
 

 

 
 

ת באזור ומגוונרבות והה ותקהילבפעילות ותמיכה שנות  10בתום 
ת ועם מוטיבציה ומחויב 2017 תשנל עמותת גלילה נכנסת, הצפון

ר שא יםחדשופרויקטים ליזום ולקדם תכניות  נהמוכ -מחודשים 
תושבי הצפון במגוון רב ורחב של של  ישפרו את איכות החיים 

 תחומים.
 

שותפות התמיכה והמסירות, הללא היה להתאפשר כל זה לא יכול 
של קבוצה נבחרת של תורמים, תומכים וחברים יקרים, שממשיכים 

המביאות לשים מבטחם ביכולת שלנו לחפש וליישם יוזמות חדשות 
תודה  יאסירו בגלילה , . אנאנשים רביםהבדל מוחשי בחייהם של 

 ם. תכתמיכעל שהתברכנו ב
 

בפניכם את סיכום  החדשה אנו מביאיםהאזרחית רגע לפני השנה 
  2016הפעילות לשנת 

 
 
 
 
 
                                             כ"לית,  מנ –יעל ברלב 

 יו"ר -קרסנטי  עפרה
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 תכנית עמיתי ברן –יזמות חברתית תכניות במסגרת 
 

"עמיתי ברן" היא יוזמה חברתית של עמותת גלילה וקרן ברן אשר מטרתה 
  .גלילם אשר מרכז חייהם ופעילותם בסייע ליזמים חברתייללתמוך, להעצים ו

 -ים -טניס, נילי גל –במסגרת פעילות "עמיתי ברן" משתתפים: שאול זוהר 
דוקו וילאג', שרון בינדר  -אחרי!, ורד אוסמן  –מרכז מדע שלומי, רפי בוגנים 

ארגון  – עמותת נירים, יואל זילברמן – סימבליסטהאמירים, מיכה  תיכון –
 -מכללת ארז, אלי קלרמן  -ציונות, יוסי גימון  –השומר החדש, אסנת אור 

 .עלמה –שמחה לילד, שרית זהבי 
 

 בגליל המערבי"אחרי "תמיכה בקבוצות   

קבוצות אחרי! פעלו במהלך השנה בניהולו של חבר  3
  .רפי בוגנים -בקבוצת עמיתי ברן 

עבדו יחד בפעילות , ג'את – בני נוער משלומי, מעלות וינוח
חברתית במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד -חינוכית

 .מעורבות חברתית
ביום שיא הם יצאו לפעילות חווייתית בנחל עמוד וקינחו בפיקניק בכנרת. 

העומדים לפני גיוס משמעותי  גיוס למסיימי י"בבטקס מרגש, הוענקו מתנות 
 .עילות חיובית כל כךמתנת עמותת גלילה, הגאה לקחת חלק בפ לצה"ל,

 

 דוקו לידרס  

הפרויקט הוא פרויקט ייחודי בארץ,  docu-leadersפרויקט 
תרבותי לפרויקטים תיעודיים  -יוזמה של מרכז רבהוא 

docuvillage  במסגרת תכנית עמיתי ברן.הפועל 
נוער נבחרים מרחבי הגליל -במסגרת הפרויקט נפגשים בני

למטרה משותפת של יצירת סרטים תיעודיים קצרים 
מוקרנים הסרטים בבתי הספר ובקהילה. המשקפים את עולמם ובהמשך, 

ללמוד את  צפוניתלאפשר לבני הנוער החיים בפריפריה המטרת הפרויקט, 
ר את חייהם החברתיים תחום העשייה הקולנועית התיעודית ולקדם ולשפ

השנה בפעם הראשונה זכה סרט ישראלי , תוצא הפרויקט  והתרבותיים בגליל.
 להשתתף בפסטיבל בינלאומי בניו יורק, ארה"ב.

 

 "אמירים"תכנית העשרה בנושא ציונות, יהדות, ושואה בבית ספר  

ערכי העוסק בתחום -פרויקט חינוכי א, הו'השאלה החמישית'
 הזהות היהודית והקשר בין ישראליות ל"שואה".

