
   שבועות שמח 1גיליון מס'  

 טל של תקווה -בקרו אותנו באתר

 הצטרפו אלינו לפייסבוק.

   kids.kidney@gmail.comכתבו לנו למייל: 

יתקבלו בברכה למייל ואו לת.ד:  בים ותמונותמכת

 ראשון לציון  16052
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 תוכן עניינים: 
 

 03 מי אנחנו 

 04 פעילויות הקרן לחודש הקרוב

 05 פרויקט הספורט והתזונה 

 6-8 דב החלומות      

 08 סיפור החודש     

 09-10                                        פינת הליצנים 

 11 שבועות חוגגים 

 11 ים                                         אתם כותב

 12                  טל של תקווה –כרטיס חבר 

 13 שבועות דף צביעה 

 14-15 שירים 

 16 פרוייקט זכויות

 17 פרסומת ספר

 18 בואו לצעוד  –צעדת ירושלים 

 18 צור עימנו קשר כל הדרכים 

 18 אפליקציה הדרכת הורים 

 

 

 



 3 

               חנו:מי אנ

הקרן הוקמה ע"י בחורה שסבלה ממחלת הכליות 

 בילדותה, 

והרגישה על בשרה מה זה  להיות ילדה חולה , למדה להתמודד עם 

הסבל של אותה מחלה, במהלך טיפוליה ראתה את העמותות השונות 

שעל יד המחלקה שבה היא שוכבת , עושות  שבאות למחלקות השונות.

חרים בעוד שלמחלקה שלה אף עמותה ואו ארגון לא פעילות לילדים א

 דר ? או לשמח את הילדים שבמחלקה.בא לעזור , לשאול האם הכול בס

היא החליטה כשתבריא ותגדל היא תקים קרן למען אותם  כבר אז

ילדים חולי כליות , ותעורר את המודעות למחלה ולאותם ילדים 

 שחולים בה .

א רק למחלקה שלה אלא לכל כמובן שתתרום לילדי המחלקה, ול

הילדים שסובלים סבל רב מהכליות ומאושפזים בכול בתי החולים 

 שבמדינת ישראל . 

חודשים גילו  10כשהייתה בת  מתחיל בילדותה  הסיפור של "נועה" 

 בכליות .  שיש לה בעיה במעיים , פתרו אותה ופגעו

זה סבל  שנה עברה אינספור טיפולים , וניתוחים , למדה מה 13במשך 

 ומה זה לחיות כילדה חולה .

 היא כותבת היום ספר על חייה .  הזה מתוך הניסיון

 שם הספר: גופי לא יבגוד בי . 

 המחבר: "טל של תקווה" 

 2010ספטמבר  -בהוצאת דובדבן .שיצא לאור באוגוסט 

 מטרתו להעביר לקוראיו אופטימיות ומסרים להורים.

ם המובחרות , ובאתר טל של ניתן להשיג את הספר ברשתות הספרי

 . תקווה
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 מנצח!!! -ילד אופטימי ושמח  - זכרו תמיד
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 רויקט?מה בפפרויקט הספורט והתזונה    

באתרינו מחכים לכם סרטונים של דב החלומות המלמד על 

 חשיבותה של  פעילות גופנית לשמירה על בריאותנו.

 ונותן לכם טיפים למשחקי ספורט שונים. 

 קרוב דב החלומות יארח את יולי הסנאיב

 ביחד הם יבצעו פעילות ספורט משותפת.

 רוצים להשתתף בצילומים ביחד עם יולי הסנאי ?

 אתכםשלחו לנו את שמכם , המייל שלכם , ומס' טלפון ואנו נזמין 

 לצילומים .

 אם יש לכם שאלות בנוגע לפעילות גופנית , ואו לתזונה נכונה.

   kids.kidney10@gmail.com למייל , תפנו אותם אלינו 

 
            

mailto:kids.kidney10@gmail.com
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        דב החלומות 

 יש לכם חלום? , או משהו שאתם מאוד רוצים לעשות ? 

 מסוימת , פגישה עם סלב,  כמו פעילות ספורטיבית  משהו כיפי ?

 או טיול מיוחד שבא לכם לחוות . 

מה שאתם רוצים וחולמים עליו , אנחנו יכולים לנסות להגשים  כל

 לכם . 

