
 מי אנחנו 
ומה אנחנו עושים



מי אנחנו
עמותת ארז הינה ארגון ללא מטרות 
רווח אשר הוקם בשנת 1999 על ידי 
 יוצאי יחידת האלפיניסטים של צה"ל 

על מנת לסייע לקהילת הנכים בישראל



עם מי אנחנו עובדים
מאות נכי צה"ל, ספורטאים 

וילדים עם מגבלות, בדגש על 
קטועי גפה, משותקי פלג גוף 

 PTSD ,תחתון, עיוורים



נועם גרשוני )37(

נועם שירת כטייס מסוק אפאצ'י בחיל 
האוויר, נפצע קשה במלחמת לבנון השניה 
בהתרסקות מסוקים, נשאר משותק בחלק 

מפלג הגוף התחתון. 
במהלך השיקום התחיל לשחק טניס בכסא 
גלגלים ולימים הוזמן לשחק בנבחרת ישראל 

וזכה במדליית זהב באולימפיאדת לונדון 2012.
נועם הצטרף לעמותת ארז ב-2008 ומאז הוא 

 .SITSKI גולש על כסא





מה אנחנו עושים
אנחנו עוסקים בפעילויות שיקום באמצעות ענפי 
ספורט אתגרי התורמים להעצמה, שילוב חברתי, 
שיפור תחושת המסוגלות וחיזוק הביטחון העצמי 

של המשתתפים. לפעילות הספורטיבית יש השפעה 
עצומה על תהליך השיקום של המשתתפים, 

הלומדים לחיות עם המגבלות הגופניות שלהם ותוך 
כדי פעילות הם חוזרים להאמין בחיים. 



שיינא וספי )19(

שיינא נולדה וגדלה בבית מהזרם החב"די, אחת 
מ-5 אחיות. בגיל 3 וחצי עברה עם משפחתה 

תאונת דרכים קשה אשר בעקבותיה נאלצו 
לקטוע לה את רגל שמאל מעל הברך. בגיל 14 
נכנסה לעולם הספורט, למדה לגלוש סקי שלג 

דרך עמותת ארז ולאחרונה החלה להשתלב 
בסקי תחרותי באופן מקצועי. בנוסף, החלה 

.Kite Surf ללמוד





מה הפעילויות שאנחנו עושים
 	   Adaptive Ski Program סקי שלג נכים
 	    Adaptive Kite Surfing קייט סרף
 	 SURF SKI חתירה וגלישת קאייקים
טיולי מדבר ומסעות שטח ייחודיים 	 



יובל כרמל )44(

יובל שרת ביחידת אגוז. בינואר 1997 עלה על 
מטען ורגלו השמאלית נקטעה מתחת לברך. 

תהליך השיקום הפיזי מרגע הפציעה היה 
מהיר בעוד תהליך השיקום הנפשי והקבלה 
העצמית של אדם בעל מוגבלות לקחו יותר 
זמן.  כשיובל הצטרף לעמותת ארז ב-2007 

 .Snowboard הוא חזר לגלוש 
.Surf Ski כיום הוא לוקח חלק גם בפעילות



מי מרוויח מזה
 3000 נכי צה"ל, ספורטאים וילדים עם מגבלות, 

מזה 21 שנים.
500 חברי עמותה משתתפים בפעילויות מדי שנה.

 כל הפעילות בעמותה מתבצעת בהתנדבות
0 מקבלי שכר, 0 הוצאות משרד, 0 החזרי הוצאות.



אחיה קליין )29(

אחיה שירת כמפקד צוות ביחידת יהלום. הוא 
נפצע באוקטובר 2013 בזמן פעילות מבצעית 

להשמדת מנהרת טרור ברצועת עזה ואיבד את 
הראיה. אחיה הפך ספורטאי פראלימפי מתחרה 

בחתירה אקדמית ועתיד לייצג את ישראל 
במשחקים הפראלימפים בטוקיו.

בעמותת ארז הוא נחשף לפרויקט הסקי, לוקח 
חלק גם במסעות השטח ולאחרונה הצטרף 

 .Kite Surf לפעילות



עזרו לנו לעזור להם

לתרומות:
ארז חלוץ והצלה

 בנק לאומי 
סניף עמק הברכה 624

חן 24793/67

ליצירת קשר:
אייל ירימי

054-5999904
yarimieyal@gmail.com 
www.erezalpinist.com

כל התרומות לעמותת ארז 
מוכרות לצרכי מס 

ארז חלוץ והצלה )ע״ר( 
580340891

https://www.facebook.com/erezalpinist
https://www.instagram.com/erezfoundation/
http://www.erezalpinist.com

