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עבור הורים שמגלים שהילד שלהם חולה במחלת הסרטן או שהוא בעל נכות 
מורכבת כלשהי, מדובר במכה קשה מנשוא. כאילו בבת אחת הזמן עוצר 
 מלכת, ולא רק הזמן - גם התכניות לעתיד, השאיפות, החלומות.. הכל קופא. 
 אבל דווקא ברגע הזה, כשהם רק רוצים להתנתק ולשקוע בתוך עצמם, 
 הם נדרשים לגלות את הכי הרבה תעצומות נפש עבור היקרים להם מכל. 
הם נדרשים להתמודד עם בירוקרטיות מסובכות, עם מונחים ופרוצדורות 
רפואיות בפעם הראשונה, עם רגשות שונים שצפים, ובעיקר לשדר לילד 
 שלהם שהכל תחת שליטה. אבל מה אם הכל לא? מה אם הם מרגישים 

שהכל מתמוטט ואין מי שיעזור להחזיק חזק?

פה אנחנו נכנסים לתמונה. 
עמותת ״להושיט יד״, אשר הוקמה בשנת 2006, מתמקדת בתמיכה וסיוע 
לילדים חולי סרטן ולילדים בעלי נכויות מורכבות, ומלווה אותם ואת בני 
משפחותיהם במאבק העיקש מול המחלה ומול ההתמודדויות החדשות 
שהיא מזמנת – הבריאותיות, הכלכליות והנפשיות, תוך יצירת מגוון 
פעילויות ותכנים השומרים על ערכים של שמחת חיים, אופטימיות ואמונה 
ככלי להתמודדות עם המורכבות היום יומית. לעמותה קיים מערך נרחב 
של בנות שירות לאומי ומתנדבים, הנותנים מענה יום יומי למאות ילדים 
בכל בתי החולים בארץ, במסגרות חינוכיות ובחונכויות אישיות בפריסה 
ארצית על בסיס שבועי קבוע, מערך המאפשר לנו להוסיף כמו שיותר 

צבע, קסם ואור, גם לאפור ולשחור שבהתמודדות היום יומית הקשה.

אודות העמותה

רוצים לתרום? 
לשתף פעולה? עזרו לנו להושיט להם יד.

 מייל: info@l-yad.org • טלפון: 3788* 
טלפון מחו"ל: 972-3-9090882+ פקס: 03-9090883 

כתובת: מרכז רימון ,שמעון בן שטח 10 קומה 2 אלעד, מיקוד 40800
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מידי שנה, עמותת להושיט יד מוציאה שלושה מחזורים של טיסת חלומות 
לארצות הברית, ליעדים שכל ילד חולם להגיע אליהם – לוס אנג'לס 
ואורלנדו. במסגרת הטיולים, שמיועדים לילדים חולי סרטן ולילדים בעלי 
נכויות מורכבות, הילדים מבקרים בפארקי השעשועים הכי מדהימים 
בעולם – Universal Studios, Six Flags, Disneyworld ועוד, 
הם פוגשים את כל הדמויות האהובות עליהם מהסרטים המצויירים, זוכים 
לבלות עם חברים חדשים שמתמודדים עם אותם קשיים, ומוצאים כתף 
תומכת, אוזן קשבת וחברויות שנשארות לכל החיים. את טיסת החלומות 
מלווה צוות רפואי צמוד, מתנדבים מסורים וצוות מקצועי, אשר דואגים 
לחוויה בלתי נשכחת עבור מאות ילדים חולים, שחוזרים לארץ שמחים, 

מחוזקים ומלאי אנרגיות להמשך ההתמודדות עם המחלה.

