
 

 

 2017סיכום שנת פעילות 
 עמותת גלילה לקידום ופיתוח הגליל

 

הייתה שנת שיא בפעילותה של עמותת גלילה. העמותה הייתה  2017שנת 
יקטים ושיתופי פעולה אשר יחד משפרים ומשפיעים שותפה ביוזמות, פרו

 על איכות החיים בצפון לטובת שלל האוכלוסיות החיות בו.
 

כל זה לא יכול היה להתאפשר ללא המסירות, התמיכה והשותפות של 
קבוצה נבחרת של תורמים, תומכים וחברים יקרים, שממשיכים לשים 

המביאות הבדל מבטחם ביכולת שלנו לחפש וליישם יוזמות חדשות 
מוחשי בחייהם של אנשים רבים. אנו בגלילה, אסירי תודה על שהתברכנו 

 בתמיכתכם.
 

רגע לפני השנה האזרחית החדשה אנו מביאים בפניכם את סיכום 
 2017הפעילות לשנת 

 
 

 
 
 

 מנכ"לית,                                                –יעל ברלב 
 יו"ר -עופרה קרסנטי 
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 תכניות ליזמות חברתית –"עמיתי גלילה" 
 

שנים כיוזמה חברתית של עמותת גלילה וקרן  5-תכנית "עמיתי גלילה" נוסדה לפני כ
ברן אשר מטרתה לתמוך, להעצים ולסייע ליזמים חברתיים אשר מרכז חייהם 

 ופעילותם בגליל. 
 

לם פועלים תכנית "עמיתי גלילה" מקדמת מיזמים חברתיים בתחומים שונים אשר כו
למען תושבי הצפון במגוון תחומים: במסגרת פעילות "עמיתי גלילה" משתתפים: 

 –ציונות,  יואל זילברמן  –דוקו וילאג', אסנת אור  -טניס, ורד אוסמן  –שאול זוהר 
מרכז מדע שלומי, , מיכה  -ים -מכללת ארז , נילי גל -ארגון השומר החדש,  יוסי גימון 

שמחה לילד,  -מרכז עלמא , אלי קלרמן  –ירים, שרית זהבי עמותת נ –סימבליסטה 
 אדרנלין,  –קיימא חוקוק, שרונה מאייר  –אפרת נוי 

 
בנוסף החלה העמותה בפעילות משותפת עם ארגונים ארציים אשר מעוניינים היו 
להרחיב את פעילותם בצפון ולפתח תכניות מתאימות לצרכים הייחודיים של 

 אחוד הצלה. –תכנית בוחרים גליל, אריאל בן דוד -אב בן בשט הפריפריה הצפונית: יו
 

 
 

 2017אדם ואלן ברן פוגשים את עמיתי גלילה, יולי 
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 אקדמיה לטניס בגליל ה 
שאול זוהר, מבחירי מאמני הטניס בישראל, תושב 
קריית שמונה ייסד השנה את האקדמיה לטניס 
בגליל. חזונו של שאול הוא להנגיש ולהנחיל את 
הטניס לתושבי הפריפריה, לא רק כספורט, אלא 

 כדרך חיים המלמדת לחינוך וערכים. 
 

כאיש חינוך מוביל השנה שאול במסגרת האקדמיה 
  :ורט חברתיותתכניות ספ שלוש

תכנית ייחודית לאיתור והכנה ארוכת טווח של עשרות  -אולימפיקס"  ספישלתכנית "
  תלמידים עם צרכים מיוחדים מבית הספר "רננים" לחינוך מיוחד בקרית שמונה. 
קורס מדריכי טניס במכללת "אוהלו" במטרה להכשיר את הדור הבא של מאמני 

  הטניס באזור. 
 דרך הטניס, בבית הספר האזורי בכפר גלעדי.  –ער תכנית מנהיגות לנו

 
 כנית "דוקו לידרס"ת 

ורד אוסמן הובילה זו השנה חמישית את פרויקט 
docu-leaders זהו פרויקט ייחודי בארץ, של מרכז .

 . docuvillageתרבותי לפרויקטים תיעודיים  -רב
 

בני נוער מרחבי  20במסגרת הפרויקט, נבחרים כ 
הגליל למטרה משותפת של יצירת סרטים 
תיעודיים קצרים המשקפים את עולמם ובהמשך, 

 מוקרנים הסרטים בבתי הספר ובקהילה. 
 

מטרת הפרויקט, לאפשר לבני הנוער החיים בפריפריה הצפונית ללמוד את תחום 
ם מתוך הפריפריה יכולים לצמוח אנשי העשייה הקולנועית התיעודית ולהבין שג

קולנוע מובילים. השנה בפעם השנייה זכה סרט ישראלי, תוצר הפרויקט להשתתף 
 בפסטיבל בינלאומי בניו יורק, ארה"ב. את הסרטים ניתן לראות בקישור המצורף: 

https://galila.org/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9F/ 

 

 כנית העשרה בנושא ציונות, יהדות, ושואה בבית ספר "אמירים"ת 
ערכי -'השאלה החמישית', הוא פרויקט חינוכי

העוסק בתחום הזהות היהודית והקשר בין 
 ישראליות ל"שואה".

 
יוזמת הפרויקט, אסנת אור, בנתה במסגרת תכנית 
עמיתי גלילה תכנית לימודים מעשירה סביב 

י"ב. -התכנית של ההכנה למסע לפולין לכיתות י"א
במסגרת התוכנית, נחשפים התלמידים להרצאות, סדנאות, שיעורים ופעילויות 

ם ולימוד בתחומים שונים ומגוונים הכוללים מפגשים עם ניצולי שואה, עריכת טקסי
 נושא "נצר אחרון". 

https://galila.org/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9F/
https://galila.org/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9F/
https://galila.org/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9F/
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פרויקט "השאלה החמישית" תורם רבות להבנה, להתייחסות ולמשמעות של נושא 
השואה בקרב בני הנוער. מעדויות התלמידים והמורים המלווים, הגביר הפרויקט את 
ההבנה, המחויבות והמשמעות של הזהות היהודית והישראלית בקרב בני הנוער 

 והעלה אותה בדרגה.
 