 אם אתם רוצים לטייל בכדור פורח, או לטייל ולראות איזה פרח.

מה  רהחיות בקיצוולקפוץ , ואו לבקר את אם בא לכם להשתולל 

 שבא לכם , מה שאתם רוצים לראות ולחוות. 

 ם שלכם.אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו ציורים של החלו

 תפנו אלינו 

 הטל של תקוו –לאתר 

   kids.kidney10@gmail.com: למייל
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 ונותן לכם משימה. משפחהדב החלומות מספר על  -סיפור החודש

 שלום ילדים 
 .משפחההיום אני ידבר איתכם על 

 . אני יספר לכם על המשפחה שלי

 דובים, דובות, ודבדבים .  10במשפחה שלי יש 

 אתם יודעים מה זה דבדבים?

 דבדבים זה דובים קטנים. 

 הם הילדים של הדובים והדבות.

 אני דבדב של הורי , 

 והורי דבדבים של סבא וסבתא שלי.

 לסבא שלי קוראים דונגי. הוא אבא של אבי

 ואיך קוראים לסבא שלכם ? __________

 ראים אונגה היא אימא שלי אימילסבתא שלי קו

 ולשלכם קוראים? _____________

 סבא דוב וסבתא דובה הולידו את ההורים שלי 

 להורים שלי קוראים הוגי , ועוגי.

 הוגי הוא אבי , ועוגי היא אימי.

 איך קוראים להורים שלכם?

 לאבא שלכם קוראים?_________

 ולאמא שלכם קוראים ?_____________

 נו אוכלים ביחד כל יום אנח

 ומשחקים ביחד . 

 ההורים עובדים כך שאני ואחיי 

 הרבים כל היום משחקים .

 אנחנו משתדלים לא לריב.

 ולדאוג לאחווה במשפחה.

 ואיך אתם משחקים ? 

 או רבים?
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 אני רוצה שתלמדו אותי משחק

 שאתם משחקים , כדי שאני ילמד את אחיי

 וגם אנחנו נשחק במשחק שלכם.

 

 ותצלמו אותכם משחקים בו.  לי את כללים של המשחק.אז תכתבו 

 אני ילמד את אחיי , נשחק , נצלם ונעלה את המשחק לאתר.

 הילד שנשחק את המשחק שלו יזכה בפרס.

 

 המשחק. את ו לנו קדימה שחקו, ותצלמאז 

 . כתבו טל של תקווה . שלנו בפייסבוק תעלו את המשחק לדף

 ותעלו. 

 בהצלחה!!!! 
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 ינת הליצנים שלנופ

      -הטור של שירה מקושקשת

 

יום הולדת יש רק פעם בשנה, וכולנו רוצים לחגוג את היום הזה 

באירוע שלא יישכח, במיוחד ההורים לילדים קטנים שבנינו. אז 

איך הופכים סתם יום הולדת לחוויה מדהימה שכולם יזכרו? 

ת בכל בטור זה אחלוק איתכם מניסיוני העשיר טיפים ועצו

 הקשור למסיבות ואירועים.

 

 אז מי אני, אתם בטח שואלים?

קוראים לי שירה סרנו, אבל אתם מכירים אותי כשירה 

שנות עבודתי כליצנית, מפעילה, מנחה,  9מקושקשת. במהלך 

בלונאית וקוסמת שימחתי אלפי ילדים וכעת ברצוני לשתף אתכם 

 בניסיון שצברתי. 
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איזה  -ם שלא יודעים מה לעשותהרבה פעמים אני נתקלת בהורי

מפעיל לבחור? מה יהיה הנושא של ההפעלה וכו'. הדבר הכי חשוב 

שלמדתי הוא שהילד/ה רוצים להיות שותפים מלאים באירוע, כי 

( זו החגיגה שלהם, ולכן תשתפו אותם ללפני הכל )ואחרי הכו

כמה שהם ירצו. לפעמים מרוב שההורים רוצים את טובת הילד 

באירוע, הילד/ה עלולים להרגיש כאילו הם הלכו ומשקיעים 

 לאיבוד. 

