
 

 
הישגים שלנו וכבוד הוא לנו , אנו גאים להתבונן אחורה על הסיום השנה האזרחיתעם 

 צפוןלהמשיך את תפקידנו ביצירה ופיתוח תכניות ויוזמות בעלי השפעה במרחב ה
 בישראל.  

 מצ"ב רשימת הפרויקטים שגלילה הייתה מעורבת בהם בשנה האחרונה.  

גלילה לא הייתה מצליחה להגיע לתוצאות אלו ללא התמיכה והאמון של התורמים 
והתומכים בנו מכל העולם. אנו מוקירים תודה על האמון והתמיכה בחזוננו. אנו מאד 

 מבורכים שיש לנו חברים כאלו.  

 

 יעל ברלב, 

 

 מנכ"לית. 
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 תכניות חינוכיות

 קורס איפור וקורס עיצוב שיער –הכשרה מקצועית לנערות בסיכון  

שני קורסים של הכשרה מקצועית עמותת גלילה תמכה זו השנה השנייה ב
המשתתפות בפרויקט קורס איפור מקצועי לנערות לנערות בסיכון. 

. הקורס התקיים במועצה האזורית מעלה יוסף "נערות תורמות לקהילה"
, וקורס איפור מקצועי לנערות המשתייכות לקידום נוערבמכללת ארז. 

 שהתקיים בקריית ביאליק. 

כבסיס  להקנות לנערות ידע מקצועי בתחום האיפור ונועד יםהקורס
 . ולעצמאות כלכלית בהווה בעתיד להשתלבות מקצועית בעולם היופי

 ס הכשרה מקצועית לנשים חד הוריותקור 

הקורס הוא קורס שלומי. עיר קורס הכשרה מקצועית לנשים חד הוריות בלראשונה נפתח השנה 
איפור מקצועי מורחב הכולל שיעורי העצמה אישית ובנוסף השתלמות בהפעלת תוכנות מחשב. 

לעצמאות כלכלית ויכולת להרחיב את יכולתן המקצועית על מנת הקורס לתת לנשים בסיס מטרת 
 ת לחמן בכבוד. וויח אשיוכלו להר

 גליל מערבי –"מודעות לבריאות האישה"  

המתקיים  "סרטן השדבריאות האישה ומודעות ל"עמותת גלילה שותפה בפרויקט 
במסגרת הפרויקט  .מעלה יוסף ומטה אשרהאזוריות ביישובי הצפון של המועצות 

 מופקת חוברת הסברה לנושא מודעות לנושא סרטן השד וחשיבות הבדיקה העצמית.
החוברת מופצת כחומר רקע להרצאות המתקיימות ביישובי הצפון השונים. במסגרת 

רויזמן, נחשפות מאות נשים לחשיבות הבדיקה  יצחק ההרצאות המתבצעות ע"י ד"ר
הגברת המודעות לנושא  .העצמית, חשיבות הגילוי המוקדם ודרכי הטיפול השונות

קיימות הרצאות בנושאי במהלך השנה מת סרטן השד היא פעילות מצילת חיים.
עמותת גלילה רואה בפרויקט חשיבות רבה וקידום מטרות בריאות שונים נוספים כגון תזונה ועוד. 
 .העמותה בפעילותה למען הקהילה בצפון

 מטה אשר –"בריאות השן"  

 "מודעות לבריאות השן"מותת גלילה ממשיכה לתמוך גם השנה בפרויקט ע
נושא בריאות השן הוא נושא . ביישובים הבדואים במועצה האזורית מטה אשר

רחב ידיים ורב צרכים. עמותת גלילה והמועצה האזורית מטה אשר, שותפות מזה 
 .מספר שנים בפרויקט מודעות לבריאות השן בכפרים שיח דנון ועראמשה

במסגרת  הפרויקט ממומן מתרומות אשר הגיעו לעמותת גלילה מקרן באנגליה.
הפרויקט מקבלים עשרות ילדים בגילאי בית הספר היסודי הרצאה בנושא חשיבות 

צחצוח השיניים ובדיקה תקופתית. הילדים עוברים בדיקה ראשונית ע"י רופא שיניים, לומדים יחד 
איך לצחצח נכון את השיניים ומדוע זה חשוב. הפעילות כולה מותאמת לילדים ומלווה בדפי הדרכה 

 .והפעלה

זו השנה הרביעית בה מתקיים הפרויקט והמשוב המתקבל מההורים הוא חיובי ומשמעותי ביותר. 
הגברת המודעות לנושא בריאות השן, הינו פרויקט בעל ערך גבוה וניתן לראות איך בעזרת הגברת 
 .המודעות אצל הילדים, עוברים הדברים גם למעגל המשפחתי הרחב יותר, האחים, האחיות וההורים

הפרויקט מפוקח ומנוהל ע"י מחלקת הבריאות של המועצה ומתקיים במסגרת קידום חיי הקהילה 
 .בצפון
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 כברגולזכרה של טובה רא –" מושיטים יד טובה"  

ערב מרגש בכפר המחול געתון בנוכחות בזו השנה הראשונה התקיים  "מושיטים יד טובה"פרויקט 
הצעירה הכינה את ריקוד "הכניסיני" במיוחד לזכרה . להקת המחול של טובה ז"ל התחברים ומשפח

של טובה ז"ל והציגה קטעים מהרפרטואר של הלהקה. המשפחה והנכדים הקריאו קטעים לזכרה 
  הבמה להרים כוס לזכרה. לובסיומו של הערב ירד הקהל א

ועדות שכל הכנסותיו מימיוחד הינו פרויקט "מושיטים יד טובה" 
להקת של הקת המחול הצעירה סטודנטים בלכמלגות לימודים ל

ויאפשרו להם להופיע ולשפר את געתון המחול הקיבוצית בקיבוץ 
מגיעים תלמידים מכול הארץ  מקצועיותם לקראת עתידם כרקדנים.

לתכנית לימודים של שנתיים, אשר בסופה הם משתלבים כרקדנים 
תכנית הלימודים קשה  בלהקה הבוגרת או בלהקות אחרות.

לעלות על  –טנסיבית כאשר חלומם של התלמידים הוא אחד ואינ
הבמה ולהופיע. עלות התכנית לא זולה והמשאבים המאפשרים לה 

תמיכה בפרויקט  להזמין את הסטודנטים להופיע עם הלהקה מוגבלים.
 מאפשרת ליותר תלמידים להגשים את חלומם : לעלות לבמה ולהופיע.