 נית "חשיפה לצפון"כת 
ארגון "השומר החדש" חרט על דגלו ערכים של 
ציונות, ערבות ההדדית, אהבת הארץ ועבודת 
האדמה ופועל על מנת להטמיע ערכים אלו אצל 

 בני הנוער בישראל ובתפוצות.
 

במסגרת שיתוף הפעולה בין שני הארגונים נבנתה 
תכנית "חשיפה לצפון" , תכנית המיועדת לחשוף 
את בתי הספר מהצפון לפעילות הערכית של 

השומר החדש. במסגרת הפרויקט מגיעים בתי הספר מהצפון ליום התנדבות בחווה 
 חקלאית וקבלת שיעור בציונות ואהבת הארץ. 

 
 כנית "שער לתעשייה"ת 

יוסי גימון, מנכ"ל "מכללת ארז" בשלומי הוביל זו 
 השנה השנייה את תכנית "שער לתעשייה".

 
תכנית שער לתעשייה נבנתה במטרה לחשוף את 
אפשרויות התעסוקה הרבות הקיימות בגליל 

במפעלים ובחברות התעשייתיות לאנשי  המערבי
הצפון. מטרת התכנית היא לשבור את הסטיגמות 

שר מלוות את הצעירים בדרכם לבחור מקצוע וקריירה לעתיד. והדעות הקדומות א
התכנית כוללת: הרצאות לגיבוש, כיוון אישי, סדנא מעשית להתנסות בתהליכי ייצור 

 וסיורים במפעלים.
 

ההיכרות עם עולם התעשייה חושפת אפשרויות תעסוקה עבור מי שנמנעים מלבחור 
 בתעשייה עקב חוסר ידע או תדמית לקויה.

גלילה רואים בתכנית כמקדמת את המטרה של פיתוח הקהילה וקידומו של אנו ב
הצפון ע"י הגדלת היצע מקומות העבודה והתעסוקה ואף כמוקד משיכה של  
אוכלוסייה חדשה לאזור הפריפריה, ולכן בחרנו לשתף פעולה עם חזונו של יוסי ועם 

 "מכללת ארז" ולממן את התכנית בשנה הקרובה לקבוצות חדשות.
 

 מרכז מדע בשלומי -כנית מצטיינים ת 
ד"ר נילי גל ים, מנהלת מרכז המדע והדעת בשלומי 
חברה בתכנית "עמיתי גלילה" מיום הקמת 

 התכנית. 
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במסגרת היוזמות החברתיות בחרה נילי לקדם פרויקטים למען בני הנוער אשר יבנו 
 את דור העתיד של המנהיגות הגלילית. הראשון שביניהם הוא תכנית המצטיינים. 

 
מעלות, הקיבוצים והמושבים באזור הגליל  נהריה, ילדים משלומי, 80למעלה מ

דע ודעת בשלומי. הילדים המערבי למדו השנה במרכז למצוינים אשר במרכז המ
מגיעים בשעות אחר הצהריים למרכז ולומדים במסגרת קבוצתית מספר קורסים: 

 אקולוגיה, כתיבה מדע בדיוני, כלכלה, לוגיקה, יזמות, משפטים ואומנות. 
 

הפעילות במרכז יוצרת לילדים חבילת העשרה המפתחת את מחשבתם וחושפת 
 ד בשום מסגרת אחרת.אותם לתחומים אותם לא היו זוכים ללמו

 
 רויקט בוגרים "מטיילים בגליל"פ 

היוזמה השנייה של ד"ר גל יום נולדה מהצורך 
העולה של מתן אפשרות לבוגרי מרכז המחוננים 
ליהנות מפעילות לימודית, חברתית והעשרתית גם 
בשנות התיכון, שנים בהם הסתיימה התכנית 

 למחוננים של מערכת החינוך. 
 

ית אזורית לבוגרים ממספר מרכזי התכנית היא תכנ
דעת למחוננים בגליל ומטרתה  לשמר את 
המסגרת החברתית הייחודית של בני הנוער 

 המחוננים. 
 

במסגרת התכנית מתקיימים במהלך השנה סמינרים בתחומים שונים  המאפשרים 
לבני הנוער להיפגש, ללמוד, לדבר ולהעלות על סדר היום נושאים רלוונטיים לחייהם. 
המפגשים מאפשרים לבני הנוער לפתח את כישוריהם המיוחדים גם בהמשך דרכם 

 במערכת החינוך. 
 

 ית הבוגרים בכפר הנוער "נירים"ב 
יזם נוסף בתכנית "עמיתי גלילה" הוא מיכה 
סימבליסטה, מנהל כפר הנוער "נירים" אשר 

 בבוסתן הגליל.
 

יש כפרי נוער רבים בישראל, כולם עושים את 
עבודתם נאמנה למען נוער בסיכון, אך כפר הנוער 

 "נירים" בולט מכולם. 
 

לכיוון של מצוינות  החזון של מנהל הכפר הוא אשר דוחף את בני הנוער השוהים בכפר
והשגת המטרות והיעדים הגבוהים אותם הוא מציב להם. בני הנוער אשר מגיעים 

פוגשים בכפר צוות מסור אשר ממוקד יחד איתם   לכפר כצעד האחרון בצו בית משפט
 בשמירה וניצול הסיכוי האחרון שלהם לחיים נורמטיביים. 
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הם עם תעודת בגרות ומתגייסים במהלך השנים בכפר מסיימים בני הנוער את לימודי
לשרות משמעותי בצה"ל. הצורך אשר עלה בפעילות כפר הנוער הוא לספק לבוגרי 

 הכפר, לחיילים אשר מתגייסים ואף למשתחררים בתום השרות, בית לחזור אליו.
 

עמותת גלילה בחרה לסייע למיכה בחזונו להקמת בית בוגרים אשר יאפשר לבוגרי 
הכפר גשר עד להשתלבות מלאה ונורמטיבית בחברה כאזרחים מין השורה. בית 
הבוגרים מהווה עבור הבוגרים את הצעד האחרון במסע הארוך מחיי פשע לחיים 

 נורמטיביים של אזרחים תורמים לחברה. 
 