טיסת החלומות
לארה"ב

     כ-100 ילדים בשנה טסים להגשים חלום
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אנו מאמינים 
שכל ילד, 

בכל מצב רפואי, 
יכול וצריך 

להגשים חלומות.
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שגרה של אשפוזים חוזרים ונשנים, טיפולים מורכבים וימים ארוכים בבית 
החולים, מהווה התמודדות לא פשוטה לא רק לילד החולה, אלא לכל 
בני המשפחה. נופש המשפחות באילת, הנערך על ידי עמותת להושיט 
יד פעם בשנה, מאפשר למשפחות להתמקד סוף סוף בחוויה משפחתית 
 חיובית ומעצימה, המאפשרת להם לנוח, ליהנות יחד מאטרקציות מגוונות, 
לחדש כוחות ופשוט להיות יחד, בתפאורה שונה לחלוטין מבית החולים. 
בכל שנה מתארחות המשפחות במלון מפנק הנבחר בקפידה, ומלוות 
על- ידי צוות רפואי ומתנדבים שדואגים ליצור עבורם חופשה מרגיעה, 

משפחתית וחלומית במיוחד.

נופש משפחות 
באילת

כ-100 ילדים ומשפחותיהם בשנה נהנים מנופש חלומי  
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נופש המשפחות 
באילת מאפשר 

למשפחות להתמקד 
סוף סוף בחוויה 

 משפחתית 
חיובית ומעצימה.
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ילדים המתמודדים עם מחלה קשה, נאלצים פעמים רבות להיות מנותקים 
מסביבת החברים שלהם, בשל מצבם הרפואי. דווקא ברגעים כל כך קשים, 
בהם הילד זקוק נואשות לחבר ולכתף תומכת, הוא נאלץ להיות מחוץ 
לסביבתו הטבעית ללא דמות חברית שתפיג אתו את רגעי הבדידות הקשים. 
בכדי לתת מענה לצורך זה, עמותת להושיט יד, מפעילה את פרוייקט "יד 
בבית" - מערך חונכויות כלל ארצי, המעניק ליווי לילדים חולי סרטן ולילדים 
בעלי נכויות מורכבות, על- ידי בנות שירות ומתנדבים, על בסיס שבועי 
קבוע. החונכים נמצאים בקשר רצוף עם הילדים, נפגשים איתם בבתי 
החולים, במסגרות החינוכיות ובבתיהם האישיים, מנעימים את זמנם בשלל 
פעילויות, יוצאים איתם לימי כיף מדהימים ברחבי הארץ, עוזרים להם בשיעורי 
 הבית, מביאים מתנות ופינוקים לילדים, ובעיקר – מהווים עבורם חברים 

אמיתיים ותומכים.

פרוייקט "יד בבית" 
חונכויות אישיות 

מכתב מאיתן בן הקטן ה-7 על חוויתו עם עדי שחונכת אותו מזה זמן מה:

אני ועדי / מאת איתן
.ITP  שלום, קוראים לי איתן. אני בן 7 וחצי ויש לי

אני הולך כל שבוע לבית חולים.
יש לי חונכת מ"להושיט יד" ששמה עדי.

 אני ועדי הולכים לסרטים, משחקים במשחקים, 
אופים דברים טעימים ועוד ... 

אני מאוד אוהב שעדי באה לבקר אותי, 
כלומר ביקור בית, תמיד אנחנו נהנים ביחד.

אני נפגש עם עדי גם בבית חולים 
וזה גורם לי להרגיש שמחה בלב.
אני מאד שמח שהיא חברה שלי 

ואני אוהב אותה.

כ-800 ילדים מלווים ע"י בנות השירות ומתנדבים
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החולים,  בבית  לטיפולים  יום  מידי  מגיעים  הסרטן  במחלת  החולים   ילדים 
ולעיתים נשארים גם לאשפוזים ממושכים. בכדי להקל על הילדים והמשפחות 
שמחה,  של  רגעים  שיותר  כמה  להם  ולהעניק  החולים,  בבית  השהות   את 
העמותה מפעילה מספר מערכי פעילות שונים בבתי החולים ברחבי הארץ ובין היתר: 
של   אווירה  לתת  בכדי  אוהבים,  שילדים  ומטעמים  עשירות  ארוחות  חלוקת   •

"בית" גם במקום כמו בית חולים
• הפקת ערבי קולנוע וארגון פעילויות חווייתיות בתוך בתי החולים

