
זה הניצחון המשותף של כל האנשים האכפתיים  -" אלופי העולם"

,זה ניצחון של הטוב על הרע, במלחמה מול הסרטן

.סרטן-על המחלה האיומה 

.עמותת חסד המסייעת לילדים חולי סרטן בארץ" אלופי העולם"



השליחות
(4:5, סנהדרין, מסכת" )כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו"

לחזק את תרבות החסד ולערב בו  -של הפרויקט הזה 

העולם שלנו מלא  . להפיץ את הרצון לעזור לזולת, אחרים

לכן  . באנשים המרגישים את הכאב של הילדים החולים

.השתתפות של כל אחד ואחת כל כך חשובה

המטרה



! אנו בני שנה

וכבר עכשיו יש לנו מלא סיבות לחלוק איתכם  

! את ההישגים הרבים שלנו



תמיכה כספית

ההישגים שלנו 

דורוניןאיליה 

בחור מוכשר וחדור מטרה באומץ רב נלחם על חייו

:תמיכה כספית בגובה

בעולםחמודהכיההילדה

:תמיכה כספית בגובה

. סרטן בדם: האבחנה
חריפהלימפובלסטיתלוקמיה 

שחקן כדורגל צעיר

:תמיכה כספית בגובה

לוקיןדיסלבלוו קונסטנטינובהארישה

רבדומיאוסרקומה:האבחנה גנגליונוירובלסטומההאבחנה



ופעילויות  מוביםפלאש , ירידי חסד

תמיכה בילדי אוקראינה

תשלום כל ההוצאות טיפולים נגד סרטן בארץ 

ותמיכה כספית למשפחה למשך כל תקופת  

הטיפולים

,  סלי מזון חודשיים לילדים חולי סרטן

.בזמן טיפולים בארץ



משחק כדורגל לילדים הנתמכים  

ומשפחותיהם

ארגון עשרות ימי הולדת לילדים שלנו איחולים ודברי תמיכה מכוכבי  

הבמה וסלבים 

נפשיתתמיכת

שלנוהישגיםה



הגשמת החלומות של ילדינו  בצילומי  יגאן'דזשיתוף פעולה עם הזמר 

"  יהיה בסדרהכל"קליפ לשיר 

מתנות לשנה הלועזית החדשה והצגת  

מחזמר לילדים שחזרו מהטיפולים בישראל  

לאוקראינה



טיולים מודרכים בארץ עם  

המתנדבים של העמותה

סדנאות לילדים עם המתנדבים של  

העמותה

עזרה לילדי חולי סרטן בבית חולים

( אוקראינה, קייב) “Ohmadet" 



חשבתם אי פעם איך פעולה יחידה שלכם יכולה לשנות  

כי כל פעולה גוררת רצף של תוצאות  ? חיים של אדם

.והשלכות

לכן  . אנו בטוחים שכל מעשה חסד חוזר אלינו כפליים

המטרה שלנו לאחד הרצון הטוב של כל התורמים שלנו  

כדי להציל את החיים יקרי הערך של הגיבורים הקטנים  

!שהם האלופים האמיתיים

”אלופי העולם“
"ומלואועולםכאילו הציל-המציל נפש אחת כל"



.היא הישג קטן שלנו-כל תרומה להצלת חיים 

! זה ניצחון-!" הגיוס הסתיים: "כל הודעה

אנחנו  , כשאנחנו רואים את דמעות האושר בעיניים של ההורים

אנחנו נמשיך בדרך גם . מבינים כמה המאמץ היה חשוב

כשהמציאות משאירה סיכוי נמוך להציל את החיים של הגיבורים  

.הקטנים



.  באמצעות הפרויקט שיזמתי, החלטתי לתמוך בילדים החולים במחלות אונקולוגיות27בגיל 

כל הרווחים מהמכירות אני החלטתי לתרום לטיפול של ילדה  . אני עוסקת בתחום הקוסמטיקה

.חולת אונקולוגיה

לא חוויתי התמודדות עם סרטן  . אינטואיציה או צורך נפשי, אולי קול פנימי. לא יודעת? למה

