
 

 

 6201  -  שנתי סיכום  -" להחלמה בדרך" עמותת

 850,000 -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 13,000-לכ עותנסי 6400 -ב, מ"ק

, "הדסה" ,"אלין"ל וכן ;במרכז "אסותא"ו , "וולפסון""בילינסון", השומר -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.

רשומים  2016מתנדבים ובסוף שנת  700-כ היו רשומים 2015התרחב מאוד! בסוף שנת  המתנדבים למעג

 מתנדבים.  1,150

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

מהבקשות של  90%על  הדרום אנו מצליחים לענותהמרכז וואילו באזור , מהבקשות 100%-קרוב ל על

-חודש פברואר התחלנו בהחזרת החולים מאיכילוב ותלעזה. בדרום הר חברון ומהחולים היוצאים מ

 השומר למעבר ארז. המתנדבת מיכל בורשטיין לקחה אחריות לעניין ההחזרות ובשלב מאוחר יותר הנושא

בעיקר , נוספים מתנדביםיוס נעשים מאמצים רציפים לגעבר לטיפולה של יעל נוי רכזת תיאומי הדרום. 

 .ענות על הביקושל מנת על, )מעבר "ארז" ו"תרקומיא"( באזור הדרום

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

ניחום האבלים. זמן בהסעות לטיפולים וביקורות. קבוצות של מתנדבים הגיעו לבתי משפחות הנפטרים ל

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...

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

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

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

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

ביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון. בנוסף, העמותה סייעה למשפחת סאלמייה מהכפר -במחלת ספינה

הזקוק להשתלת מח עצם. בסוף שנה זו  15-עידנא בטיפולי פריון על מנת לנסות להציל את בנם יוסף בן ה

לסיוע כספי  ,תהמגיעות לעתים קרובו ,שתפקידה לבחון בקשות  ת כיסוי עלויות רפואיות"הוקמה "ועד

ברכישת ציוד ומימון טיפול רפואי. בראש הועדה רוני אלפנדרי הנעזר בעצות מקצועיות של הרופאה דר' 

 דנה זליגמן.

 

 



 

 

 

 היתה שנה פעילה במיוחד! 2016שנת 

קדם את פעילות העמותה  2015"פורום להתייעלות העמותה" שהוקם ביוזמת אמיר אדר, בסוף שנת 

 וסייע מאוד לענות על הצרכים הגדלים והולכים.  בתחומים רבים ושונים

)יפורט  יזם יום כף נוסף לחולים מהגדהבראשות אלונה אבט ואלברט עמית מיוחדים"  "אירועים צוות

 למתנדבים מפגשים שלושהולמשפחותיהם ומפגשי אוריאנטציה למתנדבים חדשים. נערכו  בהמשך(

 .חדשים אצל אלברט עמית וטלי פפרמן

ס כספים" בראשות אלי סהר, אלונה אבט יזם בחודש יוני מימון המונים באמצעות האתר צוות "גיו

ש'  158,000. את הקמפיין ניהלה המתנדבת ניבה נבון במסירות ובהצלחה רבה. מיזם זה הכניס "מימונה"

 לעמותה.

רויקט חזוק דף הפייסבוק שתמך בפיסייע בתדרימן -בראשות אמיר כהן" מדיה ורשתות חברתיותצוות "

 .ה"מימונה"

בקשרים לכתבה על העמותה במהדורת החדשות המרכזית של צוות יחסי ציבור בראשות רפי זליג סייע 

בנוסף יצאו לתקשורת כתבות על העמותה  מתנדבים רבים ותרומות לעמותה. השהביא כתבה 2ערוץ 

יתון קיבוץ דביר, ביוזמת והשתתפות מתנדבים: כתבה באנגלית של שאול אדר, כתבה של יעל בלבן בע

 וכתבה בעיתון אוסטרלי בה מרואיינת המתנדבת בתיה פונדה. 

אביב" סרטה של נילי טל "להציל את נור" המתעד את מסע -בחודש מאי הוקרן במסגרת פסטיבל "דוק

 ההחלמה של נור אשר הוסעה על ידי מתנדבי העמותה שלנו.

עיצב לוגו חדש לעמותה וסייע בכל הקשור  דבראשות אילת שדה וטובי פל "מיתוג ועיצוב גרפי"צוות 

אפ, גלויות, טפסים כרטיסי ביקור ועוד. ביוזמת המתנדב נתן -למיתוג העמותה ותמיכה גרפית בייצור רול

 ברקוביץ יוצרו גם חולצות לעמותה.