• הפעלה של משחקיות ועמדות מולטימדיה
• ליווי צמוד של בנות שירות ומתנדבים שדואגים ליצור רגעים כיפיים ומהנים   

   עבור הילדים, גם בתוך כתלי בית החולים 

פעילות בבתי חולים 
ברחבי הארץ

למעלה מ-6000 מנות אוכל חם מחולקות בבתי החולים בשנה
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אחד הדברים הכי כואבים שיכולים להיות להורה שילדו מתמודד עם 
מחלה קשה, היא הידיעה שיש טיפול או תרופה למחלה שתוכל לעצור 
את הסבל, אבל העלות הכספית הבלתי נתפסת היא שמפרידה בין המשך 
הסבל לבין החלמה וחזרה לשגרת חיים נורמטיבית. עמותת "להושיט יד" 
עושה כל שביכולתה על מנת שכסף לא יהיה הדבר שיכריע את גורל חייו 
ועתידו הבריאותי של הילד, ומסייעת ברכישת תרופות שאינן נמצאות 

בסל התרופות ובמימון טיפולים מצילי חיים בארץ ובחו"ל.

 מימון תרופות 
וטיפולים מצילי חיים 

כ-200 ילדים בשנה מקבלים סיוע רפואי ותרופות שאינן בסל
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 אחד המקרים המדוברים ביותר של השנים האחרונות, הוא סיפורו המרגש 
של הילד מאיר אשתר. מאיר הקטן, נאלץ להתמודד עם גידול אגרסיבי בראשו 
עוד מהיותו פעוט בן שנה וחצי בלבד. לאחר שעבר במשך השנים טיפולים 
כימותרפיים, ניתוחים וטיפולים פולשניים רבים, ובהיותו בן 6 בלבד, בישרו 
הרופאים להוריו שמוצו כל אפשרויות הטיפול בארץ להצלת חייו, ושאם לא 
יישלח באופן מיידי לטיפול חדשני בחו"ל בעלות של כ- 350,000$, ימיו ספורים. 
עמותת "להושיט יד" נכנסה ללא כל היסוס לתמונה בכדי לסייע למשפחה 
לגייס את הסכום הנדרש, ופתחה בקמפיין ארצי, שהגיע לליבם של אנשים 

רבים אשר התאהבו במאיר הקטן, ופתחו את ליבם וכיסם בכדי לסייע לו.  

הקמפיין השיג את מטרתו, הכסף גוייס, ומאיר ומשפחתו עברו להתגורר 
בשיקגו, ארה"ב בניסיון אחרון להציל את חייו. לשמחתנו, לאחר שנתיים של 
טיפולים, מאיר קיבל חזרה את חייו, וכיום מקיים שגרת חיים של ילד רגיל, 

שמח ומאושר.

מחזירים למאיר
את האור
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פעמים רבות בשל מחלתם, ילדים רבים לא יכולים לחגוג את החגים כפי שמגיע 
לילדים בגילם. האשפוזים הארוכים והמחיר הנפשי הכבד שהמחלה גובה מהילד 
ומשפחתו, לעיתים גורמת להם לוותר על חגיגת החגים. מתוך הרצון שכל ילד יוכל 
לחגוג את חגי ישראל במלוא הדרם, ללא תלות במצבו הרפואי, אנחנו מקיימים 
בחגים אירועי ענק עבור ילדי עמותת להושיט יד ובני משפחותיהם, במסגרת 
מונגשת שמתאימה לצרכיהם. הילדים נהנים ממגוון הופעות של אמנים מהשורה 
הראשונה )כדוגמת עומר אדם, סטטיק ובנאל, משה פרץ, התקווה 6 ועוד(, צילומים 
עם מפורסמים, מגוון הפעלות, סדנאות ומטעמים, וכל זאת – כדי שלערב אחד 

הילדים ישכחו מהקשיים ויחגגו את החיים כמו שצריך, באווירת חג אמיתית.