 

 יה תפןליזמים בפארק התעשי 3DS –יזמות חינוכית  

ה תפן. יסמינר יזמות בגן התעשילראשונה התקיים  2014במרץ בחודש 
הסמינר היה פרי יוזמתה של עליזה וולס, מתנדבת מתכנית 

במסגרת הסמינר עסקו . SEE Galilee המתנדבים של עמותת גלילה
יזמים שונים מהגליל בפיתוח חלומם. הסמינר התקיים בחסות  30-כ

תפן, המועצה המקומית כפר  התעשייהגן  וביניהםרבים  גורמים
ורדים וחברות נוספות. באירוע הסיום הציגו המשתתפים את המוצר 

-שאלו שאלות. אנו מקווים שאירוע ה ומומחיםוצוות של מנטורים 
3DS  מסוג זה בצפון. עליזה אשר הגיעה  לפעולותיריית פתיחה  יהווה

לחצי שנה לישראל החליטה לעשות עלייה ואנו מאמינים כי עוד נישמע 
 .אשר הצטרפה אלינו המוטיבציהעל הצעירה חדורת 

 

 ז מדע לילדים ונוער אזורי בשלומיתכנית אקולוגיה במרכ 

עמותת גלילה ממשיכה לסייע במימון פרויקט החממה 
 .האזורי לילדים מחוננים בשלומיהאקולוגית במרכז המדע 

ועם תחילת  2012-החממה הוקמה במהלך חודשי הקיץ ב
השנה מתקיימת תכנית אקולוגיה בשעות היום ובשעות 

 .אחה"צ

תודות לשותפות  תאפשרמתתכנית הלימודית המועשרת 
תרומות ין מרכז המדע, עמותת גלילה וקרן המתקיימת ב

י האזור כולו המגיעים לרווחת ילד מתקיים. הפרויקט המאירופ
למרכז במסגרת לימודי העשרה. קידום לימודי האקולוגיה לילדים מחוננים ומצטיינים עולים בקנה 

  הצפון.אחד עם מטרותיה של עמותת גלילה לבניית דור העתיד של 
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 תכניות במסגרת פרויקט יוזמת ברן

 

 שלומי, מעלות, כפר ורדים –תמיכה בקבוצות "אחרי"  

עמיתי ברן  כניתהמשתתף בת ,ועל רפי בוגניםפ האחרונותים בשנ
 3כאב מלווה את פעילותן של  ,התומכת ביזמות חברתיות בגליל

 קבוצות "אחרי".

הקבוצות פעילות בישובים מעלות, שלומי וכפר ורדים. בכל קבוצה 
 חניכים המגיעים פעמיים בשבוע לפעילות אקטיבית וערכית. 40-כ

הקבועות, משתתפות הקבוצות בפעילויות העשרה שונות ובתרומה לקהילה. בנוסף לפעילויות 
תכנית "אחרי" מכוונת לתהליך אשר בסיומו מתגייסים החניכים לשרות משמעותי בצה"ל ומודעים 

 לאחריות המצופה מהם להיות אזרחים תורמים למדינה.

ים ומהווים מודל מוחשי שנ 3רפי בוגנים יחד עם ז'אק בן זקן מלווים את פעילות הקבוצות מזה 
 לחניכים למשמעות התרומה לקהילה.

 .Mid Kansasהתמיכה בפרויקט מתקיימת במסגרת יזמת ברן גלילה ובתמיכת הפדרציה של 

 

 

 יקט דוקומנטרי אזוריפרו -"דוקו לידרס"  

 סרטים דוקומנטריים על צעירים מחוללי שינוי בגליל

בשיתוף   Docu leadersבמינויצא לדרך פרויקט חדש ומיוחד  2012 קיץב
פרויקט זה מבקש לזהות מובילים חברתיים  Docu Village עם מרכז

בגליל בגילאי חטיבה ותיכון המשתתפים בפרויקטים, בהם שותפה 
עמותת גלילה ואשר הינם זרזים לשינוי חברתי ולתעד את עשייתם. 
התיעוד הדוקומנטרי מהווה מסמך תרבותי ויצירתי חשוב ומפתח 
במקביל את היוצרים והמשתתפים כאחד. העשייה כולה הינה כלי ליצירה 

וצריכה של תרבות איכותית, תוך התנסות בעשיית קולנוע תיעודי ועל ידי כך לשנות, לקדם, לחשוף 
 .קדם את חיי התרבות בצפוןול

בי מיישו "Docu Leaders"  , שבמהלכו קמה לה קבוצת מנהיגי2012הפרויקט החל את דרכו בקיץ 
כשרה מקיפה בנושא, בניצוחה הגליל )מעלות, כפר ורדים, קריית שמונה ומטה אשר( ועברה ה

הסרטים עבדה יחד במהלך כל השנה ובסיומה הוצגו ה של הגברת ורד אוסמן. הקבוצה ניהולו
חשף פסיפס פעילות בני הנוער הגלילי המבקש נחדו למקבץ קולנועי אחד, שבו ואאשר הקצרים 

בשנתו השנייה כתבו, צילמו, הפיקו וערכו בני הנוער סרטים תחת  .ת סביבתולשנות ולקדם א
הכותרת של "סיפורי אהבה". הפרויקט הינו הצלחה גדולה אשר הולידה פרויקט חדש שנחנך השנה 

ומפגש עם התסריטאים הצעירים והקהל הרחב  םפסטיבל סרטים דוקומנטריי –דוקו" –" גלילה 
 .2014אשר התקיים באוקטובר 

של קבוצת עמיתי ברן מיסודה של עמותת גלילה וממומן התקיים במסגרת פעילותה הפרויקט 
 .למען תושבי הגליל תחומיםבמסגרת יזמת גלילה ברן הפועלת במגוון 
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  docu –Galila –דוקו"  -"גלילה   

במהלך חודש אוקטובר  ימויקתתכנית פיילוט שהחלה השנה. במסגרת הפרויקט הגלילה דוקו היא 
המשתתפים  בני נוערהקרנות של הסרטים אשר הופקו ע"י  2014

ת הסרטים הקרנר הרחב. לאחר לציבו ,בפרויקט דוקו לידרס
עם היוצרים הצעירים. הסרטים של שאלות ותשובות התקיים מפגש 

בתי ספר תיכוניים. מטרת  מוקדים בצפון ובמספר 5גו ב הוצ
של הסרטים לציבור  חשיפהיתה בראש וראשונה יפרויקט הה

ללמד את ילדי הצפון  ,הייתההרחב. מטרה נוספת חשובה לא פחות 
. הפיילוט נחל ילדי הפריפריהשעולם היצירה והקולנוע פתוח גם בפני 

 הצלחה גדולה ואנו מחכים לתוצרים של הסרטים אשר מופקים בימים אלה.