 תגרי הביטחון של ישראל בצפוןא –מרכז עלמא" " 
סא"ל במיל' שרית זהבי, הצטרפה אל תכנית 

, כיזמית חברתית בתחום 2015עמיתי גלילה בשנת 
בפני קבוצות, יחידים   ההסברה וקידום הגליל

  ומובילי דעה בישראל ובחו"ל.
 

במסגרת פעילותה לקידום מערך ההסברה בצפון 
מהארץ מובילה שרית קבוצות, משלחות ויחידים 

ומחו"ל למסע מרתק של הסברה ולימוד החיים מעברו של הגבול הצפוני. שרית סא"ל 
ובעלת תואר  מחקר באגף מודיעין ובפיקוד הצפוןשנה בחטיבת ה 14-שירתה כ במיל',

שני במזרח תיכון, מעבירה את המשתתפים חוויה מעשירה הממחישה לשומעים את 
 אות המורכבת בה אנו חיים. האתגרים העומדים בפני תושבי הצפון במצי

 
במסגרת תכנית עמיתי גלילה, בחרה העמותה לסייע לשרית בפעילותה ע"י בניית 

 מערך תמיכה מחקרי שיאפשר לה להרחיב את פעילותה.
 

 "זיו" בצפתו בבתי החולים גליל מערבי -שמחה לילד"  " 
ארגון "שמחה לילד" פועל בבתי החולים בישראל 
למען ילדים המאושפזים לתקופות ארוכות במטרה 

 להקל ולו במעט על סבלם. 
 

אלי קלרמן, מנכ"ל הארגון נענה לבקשה לשיתוף 
פעולה אשר במסגרתו הגיעה פעילותה של "שמחה 

 לילד" גם לבתי החולים בצפון.
 

פעילות "שמחה לילד" בבית חולים גליל מערבי ו"זיו" בצפת כוללת פעילות מתנדבים 
ובנות שירות אשר עובדים עם הילדים המאושפזים לתקופות ארוכות מספר פעמים 
בשבוע, זאת בנוסף לאירועים שונים שמתקיימים בעבור החולים כולל מסיבת בחגים, 

ה הפעלות אשר צובעים את הימים בבית טיולים מאורגנים וימי כייף ועוד כהנה וכהנ
 החולים בקשת פעילויות המסיתות את הדעת לכיוונים משמחים יותר. 

 
הסיסמא של שמחה לילד היא: יחד נחליף כאב בחיוך, עמותת גלילה שמחה ותמשיך 

 לפעול למען מטרה זו ולמען ילדי הצפון ומשפחותיהם.
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 פסיפס אנושי גלילי  –אדרנלין" " 
שנים את  3-אייר ייסדה לפני כמ-שרונה שלו

מועדון הריצה "אדרנלין". הרקע החברתי של 
שרונה ואופייה היזמי הפך את המועדון תוך זמן 
קצר לפלטפורמה חברתית המפגישה את 
הקהילות השונות והמגוונות המרכיבות את הגליל 

 המערבי.
 

תית שרונה הצטרפה לתכנית עמיתי גלילה ובנתה על פלטפורמה זו תכנית חבר
המפגישה דרך הספורט את הקהילות השונות בגליל למפגש חברתי, אישי וקהילתי 
גם יחד בו הם לומדים להכיר את הדומה והשונה בין היהודים, דרוזים, נוצרים, 
מוסלמים, חילוניים, דתיים, תושבי כפרים, עיירות מושבים וקיבוצים הבונים את 

 הפסיפס האנושי הגלילי. 
 

במסגרת פעילות זו מתקיימים בנוסף לפעילויות השונות במהלך השנה מספר אירועי 
מרוץ  "Christmas Run"שיא בו נחשף הקהל הרחב לייחודיות המועדון ביניהם מרוץ 

שבגליל המערבי. המרוץ שמתקיים בתפר שבין חג  מעיליהקהילתי, בכפר הנוצרי 
עים אלפים מתושבי הגליל ומהארץ המולד לחנוכה מסתיים בהפנינג המוני אליו מגי

 כולה.
 

 חוות קיימא" בחוקוק " 
אפרת נוי מקיבוץ חוקוק הקימה יחד עם חבריה 

 החווה החקלאית קיימא בקיבוץ חוקוק שבצפון. 
תוצריה  חוות קיימא היא חווה חקלאית אשר

האורגניים נמכרים לתושבי האזור במחירים אשר 
יוכלו להחזיק את החווה ואת העובדים. הגידולים 
הם גידולים אורגניים עונתיים אשר בכל שבוע 
נקטפים מהשדה, נארזים בבית האריזה המקומי 

 ונמכרים בסלים לתושבי האזור. 
 

קר כי המטרה חינוכית של לכאורה רעיון יפה, בריא ופשוט. הביצוע מאתגר יותר, בעי
אשר נשרו מכל מסגרת חינוכית אחרת  15-18החווה היא להעסיק בני נוער בגילאים 

ואשר מצאו בחווה בית אשר יכול לקלוט אותם. הנערים והנערות שעובדים בחווה, 
עונים על ההגדרה הקשה יותר של "בני נוער בסיכון" והעבודה החקלאית הקשה היא 

נורמטיביים. מנהלי החווה, הם גם מטפלים ומטרת העל היא עבורם המוצא לחיים 
לאפשר לבני הנוער הללו לעבוד בחווה לתקופה בה הם יוכלו למצוא את דרכם לחיים 
נורמטיביים יותר, לא ינשרו ממסגרת החינוך ויתגייסו בסופו של דבר לצבא. העבודה 

יחד עם בני הנוער עצמה היא עבודה קשה בחקלאות, יום יום בכל תנאי מזג אוויר ו
 עובדים ומתמודדים עם הקשיים אשר הביאו אותם לנשור ממסגרת לימודים. 
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במסגרת תכנית עמיתי גלילה אנו עובדים עם אפרת על התכנית העסקית של החווה 
ואין ספק שכדי להצליח ולהעמיד את החווה הצפונית על הרגליים, הם זקוקים בשלב 

 לט בדרך הנכונה.זה לסיוע פילנתרופי, אבל הם בהח
 
 

 תכניות חינוך והעצמה
 

 למנהיגות בני נוער ,CATSמינר ס 
היא תכנית   CATS - Children as Actors for Transforming Society תכנית

המיועדת לצעירים ומבוגרים מכל העולם לשינוי פני 
 הקהילה דרך פעילות התנדבותית בחברה. 