במסגרת תכנית עמיתי יוזמת הפרויקט, אסנת אור, בנתה 
סביב התכנית של ההכנה  תכנית לימודים מעשירהברן 

במסגרת התוכנית, נחשפים לכיתות י"א י"ב. פולין ללמסע 
 עילויות בתחומים שונים ומגווניםהתלמידים להרצאות, סדנאות, שיעורים ופ

 ."נצר אחרון"הכוללים מפגשים עם ניצולי שואה, עריכת טקסים ולימוד נושא 
לשאלת מיהו ניצול השואה, תרומת הניצולים לבניית  יםהתלמידים נדרש
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החברה בישראל בכלל ובגליל המערבי בפרט. את הסיפורים והראיונות הם 
 על מנת שיהיו לדורות הבאים יםעדמת

מפולין עולה כי פרויקט הראשונות ת ובסיכומים שנערכו לאחר חזרת המשלח
רם רבות להבנה, להתייחסות ולמשמעות של נושא והשאלה החמישית ת

השואה בקרב בני הנוער. מעדויות התלמידים והמורים המלווים, פרויקט "נצר 
אחרון" הגביר את ההבנה, המחויבות והמשמעות של הזהות היהודית 

 .לית בקרב בני הנוער והעלה אותה בדרגהוהישרא
 

 תכנית לעובדה ולשומרה.השומר החדש,  
 "השומר החדש"פת פעולה עם ארגון תעמותת גלילה מש

 וזאת במסגרת תכנית עמיתי ברן. 
מנת העמותה את ימי החשיפה מבמסגרת שיתוף הפעולה מ

ספר מהצפון במטרה להכיר להם את הפעילות השל בתי 
בפרויקט  "השומר החדש"הערכית והחשובה של ארגון 

במסגרת ימי החשיפה מגיעים בתי הספר לפעילות חד  "לשומרה ולעובדה".
ימי  יומית בה הם לומדים על הקשר בין אדמה, ערבות הדדית וציונות בגליל.

 ביא. או ביער לחוות עין כמונים החשיפה מתקיימים ב
בשנה שעברה מימנה העמותה  ,עמותת גלילהזהו הפרויקט השני בו שותפה 

. התרומה התאפשרה בחוות עין כמונים וכיתת הלימודאת שיפוץ מכינת הבנות 
 הודות לתרומת קרן ברן.

 

  מכללת ארז בשלומי, תכנית שער לתעשייה 
הוא היזם  "מכללת ארז"יוסי גימון, המנכ"ל החדש של 

. 2016החברתי החדש בתכנית עמיתי ברן בשנת 
במסגרת היוזמות החברתיות בחר יוסי לקדם את תכנית 

 ""שער לתעשייה
תכנית שער לתעשייה נבנתה במטרה לחשוף את 

במפעלים ובחברות  אפשרויות התעסוקה הרבות הקיימות בגליל המערבי
הסטיגמות והדעות הקדומות התכנית נוסדה על מנת לשבור את  .התעשייתיות

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

 .וסיורים במפעלים
אפשרויות תעסוקה עבור מי שנמנעים חושפת ההיכרות עם עולם התעשייה 
 .דע או תדמית לקויהמלבחור בתעשייה עקב חוסר י

עמותת גלילה לקידום ופיתוח הגליל אשר רואה בתכנית זו כמקדמת המטרה 
של פיתוח הקהילה וקידומו של הצפון ע"י הגדלת היצע מקומות העבודה 

אוכלוסייה חדשה לאזור הפריפריה, בחרה  כמוקד משיכה של והתעסוקה ואף 
 10-קרובה לכלשתף פעולה עם מכללת ארז ולממן את התכנית בשנה ה

 .קבוצות חדשות

 

 מרכז טניס קריית שמונה 
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 .הטניס בשלושה מוקדים שונים תכניתהשנה נפתחה 
שאנו משתפים פעולה עם מרכז חמישית זו השנה ה

ת ילדים אשר מאובקריית שמונה, המהווה בית חם ל הטניס
 ופעילויות שונות. מגיעים מספר ימים בשבוע לאימונים

עמותת גלילה יחד עם מנהל מרכז הטניס בקרית שמונה, 
שונות ת יופעילותכניות ופיתחה מודל בו שותפה העמותה לסבסוד  שאול זוהר,

שאין ידם לילדים למאמנים איכותיים לעבוד במרכז ומרכז וכך מאפשרת ב
משגת להשתתף בפעילויות השונות. בנוסף מממנת העמותה שדרוגים שונים 

חידוש מגרשים, חדרי אימון ואף סיוע במימון תחרויות של המרכז כולל 
בינלאומיות. כל המימון נועד לסייע לילדי הפריפריה ליהנות מעולם הטניס אשר 

 מחדיר בהם את דרך הספורט לחיים טובים וערכיים.
 

