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דבר היו"ר

מפקדים נכבדים!
הסיכום שלפניכם מציג רק תמצית מפעילותה
של האגודה במהלך מבצע "צוק איתן".
עובדי האגודה ומתנדביה התגייסו עם תחילת
המבצע לפעילות למען החיילים ,ועשו לילות
כימים על מנת לתת מענה לצורכי הצבא כפי
שהועברו אלינו בזמן אמת.
מלבד פעילות גיוס תרומות ענפה והעברת ערכות
וציוד לחיילים בשטח ,פעלו עובדי האגודה ורשת
השקליות בשטח על מנת לסייע בריענון ולענות
על כל צורך.
תודתנו נתונה לידידינו היקרים  -התורמים
בארץ וברחבי העולם  -יחידים ,חברות וארגונים
שפתחו את ליבם למען חיילי צה"ל ללא היסוס
וברוחב לב.
אנו גאים ומלאי סיפוק על הזכות שניתנה לנו -
לפעול למען הלוחמים ולשלוח סיוע גם עד לקו
האש במהלך המבצע ,ונמשיך לעשות כן בכל
מאודנו גם בימי שגרה.
היו ברוכים,

אביגדור קהלני
יו"ר האגודה למען החייל

סיוע לחיילים מאושפזים

מתנדבים מסניפי האגודה למען החייל העניקו סיוע מיידי לחיילים
שאושפזו במהלך מבצע "צוק איתן" ,והקפידו לבקרם בקביעות.
לכל חייל הוענקה ערכה מיוחדת תרומת האגודה למען החייל – קנדה
( )ASIהכוללת מוצרי היגיינה ,כלי רחצה ,מגבת ,הלבשה תחתונה ונעלי
בית .על מנת להקל על השהות בבית החולים ,מימנה האגודה שירות
טלוויזיה בכבלים לכל פצוע.
במהלך המבצע חילקה האגודה למען החייל כ 160 -ערכות לחיילים
הפצועים .במסגרת שיתוף פעולה של מועדון "יותר" עם חברת אורנג'
הושאלו טאבלטים לחיילים הפצועים ברחבי הארץ.

מרחבי האגודה ,סניפי המתנדבים,
מועדון "יותר" ו"אמץ לוחם"

במרחב דרום עסקו בקליטת התרומות הרבות שזרמו מרחבי הארץ
והעברתן ליחידות ,באריזת ערכות ובביקור הפצועים הרבים בביה"ח
סורוקה .עובדי המרחב ומתנדביו עשו לילות כימים על מנת לענות על כל צורכי
הצבא ,כשהפעילות נעשית תחת ירי בלתי פוסק לעבר הישובים במרחב.
במרחב צפון ומרחב מרכז קלטו את התרומות הרבות שהגיעו בכל אזור
וחילקו אלפי ערכות וחבילות ליחידות בצפון ובמרכז שנטלו חלק בפעילות .
סניפי המתנדבים של האגודה ברחבי הארץ עסקו בגיוס תרומות
ואיסוף חבילות ,שהועברו ליחידות הלוחמות ,וכן בביקור חיילים פצועים
שהועברו לבתי החולים השונים.
החברות המאמצות במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה בשיתוף
הקרן לידידות וחברות נוספות ,התגייסו לסייע ליחידות המאומצות
ולצה"ל ותרמו  2.7מיליון ש"ח ,שהועברו ללוחמים .בתקופת המבצע
אומצו שש יחידות חדשות במסגרת "אמץ לוחם".
במסגרת שיתוף פעולה של מועדון "יותר" עם חברות הסלולר פלאפון
ואורנג' הסתובבו בכל יום בשטחי הכינוס ארבע ניידות סלולר שהציעו
לחיילים שירותי תיקונים ,שירותי הטענה ,שירות שיחות הביתה ,חלוקת
סוללות ומטענים ,חלוקת ערכות שי וצ'ופרים ועמדת ריענון עם שתייה
קלה ודברי מתיקה .המועדון אף מימן רכישת אלפי ערכות לרווחת
הלוחמים בשטח.

סיכום הפעילות

במהלך מבצע "צוק איתן" האגודה למען החייל העבירה תרומות,
בכסף ובמוצרים ,בהיקף כולל של כ₪19,000,000 -
 150,000חבילות וערכות ,אלפי מגבות ,מברשות שיניים ,שלוקרים,
מטענים ניידים ,ערכות קפה ,מכונות תספורת ניידות ,פנסי ראש ,מגבוני
גוף ,משחקים וציוד שימושי נוסף.
כ 20,000 -חיילים פגשו בשטח ב"ניידת הידידות" (תרומת הקרן לידידות
בראשות הרב יחיאל אקשטיין והאגודה למען החייל)  ,ונהנו מחלוקה של
שתיה קרה וחמה ,קרטיבים וחטיפים.
עשרות אלפי חיילים פגשו את הניידות של רשת השקליות שפקדו את
שטחי הכינוס ,מפקדות החטיבות ומפקדות האוגדות הקדמיות ,שטחי
הגיוס ,שטחי ההתרעננות של הכוחות ,לאורך ציר פילדלפי ובסוללות
כיפת ברזל הפרושות בגזרה ,ופנקו את החיילים בשתייה ובחטיפים.

גיוס תרומות בארץ ובעולם

מיד עם ההכרזה על מבצע "צוק
איתן" ,החלו באגודה למען החייל
בפעילות לגיוס משאבים בארץ
ובעולם למען החיילים ,וריכזו
תרומות בהיקף נרחב ,הן בכסף
והן במוצרים  -מחברות ,רשתות,
ארגונים ומוסדות ,ותורמים יחידים.

במהלך המבצע הגיעו תרומות
מבורכות שונות מאזרחים פרטיים
שהחליטו שברצונם לתמוך בחיילי
צה"ל .לצד תרומות כספיות ,אספה
האגודה תרומות מאלפי אזרחים ,בתי
ספר וגנים ,תנועות נוער ומשפחות
אשר הכינו לחיילים כ 50,000 -חבילות
עם מוצרים שונים .החבילות לוו במחוות
אישיות ומרגשות ,מכתבים וציורים .

האגודה גייסה תרומות מתושבי
חוץ וארגונים שונים ברחבי העולם:
ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה
( ,)FIDFהאגודה למען החייל-קנדה–
 ,ASIהקרן לידידות בראשות הרב
יחיאל אקשטיין  ,האגודה למען
החייל – מקסיקו  HLHוידידי
האגודה למען החייל באנגליה
 .UK FRIENDS OF AWISהתרומות
שימשו לרכישת ערכות שימושיות
וציוד לחיילים ,על פי צורכי הצבא.

הכנת ערכות

כ 100,000 -ערכות שימושיות שונות נארזו ע"י
עובדי מרחב דרום ומתנדביו ,רשת השקליות
ומתנדבים נוספים מסביב לשעון בפעילות
אינטנסיבית .הערכות נועדו לענות על צורך מיידי
ולהקל על השהות בשטח :ערכות מתיקה ,ערכות
הלבשה תחתונה לגברים ונשים ,ערכות היגיינה
לגברים ונשים ,ערכות לפצועים וערכות קפה.

www.awis.org.il

צילומים :צלמי "במחנה" ,ענת אפלבוים והאגודה למען החייל

"תחל שנה וברכותיה"
האגודה למען החייל מאחלת
שנת שלום וביטחון וחג שמח
לחיילי צה"ל ומפקדיו
ולכל בית ישראל