 
ביוזמה משותפת של  2013התוכנית נוסדה בשנת 

מספר עמותות הפועלות למען ילדים בעולם. 
המחשבה ביסוד תכנית זו הייתה ליצור מרחב 
פעולה משותף בין צעירים ומבוגרים על בסיס שוויון 

 ביניהם לשם העצמת המעורבות החברתית ובנית כלים משותפים לפעילות בקהילה. 
 

נה בעיר קו שבשוויץ, ועמותת גלילה אשר מקדמת תכניות הסמינר מתקיים מידי ש
העצמה לבני נוער מהצפון חברה לתכנית ושולחת מדי שנה משלחת של בני נוער אשר 

 נבחרו מאזור הגליל המערבי לייצג את ישראל.
 

 החלק שלי בפאזל –חנה קיץ מ 
מיזם מחנה הקיץ לבעלי צרכים מיוחדים הלומדים 

אשר בו שולבו גם בני נוער במסגרות חינוך מיוחדות 
 בסיכון היה פרויקט מיוחד של " החלק שלי בפאזל".

 
מחנה הקיץ הוא פרויקט מיוחד בו משולבים בני 
הנוער הבאים מעולמות שונים במטרה לממש את 

 הפוטנציאל הטמון בכל נער ונערה. 
 

וסיות השבוע המקסים אשר התקיים בכפר נהר הירדן  הוביל לחוויה יוצאת דופן לאוכל
 שנדחקו לשוליים ואינם "מרגישים שייכים".

השילוב בין האוכלוסיות של נוער בסיכון לבין נוער עם צרכים מיוחדים יחד עם המודל 
החינוכי של העמותה, אותה ייסדו ג'נה אלבז ושקד קרפ, מפתחים תחושת מסוגלות, 

 ך. קבלה וביטחון עצמי לצד הנאה ויציאה מהשגרה, כ
 

שמחה על האפשרות לסייע למיזם כה ערכי וחשוב אשר מתקיים אצלנו עמותת גליה 
 בגליל.
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 ורס יסודות הבישול ק 
ארוחה חגיגית וטעימה להפליא סיימה את קורס 

לבני נוער מקידום נוער. הקורס )השני  הבישול
במספר( היה פרי יוזמה חינוכית חברתית של רכזת 

 התכנית שרון וייס והשף ירון חן. 
 

ער אשר לומדים בקידום נוער זקוקים היו בני הנו
למסגרת נוספת אשר תפתח עבורם את העולם 
המקצועי ותאפשר את השתלבותם בחברה בצורה 

 בונה וחיובית. 
 

מפגשים בתחומי המטבח השונים מאפשר לבני הנוער לרכוש  10הקורס אשר כלל 
את הכלים הדרושים לעבודה במטבח מקצועי ומאפשר את השתלבותם בחברות 

 קייטרינג ומסעדות. 
 

 .HOTהקורס ממומן ע"י עמותת גלילה ע"י תרומה מיועדת שהעבירה קרן 
 

 הרצאות העשרה –ריאות האישה ב 
במסגרת פעילות למען הקהילה, הועברו במהלך השנה 
הרצאות לנשים בנושא בריאות, רפואה מונעת וחשיבות 
הגילוי המוקדם של סרטן השד, ביישובי המועצות האזוריות 

 מעלה יוסף ומטה אשר. 
 

עמותת גלילה שמחה להעשיר את ההרצאות הועברו ע"י רופאים מקצועיים בתחום. 
בריאות האישה על מנת לשפר את איכות החיים  ב בנושאהידע ולהעניק מידע חשו

 של תושבי הפריפריה הצפונית.
 

 "המחסן הכתום" בשלומי –ועדון נוער מ 
שיתוף פעולה בין המתנ"ס המקומי של שלומי, תורם מארה"ב 
ועמותת גלילה הוליד את הקמתו של המחסן הכתום. המחסן 
הכתום הוא מועדון נוער באזור התעשייה של שלומי אשר 
הוקם על מנת שלבני הנוער יהיה מרחב מוגן ותחת פיקוח 

 לבלות בו את זמנם הפנוי. 
 

"ס המקומי ומטרתו לייצר מתחם בטוח בו יוכלו הפרויקט הוא פרי יוזמה של המתנ
בני הנוער בשלומי להעביר את הזמן הפנוי בחופשות ובערבים פנויים תוך שהם אינם 
מסתובבים ברחובות ונמצאים במסגרת מהנה אשר מאפשרת להם חופש מצד אחד 
ומפוקחת מצד שני. המועצה המקומית שיפצה את המבנה, המתנ"ס סיפק את כוח 

ק מהציוד ועמותת גלילה השלימה את הציוד החסר להנאתם המלאה של האדם וחל
 בני הנוער.
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 רווחה וקהילה
 
 ייטנת כנפייםק 

עמותת גלילה תמכה זו השנה השלישית בקייטנת 
כנפיים, קייטנה לבעלי צרכים מיוחדים בכדי 
לאפשר להם לצאת למסגרת חינוכית, מהנה, שונה 
 ומשחררת, וכן כדי להקל על ההורים והמשפחות. 

 
 ובה הקייטנה היא יוזמה של מתנ"ס מרום הגליל

השתתפו ילדים בעלי צרכים מיוחדים ממגוון 
 -מסגרות וברצף של מגבלות: נכויות, מוגבלות אורגנית, מוגבלות שכלית 

התפתחותית )פיגור( ורצף אוטיסטי. )עיוורון, שיתוק מוחין, ניוון שרירים, פיגור..( 
 שנים. 21עד  3בעלי צרכים מיוחדים בגילאי  95במועצה האזורית מרום הגליל ישנם 

שמגיעים ממשפחות מעוטות יכולות, הנתמכות על ידי מחלקת הרווחה  35מתוכם 
 במועצה. 