שפגשתי הדליקה בי את הרצון וויקהאבל ילדה אחת קטנה בשם , בסביבה המשפחתית שלי

.לסייע והפכה למגדלור שהראה לי את שליחות חיי

אני לא הצלחתי להציל אותה מחוסר  , אבל למרות הרצון והיכולת, חלתה בסרטןוויקה

כשעמדתי על קברה בקשתי ממנה סליחה  . במערכת הרפואה בישראלהתמצאות בהתנהלות

.  ואמרתי תודה על ההזדמנות להכיר אותה ולהיות חלק מחייה… שלא הספקתי להציל אותה

היא הייתה מלאך טוב . השאירה חותם בחיים שליוויקה, למרות שההיכרות שלנו הייתה קצרה

.  שמילא את שליחותו הקצרה בעולם והראה לי את השליחות שלי

וולדיסלבה" אלופי העולם"מייסדת עמותת חסד 

".היא דרך חיים-נתינה : "קובסקי'פיצ



?מקצוע או שליחות-התנדבות 

.הנתינה היא דרך חיים

וזה לא רק  . כל אדם אכפתי שלא יכול להתעלם מצערו של הזולת יכול להפוך למתנדב

התרומות

וחלק מזמנם הם  , תחביבים, עבודה, יש להם משפחות. רגיליםחייםמתנדבים חיים 

.מקדישים לעזרה לאלופים הקטנים

.נלחמת לצד הילדים חולי הסרטן" אלופי העולם"עמותת 

לשמוח גם , להיות מאושרים: הילדים שמלמדים אותנו על הדברים החשובים בחיים

.לאהוב באמת ולפזר שמחה בעולם, בדברים הקטנים



הם . החיוכים שלהם הם ההוכחה הגדולה ביותר לחוזק שלהם

כי , הם יודעים לשמוח בכל רגע. מאמינים באמת שזה יגמר

.הם מכירים בערכו הרבה יותר מכל אחד מאיתנו

כל יום  . הגדלת היקף הפעילות תאפשר לנו לסייע ליותר ילדים

הם , הביתה" אלופי העולם"כאשר חוזרים פעילי ארגון 

.מרגישים משמעות בחייהם

כשאנחנו רואים את החיוכים על הפנים של הילדים והשמחה 

זהו . חשובהעבודתינואנחנו מבינים כמה , בעיניים שלהם

כל אחד מאיתנו יכול להפוך את העולם שלנו למקום  . האושר

.טוב יותר

טוב הלב והמעשים הטובים שלנו הם הדברים היחידים  זכרון

.אל תמעיטו בעשיית טוב. שיישארו אחרינו



קובסקי'פיצוולדיסלבה

המייסדים

מתנדבת ומנהלת עמותה המסייעת לילדים  , אשת עסקים

חולי אונקולוגיה

.היא להפוך את העולם למקום טוב יותר-מטרת חיי 

אני חיה ונושמת את הרעיון להפוך את הנתינה לחלק בלתי נפרד בחיי 

.כולנו

.אני רוצה שתבינו כמה נפלא לסייע ולתמוך באנשים שזקוקים לך באמת

להרגיש  , לראות את העיניים הבוערות שלהם, להצמיח בהם ביטחון עצמי

ואני באמת רוצה לתת לכל אחד לחוות את  … את הכרת הטוב העצומה

!כי אחרינו לא נשאר דבר מלבד הזיכרון. זה



ינצקי'קרוצאנסטסיה

רכזת מתנדבים

כשנתקלתי בפעילות חסד בפעם . אין דבר יותר כיפי מלעזור לאחרים

.הראשונה הבנתי שזה בשבילי

בעולם יש  . החיים נראים אחרת כשמשקיעים באלו שצריכים אותנו

מיליוני אנשים שזקוקים לעזרה ותמיכה ולפעמים מעשה חסד אחד קטן  

.ביחד אנחנו יכולים להציל מיליוני חיים! דמיינו את זה. יכול להציל חיים

.  בואו נעשה טוב בעולם ביחד



קוליאדנקודריאנה

גיוס כספים

והיום אני יודעת כמה קל לגרום  . אני עבדתי הרבה שנים עם ילדים

.להעלות את מצב הרוח ולשמוח מכל הלב, להם לחייך

אחרי שראיתי איך  . צריכים ללמוד מהם, המבוגרים, זה מה שאנחנו

מייד החלטתי להיות  . לא הפסקתי לבכות, ילדים חיים בבית יתומים

.  ובמיוחד לילדים, ומקור הזרם כדי לעזור לאנשים" הטיפה הראשונה"

