
01 
27 مجموعة دعم عالجي

تدير الجمعية 27 مجموعة دعم عالجي منترشة يف جميع أنحاء البالد، 
يرشف عىل إرشادها مهنيون  من بينهم أخصائيون يف علم النفس، عامل 

اجتامعيون، ومديرة خدمات املرىض، تلتقي هذه املجموعات مرة كل 
أسبوعني أو كّل ثالثة أسابيع أو كّل شهر، حيث يشارك يف كّل لقاء حوايل 

30 من املرىض وأزواجهم من أعضاء هذه املجموعات، يتاح لهم خالل هذه 
اللقاءات التخلص من التوترات، وإطالع املشاركني يف اللقاء عىل املشاكل 

والتشاور حولها وحول كيفية التعامل معها.

02  
مجموعة أعضاء الجمعية املستشارون 

تضم هذه املجموعة مرىض ممن تلقوا تدريبا خاصا، يقومون بتقديم 
االستشارة عرب الهاتف ملرىض آخرين. يلتقي املستشارون ضمن لقاء 

تدريبي مرة كّل شهر مع مديرة خدمات املرىض ومع واحد من كبار العامل 
االجتامعيني.

03  
الخط الساخن

يشغله مركزة وعامالت تحويالت مكاملات هاتفية تلقني تأهيال خاصا لهذا 
الغرض، يقمن بالتواصل مع املرىض وأفراد عائالتهم واستقبال مكاملاتهم، كام 
ويتلقني التوجيه واإلرشاد من قبل مديرة خدمات املرىض ومن قبل احد من 

كبار العامل االجتامعيني أيضا. 

04  
مستشارة مجتمعّية لتحصيل الحقوق 

توفري معلومات وتقديم استشارة لألفراد وألعضاء املجتمع املحيل، ومساعدة 
يف توجيههم إىل الجهات الحكومية. 

05 
 مستشارة مجتمعّية

لتقديم استشارة باللغة الروسّية حول تحصيل الحقوق
توفري معلومات وتقديم استشارة لألفراد وألعضاء املجتمع املحيل. 

06 
رعاية من قبل طالب جامعيون

متمرسون ممن يدرسون العمل االجتامعي
طالب من جامعة: القدس، حيفا، كلية سابري، كلية أشكلون، كلية الحريديم 
)اليهود املتزمتني( يف بني براك – املسار التعليمي التابع لجامعة حيفا، بار 

إيالن والتخنيون( - تقديم رعاية فردية يف بيوت أعضاء الجمعيّة ويف مكاتب 
الجمعيّة يف تل أبيب، القدس وحيفا وكذلك عرب سكايب.

07 
مركّزة معلومات ناطقة باللغة العربية

توفري معلومات وتقديم استشارة لألفراد.

08 
مخيم صيفي تأهييل يضم 170 طفالً

يتّم خالل العطلة الصيفية من كّل عام تنظيم مخيام صيفيا ميتد عىل مدار 
أسبوعا كامال. يلتقي خالله هؤالء األطفال مع أطفال آخرين من ذوي 

الخلفيات املشابهة، حيث يتاح لهم من خالل ورشات يقدم خاللها مختصون 
ومديرة خدمات للمرىض بتقديم االرشاد فرص لتخفيف الضغوط املرتاكمة 

خالل العام.

نشاطات الجمعيّة اإلرسائيليّة
للتصلّب املتعّدد 

 09 
استجامم تأهييل

وضعت الجمعيّة نصب أعينها الحاجة
اإلنسانية املتمثلة يف متكني 200 شخصا من املصابني 

مبرض التصلّب املتعّدد من الخروج الستجامم تأهييل ملدة
4 أيام، تشكل متنفسا لهم للخروج من الروتني اليومي الذي يعيشونه. فهم 
مالزمون لبيوتهم يف معظم أيام السنة، زد عىل ذلك يتّم متاشيا مع ظروف 

املصطافني االقتصادية حيث أن دخلهم الوحيد يقترص عىل مخصصات 
التأمني الوطني توفري سفريات مدفوعة بواسطة حافالت مخصصة لذوي 

االحتياجات الخاصة لنقلهم من بيوتهم إىل مكان االستجامم.