צוות "אפליקציה" בראשות אמיר אדר ודני נועם כתב איפיונים למערכת של תיאום הסעות שנמצאת 

. המערכת תסייע לרכזות ותקדם ותייעל באופן משמעותי 2017נון מתקדמים ותצא לפועל בשנת בשלבי תכ

 את עבודת תיאום ההסעות.

 ג'וני איתן לקח על עצמו להסדיר ביטוח למתנדבי העמותה תחת מטריית הביטוח הלאומי. 

וד בשנה זו. ביידא מתאם ההסעות בגדה המערבית ובין מתנדבי העמותה התהדק מא-הקשר עם נעים אל

בספטמבר הגיעה קבוצה גדולה של מתנדבים לביתו לקבלת פנים לרגל חתונת בנו, ובאוקטובר הגיעה 

 קבוצת מתנדבים לעזור לו במסיק הזיתים.



 

 

 

הורים מלווים מעזה לנופש בכפר נהר הירדן.  כמידי שנה, הנופש  35-ילדים ו 35בינואר של שנה זו יצאו  

  , וחוויה שללא ספק תישאר חרוטה בזיכרונם.הפוגה והנאההם שבוע של עבור הילדים והוריהיה 

מתנדבת שלנו, מוזיקאית ויוצרת קונצרט מיצירותיה שכל הכנסותיו  -בחודש מרץ קיימה עידית צין 

 לטובת העמותה. זמר אורח בקונצרט היה עמיר לב.

חולים  משפחות ה 200-ליום כף  –בריאות ושמחה" יום "ים -בסוף חודש מאי התקיים בחוף שדות

 מהגדה. זכינו לשיתוף פעולה פורה עם צוות "כף ים" וחברת הנוער של הקיבוץ. 

משפחות חולים נוספים. כמידי שנה חברי  200-מיכאל ל-בחודש אוגוסט התקיים יום כף נוסף בחוף מעגן

 הקיבוץ והימיה היטו שכם וסייעו מאוד לקיום יום זה.

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

 בחוף והופעה מלהיבה של שוקרי הליצן ומלאק הליצנית. 

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

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

  לכולם טעם טוב של תקוה!

 בחודש מאי הוזמנו על ידי מושל ג'נין איברהים ראמדאן לביקור הוקרה לעמותה.

ביוזמת המתנדב דני רוזנפלד יצאה קבוצת מתנדבים בחודש ספטמבר לסיור מודרך בעיר הפלסטינית 

 וייסגלס ומהלכו נפגשנו עם היזם בשאר אל מסרי. החדשה "רוואבי". את הסיור הוביל עו"ד דובי

דרום מרכז התקיים בביתו של אלברט עמית בחודש ינואר. מפגש מתנדבי השל אזור ה מתנדבים מפגש

התקיים מפגש נוסף למתנדבי המרכז והצפון . חצריםקיבוץ ב יםבארגון המתנדב יוליהתקיים בחודש 

ומעגלי שיח להיכרות ושיתוף בחוויות  , כיבודותברכ וכלל יםפגשהמ. מתנ"ס כפר קרעב ספטמברב

חברי העמותה בה אירועים אלה הדגישו שוב את הצורך והחשיבות של המפגשים בין   מההסעות.

 ההתנדבות היא בעלת אופי יחידני ובודד.

ביוזמת המתנדב ברוך שטרן התקיים בחודש יולי באולם "אלמא" )זכרון יעקב( קונצרט הוקרה לעמותה 

ו של המאסטרו זובין מהטה. צוות מתנדבים מסור טרח ועמל על ארגון פרויקט זה. חברי הצוות, בניצוח

כולם אמנים מתנדבים, היו: ברוך שטרן, יעקב אבנט,  שלי דייוויס, נעמי אנוך,  בנוסף סייעו אלה חפץ, 

אולם אף הוא אהרון. כל הנגנים והזמרים הופיעו בהתנדבות וה-אורית ליפשיץ, עידית נחומי ואסתי בן

נתרם באדיבות הגב' לילי אלשטיין. תכנית הקונצרט היתה שילוב מופלא וקסום של מוסיקה קלאסית עם 

                  לידו מוסיקה עכשוית שנוגנה על ידי נגנים ערבים ויהודים. המפיק המוסיקלי ומנחה הערב היה רוני פורת ו

 מירה עוואד. עזרה בהנחיה            



 

 

 

קונצרט לווה בסרטון על העמותה, שנתרם על ידי אנשי מקצוע מ"אולפני הרצליה" בעריכת אורי רוט, ה

 והביא תרומות נדיבות ומתנדבים נוספים!

