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בשבוע חנוכה ערך גרעין בניה שתי מסיבות חנוכה 
מאירות במועדוניות לילדי רווחה המגיעים מבתים 

קשי יום, ואף ילדים עם מוגבלויות שונות. 
המתנדבות הגיעו עם סופגניות וכלי יצירה ושיתפו 

את הילדים בפעילות המשמחת. 
באמת משמח היה לראות את הילדים מאושרים עם 
מעט חיוך על פניהם. כייף להיכנס לחנוכה בהרגשה 

שהדלקת את האור האמתי לילדים שזקוקים להרבה 
מאוד ממנו.

במסגרת המיזם "חונך לכל יתום", הרים גרעין 
בית שמש מסיבת חנוכה ליתומות העיר. במסיבה 
השתתפו החניכות והחונכות האישיות שלהן. כולן 

התיישבו במעגל ושיחקו במשחק היכרות עם קובייה. 
בהמשך הפעילות קישטו סופגניות, הכינו "שערות 
סבתא", שרו ורקדו.. למרות הצער על אובדן הורה 

מחמם את הלב היה לראות חיוכים מתוקים על פניהן 
של כל אחת ואחת מהחניכות.

בית החולים הרצפלד בגדרה הוא בי"ח סיעודי 
לקשישים המאכלס בעיקר תשושי נפש. למרבה 
הצער רק בודדים מגיעים אליו לבקר את 
קרוביהם. בעמותת "מרפא לחיים" כל אדם הוא 
נשמה יקרה וגם לקשישים בכל מצב מגיעה 
הזכות לחיות בכבוד.
בנות גרעין אולפנת בהר"ן בעיר קיבלו על 
עצמם לשמח גם אוכלוסיה זו ולהאיר את 
הנשמה היקרה. המתנדבות הגיעו עם 
סופגניות ועם כלי נגינה והרקידו את החולים. "היה 
משמח מאד לראות את החולים נהנים מעצם העובדה שיש מי שזוכר אותם, 
ולאו דווקא מבין קרוביהם. הצוות לא חדל להודות ולהחמיא למתנדבות הנפלאות. כיף 
להרגיש תחושת סיפוק ולהיכנס לחנוכה בהרגשה שאנשים במצבם נהנו מהאירוע", 
אמרה רחלי מרמלשטיין - רכזת הגרעין.

גרעין בניה קרית ארבע

חונך לכל יתום - בית שמש
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2גרעין מרפא לחיים גדרה
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צוות משמחים לחולים בפעולה!
בנות הגרעין של העיר פתח תקווה הגיעו אל המרכז 

הרפואי בית רבקה.
במרכז הרפואי עברו הבנות בין המחלקות השונות 

ושימחו את הקשישים ובני משפחותיהם.
שאפו ענק לבנות הגרעין ולרכזת שלהם שיר לבנת! 

שנזכה לעשות רק טוב ושמחה למי שזקוק לכך.

מיזם "בובה לחיים" מבית עמותת מרפא לחיים 
שהושק לאחרונה, יצא לדרך. מתנדבי מרפא לחיים 

המבקרים ילדים חולים מבקשים מהילדים לצייר 
בובה שהם אוהבים. הציורים מועברים למומחית 

לייצור בובות  וזו דואגת לכך שהציור יהפוך לבובה 
אמתית. "על פי מחקרים בדוקים אין 
ספק שהמיזם יסייע בידי הילדים 

בהתמודדות עם מחלתם ויזרז את 
קצב ההחלמה ממנה", אמר אורי 

שוורץ, רכז 
המתנדבים 

בעמותה.
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גרעין מרפא לחיים פתח תקווה

בובה לחיים
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5גרעין מרפא לחיים פרדס חנה
"בית אקשטיין" הינו הארגון הגדול והמוביל 
בתחום השיקום והטיפול באנשים עם צרכים 
מיוחדים בפריסה ארצית רחבה.
30 בנות מאולפנת כפר פינס הגיעו לבית 
אקשטיין בפרדס חנה לרגל חג החנוכה. הבנות 
קיימו פעילות מגוונת ועשירה בכיתות הלימוד. 
הילדים נהנו מאוד ושמחו על הכבוד שבביקור 
המתנדבות. לסיום, הפעילות הצטרפו הילדים 
לריקודים במעגל מוראלים. המחזה היה מרגש 
מאוד. רבקה אהרנשטם – רכזת הפעילות אמרה, 
שלמחזה כזה נדיר לא ציפתה. הילדים היו מיוחדים באמת. 
השמחה והשותפות הפכה אותם למאושרים במלוא מובן 
המילה.

גיליון 6 שבט תשע"ז

עמותת מרפא לחיים מאחלת חודש טוב לכל בית ישראל

7משמחים מהשטח
220 משמחים ומשמחות מכל 
רחבי הארץ באו לשמח חתנים 
וכלות, שלא היה להם מי שיעשה 
זאת עבורם. המשמחים הגיעו 
לבית שאן, ירושלים, רחובות, 
ראשון לציון, בני ברק, אור יהודה, 
אשקלון, פתח תקווה ולכל 
מקום אחר  שאליו נקראו. 
השמחה הייתה עד השמיים 
והזוגות הטריים נותרו 
נרגשים מהאירוע  במשך 
זמן רב. 