 
במסגרת הקייטנה אשר הופעלה ברובה ע"י בני נוער ומתנדבים מהאזור, נהנו 
המשתתפים מפעילות אטרקטיבית במתכונת "קייטנה ניידת". בסיומה של הקייטנה 

גדרו: מתן מענה להורים לילדים בעלי נוכל לציין בסיפוק שהושגו כל המטרות אשר הו
צרכים מיוחדים בזמן חופשת הקיץ, המתנ"ס הרחיב פעילותו לאוכלוסיות חדשות, 
שילוב בעלי צרכים מיוחדים בפעילות המתנ"ס ובקהילה בכלל, הרחבת תחומי 

 ההתנדבות עבור בני נוער ומבוגרים באזור. 
 

מביתם ומבדידותם לטובת החשוב מכל, הנאה גדולה של הילדים אשר זכו לצאת 
 פעילות העשרתית, חווייתית ומהנה אותה הובילו בני נוער ממרום הגליל.

 
 רויקט הזנה לילדים עולים מאתיופיהפ 

מאות ילדים עולים מאתיופיה אשר סיימו את 
קליטתם במרכזי הקליטה הגיעו יחד עם 
משפחותיהם לעיר קריית ביאליק בשנים 

 האחרונות. 
 

העולים מתקשות מאוד להיטמע רבות ממשפחות 
בחברה הישראלית וזאת בשל הפערים הרבים )התרבותיים, המנטאליים, החינוכיים, 
הכלכליים ועוד( כתוצאה מכך אין המשפחות מסוגלות להתמודד עם הקשיים השונים 

  ולהעניק לילדים את כל צורכיהם.
 

בשעות אחה"צ  עיריית ק. ביאליק נרתמה לסייע לילדים אלה ולהציע להם פתרון
במסגרות החינוך הבלתי פורמאליות אך בשל קשיים תקציביים, נאלצים הילדים 

השנה, בשל קיצוצי התקציב הרבים אותן  להסתפק בארוחת צהריים מינימאלית.
לעמוד בנטל הכלכלי ולספק  סופגות הרשויות העירוניות, אין באפשרותה של הרשות 

  ע.אף את המינימום הנדרש והם נזקקו לסיו
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אשר רואה את חשיבות הארוחות  עמותת גלילה גייסה תרומה מקרן סובל )אנגליה(
נת מממבזכות הסיוע . החמות כדבר בסיסי וחשוב ביותר לבריאותם של הילדים

ארוחת צהריים ילדים עולים  100-לכ מסייעתמועדונית חינוכית והעמותה הזנה ב
 ורי הבית, משחקי חברה ועוד.עשיית שע ם לשאר הפעילויות:יחמה לאחריה הם מתפנ

 
 ורס עיצוב וקישוט עוגות לנערות ב"בית החם"ק 

במסגרת פעילותנו למען נערות ב"בית החם" 
פתחה עמותת גלילה קורס הכשרה מקצועית 

 בתחום האפייה וקישוט עוגות. 
 

הקורס מאפשר לנערות הצעירות ללמוד לאפות 
עוגות ולקשט אותן כך שניתן יהיה למכור אותן 

 בות וחגיגות הקורסמסי לאירועים כגון ימי הולדת,
 הועבר ע"י אופה מקצועית אשר מתמחה בתחום

 והתוצרים של המשתתפות הצעירות היו לתפארת העין והחייך.
 

פרויקט ההכשרה המקצועית לבני נוער משיג מספר מטרות: הוא מלמד את בני הנוער 
שר להם להרוויח כסף כיס את ערך העבודה, ממלא אותם בביטחון ביכולתם, מאפ

ובעיקר מראה להם את הדרך למסלול חיים נורמטיבי. לאורך השנים אנו רואים את 
היתרונות הרבים בקיום קורסים שכאלה. קורס אפייה וקישוט העוגות לא רק מעשיר 

 ת.את עולמן של הנערות אלא גם ממלא אותם במתיקו
 

 ית ספר "גלים"ב 
בית ספר "גלים" הוא בית ספר אזורי לילדים בעלי 

הנמצא במתחם  12–6צרכים מיוחדים בגילאים 
החינוכי בסמוך לקיבוץ עין המפרץ. אל בית הספר 
מגיעים ילדים מרחבי הצפון כולו. רבים 
מהתלמידים אשר מסיימים את הלימודים בבית 
ספר "גלים" חוזרים ומשולבים במסגרת החינוך 

ב שלא היה אפשרי ללא הלימודים הרגילה, שילו
 במסגרת הייחודית של "גלים". 

 
עמותת גלילה בסיוע תורמים מקומיים שיפצה השנה את חדר הישיבות בהם פוגשים 
המורים את התלמידים לשיחות אחד על אחד, ורכשה טאבלטים לילדים שמקלים 

 ומשכללים מאד את תהליך הלימוד. 
 

 ית ספר "מיתר"ב 
עמותת גלילה מלווה את בית הספר מיתר, בית 
ספר אזורי לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מזה 

 מספר שנים. 
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בתחילת דרכו של בית הספר, תרמה העמותה את ציוד פנים לחדרי הפעילות, חדר 
מוזיקה אקוסטי ומתקני משחק בחצר. בשנים הבאות בעזרת תורמים שונים הוקמה 

ם קורה והשנה נרכש בעזרת תורמים חדשים אקווריום בחצר פרגולה, מגרש המשחקי
 מימד לילדים. -ענק והופעלה תכנית תלת

 
כל תרומה לבית הספר מעשירה את חיי התלמידים המיוחדים של מיתר ומרחיבה 

 את עולם ואת ליבנו.
 