בוצת עמיתי ברן מיסודה של עמותת גלילה וממומן של קהתקיים במסגרת פעילותה הפרויקט 
 .למען תושבי הגליל תחומיםבמסגרת יזמת גלילה ברן הפועלת במגוון 

 

 School to School -"דוקו מייל"  

מייל הוא פרויקט בו חוברים בתי ספר למפגשים  פרויקט דוקו
משותפים באמצעות המדיה האלקטרונית. השימוש באתר מאפשר 
את הקרבה בין התלמידים משני צדי העולם וזאת למרות המרחק 
הגיאוגרפי. בית הספר "אמירים" מפעיל את התכנית זו השנה 
השלישית והשותפות השנה מתקיימת בין בי"ס אמירים לבי"ס 

 .(Hayman Brand Hebrew Academy) ודי בקנזסיה

השותפים לקשר: תלמידי שכבה י' משני בתי הספר, מורים לאנגלית מישראל המלמדים בשכבה י', 
 .מחנכי שכבה י' בישראל וצוותי חינוך מאמריקה

  :במסגרת התכנית מתוכננים כחמישה מפגשים בין התלמידים 

 .יצירתי/מקורימפגש להכרות ראשונית באופן          •

 (מפגש בנושא זהויות )יהודי/ אמריקאי/ ישראלי         •

 מפגש בנושא היחס למיעוטים בחברה שלנו, כיצד מרגיש המיעוט היהודי באמריקה         •

 .דיון סביב דילמות העולות בספרות/במקורות –מפגש שיעסוק בדילמות מוסריות          •

 .בנים בנות בגיל ההתבגרותיחסי  –מפגש בנושא          •

מטרת הפרויקט הוא לאפשר לתלמידים מישראל ומארה"ב להכיר אחד את עולמו של השני, ללמוד 
על הדומה והשונה ולמצוא את נקודות הקישור בין הקהילה בישראל לקהילה היהודית בקנזס, 

 .ארה"ב

ת גלילה וממומן של קבוצת עמיתי ברן מיסודה של עמותהתקיים במסגרת פעילותה הפרויקט 
 .למען תושבי הגליל תחומיםבמסגרת יזמת גלילה ברן הפועלת במגוון 

 

 פרויקט "נאסא" –מרכז מדע ודעת בשלומי  

 200 -במרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים בשלומי לומדים כ
נוצרים, דתיים , ד' ועד כיתה ט', יהודים, דרוזיםתלמידים מכיתה 

. בני ספר מכל אזור הגליל המערבי-מבתי המגיעיםוחילונים, 
ונחשפים למגוון של  תכנים ונושאים שונים לומדים בצוותאהנוער 

תכניות העשרה ייחודיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, האמנויות 
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 .והחברה

, תכנית לימודים 2012כחלק מתוכניות הלימוד המיוחדות, מפעיל בית הספר החל משנת 
בבלגיה ובחסות אקדמית של  Euro Space Center בשיתוף עם ארגוןבאסטרונומיה וחקר החלל 
 .המשלבת קבוצות של בתי ספר מכל העולם בתוכנית מיוחדת זו,  NASA סוכנות החלל האמריקאית

-2תהליך הלימוד בפרויקט הוא שנתי וכולל לימוד נושאים משותפים ע"י  בתי ספר שותפים )בדרך  3
בית ספר מאירופה(, מפגשים משותפים –ה מארה"ב, ואצלנוכלל השותף המרכזי הוא בי"ס דומ

בסיוע מערכות ועידת וידאו, שיעורים המונחים ע"י מומחי חלל ממרכז החלל ג'ונסון בטקסס, 
השתתפות בפורומים וקשר רציף באמצעות דואר אלקטרוני. בתום שנת הלימודים, מתוכננים בני 

של נאס"א בבלגיה, לשבוע ימים של לימוד  הנוער משתי המדינות, להיפגש במחנה חלל מיוחד
חוויתי והתנסויות בציוד חלל, מערכות הדמיה לאסטרונאוטים וכמובן, מפגשים חברתיים עם 

 .תלמידי בתי הספר השותפים בפרויקט

ולגלות עולם   פרויקט זה הינו חוויה חד פעמית ויחידה במינה המאפשרת לילדי הפריפריה להיחשף
 .עליו יכלו רק לשמוע

תפה מנהלת בים הספר במסגרת תכנית "עמיתי ברן" בה שועמותת גלילה מסייעת במימון הפרויקט 
מתוך האמונה כי מתן שיוון הזדמנויות לילדים בפריפריה אשר להן היכולות ים , הגב' נילי גל 

 .מסייעת לפיתוח דור העתיד של ילדינו ולפיתוח החברה כולה, האינטלקטואליות אך לא המעשיות 

 

 

 מרכז מדע ודעת שלומי –פרויקט בוגרים  

פרויקט משותף לבוגרים ממרכזי מפעילה ים -ד"ר נילי גל
המחוננים בצפון. הרעיון המרכזי של הפרויקט הוא מתן אפשרות 
לבוגרי מרכז המחוננים ליהנות מפעילות לימודית, חברתית 

שנים בהם לא קיימת מסגרת  יב',-והעשרתית גם בכיתות י'
מבלי לפגוע במהלך לימודיהם העשרה כלשהי בעבורם וזאת 

הסדיר בתיכון. מרכזי מדע ודעת פועלים במטרה לתת מענה 
לימודי, חברתי ורגשי לילדים מחוננים מכיתה ד' ועד כיתה ט' בכל 

ע במרכז מדע הארץ. במהלך השנים הללו נוצרת קבוצת ילדים מגובשת, שרגילה להיפגש בכל שבו
ודעת ללמוד אך גם ליהנות מחברת הילדים הדומים להם. בתום כיתה ט', נפרדים ילדים והמפגש 
החברתי עם בני גילם בעלי תחומי העניין הזהים נפסק. מטרת תכנית בוגרים זו לשמר את המרכיבים 

את  כדרך להתמודד עם קשיי התיכון, ובמטרה להעצים הילדיםהחברתיים ואת תרומת קבוצת 
הילדים המחוננים גם בהמשך דרכם במערכת החינוך. פרויקט הבוגרים משלב את כלל התלמידים 

לימודי עם המורים המוכרים להם ועם מרצים מן החוץ, סביב -הבוגרים מאזור הצפון במפגש חברתי
 תחומי דעת שונים. 

ודות מחקר ע"י במסגרת הפרויקט מתקיימים לימודי העשרה, פגישות עם אנשי מקצוע וליווי עב
 צוות מקצועי. 