 אירועי ענק 
בחגי ישראל

כ-2000 ילדים חוגגים במסיבות ענק בחגים עם מיטב הסלבס
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הילדים נהנים 
ממגוון הופעות של 
אמנים כדי שלערב 
אחד הילדים ישכחו 
מהקשיים ויחגגו את 

החיים כמו שצריך, 
באווירת חג אמיתית.
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מערך ההסעות לבתי החולים של עמותת להושיט יד, מאפשר למשפחות 
שאין ברשותן רכב פרטי ושילדיהם אינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית 
עקב מצבם הרפואי, להגיע לטיפולים בבתי החולים, בצורה מהירה 
ונוחה. בעזרת "רכב המשאלות" המפנק של העמותה, מיני ואן המאובזר 
במערכות סאונד, תאורה ומולטימדיה מהחדשניות ביותר, הנסיעה לבית 

החולים הופכת לדבר כיפי ונעים יותר עבור הילדים המטופלים.

מערך הסעות 
לטיפולים

למעלה מ-100 ילדים משתמשים בשירות ההסעות לטיפולים 
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כולם  בו  היום  ליום ההולדת שלו,  עיניים  ילד מצפה בכיליון  כל 
יברכו וישמחו איתו, יום של בלונים, עוגות, ממתקים וחיוכים. למרות 
ימות השנה,  שילדי העמותה נמצאים במרכז )בעל כורחם( בכל 
 חשוב להם ביום המיוחד הזה, שהוא רק שלהם, לקבל את הפוקוס 
ולא בעקבות מצבם הרפואי אלא פשוט בשל היותם ילדי יומולדת. העמותה 
מפיקה לילדים מסיבות ימי הולדת מושקעות, צבעוניות ושמחות, אשר 
כוללות את כל האלמנטים המושקעים שבכוחם להפוך אותם למאושרים: 
מתנות מפתיעות, פגישה עם מפורסמים אהובים, בלונים מעוצבים, עוגת 

יומולדת ועוד שלל הפתעות..

הפקת ימי הולדת

כ-200 ילדים בשנה זוכה להפקות ימי הולדתבבתי החולים
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עמותת "להושיט יד" פועלת גם עבור הורי הילדים, אשר נדרשים להפגין 
כוח, עוצמה, לשמור תמיד על מצב רוח חיובי, וזאת, תוך הסתרת הקושי, 
העצב והכאב, איתם הם מתמודדים באופן יום יומי. העמותה מארגנת 
פעילויות חווייתיות שונות עבור ההורים - ימי פינוק וגיבוש, טיסות העצמה 
לחו"ל, סדנאות והרצאות מגוונות, זאת על מנת לאפשר להם להירגע, 
ליהנות, לחדש כוחות ולשוב אל ילדיהם עם כוחות מחודשים ועם חיוך 

כנה על הפנים. 

 פעילויות למען 
הורי הילדים

מאות משפחות בשנה משתתפות בפעילויות שנותנות להם כוח להמשיך להיאבק במחלה
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מחלתו של ילד, לעיתים מכניסה את כל משפחתו לסחרור כלכלי קשה. 
מלבד ההוצאות הכספיות הרבות שנדרשות ברגע שמתגלה דבר המחלה, 
הוריו לעיתים נאלצים להפסיק לעבוד בכדי להקדיש את זמנם לטיפול 
בו. כתוצאה מכך, אנו עדים למשפחות רבות שלא רק חוות את הקשיים 
ה"רגילים" של המחלה, אלא מדרדרות למצב של עוני וקשיים בקיום היום 
יומי. כאן עמותת להושיט יד נכנסת לתמונה, על מנת להקל ולסייע בנטל 
 הכלכלי של המשפחה, ולאפשר להם להתמקד במה שחשוב באמת – 

הליך ההחלמה של ילדם. 