 ית ספר "אמירים"ב 
תיכון "אמירים" בכפר ורדים גייס תורמת מקומית 

במתחם הכניסה של לציוד הספרייה אשר הוקמה 
 בית הספר. 

 
התרומה אפשרה לבית הספר להקים פינת ישיבה 
בה נפגשים צוות המורים והתלמידים לשיחות 

 חברתיות ולשעת תרבות ספרותית מעשירה. 
 

בנוסף הפעילה העמותה בבית הספר תכנית העשרה בנושא ציונות וזאת במסגרת 
 המסע השנתי לפולין ושותפויות נוספות.

 
 מיוחד "זיו" ית ספרב 

ספר מיוחד זיו פועל לצד המחלקה -בית
הפסיכיאטרית הסגורה לנוער והבית לטיפול יום 

 להפרעות אכילה, במרכז הרפואי זיו בצפת. 
בבית הספר לומדים כל בני הנוער המאושפזים 
במחלקה הסגורה ותלמידים המגיעים במסגרת של 

 טיפול ואשפוז יום. 
 

התאים עצמה לצרכים הלימודיים, למגוון ספרית מתאמצת ל-המסגרת הבית
ההפרעות הנפשיות המורכבות, שונות הגיל, הרקע התרבותי והיכולות של 
התלמידים. המפגש הבריא והנורמלי עם בית ספר, למידה ויצירה מאפשר שימור 
הבריאות בתוך הסבל הרב והחולי. צוות בית הספר מתאמץ להפגיש את בני הנוער, 

ם מנותקים וחשוכים למגוון פעילויות והזדמנויות שיעשירו את שלעיתים קרובות הינ
עולמם, יחשפו אותם למגוון תחומי עניין, יזמנו להם חוויות מרחיבות אופקים ויטעו 

  בהם תחושת יכולת ותקווה.
 

 עמותת גלילה מסייעת במימון מגוון פעילויות שיתקיימו בביה"ס במהלך השנה. 
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 מאמאנט בריגה בחרת 'כוכב' בטונירנ 

השנה עמותת גלילה לקחה חלק במימון משלחת 
 .של חברי נבחרת כוכב לטורניר מאמאנט בריגה

 
הוסטל "בית בחורש" מייסודה של עמותת מרכז 

ורדים -תרשיחא )ע"ר(, הוקם בכפר-כוכב מעלות
מתוך מטרה לשלב אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

עקרונות בתוך קהילה נורמטיבית מבוססת ולפתח 
של סובלנות וקבלת האחר, בעיקר בקרב דור 

צעירים בני  24-העתיד. ההוסטל שהוקם בסטנדרטים החדישים ביותר, מהווה בית ל
 . , בעלי פיגור שכלי קל עד בינוני18+
 

חברי נבחרת כוכב המתגוררים בהוסטל חזרו מטורניר ריגה שעלה על כל הציפיות 
 :במהלך אותו שבוע אינטנסיבי ואנו מבקשים לשתף אתכם במסע שעברו

הייתה זו חוויה ספורטיבית מסחררת מבחינת עוצמתה, השחקנים השתתפו 
באימונים ומשחקים ללא "הנחות", כשותפים שווים מן המניין וזכו במנות גדושות של 

 .תמיכה, אהבה וחום מצד כל ספורטאי המשלחות מכל הענפים
פקו להם שחקניות מאמאנט בכלל אין לנו מילים לתאר את המעטפת הרגישה שסי

וכפר ורדים בפרט. הללו ליוו אותם לכל אורך הדרך ואפשרו להם להרגיש חלק 
 .אינטגרלי מכלל המשלחת. הקשרים התחזקו והכרות קודמת הפכה לחברות אמיצה

בשעות הפנאי נהנו חברי הנבחרת מסיורים בריגה, ביקור בבית הכנסת העתיק, צפייה 
 .ת, מסעדות ועודבמשחק כדורגל, קניו

 
מעבר לחוויה האישית של כל שחקן והתחושה הטובה של שייכות לאירוע אוניברסלי 

 –אנחנו שמחים לבשר על ניצניו של שינוי חברתי של ממש ,רחב
שחקניות מאמאנט נוספות מנבחרות כפר ורדים, החליטו להצטרף  :במישור המקומי

ות שכבר מתקיימות עם שחקני ולהיות שותפות לפעילויות הספורטיביות והחברתי
 .קבוצת כוכב המתגוררים במערך הדיור

קבוצות מאמאנט שנחשפו במהלך הטורניר לקבוצת הכוכבים,  :במישור הארצי
מתעתדות לבקר בכפר ורדים וללמוד את המודל על מנת ליישמו ברחבי הארץ ולהקים 

 .קבוצות נוספות דוגמת נבחרת זו
 

ליטה לבחון את האפשרות לשלב מעתה והלאה הח CSIT הנהלת :במישור העולמי
בכל טורניר משלחות של אנשים עם מוגבלויות מכל העולם, בתחומי הספורט 

 .השונים
 

זהו הישג עצום וצעד משמעותי ביותר לשילוב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי 
 .החיים ועמותת גלילה גאה להיות שותפה בתהליך חשוב ומשמעותי זה
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 מערבי רן סיוע גלילק 
עמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן סיוע אזורית עבור 

 .תושבי הגליל המערבי
 

ע"י מחלקות הרווחה פעם בחודש לאישור  הבקשות מועברות
 וועדת סיוע של הקרן, הפועלת בהתנדבות.

 
קשישים,  ומשפחות  ילדים, נוער, הקרן מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית,

 .חד הוריות
 

 מטה אשר תושבי קרן סלוויטר לסיוע  
תורם אמריקאי אשר ביקש לייעד את תרומתו בתמיכתו של 

לתושבי יישובי המועצה האזורית מטה אשר, מפעילה עמותת 
גלילה יחד עם נציגי המועצה האזורית מטה אשר קרן סיוע 

  .ייחודית
 

הוקמה ועדה למענה, לאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר 
של מתנדבים בעלי מקצוע בתחום הרווחה והבריאות וקבעה קריטריונים על פיהם 

 פיקוח מח' הרווחה של מטהוזאת ב הנדרשלקבל את הסיוע  רשותיוכלו תושבי ה
 אשר. 