שאלות פשוטות שתפנו לכוכב/ת האירוע יוכלו להבטיח את 

הצלחת המסיבה ואת ההנאה המרבית שלהם. כמו כן, השיתוף 

קישוט העוגה,  -יכול לקבל פנים רבות, רובן קונקרטיות ביותר

ד. הכנת הבית לקראת המסיבה, הכנת השלטים/ הזמנות ועו

לפעמים הדרך חשובה ומהנה לא פחות מהתוצאה עצמה,  -תזכרו

 אולי אפילו יותר.

 שלכם,

 שירה מקושקשת
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 אתם כותבים 
 זה הפינה שלכם, פה אתם כותבים מציירים ושואלים.

 אם יש לכם שאלה ,הערה,הארה, אתם מוזמנים לכתוב לנו. 

 אנו נצרף את מכתבכם , ציוריכם , ושאלותיכם.  ןגיליובכול 

 אנו מתחייבים להשיב על כל שאלה, ולתת לכם את הבמה.

 אז קדימה לעבודה.

 קחו דף וצבעים וקדימה ציירו, תכתבו, ותשלחו.

 אתם יכולים לעלות את הציורים שלכם לפייסבוק שלנו.

  151-3-6326298ולשלוח לנו אותם במייל , ובפקס מס' 

 קים ביחד את הפינה שלכם. בואו נ

 זה במיוחד בשבילכם

            

        

 

 

 

 .צ'ופר החודש            

  להיות חברים  שלנו , וליהנות  רוצים

לאטרקציות  כניסה כרטיסימהטבות ל

 .שונות 

מלאו את הטופס הבא ושלחו לנו במייל , 

 בצירוף תמונה של הילד.
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שלום ילדים , אם אתם ורוצים להיות חברים 

מיוחדות רק לכם הנות מהטבות ישלנו ול

,  הנ"למלאו את הטופס ולבני משפחתכם. 

 למייל.   שלחו אלינו תמונה

 ואנו נפיק לכם כרטיס חבר. שנותן יותר                 

 
 חבר טופס כרטיס 

 
 טלפון שם פרטי שם משפחה

 

 

  

 אחים: מס' שם האם: שם האב:

 

  

 

 

 כתובת

 

 מיקוד עיר דירה כניסה מס' בית 

 

 

     

E-MAIL:                                                                                            
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 שמע שיצא בקרוב מתוך הדיסק –שירים של הקרן             

 

ולים לשמוע כילדים כדאי לכם ללמוד את המילים של השיר, אתם י

את השיר באתר שלנו , בקרוב נצלם את הקליפ , ואם רק תרצו תוכלו 

 להשתתף בו , רוצים? יופי תתחילו לשיר ...

          

 טל של תקווה '/ טל של תקווה

 

 פקחתי את עיני לבוקר חדש 

 לי חשש ראיתי את הטל שירד ב

 נשמתי את האוויר יום חדש 

 מתחיל...

 

 כשטל של תקווה מגיעים 

 הליצנים אותנו מטריפים 

 עם הצוות וההורים.

 בלונים הם מנפחים. 

 

 משרוקיות , צפצפות

 וים של הפתעות 

 דמויות חדשות 

 אלינו מגיעות

 ואותנו מפעילות.

 

 

 

 

 כשטל של תקווה מגיעים 

 הליצנים אותנו משמחים 

 ות וההורים.עם הצו

 אנחנו מאושרים.

 

 אז.. בואו ביחד 

 נשיר ונרקוד 

 מאוד  מאודונשמח 

 נקפוץ ונשתולל , 

 נצחק ונתגלגל

 .נבלבל ונתבלבל

 

 כשטל של תקווה מגיעים 

 צוחקיםהמפעילים אתנו 

 עם הצוות וההורים.

 וכולם כל כך שמחים
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 ילדים יקרים בואו נשיר את

 שיר החברים./טל של תקווה. 

 

 לי חברים .הם רבים וטובים. יש 

 יש לי חברים בכול מיני צבעים .

 גדולים וקטנים , מלאים ורזים .

 ואפילו שחורים ולבנים , 

 

 יש לי חברים מטריפים ומצחיקים 

 יש לי חברים שאותי הם אוהבים 

 איתם נשחק , נשיר ונשתולל 

 וביחד ניפול ונתגלגל.

 

 יולי הסנאי אותי מקפיץ

 ים ישפריץ אלירן הליצן , מ

 שירה מקושקשת איתנו תקשקש

 ועם ציקולולו אנחנו נפגש.