.כי כל אחד יכול לעזור

.ויבואו להשפיע ולסייע, ואני רוצה שיותר אנשים יפנימו



בואו תכירו את המתנדבים הכי פעילים שלנו 

דולה ומסייעת בלידה-מרים 

ההריוןבתקופה הקסומה והנפלאה של אמהותאני מלווה "

בנוסף אני מתנדבת  . ונוכחת ומסייעת ברגעי לידת חיים חדשים

החיים שלי  . ועוזרת להציל חיי ילדים" אלופי העולם"בעמותת 

".  מלאים אהבה וחמלה לעולם

הנה כמה מילים שהם כתבו על עצמם



ספר מתל אביב-ארתור 

אני מתנדב וחבר  . אני אוהב להעניק לנשים יופי ותדמית חדשה"

אני מספר את הילדים לפני הקרב ". אלופי העולם"בעמותת 

.הגדול בחייהם

הם , כשהשיער צומח מחדש, אנחנו כל הזמן נלחמים יחד

חוזרים אלי להמציא תספורות חדשות כדי להתחיל את החיים  

"  מחדש



מלכת הבלונים-אנסטסיה

בנוסף אני גם מתנדבת  . אני יוצרת רוח חגיגית לילדים ומבוגרים"

ואני בונה אזורי צילום לכל האלופים  " אלופי העולם"בעמותת 

".  כדי שכל חגיגה שלהם תהיה יפה ומיוחדת, האמיתיים



פעיל חברתי ומתנדב-רדוצקימקסים 

אני מארגן אירועי תרבות וספורט למטרות צדקה ותמיכה  "

ובגיבורים  " אלופי העולם"אני תומך בעמותת . באוקראינה

".  הקטנים



קמנסריךנסטיה

מנחה, שחקנית, זמרת

קין'לסטוצאיגור 

מנחה, שחקן

מרוויןמישה 

יוצר, מלחין, זמר

תומכים מפורסמים

כוכבי תעשיית הבידור 



קרטונקובהאולגה 

שחקנית קומית

דזיובהארטיום

שחקן כדורגל

יגאן'דז

ראפר

אד הכשר

משפיען 



תומכים

שיער ומפיצת מידע-סטייליסטית  בלוגרית, מאפרת קינוחים אזורי צילום\בלוניםבלוגרית, קוסמטיקאית

פסיכולוגית הריון ולידה, פיית אשמאמנת מוטיבציה, מפיצת מידע , החבר של הילדים שלנו

חלומות לילדים ותומך בעשיית העמותהמגשים 
קינוחים בריאים



עיתונאי ידיד העמותה ומאמן מוטיבציה לילדים
מפיצת מידע, בלוגרית

ספר, מתנדב

מפיצת מידע, מאפרת
מפיצת מידע, מאמנת כושר

מפיץ מידע, שחקן כדורגל

,  מפיץ מידע ותומך ישיר לעמותה

הקשורה לתעשיית הבידור  

האוקראינית

מתנדבת בעמותה



מתנדבים הלוקחים חלק פעיל בחיי העמותה



חפשו אותנו ברשתות החברתיות

info@world-champions.org

+972 552287400

ישראל, 4841066, ראש העין, 29בן גוריון 

?"אלופי העולם"רוצה להתנדב ב

!אנחנו נשמח לשמוע ממך

כתבו לנו ברשתות החברתיות

https://world-champions.org/
https://www.instagram.com/world_champions.foundation/?utm_me
https://www.facebook.com/World.Champions.Foundation?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UC2CLaL85KUgqiCVxPOvMjbA

