
חדשות
גיליון 4 אלול תשע"ו

1
שנה חדשה בפתח וכידוע חודש אלול הוא חודש של חשבון נפש 

- מעין מאזן רוחני. אז הנה  המאזן שלנו לשנת תשע"ו: כ- 800 
מתנדבים פעלו בכל רחבי הארץ במשך קרוב ל- 7,000 שעות כדי 

לעודד את רוחם של ילדים חולים ובעלי צרכים מיוחדים, לתכנן 
פעילויות ואירועים נוספים, לטפל בנושאי בריאות ורווחה וזכויות 

החולים, וגולת הכותרת: לשמח חתנים וכלות גרים, עולים חדשים 
וחוזרים בתשובה. הייתה זאת שנת שיא מבחינת היקף הפעילות, 

ובע"ה בשנה הקרובה עוד נשבור את השיא.

עשרות מתנדבים הגיעו למרכז הרפואי "שניידר" בפ"ת 
בעיצומו של חודש תמוז כדי לשמח את הילדים המאושפזים 

במסיבה מיוחדת במינה. מספר אומנים הופיעו שם 
בהתנדבות.  מי שלא ראה את השמחה בקרב הילדים 

החולים לא היה מאמין שאך זמן קצר לפני כן סיימו טיפולים 
קשים וכואבים. זו כוחה של שמחה אמיתית.

עמותת מרפא לחיים מאחלת לכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת עם המון בריאות

פרויקט מיוחד של עמותת "מרפא לחיים" שיתחיל לפעול החל 
משנת תשע"ז הוא אימוץ יתומים. במסגרת זאת כל ילד יתום ילווה 
על ידי מתנדב/ת שישמש לו אח/ות בוגר וילווה אותו בהתמודדות 
עם השכול תוך  כדי הפעלתו בתחומים החביבים עליו.  פעמיים 
בשנה תתקיים פעילות משותפת לכל החניכים ובמסגרתה יוכלו 
לפתח קשרים עם בני גילם המתמודדים עם קשיים דומים.

גרעין בנייה הוקם לפני שנה על ידי תהילה בוקרה לזכרו של 
החייל בנייה שראל הי"ד שנהרג במבצע "צוק איתן". הגרעין 
פועל על פי רוחו של בנייה הי"ד שהיה ראשון לעזור, לשמח 
חולים, לחלק מזון לנזקקים ועוד. במסגרת פעילותו מקיים 
הגרעין פעילות קבועה עם ילדים בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים  
במועדונית בקרית ארבע. הילדים שמחים מאוד להשתתף 
בפעילויות ומיותר לציין את התועלת הרבה למשפחותיהם 
ולחברה כולה.
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קרין אהרוניאן, חברת צוות פניות הציבור של "מרפא לחיים" נפגשה שוב עם ח"כ שולי מועלם בנוגע 

להקמת ארגון התנדבותי משותף שיפעל ביחד עם ארגון נפגעי פעולות האיבה ומשפחותיהם לאחר 

פגיעתם על מנת לשנות את המציאות כיום, שבה הם מוצאים עצמם חסרי אונים ברגעים הראשונים 

שלאחר הפציעה, הן מבחינת הזכויות המגיעות להם והן מבחינת ליווי של עובדת סוציאלית ופגישה 

עם מתנדב. בפגישה נכחו נציגי ארגון נפגעי פעולות האיבה, נציגות מהמחלקה המשפטית וכן 

אייבי מוזס- יו"ר ועדת ההנצחה, והמשנה ליו"ר הארגון, נפגע איבה בעצמו. הפגישה הייתה חיובית, 

ובסופה הוחלט על פגישת המשך בנוכחות ראשי הביטוח הלאומי הממונים על הטיפול בנפגעי פעולות האיבה. 
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בערוץ 7 התפרסמה כתבה בנוגע למאבק של עמותת מרפא לחיים על מחירי המזון 

בקפיטריות בבתי החולים. במכתב ששיגרה העמותה לשר הבריאות, יעקב ליצמן, 

מלינה העמותה על כך שדבר לא השתנה מאז הובטח במשרד 

הבריאות להגביל את מחירי המזון בקפיטריות בבתי החולים. ישיבות, 

מכתבים ופגישות רבות מקיימת העמותה עם גורמי מפתח, ח"כים 

ואישי ציבור על מנת לפעול כנגד המחירים המופקעים בבתי החולים. 

בעמותה מקווים לתוצאות בשטח בהקדם האפשרי, ואנשיה מבטיחים 

לא לשקוט ולא לנוח עד שניתן יהיה להשתמש בשירותי הקפיטריות 

תמורת מחירים סבירים.

עוד יוזמה מבורכת מבית היוצר 
של מרפא לחיים. צוות "משמחים" 
שע"י עמותת מרפא לחיים: הנגשת 
הגמ"חים שעוזרים לזוגות מעוטי 
יכולת לקראת הקמת ביתם החדש. 
הפרוייקט נקרא "הוד והדר לבושה" לע"נ הדר 
בוכריס והדר גולדין הי"ד.

420 משמחים ומשמחות מכל רחבי הארץ באו 
לשמח חתנים וכלות, שלא היה להם מי שיעשה 

זאת עבורם. המשמחים הגיעו לגדרה, לירושלים, 
לרחובות, לפתח תקווה, לבני ברק, לטבריה, לחולון, 

לאשדוד ולכל מקום אחר שאליו נקראו. השמחה 
הייתה עד השמים והזוגות 

הטריים נותרו נרגשים 
מהאירוע במשך זמן רב.
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