
יום ההתרמה הארצי של האגודה למען החייל ייערך בחג החנוכה הקרוב, ה- 23.12.14.
לקראת יום ההתרמה הקרב, חשוב לדעת כיצד חיבקה האגודה למען החייל את החיילים 
השנה, הבאנו כאן רק מבחר קטן מפעילויות האגודה למען החיילים מהשנה האחרונה.
מבצע "צוק איתן" - סיוע ללוחמים בשטח: למעלה מ-20,000,000₪. זהו היקף התרומות שהעבירה האגודה למען 
החייל לתמיכה בחיילים בשטח במבצע "צוק איתן". כ- 160 אלף ערכות וחבילות הועברו לחיילים בשטח: ערכות היגיינה, 
ערכות טקסטיל וערכות מתיקה. כל אלה תרומת ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF), האגודה למען החייל –קנדה 
(ASI), הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין, ידידי האגודה למען החייל באנגליה (AWIS UK), מועדון יותר- מועדון 
ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, האגודה למען החייל –מקסיקו, חברות והציבור בישראל. חברות שונות 
במשק נענו לפניית האגודה למען החייל והתגייסו, ובאמצעותן נתרמו אלפי מוצרים שונים אשר חולקו לכוחות בדרום. 
מתנדבי האגודה למען החייל ביקרו את החיילים הפצועים והעניקו להם ערכות מוצרים למהלך שהותם בבית החולים, 

.(ASI) תרומת האגודה למען החייל- קנדה

הציבור בארץ ובעולם התגייס ללא היסוס כדי לחזק, לחבק ולהוקיר את מפקדי צה"ל וחייליו בסדיר ובמילואים. 
ניידות של חברות סלולאריות שונות בשיתוף עם מועדון 'יותר'  נתנו  מענה בשטח להטענת טלפונים ניידים, לתיקונים קלים, 
לשיחות חינם ואף העמידו במקום עמדות התרעננות לחיילים (שתייה קלה וכיבוד). ניידות של רשת השקליות של האגודה 
למען החייל וניידת הידידות, בתמיכת הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין, פקדו את שטחי הכינוס השונים ופינקו 

 את החיילים בשתיה קרה, קרטיבים וחטיפים.
"חיבוק איתן": במסגרת פעילות היום שאחרי "צוק איתן" הוטסו מאות לוחמים שהשתתפו במבצע לביקור בבית. הטיסה 
הינה בזכאות נוספת על הזכאות לטיסה (אחת לשירות) שמקבל מהאגודה כל חייל בודד. החיילים הוטסו ליעדים השונים 
בעולם תרומת ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF). בנוסף ועל מנת לשמח את הלוחמים הבודדים לקראת השנה 
החדשה, הטיסה חברת אל-על בשיתוף התאחדות המלונות בישראל, כ- 150 הורים לחיילים בודדים לישראל במבצע מיוחד 
ומרגש. לחלק גדול מההורים היתה זו הפעם הראשונה שהגיעו לישראל והם זכו להיות לצד בניהם ובנותיהם שחזרו מהלחימה 

 בשטח, לתת חיבוק והרגשה של בית.  
בראש השנה האגודה למען החייל חילקה תווי שי לקראת החגים לחיילים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית 
המוכרות בצה"ל וכן לחיילים בודדים בצה"ל. כ-8,500 משפחות שבניהן ובנותיהן משרתים כחיילי צה"ל, קיבלו תווי קניה 
בשווי 250₪ בהיקף כולל של כ-1,900,000₪. תווי השי הינם תרומת ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF) והקרן 
לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין. התווים חולקו למשפחות החיילים ולחיילים הבודדים על מנת שיוכלו לרכוש בהם 
מוצרים באחת מרשתות המזון הגדולות בישראל, ובכך לסייע להן בהכנות וברכישות לקראת חגי תשרי. אחד מיעדיה 
המרכזיים של האגודה למען החייל הינו סיוע לחיילים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית ודאגה לרווחתם. האגודה עושה 
זאת תוך מתן תשומת לב מיוחדת לצרכיהם המשתנים של החיילים. בשנים האחרונות נרשמה עליה משמעותית בבקשות 

 לסיוע האגודה למען החייל לאוכלוסיות אלו בתחומים שונים.
בחנוכה האגודה למען החייל מחלקת "דמי ידידות" בסך 1000₪ לחייל זכאי לוחם ו-400₪ לחייל זכאי תומך לחימה. 
תווי השי מיועדים לרכישת מזון לחיילים בודדים ולמשפחות חיילים מעוטות יכולת כלכלית המוכרות בצה"ל. מדובר בכ- 9,000 
 (FIDF) חיילים שיקבלו את הסיוע בהיקף כולל של 6,500,000 ₪. תווי השי הינם תרומת ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה

והקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין.

ליל סדר לחיילים בודדים: האגודה למען החייל קיימה כמיטב המסורת את ליל הסדר הגדול בצה"ל: 420 חיילים בודדים 
בכפר הנופש של האגודה למען החייל בגבעת אולגה תרומת ארגון CZCA בקנדה. בליל הסדר הסבו חיילים וחיילות בודדים 
מכ-35 מדינות ברחבי הגלובוס. הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, הגיע לאירוע טרם כניסת החג לברך את החיילים. במקום נערך 
מעמד מרגש עד דמעות, עת הפתיע, יחד עם יו"ר האגודה למען החייל, מר אביגדור קהלני, לוחמת בודדה מכיפת ברזל, 

אשר לא ראתה את אביה כ-3 שנים.
החיילים שהגיעו נהנו מקבלת פנים מיוחדת שכללה כיבוד מיוחד, שיחות חינם למשפחותיהם בחו"ל , וחדרים מאובזרים 
בכל טוב, חבילות הפתעה ומתנה מיוחדת – אוזניות ביטס לכל חייל/ת. ליל הסדר עצמו , נערך כדת וכדין ע"י רב אכ"א בסיוע 
בני ישיבות עורכי סדר, שהיו פזורים בין השולחנות, וחולקו בו ששה אפיקומנים שווים במיוחד: אייפדים וטאבלטים. האירוע 
נערך זו השנה השנייה מתרומת ארגון CZCA (The Canadian Zionist Cultural Association), ארגון הפועל מאז שנת 1975 בקנדה, 
ואשר הוקם על ידי ניצולי שואה ויוצאי צבא קנדיים אשר לחמו במלחמת העולם השנייה ובמלחמת העצמאות של מדינת ישראל. 
חבילות השי, השיחות לחו"ל ואפיקומן טאבלט מומנו ע"י מועדון "יותר", מועדון ההטבות של האגודה למען החייל וחברת "פלאפון".
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