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

  שפו את הפעילות במספר אירועים בארה"ב.העמותה סמדר שיפמן, רויטל ורן כצנלסון אשר ח

כנציג העמותה למסע הסברה באיטליה שאורגן על ידי "קונפרונטי" )מגזין  נחשון גלפברואר יצא בחודש 

איטלקי שמתמקד ביוזמות פיוס באזורי סכסוך(. בהמשך, הגיעו נציגי "קונפרונטי" לביקור בארץ, 

 .  את הקשר בין הארגוניםוינו אותם במשך יומיים והעמקנו ובמסגרתו לי

עבר לפורמט מקוון. המורה המסור איל אופק ממשיך ללמד במפגשים דיגיטליים  מדוברת הקורס לערבית

 מהעמותה. קבוצות מתחילים ומתקדמים של מתנדבים

ודוכן בפסטיבל יערות בישוב להבים, , דבירמזרע, גזר, קיבוצים ערכו מפגשי חשיפה לעמותה בהשנה נ

 ת לגייס מתנדבים נוספים.על מנמנשה, 

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

ה , אשר תורמת לעמותגנק וחמי ברן מיסדנו את הקשר עם חברת "אינטל"-בעזרת המתנדבים אסף לה

 עבור כל שעת התנדבות של עובדיה המסיעים בעמותה.

לעניין תרומות. סעיף זה מאפשר לתורם להחשיב את תרומתו  46סעיף  בסוף אוקטובר קבלנו את אישור

 כהוצאה מוכרת, ומרחיב את הקף התרומות בישראל.

 שישמשו כצינור להעברת כספים מחו"ל ללא עמלה.הקרן החדשה הגענו להסכם עם בנוסף, 

משה ענבר,  מתנדב מסור שלנו שריכז את תיאום הסעות המרכז  -בסוף חודש אוגוסט נפרדנו בצער מצ'יקו

 והלך לעולמו. 2014בשנת  

פרת ודוד אתיאום ההסעות בצפון, ל שסיימה שנה שניה של התנדבות בריכוזשלומית גל ל חמות תודות

על שנים ארוכות של  –  כז, לעמליה ויזלתיאום ההסעות במר ימרכז - ומחליפיהם מרים ושלמה שיש ,שיר

וטיפוח הקשרים עם הדרג הפיקודי של מעבר  תיאום ההסעות בדרוםנחישות והתמדה, מסירות והשקעה ב

המתאם הפלסטיני במרכז,  –ביידה -לנעים אל למחליפתה יעל נוי.ו, עזהפעילות עם ארז וכל הקשור ל

 .מתאמת ההסעות בעזה" עמאל-אל– בסמאת" לעמותתו

 

 



 

 

 

 

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

 .פרטיים יקרים שמבקשים להישאר בעילום שם

 

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

 -", "רוטריקל, "קרן שוקן" בתיווכה של לילי שטרן, "לגאסי הריטג'בראשות רון פינ "קרן רוזנה", קרחי

 . על תרומות משמעותיותו"קרן דשיו" באמצעות נחשון גל  ,"פדרציית סנט לואיס"נצרת", 

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

 :לערבית - תרגום, גור רותם -כללי סיוע, אור קולו – ומייל אינטרנט אחראיו האתר תחזקמדרימן, -כהן

וואג'י סידאווי; לאנגלית: בתיה פונדה, לצרפתית: דן ויינבלום,  ,אייל אופק, לירן אוסי, לורן אגברייה

, רפואי עזר ציוד השאלת על" רחמא-אל שפעא אל" לעמותתן לגרמנית: אדם רון ומוריס צורף. כמו כ

לג'מאל כנעני על  ,טיפול בחולים בבתי החוליםב הפעולה שיתוף על גוש-ם" באבות "סלמיתכולעמות

  .תולמשפח והסיוע, הזמינות, המסירות על" ווטש לנשות"והקשר לתורמים באזור ואדי ערה, 

 

 !!!הטוב והפצת המסירות עלתודות חמות  , המתנדבים, לכולכם – וכמובן

 .בהסעות העזרה על תודתם את ושוב ובש בפנינו מביעות החולים משפחות

 .שכנינו עם הלבבות וקירוב לפיוס תורמת זו שפעילות מאמינים אנחנו


