
ב"ה, אדר תשע"ז

פרויקט הדגל של עמותת 

מרפא לחיים הוא אימוץ יתומים 

שאחד ההורים נפטר מתאונה או 

ממחלה. במסגרת המיזם כל ילד 

יתום מלווה ע"י מתנדב, שמשמש לו 

כאח בוגר ומלווה אותו בהתמודדות 

עם השכול תוך כדי פעילות משותפת 

בתחומים החביבים עליו. במשך 

השנה יש גם פעילויות 

ארציות לכל ילדי 

הפרויקט.

 לרגל חג החנוכה הגיעו בנות גרעין אולפנת 

כפר פינס לבית אקשטיין בפרדס חנה. שם 

פגשו בילדים מיוחדים המגיעים למקום 

לצורכי פעילות תעסוקתית ושיקומית. הבנות 

קיימו פעילות מגוונת ועשירה והילדים נהנו 

מאוד מהביקור. בסיום הפעילות הצטרפו 

הילדים לריקודי מוראלים.  המחזה היה 

מרגש מאוד.

מיזם חדש מבית עמותת מרפא 

לחיים הושק לאחרונה. מתנדבי 

מרפא לחיים המבקרים ילדים 

חולים מבקשים מהילדים לצייר 

בובה כמו שהם אוהבים. הציורים 

מועברים למומחית לייצור בבות  

וזו דואגת לכך שהציור יהפוך 

לבובה אמתית. על פי מחקרים 

המיזם יסייע בידי הילדים 

בהתמודדות עם מחלתם ויזרז 

את קצב ההחלמה ממנה.

ידיד יקר וחשוב!
שוב אנו עומדים לפני פורים ושוב אנו רוצים 

לעשות אותם "ימי משתה ושמחה" גם לאלה 

שקשה להם.

הפעם אנו מבקשים להמחיש בפניך את הסיפורים 

באמצעות תמונות מן העבר ומן ההווה. 

והעתיד? תלוי בכולנו. 
אז כדי שהשמחה שלנו תהיה מושלמת, 

עזור לנו לשמח את את אלה שקשה להם.
כמו תמיד אנו מודים לך על השותפות בעבר 

ומאחלים לך שתמיד תהיה בצד הנותנים.

לשמוח גם כשכואב

אסף דנוך 
סמנכ"ל פרויקטים

נח גיל
יו"ר העמותה

חונך לכל יתום בובה לחיים  בובה לחיים

גרעין אולפנת 
כפר פינס

גרעין אולפנת 
כפר פינס

חונך לכל יתום 

גרעין בניה הוקם לזכרו של של החייל בניה 

שראל הי"ד  שנהרג בצוק איתן. הגרעין פועל 

באופן קבוע עם ילדים בסיכון וילדים עם צרכים 

מיוחדים. המתנדבים מגיעים אל 

הילדים מספר פעמים בשבוע 

למשך כמה שעות, מחזקים 

את הילדים ומעודדים אותם 

להשתחרר ממצבם 

הנפשי הסגור.

גרעין בניהגרעין בניה



פרטי תרומה
לכבוד - "קרן ישעי - מרפא לחיים" - אני מעוניין לתרום תרומה:

  חד פעמית בסך __________ ₪   

  חודשית בסך :  100 ₪    150 ₪    250 ₪   500 ₪    אחר _________₪ 

    למשך מס’ חודשים:  12      24       36      אחר _________ חודשים

סוג הכרטיס:  ויזה    ישראכארט    דיינרס    אמריקן אקספרס

מס’: __________|___________|___________|____________ בתוקף עד ______/ ______ 

תאריך ______________             חתימה _________________________

אנא מלאו את הטופס ושילחו בדואר במעטפת 
תגוביינא המצ"ב או בפקס:  02-6524055

פרטי תורם
שם פרטי: ______________________שם משפחה: ____________________________ 

כתובת: __________________________________ עיר / ישוב: ____________________

מיקוד: ________________ דוא”ל: _________________________________________

טלפון: ____________________________ נייד: _______________________________ 

ת.ז. __________________________________________________________________

6. בכרטיס אשראי

באפשרותך לתרום באחת הדרכים הבאות:

 www.marpe.org.il  1. טופס מאובטח באינטרנט

ניתן לקבל טופס הוראת קבע   
office@marpe.org.il בדוא"ל

סרקו את הברקוד

2. בהוראת קבע 

3. בטלפון            

ניתן לשלוח המחאות בדואר במעטפת תגוביינא המצ"ב

לפקודת: "קרן ישעי- מרפא לחיים"

לפקודת חשבון "קרן ישעי - מרפא לחיים" 

הבנק הבינלאומי סניף 114, חשבון 409-182087

4. בשיקים בדואר

5. העברה בנקאית 

מוקד תרומות  1-800-20-30-55

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מוקד תרומות 1-800-20-30-55  בקרו אותנו בפייסבוק

משרד ראשי: רח' חיים ויטל 11 ירושלים 02-65213986, פקס: 02-6524055 סניף נריה: 02-9974233, סניף אדומים: 077-9306001

 marpe.org.il בקרו באתר

החיים שווים הרבה יותר!

משמחים 
בחתונות

בובה 
לחיים

פניות 
הציבור

פרוייקט 
היתומים

משמחים 
לחולים

תמיכה
 לחולים

ירושלים
P.P. - שולם

1722

אין שמחה אלא בחסד ובנתינה

לכבודך!
ידיד יקר וחשוב