 
 קרן להצלת חיים של ראש הנקרהה 

ביוזמה מרגשת של תושבי ראש הנקרה, אליהם הצטרפו 
מאות תושבים מיישוביי הגליל המערבי, הוקמה הקרן להצלת 

 חיים של ראש הנקרה. 
 

הקרן אשר מנוהלת ע"י קבוצה של מתנדבים, תושבי המקום, 
שאינן כלולות בסל התרופות ואשר יכולות  נועדה לסייע למימון תרופות וטיפולים

ת חיי החולים. כבר עם תחילת פעילות סייעה הקרן לתושבת האזור להאריך ולשפר א
 במימון טיפול ניסיוני לסרטן השד, טיפול אשר הוכיח את עצמו ועצר את המחלה.

 
 צללה והתקנת שטח שירות לגן המשחקים בכפר ורדיםה 

שיפוץ גן המשחקים סייעה במימון עמותת גלילה 
המרכזי הממוקם בצומת הכניסה הראשית לכפר 

 ורדים. 
 

גן המשחקים ומתחם הספורט הצמוד אליו הוקם 
לפני למעלה מעשור שנים לרווחת התושבים 

 והמטיילים הרבים הפוקדים את האזור. 
 

הגן משמש כמקום מפגש לילדים, נוער ומבוגרים אשר מגיעים אליו במהלך כל שעות 
היום והערב ובסופי השבוע ליהנות מהמתקנים ומהגינה הרחבה הצמודה אליו. 
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ברבות השנים נשחק הגן ועלה הצורך לחדשו ולדאוג לקירוי על מנת להתאימו 
לקהל הגדול הפוקד את לצרכים ולתקנים החדשים ובעיקר על מנת לתת מענה הולם 

 המקום.
 

עמותת גלילה בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית חברו יחד ותחת הביצוע 
והפיקוח של מחלקת ההנדסה של המועצה המקומית כפר ורדים שידרגו את מתחם 
המשחקים תוך החלפת המצעים לדשא סינטטי והתקנת קירוי שאפשר לילדים 

 הרכים לשהות בגן גם בשעות החמות.
 

  גריה קהילתיתנ 
הנגרייה הקהילתית הינה מיזם חברתי שהגה עו"ד עופר כהן, 
חבר מועצת כפר ורדים וחבר ההנהלה במרכז הקהילתי. 

מעשית בשיתוף המועצה   המיזם שהתגבש לתכנית
המקומית, החברה למתנ"סים ועמותת גלילה לפיתוחו של 

 נגריה קהילתית. –פרויקט ייחודי ומקורי 
 

ם רבים של עבודות פיתוח ושיקום מכולת הפח הישנה הנמצאת הושקעו מאמצי
"בית תומר" וסביבתה והפיכת המכולה לנגריה יפה עם  -בסמיכות לבית הנוער

סביבת עבודה נעימה ומזמינה. ההקמה נעשתה ע"י תושבים מתנדבים בעלי עניין 
 וידע, עובדי המועצה והמרכז הקהילתי, מתנדבים ובני נוער רבים.

 
תהווה נקודת מפגש ליוצרים ונגרים חובבים למרחב עבודה, סדנאות נגרות,  הנגרייה

 חוגים וקורסים לצעירים ומבוגרים יתקיימו גם הם בבית המלאכה.
 עמותת גלילה סייעה להקמת המיזם ורכישת חלק מהציוד הנדרש לעשייה.

 
 ברונטע 

עברונט, היא קבוצה דינמית ופעילה  -קבוצת מאמאנט של עברון 
אשר מאפשרת לנשים ממטה אשר לצאת ולהתאמן במשחק 

 כדור הרשת ולהשתתף בליגת המאמאנט הארצי. 
 

שחקניות הקבוצה, כולן אימהות לילדים אשר בחרו בענף 
הכדורשת כענף בו בחרו לעסוק בתחום הספורט, גייסו תרומות 

יחודי לקבוצה ואף השתתפות יבסוד ביגוד ס אפשרואשר 
 בטורנירים שונים ברחבי הארץ. 

 עמותת גלילה שמחה לתמוך ביוזמה ולהעניק את הפלטפורמה הניהולית לפרויקט.
 

  מעונה -וות צח"י צ 
בעקבות השינויים  2014צוות צח"י מעונה הוקם בשנת 

והאיומים השונים מגבול הצפון , הצוות הוקם בשיתוף עם ועד 
  הישוב ותחת פיקוחם המתמיד. 
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 מטרות הצוות:
. מתן מענה וארגון הישוב והתושבים בזמן אירוע חירום רעידת אדמה, פח"ע, או כל 1

  אירוע רב נפגעים אחר.
מתן סיוע וחילוץ באמצעות כוח של יחידת הכוננות היישובית אשר כפופה לצה"ל  .2

 מתן סיוע כצוות תגובה ראשוני בעת אירוע רעידת אדמה או כל אירוע/אסון אחר ועוד. 
 

של העמותה שנועדה לרכישת ציוד מיגון  ייעודיתהיוזמה הקהילתית גובתה ע"י תרומה 
 י.על מנת שיכול לבצע את פעילותו כראו

 
 נפיים של קרמבוכ 

עמותת גלילה החלה השנה בשיתוף פעולה עם 
ארגון "כנפיים של קרמבו" הפועל במסגרת תנועת 

 נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
 

שיתוף הפעולה בין שני הארגונים הוליד את 
פתיחת הפעילות ביישובי המועצה האזורית מטה 

אשר לרווחת התושבים ופתיחת הפעילות 
 תנועת הנוער של הארגון ביישובים הנושים בגליל המערבי. במסגרת

 
  וזן ללבא 

במסגרת פעילותה של עמותת גלילה לקידום 
אוכלוסיות שונות ברחבי הצפון, יצרה עמותת גלילה 
שיתוף פעולה עם עמותת "אוזן ללב" במטרה 
להרחיב את הפעילות המוצעת לבעלי הצרכים 

ולקהילה  המיוחדים במסגרת תהליכי העצמה להם
  כולה.

