إيال العربية، اللغة

 مستلزمات إعارة على والرحمة الشفاعة لجمعية موصول الشكر وكذلك

 عالج في التعاون على غوش أبو في سالمتكم وجمعية مساعدة، طبية

 المتبّرعين مع التواصل على كنعاني ولجمال المستشفيات، في المرضى

 واالستعداد اإلخالص، على ووتش محسوم ولنساء عارة، وادي منطقة في

   .للعائالت المساعدة وعلى للعمل، الدائم

 

 !!!الخير ونشر التفاني على الجزيل الشكر المتطّوعين، لجميع وبالطبع،

ا لنا يعبّرون المرضى عائالت ا مرار   وامتنانهم شكرهم عن وتكرار 

 .السفريات في للمساعدة



 مع القلوب وتقريب المصالحة في يسهم النشاط هذا بأن نؤمن نحن

 .جيراننا

 

 

 

 