במסגרת תמיכתה בפעילותה של ד"ר נילי גל ים , השייכת לתכנית עמותת גלילה תומכת בפרויקט 
ומלווה את התהליך העצמה של הבוגרים מתוך מטרותיה לקידום המנהיגות הצעירה עמיתי ברן, 

 .בגליל

 תכנית העשרה בנושא שואה –"השאלה החמישית"  

ערכי העוסק -הנו פרויקט חינוכי השאלה החמישית""
בתחום הזהות היהודית והקשר בין ישראליות ל"שואה". 
במסגרת הפרויקט זוכים המשתתפים בו לזיכרון פעיל 
ובחינת הזהות והאחריות האישית והקבוצתית מתקופת 
השואה לחיינו כישראלים במדינת ישראל הדמוקרטית 
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 והיהודית.
החינוך אסנת אור ומתקיים במסגרת תכנית "עמיתי ברן"  הפרויקט הוא יוזמה חברתית של אשת

 ליזמות חברתית הגליל.

 בתיכון "אמירים", לקראת המסע לפולין. 'את תלמידי כיתות יאמלווה הפרויקט 
קהילת בית  –התלמידים מאותגרים לשאול שאלות ולקחת אחריות על הקהילות העוטפות אותם 

מערבי כולו. במסגרת הפרויקט נחשפים התלמידים הספר, קהילת כפר ורדים, וקהילת גליל 
להרצאות, סדנאות, שיעורים ופעילויות בתחומים שונים ומגוונים. הם נדרשו לשאלת מיהו ניצול 

. במסגרת ועוד , תרומת הניצולים לבניית החברה בישראל בכלל ובגליל המערבי בפרט?השואה
שמוע וללמוד מניצולי השואה החיים בכפר התלמידים לראיין, ל ועליהם יוצא אשר הוטלוהמשימות 

ורדים, למצוא את סיפור חייהם ומותם של חללי נצר אחרון שלחמו ונפלו באזור הצפון. את תוצרי 
עבירו מפגשי חינוך הולאתר האינטרנט של עמותת גלילה ועלו לאתר בית הספר ההשיחות והמחקר 

 .אחרוןה הותיכון "אמירים" ביום השואלכלל תלמידי חטיבת ביניים 

קיימו פעילות בנושא גם למסע לפולין והתלמידים קחו איתם לחקרו למדו ואת הסיפורים אשר הם 
שם. בנוסף המשתתפים ישתתפו ויפעלו בערבי של עמותת גלילה למען לניצולי השואה באזור גליל 

ערב אחריות על התלמידים השותפים בפרויקט מערבי שיערכו לפני חג הפסח. בשנה הבאה יקבלו 
 יום השואה הקהילתי.

 טניס בשלומי 

בפעילות טניס בעיר  רביעיתמותת גלילה תומכת זו השנה הע
עם קבוצות  מספרשלומי. בשנה הראשונה החלו לפעול בעיר 

-7בגילאים   ילדים ונוער 70-למעלה מ 18. 

הפרויקט מתקיים כולו בשותפות מלאה עם מתנ"ס שלומי, 
ומנהל תכניות הספורט אבי חג'ג'  המנהל מישל בן שיטרית

על הפעילות מנצח מאמן  .ומתוכנן להמשיך גם בשנים הבאות
הטניס משה אזולאי, אשר עושה עבודה מדהימה עם הילדים 

 .וזוכה להערכה רבה הן מהילדים והן מההורים

תכנית העבודה נבנתה ע"י מנהל הטניס של מרכז הטניס בקרית שמונה שאף פוגש את הילדים 
 בטורנירים האזוריים אשר מתקיימים.

התמיכה בתכנית התאפשרה תודות לתרומתה של קרן ברן מארה"ב, אשר נשיאה הגיע לארץ, יחד 
 .עם משפחתו ואף השתתף במכבייה ובמשחקי הטניס

עמותת גלילה מעורבת במספר תכניות טניס באזור הגליל; מעורבות המאפשרת לקדם את הענף 
 .המתקיימת במסגרתוולהגביר את הפעילות 

 "חבק" בקרית שמונה 

אור הצלחתו של פרויקט "חבק" תמשיך גם השנה עמותת גלילה ל
 .לסייע בהפעלתו של הפרויקט

בני נוער אשר  75-פרויקט "חבק" הינו פרויקט בו משתתפים כ
פעמים בשבוע למרכז הטניס בקרית שמונה. הנערים  3מגיעים 

תחומים אשר מלווים ע"י צוות והנערות נהנים מפעילות במספר 
לת תל חי הסמוכה ומתנדבים נוספים. הפעילויות כוללות מתן עזרה למקצועי וע"י סטודנטים ממכ

לילדים בשיעורי בית, חיזוק ביטחון עצמי, תכני העשרה, בנוסף פעילים הילדים באימוני טניס, 
 .מחלקת הרווחה של הרשותטיולים בארץ וביקור בבסיסי צה"ל. התכנית כולה מלווה ע"י עו"ס מ

בה מתקיים הפרויקט והצלחתו עולה מעל ומעבר לציפיות. בני הנוער אשר  רביעיתזו השנה ה
 בהפכםמוגדרים כולם כ"נוער בסיכון" מוסטים חזרה לחיים נורמטיביים ועולים על דרך המלך 

 .לאזרחים מן השורה אשר תורמים לחברה
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ז הטניס לישראל בקרית שמונה הפך להיות הבית השני השינוי המהותי ביותר בפרויקט הוא שמרכ
של הנערים/ות. מעבר למשחק הטניס לומדים הנערים על הקהילה אליה הם משתייכים, מרחיבים 

 .את חוג החברים ומרחיבים את האופקים

השנה, מעבר לאימוני הטניס במרכז, אנו שמים דגש על מודעות לאיכות הסביבה ומשלבים את 
בנוסף, מעורבות הורית ושותפות בית ספרית הם  .ילויות של החברה להגנת הטבעהנערים/ות בפע

מרכיב הכרחי בהצלחת הפרויקט, כהוכחה לכך אנו רואים שיפור ניכר מבחינה אקדמית וחברית 
ים אצל המשתתפים. העו"סים המשתתפים בפרויקט עורכים ביקורי בית ומנסים לערב את ההור

כננים טיולים משותפים של הורים עם ילדיהם לחיזוק הקשר ומת במערך הפרויקט. במהלך השנה
 .ילד-הורה

הוגה ויוזם תכנית "חבק" ומי שמפעיל אותה לאורך השנים הוא שאול זוהר, מנהל מרכז הטניס של 
 קרית שמונה אשר שם לו למטרה לסייע לבני הנוער בסיכון דרך מרכז הטניס אותו הוא מנהל.

 עתק על ידי מרכזים נוספים ברחבי הארץ ומשמש כמודל להצלחה.המודל של פרויקט "חבק" הו 

 עמותת גלילה תומכת בתכנית במסגרת פעילותה למען תושבי הצפון ובסיוע קרן ברן מארה"ב.