 תכנית טניס שלומי 

בשיתוף פעילות טניס המתקיימת של  חמישיתשנה הסתיימה 
. התמיכה בתכנית הטניס הינה מתנ"ס שלומי פעולה עם

חלק מתכנית עבודה אשר נכתבה ע"י שאול זוהר במטרה 
להחדיר את פעילות הטניס, אשר נחשב לספורט אליטיסטי 

על הפעילות מנצח ,לשלומי ולהטמעתה בתודעת הילדים. 
אשר עושה עבודה מדהימה עם הילדים וזוכה מקצועי ומוכשר מאמן הטניס 

 .והן מההוריםלהערכה רבה הן מהילדים 
 

 תכנית טניס במרום הגליל 

ית שמונה יקר בשני המוקדיםפעילות הטניס  תלאור הצלח
אנו מסיימים ו הטניס פעילותלפני כשנתיים  , הורחבהושלומי

מרום פעילות טניס גם לילדי  את השנה השנייה בה התקיימה
הפעילות מתקיימת בשני מוקדים ברשות  .הגליל

 חנייה.ירכפר הצ'רקסי חמד ו בבית הספרהמוניציפלית, 
תגובות ההורים והילדים חיוביות ביותר ואנו מרגישים כי תרומתנו מאפשרת 

 לילדים שלעלם לא היו זוכים לכך ליהנות מנפלאות הספורט הלבן. 
 

 מרכז מדע בשלומי -תכנית מצטיינים  

נילי גל ים, מנהלת מרכז המדע והדעת בשלומי חברה ד"ר 
במסגרת היוזמות בתכנית עמיתי ברן מיום הקמת התכנית. 

החברתיות בחרה נילי לקדם מספר פרויקטים. הראשון 
ילדים  70למעלה מהוא תכנית המצטיינים.  םשביניה

הגליל מעלות, הקיבוצים והמושבים באזור  נהריה, משלומי,
המדע השנה במרכז למצוינים אשר במרכז למדו המערבי 

מגיעים בשעות אחר הצהריים למרכז ודעת בשלומי. הילדים 
במסגרת קבוצתית מספר קורסים: אקולוגיה, כתיבה מדע בדיוני, ולומדים 

 כלכלה, לוגיקה, יזמות, משפטים ואומנות. 
חבילת העשרה המפתחת את מחשבתם יוצרת לילדים הפעילות במרכז 

 לתחומים אותם לא היו זוכים ללמוד בשום מסגרת אחרת. וחושפת אותם
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 נאס"אפרויקט  

היוזמה החברתית השנייה של ד"ר נילי גל ים היא קידום 
חלק מתוכניות הלימוד המיוחדות של מרכז פרויקט נאס"א. 

מדע ומחוננים בשלומי, מפעיל בית הספר תכנית לימודים 

 GFTSEבאסטרונומיה וחקר החלל בשיתוף עם ארגון 

, NASAובחסות אקדמית של סוכנות החלל האמריקאית 
 המשלבת קבוצות של בתי ספר מכל העולם בתוכנית מיוחדת זו. 

 
 
 
 
 
 

בסיוע מערכות ועידת של בתי ספר מהעולם מפגשים משותפים הפרויקט כולל 
וידאו, שיעורים המונחים ע"י מומחי חלל ממרכז החלל ג'ונסון בטקסס, 
השתתפות בפורומים וקשר רציף באמצעות דואר אלקטרוני. בתום שנת 

במחנה חלל מיוחד של נאס"א בתורכיה, לשבוע נפגשים התלמידים הלימודים, 
הדמיה לאסטרונאוטים ימים של לימוד חוויתי והתנסויות בציוד חלל, מערכות 

התמיכה וכמובן, מפגשים חברתיים עם תלמידי בתי הספר השותפים בפרויקט. 
בפרויקט מאפשרת לילדים שלא הייתה ביכולתם לממן את חלקם בנסיעה , 

 לקחת בו חלק ולהיחשף לעולם האסטרונומיה.