תמיכה כלכלית 
במשפחות

עמותת להושיט יד מעניקה תמיכה כספית למוסדות בשיפוץ ותחזוק 
מבנים, רכישת ציוד רפואי חדשני, השתתפות ותמיכה בפרוייקטים חדשניים 
ועוד כדוגמא נוכל לספר על בית ויזל, המערך להמטו-אונקולוגיית ילדים 
בתל השומר, אשר קיבל שם של הוספיס, שעורר חרדה רבה אצל הילדים 
החולים. עמותת "להושיט יד" הקימה במקום חדר קולנוע מרווח ונעים, 
וגינה מטופחת ורחבת ידיים אשר מאפשרת לילדים ולמשפחות לנוח 
ולהתאוורר באוויר הפתוח, גם אם אינם יכולים לצאת מבית החולים. 
הודות לשיפוץ, הפך בית ויזל, ממקום אשר נתפס כמפחיד ואף מלחיץ, 
למקום עם אנרגיה טובה שנעים לשהות בו. העמותה ממשיכה לפעול 
על מנת לסייע למוסדות נוספים בשיפוץ חללים והפיכתם צבעוניים, 

חווייתיים ונעימים יותר עבור הילדים.

תמיכה כלכלית 
במוסדות

למעלה מ-100 משפחות מקבלות תמיכה כלכלית ותוי שי לחגים 
כ-400 ילדים בשנה נהנים מחדר הקולנוע והגינה שהקמנו בבית ויזל  
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את החופשים צריך לבלות עם חברים שאוהבים! בחגים ובחודשי הקיץ, 
עמותת להושיט יד יוזמת מערך של קייטנות המיועדות לילדים בעלי נכויות 
מורכבות.בקייטנות, מוצמד לכל ילד חונך אישי וצמוד, שנותן מענה לכל 
צרכיו במהלך הטיול. מאות הילדים שיוצאים בכל שנה לפעילויות אלו, 
נהנים מימים מגוונים, גדושים באטרקציות ובפעילויות, יחד עם חבריהם 
מהמסגרות החינוכיות בהן הם לומדים. מעבר לימים המהנים שהם חווים, 
ניתנת אפשרות גם להורי הילדים להעניק תשומת לב לילדיהם הנוספים, 
תוך כדי הידיעה שילדם החולה מקבל את הליווי והסיוע שהוא זקוק לו 

ברמה הגבוהה ביותר.

 קייטנות ונופש 
 לילדים בעלי 

נכויות מורכבות

שבתות משותפות וחווייתיות המאפשרות לילדים בעלי נכויות מורכבות 
לבלות עם ילדים אחרים ועם בני נוער המתנדבים בעמותה, לצבור חוויות, 
לשבור שגרה, ופשוט ליהנות משבת קצת שונה. במסגרת שבתות אלו, ילדי 
עמותת להושיט יד מגיעים אחת לחודש להתארח אצל משפחות מארחות 
ברחבי הארץ בליווי מתנדבי העמותה  וזוכים לשלל פעילויות, אטרקציות 
ובילויי עם חבריהם מהמסגרות החינוכיות המשותפות. להורי הילדים ניתנת 
האפשרות בשבתות אלו לנוח, לבקר בני משפחה וחברים  לחדש את מצבור 

האנרגיות ולפתוח שבוע חדש כשהם רגועים ורעננים יותר.

 שבתות לילדים 
 בעלי נכויות 

מורכבות

270 ילדים נהנים מקייטנות קיץ של העמותה בכל שנה
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מכתב נשיא המדינה עבור עמותת להושיט יד - יוני דותן מכתב של מנהל המחלקה בבית החולים - ד''ר נוימן
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"אף אחד מעולם 
לא הפך עני מלתת"  

בואו נושיט להם יד ונגרום לעוד ילדים לחייך

אנה פרנק
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רוצים לתרום? 
לשתף פעולה? עזרו לנו להושיט להם יד. 

 מייל: info@l-yad.org • טלפון: 3788* 
טלפון מחו"ל: 972-3-9090882+ פקס: 03-9090883 

כתובת: מרכז רימון ,שמעון בן שטח 10 קומה 2 אלעד, מיקוד 40800
www.l-yad.org :אתר אינטרנט