 
פעילותה של עמותת "אוזן ללב" היא פעילות מיוחדת במינה. אנשי העמותה יוצאים 
עם צוות התומכים המורכב מאוכלוסיות הנחשבות כמוחלשות )בעלי מגבלות 
בתנועה, ליקויי ראיה ושמיעה, אוכלוסיות בסיכון ועוד( לשטח, בכדי להעניק לכל אדם 

 בת. בקהילה תמיכה ואוזן קש
 

באמצעות סדנאות מקצועיות במיומנויות הקשבה ותמיכה תוך ליווי אישי המותאם 
לצרכיו הייחודיים של כל משתתף, פועלת העמותה בכדי לאפשר לכל מבקש לנסות 
ולהפוך לתומך באחר, ומציעים לנתמכים בקהילה חוויה מעצבת ומעצימה, תוך 

ה, אמפטיה, הכלה ותמיכה הקשב מיומנויות חברתיות בעלות ערך בהן נתינה, רכישת
 באחר. 

 
בוגרי סדנאות נבחרים, זוכים למסלול הכשרה מקצועי כתומכים אשר בסופו נפתחת 

 ה. בשירות הקהיל -בשטח  -להם אפשרות לתעסוקה מכובדת ומשמעותית מטעמנו 
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 ניצולי שואה
 

 רויקט לתת למען ניצולי שואהפ 
דירות של ניצולי השואה שופצו וצוידו השנה במסגרת פרויקט   150

 משותף של עמותת גלילה ותוכנית "סיוע לחיים" של ארגון לתת. 
 

במסגרת הפרויקט ערכנו סיורים במאות בתים של ניצולי שואה 
המתגוררים בערי הצפון: כרמיאל, צפת, עכו, קריית ביאליק, קריית 

ושלומי. ביצענו תיקונים, התאמות,  חיים, קריית אתא, קריית ים
התקנת ציוד בטיחות, רכשנו מזגנים מקררים, תנורים, מיטות, כיסאות מקלחת עכל 

צולים למקום בו ניתן לחיות בכבוד ימה שנדרש על מנת להפוך את דירות הנ
 ובבטיחות. 

 
 סיוע  בחגים לניצולי שואה 

גם השנה כמידי שנה, בראש השנה ובפסח, עמותת 
ניצולי שואה מעכו,  400-מסייעת כלכלית לכ גלילה

נהריה, שלומי, כרמיאל, מעלות, חצור וצפת 
 בתקופת החגים. 

 
אנו מקיימים מפגשים חגיגיים המאורגנים ע"י 

קבוצות של מתנדבים בערים השונות. בתום האירוע המשמח אנו נותנים לכל ניצול 
 שי לחג הניתן בצורת כרטיס שי. 

 
הסיוע בגובה מאות שקלים מאפשר לניצולים לעבור את החגים ברווחה יחסית ומתוך 

 ידיעה שיש אשר חושבים עליהם ועל רווחתם בכל השנה ובעיקר בחגים. 
 

 מיכה במועדון קשישים לניצולי שואה בשלומית 
עמותת גלילה תומכת במועדון הקשישים בשלומי 

 120-מזה מספר שנים. המועדון הוא בית חם לכ
פעמים בשבוע  3קשישים אשר מגיעים אליו 

 לארוחות ופעילות חברתית. 
 

יחודו של המועדון הוא בהרכב האנושי המיוחד שלו, 
זהו מקום מפגש לניצולי שואה, עולים מחבר העמים 

ועולי צפון אפריקה מוותיקי ומייסדי שלומי. הצלחתו של המועדון ושמחת החיים שהוא 
  HOTישים שכנעו את המועצה המקומית ואת נשיא קרןמכניס לחיי התושבים הקש

 להוסיף יום פעילות נוסף לרווחת הקשישים. 
 

שמחת החיים והאושר על פני החברים ששמעו את הבשורה, הינם התשובה הטובה 
 ביותר אותה ניתן לבקש בתרומה לקהילה.
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 רן סיוע לניצולי שואה מהצפוןק 
סיוע אזורית עבור  עמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן

  ניצולי שואה תושבי הגליל המזרחי והמערבי.
 

הקרן נועדה לסייע לניצולי השואה לרכוש דברים שאין 
ביכולתם הכלילית כגון: תרופות שאינן בסל, טיפולים, ציוד 

 בטיחות לבית, מוצרי חשמל ועוד. 
 

שואה ע"י מחלקות הרווחה ו/או גורמים המטפלים בניצולי ה הבקשות מועברות
 לוועדת סיוע של הקרן, הפועלת בהתנדבות. 

 
המענקים מועברים ישירות לניצולים ו/או לספקים במטרה להקל על חייהם של 

 הנזקקים במינימום בירוקרטיה.
 

 
 

 .ןופצה יבחרבקהילות ללבודדים ו םיטקיורפללסייע ו םדקלגלילה מחויבת  עמותת
 םורתלמצוא תכניות ופרויקטים חדשים שיסייעו ל וא/ו רצייל ךישמהלאנו נחושים 

 םירובע םיצוביקב ,םיבשומב ,םיהגרים בכפר ןופצה תושביאיכות החיים של כל ל
 של מדינת ישראל.  הזפזורים באזור ה
 
 רוציל ,דדועל ,ךומתל תלוכיה לע םיכרובמ םישיגרמ ונא .תוכז איה הלילגב ונתדובע
 דחי םינוב רשאתכניות ו םישנא ,םינוגרא ,םימזי םתוא לכ םע הלועפ ףותישב דובעלו

 .ןופצה יבשות לש םירגתאמה םייחל םרותה יתוכיאו יתרבח ישונא ספיספ
 

 אנו מצפים להמשיך בעבודה הפילנתרופית גם בשנה הבאה.   
 

 זו המחויבות שלנו. זו התשוקה שלנו, והברכה שלנו.
 

יו"ר -קרסנטי  הרפוע        מנכ"לית –יעל ברלב 

 