 

 

 

 

 יש לי חברים מטריפים ומצחיקים .

 יש לי חברים שאותי הם אוהבים 

 איתם נשחק , נשיר ונשתולל 

 וביחד ניפול ונתגלגל.

 

בואו נשיר ביחד בפעם האחרונה את 

 הפזמון ....

 

 יש לי חברים מטריפים ומצחיקים .

 רים שאותי הם אוהבים יש לי חב

 איתם נשחק , נשיר ונשתולל 

 וביחד ניפול ונתגלגל.

 

 

 שלחו לנו אתכם שרים את השיר. צלמו אתכם ותשלחו לנו או למייל     

 ואו פייסבוק. בין השולחים יוגרלו פרסים .                      
 
 

 ילדים יקרים .                     

 ל גילון נלמד אתכם שירים נוספים בכו                    

 הבא. גליוןנפגש בפעילויות , להתראות ב                    
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 יצא לדרך ... -פרויקט זכויות                              

 
 אנו בקרן לקחנו על עצמנו לסייע למשפחות למצות את        

 של הילד והמשפחה.נושא  הזכויות      

 אנחנו מסייעים למשפחות בפנייה לגורמים השונים       

 בקבלת מימוש זכויות שלעיתים המשפחות אינם מודעות     

 להן.    

 אנו מאמינים שכל משפחה זקוקה לתמיכה, ולמימוש      

 זכויותיה.     

 אנחנו מסתייעים בגורמים שונים בכללם עורכי דין     

 זכויות , בין היתר למיצוי ומימוש הזכויות למימוש ה    

 בגופים כמו: ביטוח לאומי,מס  הכנסה, משרד החינוך,     

 משרד השיכון, ועוד.     

 הייעוץ ומרבית הסיוע אצלנו בקרן נעשים בהתנדבות            

 עורכי הדין הינם עורכי דין המתמחים בתחומים       

 הנדרשים.     

 ו עימנו קשר בדרכים הבאות : לפנייה אנא צר    

 טל של תקווה  –אתר     

 kids.kidney10@gmail.comמייל :     

 151-3-6326298פקס:     

 

mailto:kids.kidney10@gmail.com
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 צבעו את הלוגו של הקרן .
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 מטרות הקרן

 

  גיוס כספים לילדים לצורכי תרומת כליה והשתלתם

 ולםבארץ ובע

 טיולים לילדי הקרן 

  כתיבת סיפורי חיים של ילדי הקרן לצרכי יציאה

 לאור ותרומה חזרה לקרן

 הפעלות שונות ע"י אומנים , וימי כיף לילדי הקרן 

 ארגון ימי הולדת 

 )'סדנאות הפעלה וחוגים )בישול, יצירה וכו 

 קייטנות קיץ 

 תמיכה בצרכי ההורים 

 ליווי צמוד לילדים ולהורים 

 יםהפעלת ליצנ 

 מסיבות חג 

  מודעות ציבורית לחשיבות הנושא לעלות את

 המודעות למחלה

  סיפורי הצלחה של ילדים ושל  –הערוץ הפתוח

 פעילויות הקרן ופרסומם באתר האינטרנט

 ) פגישה ועשייה עם החברה שבחוץ ) ילדים רגילים 
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עכשיו בחנויות "    גופי לא יבגוד בי "   הספר

 הספרים. 

 

 
 של הקרן. הספר הראשון 

 למכירה באתר במחיר מיוחד.
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 כול הדרכים ליצור עימנו קשר : 
  : אתרhttp://www.tal-tikva.org.il/ 

  : מיילkids.kidney10@gmail.com  

  :טל של תקווה פייסבוק 

 151-3-6326298:  פקס  

  טל של תקווה . –סקייפ 

 

 אפליקציה הדרכת הורים חדשה . לקרן נולדה 

 להורדה רק בגוגל פליי חפשו הדרכת הורים .

 האפליקציה והתוכן להורדה בחינם . 

 

 בואו לצעוד עימנו בצעדת ירושלים . 

אנו צועדים בצעדת ירושלים  20.10.2016בתאריך : 

 המסורתית כקבוצה שמחה וצוהלת . 

 מוזמנים להצטרף אלינו . 

 טל של תקווה .  לפרטים והרשמה : אתר

 

 החוברת בחסות : 

 

mailto:kids.kidney10@gmail.com