 

 שמונה רייתטניס בק 

זו השנה הרביעית שאנו משתפים פעולה עם מרכז 
בקריית שמונה, המהווה בית חם לעשרות ילדים אשר  הטניס
 מספר ימים בשבוע לאימונים.מגיעים 

 עמותת גלילה יחד עם מנהל מרכז הטניס בקרית שמונה,
פיתחה מודל בו שותפה  שאול זוהר והמאמן משה אזולאי,

העמותה לסבסוד פעילות המרכז וכך מאפשרת לילדים 
 המשתתפים בחוגים השונים לשלם שכ"ל מופחת.

להרשות לעצמם להשתתף בחוגים, התשלום המסובסד מאפשר לילדים שאחרת לא היו יכולים 
 ולמרכז להגדיל את נפח פעילותו.

הורחבה הפעילות ונפתחה קבוצה שלישית שלומי וקריית שמונה, לאור ההצלחה בשני המוקדים, 
 .מרום הגלילב

 .התמיכה בתכנית התאפשרה תודות לתרומתה של קרן ברן מארה"ב

מעורבות המאפשרת לקדם את הענף  עמותת גלילה מעורבת במספר תכניות טניס באזור הגליל;
 .ולהגביר את הפעילות המתקיימת במסגרתו

 טורניר טניס אזורי 

יום של הפנינג השנה התקיים במרכז הטניס הקרית שמונה  
טניס בהשתתפות ילדי מועדון הטניס בשלומי וילדי המרכז 

 לטניס בקריית שמונה.

של ליום זה הגיעו כשמונים שחקנים, ההפנינג כלל מרתון 
ארוחת  משחקי טניס רצופים על שמונה מגרשים, 200מעל 

 צהריים משותפת וחלוקת גביעים ופרסים לכל הילדים.

לילדי שלומי התאפשרה ההזדמנות והחוויה לשחק בשלושת 
 המגרשים המקורים.

נהלו את  משה אזולאי מאמן הטניס של שלומי ושאול זוהר מנהל מרכז הטניס בקריית שמונה 
 .ואנשי מקצוע נוספיםע של שני מאמנים נוספים התחרות בסיו
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כך הרבה ילדים נפגשים, משחקים ולומדים להכיר -שאול זוהר: "הייתה זו חוויה מרעננת לראות כל
אחד את השני, באווירה חיובית ונעימה, אני מאמין כי גם הורי הילדים שהגיעו לקריית שמונה נהנו 

 מאותה החוויה."

 .יזמת ברן גלילה למען ילדי הצפוןפעילותה במסגרת ורניר כחלק מעמותת גלילה מימנה את הט

 שמונהריית מרכז הטניס ק –קייטנת קיץ לילדים  

במרכז בקיום קייטנת טניס ומחנה האימונים סייעה עמותת גלילה 
 2014חודש אוגוסט התקיים במהלך הטניס בקרית שמונה אשר 

מקרית שונה  ילדים 32-כ השתתפוימים. במחנה  10לתקופה של 
: אימוני טניס מקצועיים, ימי ללהבקייטנה כ. הפעילות והאזור

ספורט ותחרות, ימי כייף, סדנאות בישול, פעילות מים, הרצאות 
 בנושא תזונה נכונה, משחקי אתגר פנאי ונופש, פיינטבול ועוד. 

ע"י שאול זוהר, יזם חברתי במסגרת  האורגנו הנוהלהקייטנה 
 .תכנית "עמיתי ברן" של עמותת גלילה וקרן ברן
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 אוכלוסיות מיוחדות

 בעכו, נהריה, כרמיאל, מעלות וצפתסיוע לניצולי שואה   

פרויקט  (HOT - Hands on Tzedakah) הוט תודות לתרומה של קרן
 הסיוע של עמותת גלילה מתרחב לאזורים נוספים ברחבי הגליל.

קרן זו תתבסס על הקריטריונים של קרן הסיוע : " גלילה למען" ותפעל 
 על פי אותם נהלים.

קרן "גלילה למען" מסייעת ליחידים ומשפחות בגליל וזאת במסגרת 
 פעילותה למען תושבי הצפון.

 

 חגים עם נוער וניצולי שואה  

 מידי שנה חוגגת עמותת גלילה עם ניצולי שואה מהצפון את בוא חג האביב.

במסגרת החגיגות מקבלים הניצולים תווי שי בעזרתם הם יכולים 
הבחירה בתלושים  לרכוש מזון וציוד בסיסי איש איש עפ"י צרכיו.

את ניצולי השואה ולאפשר להם לבחור מה נדרש נועדה לכבד 
 להם.

השנה הצטרפו למפגש תלמידי חטיבת הביניים "אמירים" מכפר 
ורדים. התלמידים הכינו לניצולים עוגות, הופיעו, שרו, רקדו, 

ובעיקר הכירו את אותם קשישים המסתובבים ביננו כל השנה ואנו 
 על עברם הנורא.דבר לא יודעים 

ילה נאמץ את המודל לשנים המפגש היה מרגש ביותר גם לתלמידים וגם לניצולים ואנו בעמותת גל
 הבאות.

 צולי שואה בשלומי ובמעלות תרשיחאשיפוץ דירות ני 

מצבם הכלכלי הירוד של ניצולי עולה לכותרות פעמים רבות וידוע 
לכולנו. על מנת לנסות ולשפר את מצבם נערכת עמותת גלילה 
בימים אלה ופרויקט נוסף למענם, פרויקט של צביעה ותיקון דירות 

 ניצולי השואה בגליל.של 

, חלקם םערירייברחבי הגליל מתגוררים כיום מאות ניצולים, חלקם 
תיקונים בסיסיים בביתם, מה לחסרי אמצעים שאין בידם משגת 

שגורם להזנחה, תסכול, ותחושת בושה מעצמם ומהסביבה הקרובה 
להם. חוסר יכולת זו גורמת להם להישאר בתוך ביתם המוזנח 

 בם.ולשקוע בצער במצ

כעמותה אשר פועלת למען תושבי הצפון ובעיקר אלה החלשים, ניצולי השואה זכאים מבחינתנו לכל 
בתיקון בסיסי ובצביעת  מידיתהוחלט להתחיל  HOTסיוע אפשרי. בעזרת תרומה נדיבה של קרן 

ביתם של ניצולי השואה בעיר שלומי, ולו על מנת שיוכלו אנשים יקרים אלה לרבות קצת נחת 
 ם המחודשים והמסודרים.מבתיה

פרויקט זה נעשה בשיתוף מלא עם מחלקת הרווחה והעירייה וחשוב לציין שהכול נעשה בהסכמה 
 ובאישור הדייר/ת אליהם נכנסים הביתה.
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 לבעלי צרכים מיוחדים בגליל מזרחימרכז  –"אבני דרך"  

פרויקט פיילוט לשילוב צעירים אוטיסטים בקהילה הושק ע"י 
 וביטוח לאומי. הלחיים" בשיתוף משרד הרווח"אבני דרך 

במסגרת התכנית, קבוצת הצעירים תגור בדירה שנשכרה 
בעבורם, תעבוד ותחייה חיים קהילתיים והכול תחת השגחה 

 ופיקוח של גורמים מקצועיים.