 
 פרויקט בוגרים מטיילים בגליל 

 של המהצורך העולהיוזמה השלישית של ד"ר גל יום נולדה 
מתן אפשרות לבוגרי מרכז המחוננים ליהנות מפעילות 

יב', מבלי לפגוע -לימודית, חברתית והעשרתית גם בכיתות י'
במהלך לימודיהם הסדיר בתיכון. מרכזי מדע ודעת פועלים 

במטרה לתת מענה לימודי, חברתי ורגשי לילדים מחוננים 
שנים הללו נוצרת קבוצת ילדים מכיתה ד' ועד כיתה ט' בכל הארץ. במהלך ה

מגובשת, שרגילה להיפגש בכל שבוע במרכז מדע ודעת ללמוד אך גם ליהנות 
מחברת הילדים הדומים להם. מטרת תכנית בוגרים זו לשמר את המרכיבים 
החברתיים ואת תרומת קבוצת השווים כדרך להתמודד עם קשיי התיכון, 

 שך דרכם במערכת החינוך. ובמטרה להעצים את הילדים המחוננים גם בהמ
 

 בית הבוגרים בכפר הנוער נירים 
עמיתי ברן הוא מיכה סימבלטה, מנהל כפר יזם נוסף בתכנית 

 .אשר בבוסתן הגליל "נירים"הנוער 
יש כפרי נוער רבים בישראל, כולם עושים את עבודתם 
נאמנה למען נוער בסיכון, אך כפר הנוער נירים בולט מכולם. 

הכפר הוא אשר דוחף את בני הנוער החזון של מנהל 
השוהים בכפר לכיוון של מצוינות והשגת המטרות והיעדים 

 .הגבוהים אותם הוא מציב להם
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פוגשים בכפר   בני הנוער אשר מגיעים לכפר כצעד האחרון בצו בית משפט
צוות מסור אשר ממוקד יחד איתם בשמירה וניצול הסיכוי האחרון שלהם לחיים 

לך השנים בכפר מסיימים בני הנוער את לימודיהם עם נורמטיביים. במה
תעודת בגרות ומתגייסים לשרות משמעותי בצה"ל. הצורך אשר עלה 

לחיילים אשר מתגייסים ואף ספק לבוגרי הכפר בפעילות כפר הנוער הוא ל
 .משתחררים בתום השרות בית לחזור אליול

ם אשר יאפשר עמותת גלילה בחרה לסייע למיכה בחזונו להקמת בית בוגרי
לבוגרי הכפר גשר עד להשתלבות מלאה ונורמטיבית בחברה כאזרחים מין 

את הצעד האחרון במסע הארוך של  עבורנוהשורה. בית הבוגרים מהווה 
 .הנערים והנערות מחיי פשע לחיים נורמטיביים של אזרחים תורמים לחברה
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 ן"אתגרי הביטחון של ישראל בצפו –מרכז עלמה "שרית זהבי,  

שרית מצטרפת אל תכנית עמיתי ברן, 
כיזמית חברתית בתחום ההסברה וקידום 

בפני קבוצות, יחידים ומובילי דעה   הגליל
 .בישראל ובחו"ל

במסגרת פעילותה לקידום מערך ההסברה 
בצפון מובילה שרית קבוצות, משלחות 
ויחידים מהארץ ומחו"ל למסע מרתק של 

-הגבול הצפוני. שרית רס"ן במיל' ,שירתה כהסברה ולימוד החיים מעברו של 
שנה בחטיבת המחקר באגף מודיעין ובפיקוד הצפון. ובעלת תואר שני  14

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

העמותה לסייע לשרית בפעילותה ע"י  במסגרת תכנית עמיתי ברן, בחרה
 .בניית מערך תמיכה מחקרי שיאפשר לה להרחיב את פעילותה

 
 

 בבית חולים גליל מערבי "שמחה לילד" 

תכנית עמיתי ברן התומכת ביזמים וביוזמות חברתיות בצפון 
צרפה לשורותיה את אלי קלרמן ואת הפעילות המבורכת של 

בבית חולים גליל  "שמחה לילד" והביאה אותה לפעילות
 .המערבי

לאחר שנת פעילות ראשונה ומוצלחת ביותר תמשיך 
התכנית ותתמוך באלי ובפעילות המנוהלת בבית החולים 

 .גליל מערבי גם בשנים הבאות
פעילות "שמחה לילד" בבית חולים גלילה מערבי כוללת פעילות מתנדבים 

ארוכות מספר  ובנות שירות אשר עובדים עם הילדים המאושפזים לתקופות
פעמים בשבוע , זאת בנוסף לאירועים שונים שמתקיימים בעבור החולים כולל 
מסיבת בחגים, טיולים מאורגנים וימי כייף ועוד כהנה וכהנה הפעלות אשר 
צובעים את הימים בבית החולים בקשת פעילויות המסיתות את הדעת 

 .לכיוונים משמחים יותר
חליף כאב בחיוך, עמותת גלילה שמחה הסיסמא של שמחה לילד היא: יחד נ

