


,  מרכז שיקום לילדים ונוער, ן"בית חולים אלי

מתמחה במתן טיפול רפואי ושיקומי באיכות וברמה 

ביותר לילדים העומדים בפני מוגבלויות  הטובה

ומאפשרים להם  , מולדות ונרכשות כאחד, גופניות

לתפקד כמיטב יכולתם ולהשתלב בחיי המשפחה  

.בתוך מסגרת של קהילה תומכת

www.alyn.org

: ן"מטרת בית החולים אלי

http://www.alyn.org/


שנה להיווסדותו של  20חגגנו 2019בשנת 
ל  "מסע אופניים הבינ, מסע גלגלי אהבה

גלגלי אהבה  במסע .לגיוס תרומות
מדינות 15-מ רוכבים 350משתתפים מעל 

מיליון דולר למען ילדי בית  3-כ אשר גייסו 
בשל מגפת הקורונה בשנת  .ן"החולים אלי

רוכבי האופניים שלנו השתתפו  , 2020
.MyALYNRide#בשם , באופציה וירטואלית

רוכבי אופניים מכל רחבי 300-ל לנו מעל היו 
העולם שרכבו בקהילותיהם ועל אף המשבר 

הבין לאומי לא ויתרו על גיוס תרומות עבור  
.ן"ילדי בית החולים אלי

Ride a Bike, Change a Life

Riders continue to raise money 
through December 31 of each year.  



 רוכבי אופניים מהארץ ומהעולם  , שנה20-במשך למעלה מ
.משתתפים באחד ממסעות הצדקה הטובים ביותר בעולם

  הכנסות המסע מגשרות על הפער השנתי בין החזרים מקופות
החולים בישראל לבין העלויות בפועל של טיפולים רב תחומיים  

.ברמה הגבוהה ביותר

כמו גם , הן בשטח והן בכביש, ישנם שישה מסלולי רכיבה שונים
.מסלול לטיולים רגליים

 בדרום 2021לאוקטובר 24-28המסע השנה יתקיים בין התאריכים
.ישראל

למידע נוסף :www.alynactive.org

גלגלי אהבה

http://www.alynactive.org/


הנאה מרכיבה ונופים  , אנו מזמינים אתכם לקחת חלק מפרויקט ייחודי זה המשלב אהבה לילדים

. מרהיבים של מדינת ישראל

.  העניקו חסות מסחרית למסע ועזרו לשנות את חייהם של ילדים בעלי מוגבלויות

היו שותפים שלנו



נותני חסות מסחרית למסע נהנים מחשיפה

הופעת לוגו החברה באתר גלגלי אהבה

חולצת הצוות המלווה  , הופעת לוגו החברה על חולצת הרכיבה

ובחומרי שיווק נוספים

 תחנות ריענון לאורך המסע/ שילוט במלונות

אפשרות הוספת קבוצת רכיבה מטעם החברה

הזדמנויות לרישות עסקי



חשיפה בעיתונות



אלף  10: ברונזה
דולר

אלף 15: כסף
דולר

אלף  18: זהב
דולר

אלף 25: פלטינום
דולר

אלף 36: יהלום
דולר

חסות על שני מקצים במסע•
רכבים  40הופעת לוגו החברה על •

מלווים
הופעת לוגו החברה על חולצת  •

הרכיבה של המסע המלא
ברבע האמצעי  -מיקום הלוגו •

הקדמי של החולצה

חסות על שלושה מקצים במסע•
הופעת לוגו החברה על שרוולי •

רכיבה
הופעת לוגו החברה על חולצת  •

הרכיבה של המסע המלא
על כתף אחד–מיקום הלוגו •

חסות על ארבעה מקצים במסע•
חסות על ערב הגאלה•
הופעת לוגו החברה על חולצת  •

הרכיבה של המסע המלא
חוצה חלק קדמי או  -מיקום הלוגו •

אחורי

:חסויות מסחריותתוכנית
נותני החסות יוכלו לבחור 

באחת מהאפשרויות  
:הבאות

10לשלוח קבוצה של •
עובדים למסע החד 

היומי
לשלוח עובד למסע •

(ימים5)המלא 

:הופעת לוגו החברה על
אתר המסע•
שילוט האירוע•
חולצת הצוות•
רכבים מלווים20•
יומי-חולצת הרכיבה של המסע החד•
ברבע התחתון הקדמי  –מיקום הלוגו •

של החולצה

חסות על מקצה רכיבה במסע•
רכבים מלווים40הופעת לוגו החברה על •
הופעת לוגו החברה על חולצת הרכיבה  •

של המסע המלא
ברבע התחתון האחורי של –מיקום הלוגו •

החולצה

כל חסות כוללת גם את ההטבות של החסות מתחתיה



שיתופי פעולה



:למידע נוסף

מעיין אביב
ב"ן ארה"מנהלת עמותת ידידי אלי

212-869-8085
maayan@alynus.org

גורן נוהטל 
מנהל פרויקטים מיוחדים 

052-5895859
tnaveh@alyn.org