הצלחתה של התכנית תסייע לשבור את הסטיגמה ואת המגבלות 
 ועל היכולת לשלבם בחיי הקהילה. האנושיות הקיימות על אוכלוסיית האוטיסטים

עמותת גלילה שמחה להיות שותפה לפרויקט זה המקדם את מטרותיה למען אוכלוסיית תושבי 
 הצפון.

 בנהריה –משפחות לילדים בעלי מוגבלויות  –קייטנת קיץ "כנפיים של קרמבו"  

/ קוגניטיביות/ פיזיות מגבלות עם ילדים קרמבו' קולטת של כנפיים'
-7תקשורתיות, מגיל / חושיות/ מרחביות  נוער בני עם יחדיו , הפועלים21

-14בגילאי  הכללי מהחינוך  סניפי בעשרות, עבורם חונכים המשמשים 18

 .הארץ ברחבי התנועה

צרכים  עם ילד שלהן משפחות עבור משפחתית הינו חופשה הקיץ מחנה
שלנו, מורכבים. המחנה הינו נגיש ומותאם לחניכים המיוחדים  מיוחדים

ימים כל אחד, הכילו  3לבני משפחותיהם ולחונכיהם. שלושה מחזורים בני 
אלפי משתתפים שנהנו מפעילויות מהנות, רגעי צחוק, אושר, שמחה 

  והתרגשות.

עמותת גלילה שמחה לסייע השנה במימון של מספר משפחות נזקקות אשר 
 יה.השתתפו במחנה הקיץ של התנועה שהתקיים בבית קיי שבעיר נהרי

 

 ווחה וקהילהר

 קרן סיוע  

 עמותת גלילה מנהלת מספר קרנות סיוע למען תושבי הצפון. 

המצב הסוציו אקונומי של משפחות רבות בישראל לא קל 
שני בני ש למרותומשפחות רבות המשתכרות משכורת מינימום, 

הזוג עובדים, אינן מצליחות להתגבר על משברים וקשיים הנקרים 
המצב בולט עוד יותר בפריפריה, מקום שקשה למצוא  .בדרכן

 עבודה והיצע קטן יותר. 

זקוקות  לעתים על מנת לסייע למשפחות מהגליל אשר 2007פרויקט "גלילה למען" קם בשנת 
לתמיכה חד פעמית ונותנת מענה לאותם ילדים, נוער, נשים וקשישים החיים במשפחות להן אין את 

 .רוש לפתרון הבעיההיכולת לגייס את המשאב הד

לאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר הוקמה ועדה של מתנדבים בעלי 
מקצוע בתחום הרווחה והבריאות וקבעה קריטריונים על פיהם יוכלו תושבי האזור לקבל את הסיוע 

 .צוות מקצועי המתאים למצוקתם וזאת בפיקוח של 

עוד ועוד משפחות ויחידים שאנו עבורם המוצא האחרון כל תרומה לטובת הפרויקט יסייע ל"
 ".לעזרה
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 מעלה יוסף – תמיכה בלימודים לנערות בפרויקט "נערות תרומות לקהילה" 

 .הפרויקט הוא תוצר של שותפות בין המועצה האזורית מעלה יוסף, עמותת גלילה וקרן רוקלין

נערות מיישובי המועצה האזורית  40-במסגרת הפרויקט כ
מעלה יוסף נפגשות על בסיס קבוע, משתתפות בסדנאות 

 .העצמה מסוגים שונים, לומדות, מועשרות ומתפתחות

במקביל לקורסי העשרה וסדנאות הלימוד מתנדבות 
הנערות במגוון תחומים ברחבי הקהילה החל מחונכות 
במועדונית לילדים בסיכון, ספרייה אורית, מחלקות 

 .הרווחה ועוד

רות בקורס איפור מקצועי שהועבר ע"י השנה השתתפו הנע
מרצות מבית הספר לאיפור סיגל תדמור. הקורס התקיים 

 .במכללת ארז בשלומי

עמותת גלילה מעניקה מידי שנה מענקים למשתתפות אשר נאלצות להתמודד עם מציאות חיים 
 שאינה פשוטה. קורס האיפור בהן השתתפו הבנות הוסיף עוד כלים לארגז כלי העצמאות של

 .הנערות ואנו מאחלים להן שידעו כיצד לנצלו

 .עמותת גלילה תומכת במענקים גם לבוגרות הקורס אשר פנו לרכוש השכלה אקדמאית

 מעלות –משפחות בני מנשה  

איש משבט בני מנשה,  130-מעלות קבוצה של כעיר הגיעו ל השנה
 .עולים חדשים מהודו

ללא כל רכוש או יכולת כלכלית ואנשי העיר נרתמו  עירהעולים הגיעו ל
קליטתם במהירות, ביעילות וברוחב לב. אך כל זה אינו מספיק בלסייע 

 .ועם סל הקליטה המצומצם, חסרים לעולים דברים רבים

בארה"ב וביקשה סיוע ברכישת  HOT עמותת גלילה פנתה לקרן
 .תנורים לחורף הקר ובגדים חמים

ידית וכך גם פעילות העמותה. עוד באותו השבוע נרכשו עבור העולים תשובת הקרן הייתה מ
רדיאטורים אשר חולקו לכל המשפחות והוענקו שוברים לרכישת בגדים חמים בחנויות במרכז העיר 

 .מעלות, על מנת שיוכלו להגיע לקנייה בקלות

 זנה לילדים אתיופים בקרית ביאליקה 

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

ממשפחות העולים מתקשות מאוד להיטמע בחברה הישראלית וזאת בשל 
הפערים הרבים )התרבותיים, המנטאליים, החינוכיים, הכלכליים ועוד( 

הקשיים השונים כתוצאה מכך אין המשפחות מסוגלות להתמודד עם 
 ולהעניק לילדים את כל צורכיהם.

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

 נאלצים הילדים להסתפק בארוחת צהריים מינימאלית.