 .ותמשיך לפעול למען מטרה זו ולמען ילדי הצפון ומשפחותיהם
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 תכניות חינוך והעצמה

 

 
 פעילות קיץ לבני נוער יוצאי אתיופיה בקרית ביאליק 

, בשיתוף הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה "היוט"עמותת 
הקיץ הפעילה הקיץ תכנית העשרה לבני נוער. במהלך 

נוסף על הפעילויות השוטפות המתקיימות במועדון הנוער 
התווספו טיולים וסיורים באתרי טבע, מורשת ומוזאונים, 

ימי כייף בפארק שעשועים ומים ועוד. התכנית סיפקה 
מסגרת גם לנוער ששב מהפנימיות ונתנה מענה לשעות הפנאי הרבות בחופש 

ת בזכות תרומה מקרן הארוך. עמותת גלילה השתתפה במימון הפעילו
 אמריקאית המבינה את חשיבות הסיוע ותומכת בתכנית מזה מספר שנים.

 

 , למנהיגות בני נוערCATSמשלחת  

 CATS - Children as Actors for תכנית

Transforming Society   היא תכנית המיועדת לצעירים ומבוגרים לשינוי
 2013פני החברה דרך פעילות התנדבותית בחברה. התוכנית נוסדה בשנת 

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

העצמת המעורבות החברתית ובנית כלים משותפים  בסיס שוויון ביניהם לשם
 .לפעילות בקהילה

התכנית התקיימה בעיר קו שבשוויץ, ועמותת גלילה מימנה את השתתפות 
 .במחנהשל בני נוער אשר נבחרו מאזור הגליל המערבי 

 

  קרית ביאליק –קורס איפור לנשים  
במסגרת מימוש מטרותיה לסיוע לקהילות מוחלשות בצפון 

קורס הכשרה מקצועית בתחום , יזמה ומימה העמותה 
הפרויקט  האיפור והיופי לנשים ממשפחות מוחלשות. 

התקיים בשיתוף פעולה עם מרכז הצעירים בקרית ביאליק 
קורס ייעודי  הוא"סיגל תדמור". הקורס ובית הספר לאיפור 

כולל הכשרה מקצועית בתחום האיפור, ד ובמיוחאשר נבנה 
שיעורים בהפעלת מחשב והכוונה מקצועית והדרכה על הקמת עוסק מורשה 

מפגשים ומוכר ע"י התמ"ת הוא לאפשר  23וניהול עסק. מטרת הקורס הכולל 
לנשים רכישת מקצוע והגדלת ההכנסה החודשית. עמותת גלילה מממנת את 

תורם מארה"ב אשר תומך ברעיון אשר  הקורס מתרומה ייעודית שהגיעה ע"י
נמצא בבסיס הסיוע, מתן האפשרות לאנשים לשבור את מעגל העוני ולצאת 

 .לעצמאות כלכלית בצורה של הכשרה מקצועית
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 קורס יסודות הבישול  
ארוחה חגיגית וטעימה להפליא סיימה את קורס הבישול 

. הקורס היה פרי יוזמה חינוכית  לבני נוער מקידום נוער
חברתית של רכזת התכנית שרון וייס והשף ירון חן. בני 
הנוער אשר לומדים בקידום נוער זקוקים היו למסגרת 
נוספת אשר תפתח עבורם את העולם המקצועי ותאפשר 

את השתלבותם בחברה בצורה בונה וחיובית. הקורס אשר 
פשר לבני הנוער לרכוש את אממפגשים בתחומי המטבח השונים  10כלל 

אפשר את השתלבותם בחברות מהכלים הדרושים לעבודה במטבח מקצועי ו
קייטרינג ומסעדות. הקורס ממומן ע"י עמותת גלילה ע"י תרומה מיועדת 

 .HOT שהעבירה קרן

 
  בית חם לנערות בקרית ביאליקב –קורס אפיה  

הוא מקום מפלט לעשרות בית חם לנערות בקרית ביאליק 
בנות בעיר אשר בלעדיו הן היו מסתובבות ברחובות 

בחרה לסייע מותת גלילה . עםוסוטות מחיים נורמטיביי
המטבח של הבית חם  לפעילות בית זה ע"י חידוש וציוד 

את רזי האפייה ותורת קישוט  ומימון קורס אפיה. במהלך הקורס הבנות לומדות
המסורות לצייד את הבנות עוגות לאירועים. הקורס מאפשר למדריכות הבית 
 בכלים מקצועיים אשר יסייעו לעצמאותן הכלכלית.