10 
االستشارات القانونية ومتثيل املرىض

وأفراد عائالتهم أمام املؤسسات
يدير هذا القسم محام يشغل منصب املستشار القضايئ للجمعية ومديرة 

خدمات املرىض. ويقوم القسم مبتابعة مختلف القضايا تشمل: التأمني 
الوطني، الصناديق املرىض، املكاتب الحكومية، السلطات املحليّة وغريها.

11 
صندوق املنح والقروض

تقديم مساعدة مالية شخصية، مكيفات، أزرار استغاثة، عالج أسنان، كرايس 
متحركة وغريها.  القروض بدون فوائد !!!

12 
6 أيام دراسية يف السنة

يتّم خاللها تناول مواضيع مختلفة ومحتلنة، يشارك يف كّل يوم درايس منها 
حوايل 200 عضو. تعقد هذه األيام الدراسيّة يف جميع أنحاء البالد.

13  
كراسة الحقوق 

تبني الكراسة الحقوق والخدمات يف مجاالت: الصحة، الرضائب ومعاشات 
التقاعد، الرفاه االجتامعي، اإلسكان، النقل، إعادة التأهيل والتحويل املهني، 

التمريض، الخدمات الرتفهيه وغريها.
يتم تحديث الكراسة كل بضعة أشهر من قبل مديرة خدمات املرىض.

14 
مكتبة الجمعّية:

النرشات: تنرش الجمعيّة معلومات محتلنة 8 مرات يف السنة بثالث لغات   c
)العربية والعربية والروسية(

c  كتب: باللغات العربية والعربية والروسية

c  نرشة الجمعيّة اإلخبارية، تنرش بثالث لغات

c  أفالم وثائقية وأفالم حول التدريب واالستشارة

c  ترشف مديرة خدمات املرىض عىل صياغة، تحرير وترجمة محتويات 

مكتبة الجمعيّة. تعترب مكتبة الجمعيّة هي األكرب من نوعها يف الرشق 
األوسط.

15 
موقع الجمعّية  

www.mssociety.org.il :موقع الجمعيّة
يحتوي املوقع عىل مضامني باللغة العربية، العربية والروسية. حاز املوقع 

عىل الدرجة الخامسة التي تعترب مبثابة أعىل درجة التي يتّم إعطائها ضمن 
تصنيف مواقع التي يتم البحث عنها عرب االنرتنت، كام ويدخل إىل املوقع كّل 

اسبوع أالف االشخاص من شتى أرجاء العامل. 

16  
العالج بالرفلكسلوجيا

يُقديم معالجون مهنيون من كليّة ريدمون عالجا بالرفلكسلوجيا ألعضاء 
الجمعيّة يف تل أبيب، القدس، حيفا، برئ السبع وضمن أيام االستجامم التي 

تنظمها الجمعيّة.

 الجمعيّة اإلرسائيليّة
التصلّب املتعّدد )ج.م( 

خدمات الجمعيّة مالمئة لسن املرىض\ حالتهم الجسديّة\ لغتهم\ احتياجاتهم   c

وتكون  املناسبات  يف  تُنظم  التي  النشاطات  عدا  ما  مجانا،  الخدمات  تُقدم   c
عادة بسعرمدعوم

يُنصح بدفع رسوم العضوية لعامني بواقع 100 ش.ج – كّل عضو ميكنه الدفع   c
بحسب قدرته

رسوم العضوية ال تعترب رشطا للعضوية أو للحصول عىل خدمات من الجمعيّة  c

يتّم تنظيم نشاطات الجمعيّة عرب الزووم أو يف أماكن متاحة الوصول لذوي   c
االحتياجات الخاصة وخاصة ملن يستعينون بكرايس العجالت.