ת הרשויות העירוניות, אין באפשרותה של השנה, בשל קיצוצי התקציב הרבים אותן סופגו
 לעמוד בנטל הכלכלי ולספק אף את המינימום הנדרש והם נזקקו לסיוע. הרשות 

במקביל למצבם של הילדים גם קשישים רבים מוצאים עצמם מחוץ למערכות התומכות ונמצאים גם 
 הם במצוקה כלכלית מעיקה אשר אינה מאפשרת להם להתקיים בכבוד.

http://www.galila.org/wp-content/uploads/2014/11/Bnie-Menashe_3.jpg
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אשר רואה את חשיבות הארוחות החמות כדבר  ה גייסה תרומה מקרן סובל )אנגליה(עמותת גליל
בסיסי וחשוב ביותר לבריאותם של הילדים וכן למצבם של הקשישים. בזכות הסיוע תפעיל העמותה 

ילדים עולים אשר יזכו לקבל ארוחה  100-יחד עם המתנ"ס העירוני מועדונית חינוכית ותסייע לכ
חר הלימודים וכך יוכלו להמשיך לתפקד בצורה טובה וראויה בשעות אחה"צ מזינה בכל יום לא

מתנדבים קשישים הזקוקים למלא בעשיית שעורי הבית, משחקי חברה ועוד. הארוחות יוכנו על ידי 
 .את יומם

עמותת גלילה שמה על קרנה לדאוג כפי יכולתה לילדים ולקשישים באזור הצפון והנה גאה לקחת 
 ידומם של כל תושבי הצפון אשר בפריפריה.חלק בחיזוקם וק

 כפר מזרעה –שיפוץ וציוד למועדונית לילדים בסיכון   

מועדוניות לילדים בסיכון, אשר ל רכשה ציוד חדשעמותת גלילה 
 ע"י מחלקת הרווחה של המועצה המקומית מזרעה. מנוהלת

לקבלת  ,הילדים מגיעים למועדונית בכל יום עם סיום יום הלימודים
 ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית ופעילות העשרה.

עמותת גלילה שיפצה בעבר מועדונית לילדים בעזרתה הנדיבה של קרן 
שיפוץ  קלור ישראל. בנוסף תרמה קרן קלור ישראל בכפר מזרעה את 

 (.2008מגרש קט רגל בבית הספר היסודי ומגרש משחקים )פרויקט שהתקיים בשנת 

, מחשבים חדשים, משחקים, ציוד  2-העמותה והתקינה במועדוניות שמספרן גדל להשנה רכשה 
 מתכלה, ספרים ועוד ובנוסף תומכת בחוגי העשרה לילדים בתחום המוזיקה, הספורט והאומנות.

הפרויקט מתקיים בשיתוף פעולה מלא עם מנהל מחלקת הרווחה של המועצה המקומית מזרעה 
 י.ובתרומתה הנדיבה של קרן כדור

 "השומר החדש" –תמיכה בימי חינוך, העשרה והתנדבות בחוות עין כמונים   

מותת גלילה החלה בשיתוף פעולה עם ארגון "השומר החדש" ע
בפעילות הכוללת העשרה חינוכית ואירוח נוער בחווה החקלאית 
החינוכית בעין כמונים בגליל העליון. במסגרת פעילות זו מתארחים 
בני נוער בחוות עין כמונים לימי התנדבות. במהלך ימי הפעילות, 

ישנים בשטח, שומעים הרצאות  עובדים בני הנוער בחווה החקלאית,
בנושאים שונים כגון: חשיבות ההתיישבות בפריפריה, ערבות הדדית 

קבוצות רבות לימי  הגיעובמהלך חודשי הקיץ  .2014וציונות בשנת 
 .התנדבות והעשרה חינוכי מסוג זה ועמותת גלילה רואה חשיבות רבה בסיוע לקידום הפעילות

 

 שיפוץ ובנייה

 מרכז פעילות לקשישי בצור שלום –שיפוץ וציוד בית ברנר  

לפני מספר חודשים חנכו בטקס מרגש בקרית ביאליק את בית 
'ק זארו ז"ל הוא מרכז יום גברנר המחודש. בית ברנר ע"ש 

פעיל ביותר לקשישים ניצולי שואה, אשר חיים בשכונת צור 
 .שלום שבקרית ביאליק

-2012שלבים. בשנת המרכז עבר שיפוץ מסיבי בשני  2013 
בנוסף נבנה חדר מחשבים, מטבח  ,שופץ המבנה מן היסוד

הונגשו  חדש, הותקנו מערכות מיזוג, נבנה חדר ביטחון,
תאפשר הודות לתרומה אשר ההשירותים ועוד. הפרויקט 

רה"ב, תרומה בגינה הונצח שמו של א    Zarrowהועברה מקרן
לפרויקט ואפשרה לשדרג את השיפוץ   Weinberg הצטרפה קרן 2013על המבנה. בשנת  'ק זארוג
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ולרכוש ציוד חדש לחללי הפעילות. פעולות השיפוץ וההצטיידות נעשו בשת"פ מלא בין עמותת 
 .גלילה לעיריית קרית ביאליק

ים, אירועים מאות קשישים , ניצולי שואה נהנים היום ממועדון ארוחת בוקר, חוגים, הרצאות, כנס
 .ופעילויות לכל המשפחה הודות למבנה החדש אשר מאפשר את ההתאמה המלאה לצרכיהם
התרומה שיפרה בצורה משמעותית את איכות החיים של קשישים ניצולי שואה החיים באחת 

עמותת גלילה גאה על השותפות בפרויקט זה ועל היכולת לסייע  .השכונות הקשות והעניות בצפון
רגישה זו. שותפות אשר לא הייתה יכולה להתקיים ללא התרומה הנדיבה של קרן זארו לאוכלוסייה 
 .וקרן ויינברג

 

מרכז לבריאות המשפחה במתחם נעמן שותפות בהקמת .  

מרפאה הקהילתית משותפת לקיבוצים כפר מסריק ועין העמותת גלילה השתתפה בפרויקט הקמת 
 וכן לבתי הספר האזוריים הנמצאים במתחם נעמן. ץהמפרץ

המרפאה נבנתה בזכות שיתוף פעולה בין מספר גורמים: קופ"ח  
כללית, הקיבוצים כפר מסריק ועין המפרץ, המועצה האזורית מטה 
ואשר ותרומה מיועדת שניתנה לעמותת גלילה עבור שותפות 

וח, לורד בפרויקט זה ע"י ליידי בריל שטיינברג, לזכר בעלה המנ
  לנארד שטיינברג.

מטה אשר ולשביעות רצון כל עצה אזורית נוהל ע"י מוהפרויקט 
 הגורמים.

לטקס החנוכה של המבנה הגיעו נכבדים מהאזור ובני משפחת שייטנברג. הסרט נגזר ע"י הליידי 
 שטיינברג וראש מועצת מטה אשר , מר יורם ישראלי.

בקידום מטרותיה לשיפור ואיכות החיים של תושבי עמותת גלילה רואה בפרויקט זה עוד צעד  
 הצפון.

