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משמחים לחולים בפעולה
בשבוע אחד התפרסו  60משמחות במקומות שונים בארץ :בכפר סבא ,בפתח
תקווה ובבאר שבע.
בבית החולים מאיר בכפר סבא ביקרו המשמחות במחלקת הילדים ,התעניינו
במצבם ושימחו את הילדים החולים באמצעות הפעלות ועוד.
בפתח תקווה ביקרו המשמחים בבית החולים שניידר ,וגם שם שימחו
את הילדים החולים באמצעות הפעלות
יצירתיות .משמחות נוספות הגיעו לבית
החולים סורוקה בבאר שבע כחלק
מההכנות למבצע "בובה לחיים" שעומד
להיות מושק בימים אלו.

מצטייני מרפא לחיים
דור צברי – תושב פ"ת ותלמיד ישיבת
ההסדר במודיעין ,ידידיה מרמלשטיין –
תלמיד ישיבת ההסדר בשדרות ושלומית
אייל-קליין – נשואה טרייה תושבת הישוב
מצפה יריחו ,הם הזוכים השנה באותות
הוקרה למתנדבים מצטיינים בעמותת
"מרפא לחיים".
"הנוער הזה משמש כחוד החנית של עם
ישראל לכל דבר המתקשר לחסד" ,אמר
אלעזר דהן – דובר עמותת מרפא לחיים.
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משהו חדש מתחיל
ערב פתיחה והסברה לפרויקט "חונך לכל יתום" התקיים בבית
שמש בהשתתפות החונכות .רכזות הפרויקט אריאלה ג'וסמן
ושילת לרמן הנחו את החונכות כיצד לעשות ולהצליח ובזמן
הקרוב יחלו לפעול בקרב הילדים היתומים תוך
ליווי מקצועי של גורמי הרווחה השונים.
ערב הסברה התקיים גם בירושלים.
הרכזות חסד וחן נפגשו עם מנהלת
ביה"ס צביה .בפגישה סוכם על פעילות
משותפת שתתקיים במשך כל השנה.
פרויקט חונך לכל יתום הוא מיזם מיוחד
מבית עמותת "מרפא לחיים" ובמסגרתו
אמור כל יתום לקבל ליווי של חונך/ת
מספר פעמים בשבוע .החונך ישמש
למעשה מעין "אח בוגר" לכל דבר ועניין.

משמחים מהשטח
 300משמחים ומשמחות מכל רחבי הארץ באו לשמח
חתנים וכלות ,שלא היה להם מי שיעשה זאת עבורם.
המשמחים הגיעו לירושלים ,ליהוד ,לבת ים ,לראשון
לציון ,להוד השרון ,לאשדוד ,לנס ציונה ,לגדרה ולכל
מקום אחר שאליו נקראו .השמחה הייתה עד השמיים
והזוגות הטריים נותרו נרגשים מהאירוע במשך זמן
רב.

מינוי חדש בעמותת "מרפא לחיים".
סלומה זגורי מהעיר אלעד מונתה כרכזת הארצית של
צוות משמחים מרפא לחיים.
מאחלים לה הצלחה גדולה בתפקיד החשוב.
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