لجميع  للتسجيل  مدعون  الجمعيّة  أعضاء  غري  من  املتعّدد  التصلّب  مرىض   c
النشاطات

עמותה רשומה מס. 580005890
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إرسائيل يف  املتعّدد  التصلّب  مرىض  لرفاهية  الجمعيّة  املخصصة  نشاطات  دعمت  التي  األدوية  لرشكات  بالشكر  تتقدم  مسجلة(  )جمعيّة  املتعّدد  للتطلّب  اإلرسائيليّة  الجمعيّة 

الربوفسور ميخائيل سيلع 
رئيس معهد وايزمان للعلوم الفخري،

قسم الطب املناعي، رحوفوت 

 مدرب كرة السلة ديفيد بالت رئيس فخري 

السفري ميخائيل شيلو رئيس فخري
  

أوري نيسان
نائب رئيس مجلس اإلدارة ومحاسب

املحامي أمري تيتونوبيتش مستشار 
قضايئ 

حنيتا تسنترن سكرترية فخرية 

الربوفسورة عدي وكنني دميبينسيك
طبيبة أعصاب مخرضمة, قسم األعصاب, املركز الطبي 

الجامعي هداسا، أورشليم القدس

الدكتور يوفال كرمون
مدير  عيادة التصلّب املتعّدد, املركز الطبي مئري، كفار 

سابا

الدكتورة كرين رحف
مديرة خدمات التصلّب املتعّدد،

املركز الطبّي تل أبيب عىل اسم سورسيك )ايخلوف(

الربوفسور اريئل ميلر
مدير  مركز التصلّب املتعّدد, املركز الطبي كرمل، حيفا

 

الدكتورة فنياوته فرتو 
طبيبة أعصاب مخرضمة, مركز التصلّب املتعّدد,

املركز الطبي الجامعي هداسا، أورشليم القدس

الربوفسور يوآف تشفامن 
مدير  قسم طب األعصاب, املركز الطبي حاييم شيبا، 

تل هشومري 

الدكتور ارنون كرين
مدير  عيادة طب األعصاب – الطب املناعي، 
املركز الطبي تل أبيب سوراسيك )ايخلوف( 

الدكتور حنا رواشدة
نائب مدير  قسم طب األعصاب، املركز الطبي كرمل، 

حيفا ومدير  عيادة طب األعصاب، املستشفى اإليطايل، 
النارصة.

الدكتور ايال روزنربغ
طبيب أعصاب مخرضم يعمل يف قسم طب األعصاب 

وعيادة التصلّب املتعّدد، رمبام 80، املجمع الطبي 
لصحة اإلنسان، حيفا

الدكتورة اولغا عزريلني 
مسؤولة عن عيادة التصلّب املتعّدد، املركز الطبّي 

للجليل، نهاريا

الدكتور رايض شاهني
مدير  قسم  قسم طب األعصاب والرأس، مدير  قسم 

التجارب الرسيرية, املركز الطبي زيف، صفد 

الدكتورة  اال شيفرين
طبيبة أعصاب مخرضمة تعمل يف قسم طب األعصاب 

ومسؤولة عن عيادة  التصلّب املتعّدد، رمبام 80، 
املجمع الطبي لصحة اإلنسان، حيفا

“Just the way I am” - by Mirage

األغنية واملقطع املصور مخصصان ملرىض التصلّب املتعّدد 
وملعالجيهم يف إرسائيل ويف أنحاء العامل.

األغنية واملقطع املصور اللذان تّم انتاجهام من قبل الجمعيّة 
اإلرسائيليّة للتصلّب املتعّدد )ج.م( بالتعاون مع فرقة “مرياج” تحّي 

الجامل الفريد الكامن داخل كّل واحد منا، وتنهض بحلم عامل 
خال من اآلراء املسبقة، قمع اآلخرين بسبب التحديات الجسديّة، 

العقليّة والعاطفيّة التي يواجونها، انتامئهم الديني، العرقي أو 
الجندري، أو ألي واحد من األسباب الكثرية واملتنوعة الداعيّة 

للتمييز وتحويلهم إىل ضحايا.