 קדימה –שיפוץ מועדונית לילדים בסיכון  

מועדונית "קדימה" לילדים בסיכון צה את מותת גלילה שיפע
 . בקרית ביאליק

-6מועדונית קדימה היא בית חם לילדים בגילאי  המופעלת ע"י  12
למועדונית בסיום הילדים מגיעים  .מחלקת הרווחה של העירייה

יום הלימודים, אוכלים ארוחת צהריים חמה , מכינים שיעורים 
המועדונית שוכנת בבניין ישן של  .ונהנים מפעילות העשרה

בעבודה  .עמיגור והתנאים בה לא היו ראויים לפעילות ילדים
הרווחה של העירייה ובשיתוף פעולה מלא  לקתמאומצת עם מח

דשה המועדונית, שופץ המטבח, עם כל הגורמים הרלוונטיים חו
בנוסף צוידה  .חדרי השירותים, החללים לפעילות והחצר

המועדונית לרווחת הילדים והותאמה לצרכיהם )נרכשו מחשבים 
 20.10.2014ב  (.יזיה גדולה משחקים ספרים ועודוחדשים, טלו

אשר מימן את השיפוץ ויחד   HOT ביקר במועדונית נשיא קרן
 .ות את השדרוג המשמעותי שעבר המקוםאתנו היה מאושר לרא
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הצוות והילדים שמחים ומאושרים להגיע למקום לו הם קוראים הבית השני שלי )ולפעמים גם 
  (.....הראשון

 יץ' בבית ספר גליםפ   קמת מגרש מיניה 

המגרש החדש הוקם לרווחת תלמידי בית ספר "גלים" שליד 
קיבוץ עין המפרץ ע"י עמותת גלילה אשר פעלה בשיתוף פעולה 
מלא עם המועצה האזורית מטה אשר ומהנדס המועצה שאול 
דוכס. המגרש החדש מאפשר לילדים להתאמן בענפי הספורט 
השונים ומהווה מוקד משיכה במהלך כל שעות הלימודים. 

 יב להקמת המגרש ניתן מתרומה מיועדת לכך. התקצ

. רבים 12 – 6בית הספר "גלים" הוא בית ספר אזורי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים 
מהתלמידים אשר מסיימים את הלימודים בבית ספר "גלים" חוזרים ומשולבים במסגרת החינוך 

 ."ת של "גליםהרגילה, שילוב שלא היה אפשרי ללא הלימודים במסגרת הייחודי

  מרכז חוגים וסקווש בקיבוץ מצובההקמת   

ק"מ מגבול לבנון,  3השוכן  בימים אלה מוקם בקיבוץ מצובה
מרכז פעילות וסקווש חדש לרווחת התושבים. הקבוץ שהוקם 

ע"י עולים ציונים מגרמניה, עמד לפני מספר שנים  1940בשנת 
לקראת פשיטת רגל כתוצאה מקריסת מפעל הטקסטיל "אריגי 
מצובה". בהליך הבראה קשה עבר הקיבוץ מהפך דרסטי והוא 

משפחות צעירות. אוכלוסיית  140-כ סיים לפני כשנה קליטה של
ילדים ובני  250-הקיבוץ הכפילה עצמה והיא מונה בימים אלה כ

מבוגרים וקשישים. התושבים החדשים  450-נוער אשר מצטרפים ל
 הביאו עימם משב רוח רענן ודינאמי ועשייה ברוכה.

בוץ אשר יפתח ענף חלומו של אחד התושבים החדשים בקיבוץ היה להקים מרכז פעילות וסקווש בקי
ספורט חדש באזור הצפון וייתן מענה לצרכי הקהילה המתפתחת. המרכז יהווה מוקד משיכה לכלל 
תושבי היישוב וחובבי סקווש מהאזור כולו. המרכז יפעל במשך כל שעות היום במגוון רב של 

 פעילויות וחוגים תוך שימת דגש על ענף הסקווש אשר ינוהל ע"י מדריך סקווש מוסמך.

הקיבוץ, הרשות האזורית והתושבים נתרמו כולם לטובת הפרויקט מתוך ידיעה ברורה על תרומתו 
 המידית והמשמעותית לחיי הפנאי.

עד היום אין ביישוב  קירות ורצפה( שנתקבל בתרומה. 4הבסיס לפרויקט גויס בצורת מגרש סקווש )
במבנים שאינם מתאימים לכך  כולו מבנה ספורט מקורה, הקשישים והילדים מקיימים את החוגים

אוהד פליידרמן, תושב הקיבוץ, הגה, יזם והתעקש עד אשר ראה  והמבנה החדש ייתן פתרון לעניין.
את חלומו מתגשם. בימים אלה אוהד מוביל את הפרויקט ועד ראש השנה, כולנו תקווה שהמבנה 

 החדש יעמוד על רגליו.

 , אשר נושא קידום הספורט בפריפריה קרוב לליבם.כולם ישראלים  –תרומות גויסו מתורמים שונים 

עמותת גלילה נותנת את המעטפת המנהלית והאדמיניסטרטיבית ומלווה את הפרויקט מיומו 
 הראשון. אנו רואים ביוזמתו של אוהד ובתוצרת הפרויקט דוגמה ומופת ליזמות החברתית בגליל.
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דון נוער בצור שלום, קרית ביאליקשיפוץ וציוד מוע  

את מועדון הנוער  סיימה לשפץ ולצייד עמותת גלילה 
בשכונת צור שלום בקרית ביאליק. מועדון הנוער הוא 
מרכז פעילות יום יומי ליותר ממאה בני נוער ממוצא 

 .אתיופי החיים בשכונה

את מועדון הנוער מפעילה עמותת "היוט". המועדון 
פועל בכל ימי השבוע במגוון תכניות המתאימות 

 .18 – 8וער בגילאים לבני הנ

לל, שיפוץ המבנה וחלוקתו מחדש, יצירת מתחמי פעילות, התקנת פינות מחשב, שיפוץ המועדון כ
ציוד  רכשהטלוויזיה, משחק, חדש פגישות וישיבות, מטבח פתוח עוד. בנוסף לשיפוץ עמותת גלילה 

 אותו למרכז פעילות תוסס.  הפכהחדש למועדון ו

עדון ע"י הילדים בהדלקת נרות חגיגית. הטקס הרישמי של חנוכת ערב חג החנוכה , נחנך המו
 המועדון יתקיים בחודש מאי עם הגעת נאמני קרן קלור לישראל לביקור.

הפרויקט  .עמותת גלילה בשיתוף פעולה עם עיריית קרית ביאליק ההלניקימה והאת הפרויקט יזמה, 
 ."התאפשר הודות לתרומתה הנדיבה של "קרן קלור ישראל