التصلّب املتعّدد ال يعرف بنا

جميعنا مجتمع محيل واحد، كبري، قوي ومجب

“كلّنا كاملني متاما كام نحن”

WE ARE ALL PERFECT 
JUST THE WAY WE ARE

סרוק כדי לראות את הקליפ
Mirage - “Just the Way I am” 

الدكتور روين ميلو
رئيس املجلس الطبي االستشاري  

مدير  قسم وعيادة طب األعصاب، املركز الطبي 
الجامعي  برزيالي، أشكلون

الدكتور نور الدين يغمور
أخصايئ يف التصلّب املتعّدد، طب األعصاب املناعي 

وطب األعصاب الوعائية، مركز التصلّب املتعّدد، املركز 
الطبي الجامعي  هداسا، أورشليم القدس 

الربوفسور دمييرتيوس كروسيس
نائب رئيس املجلس الطبي االستشاري  

مدير  عيادة التصلّب املتعّدد
املركز الطبي الجامعي هداسا، أورشليم القدس

الدكتور إبراهيم أبو سالمةمسؤول  عيادة 
العناية املكثفة يف سوروكا املركز الطبي الجامعي، برئ 

السبع 

الدكتورة تايل غروس
مديرة خدمات طب األعصاب املناعي، عيادة طب 

األعصاب املناعي، املركز الطبي عىل اسم حاييم شيبا، 
تل هشومري

الربوفسور ابرامسيك عوديد
طبيب أعصاب مخرضم، قسم طب األعصاب، املركز 

الطبي الجامعي  هداسا، أورشليم القدس

الربوفسور متري بن حور
مدير  قسم  طب األعصاب, املركز الطبي الجامعي  

هداسا، أورشليم القدس

الدكتورة رونيت غالييل موسربغ
أخصائية يف طب األعصاب، مركز الطب امليرس – 

هرتسليا ميديكل سنرت 

الربوفسورة رونيت جلعاد
مدير ة قسم طب األعصاب، املركز الطبي كبالن، 

رحوبوت 

الدكتورة استري جنلني – كوهني 
مدير ة عيادة طب األعصاب املناعي، طبيبة أعصاب 

مخرضمة، مركز شنايدر لطب االطفال يف إرسائيل 

الربوفسورة بيال غروس
مدير ة قسم  األعصاب، املركز الطبي للجليل، نهاريا 

الدكتور مارك هلامن
مدير  عيادة التصلّب املتعّدد, املركز الطبي رابني، 

بلينسون، بيتاح تكفا 

الربوفسور بوعز ولر
مدير  قسم األعصاب،, املركز الطبي بني تسيون، حيفا

املجلس الطبي االستشاري 
يف املجلس اإلداري

اللجنة اإلداريّة 

السفريزملان شوفال

ابراهام ب. يهوشوع

عامل الزراعة اييل دغان 

املرحومة روت ديان. 
 7.3.1917-5.2.2021 

أحد مؤسيس الجمعيّة اإلرسائيليّة للتصلّب املتعّدد 
التي أسست عام 1976.  شغلت منصب نائب 

رئيسة املديرة العامة للجمعيّة.  ساعدت وساهمت 
يف تحصيل حقوق مرىض التصلّب املتعّدد  ساعدت 

وساهمت يف تحصيل حقوق مرىض التصلّب املتعّدد 
بغض النظر عن الفوارق الدينية، العرقية والجنس

جنني ووسربغ 

جنني ووسربغ 

الجمعّية اإلرسائيلّية
التصلّب املتعّدد )ج.م(

5000 عضو مسجلني
يف الجمعّية اإلرسائيلّية للتصلّب املتعّدد )جمعّية مسجلة(

%2 منهم من األقليات c 15 منهم من الناطقين بالعربية% c 35 منهم من الناطقين بالروسيّة% c 

%4 منهم من صغار السن من أبناء 14-18 c 8 منهم من الوسط اليهودي المتزمت% c

2 من بين كّل 3 مرضى بالتصلّب المتعّدد هم من النساء c 6-14 1.5 من األطفال أبناء سن% c

BMS ISRAEL

الجمعيّة اإلرسائيليّة التصلّب املتعّدد )ج.م( 
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