 

 הרצאות העשרה –בריאות האישה  
עמותת גלילה שמחה להעשיר את הידע ולהעניק מידע 

 ת האישה, סרטן והעצמה. אנו מאמיניםבריאו חשוב בנושא
ח, ויש ללמוד ולדעת על מנת להתמודד עם וכי ידע הוא כ

ת לנשים הרצאועברו הותחלואות החיים. במהלך השנה 
בנושא סרטן והעשרה ביישובי המועצות האזוריות מעלה 

ההרצאות הועברו ע"י רופאים מקצועיים  מטה אשר.יוסף 
 בתחום.

 

 פינת חי –בית ספר קדימה  
וליטוף פינת חי עמותת גלילה מימנה את הקמתה של 

בבית  בבית ספר קדימה לרווחת התלמידים.  החדש
גידול בעלי שבו פרויקט "יחס חיובי לבע"ח" הספר פועל 

אחריות, בגרות,  חיים מכניס שמחה גדולה לבית, מפתח
הפרויקט בוצע  .לזולת ועוד עצמאות , חמלה, אמפתיה

יעה בשיתוף פעולה עם רוטרי המקומי ולרווחת התלמידים כולם. התרומה הג
 מקרן בארה"ב. 
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 רווחה וקהילה
 

 פרויקט הזנה לילדים עולים מאתיופיה 
מאות ילדים עולים מאתיופיה אשר סיימו את קליטתם 
במרכזי הקליטה הגיעו יחד עם משפחותיהם לעיר קריית 

שנים האחרונות. רבות ממשפחות העולים  חמשביאליק ב
מתקשות מאוד להיטמע בחברה הישראלית וזאת בשל 
הפערים הרבים )התרבותיים, המנטאליים, החינוכיים, 
הכלכליים ועוד( כתוצאה מכך אין המשפחות מסוגלות 

עיריית ק.  להתמודד עם הקשיים השונים ולהעניק לילדים את כל צורכיהם.
לילדים אלה ולהציע להם פתרון בשעות אחה"צ ביאליק נרתמה לסייע 

במסגרות החינוך הבלתי פורמאליות אך בשל קשיים תקציביים, נאלצים 
השנה, בשל קיצוצי התקציב  הילדים להסתפק בארוחת צהריים מינימאלית.

לעמוד  הרבים אותן סופגות הרשויות העירוניות, אין באפשרותה של הרשות 
עמותת  ינימום הנדרש והם נזקקו לסיוע.בנטל הכלכלי ולספק אף את המ

אשר רואה את חשיבות הארוחות  גלילה גייסה תרומה מקרן סובל )אנגליה(
ממנת בזכות הסיוע . החמות כדבר בסיסי וחשוב ביותר לבריאותם של הילדים

אשר מגיעים  ילדים עולים  100לכ מסייעתמועדונית חינוכית ו העמותה הזנה ב
וזוכים לארוחת צהריים חמה. לאחריה הם מתפנם לאחר הלימודים למועדונית 

 עשיית שעורי הבית, משחקי חברה ועוד.לשאר הפעילויות :

 
 גרעין משימה במרום הגליל 

בפעילות חברי "גרעין נבו",  תמכה השנהעמותת גלילה 
 .הפועלים למען הקהילה ביישובי המועצה האזורית מרום גליל

בפעילותם במוא"ז מרום הגליל לאחר שנת חברי הגרעין החלו 
 .פרק משימה במסגרת שירותם בנח"ל

לאחר סיום השירות בחר הגרעין להישאר לגור במועצה מתוך 
שליחותם ונכונותם להמשיך לפעול ביישובי המועצה ומתוך 

 .הקשר שנרקם בין המדריכים למקום, לקהילות ולחניכים
, כוז הפעילות בבית החם לנערהרי: הפעילות אשר מתקיימת במסגרת התכנית

גיוס חניכים , פעילות ריכוז נוער במושבים אמירים ופרוד, הפעלת מועצת הנוער
לקורס לקראת הדרכה בנוער העובד והלומד ויציאה לסמינר מד"צים במסגרת 

 .תנועת הנוער
הפעילות למען הקהילה מתקיימת בשיתוף פעולה עם המתנ"ס המקומי ומטרתה 

הקהילה והחברה של בני הנוער במרום הגליל ולרתום גם להעשיר את חיי 
 .אותם לפעילויות נוספות למען התושבים

עמותת גלילה שמחה על שיכלה לסייע לצעירים הערכיים הללו בפעילותם 
 .ליצירת חברה אזרחית טובה יותר
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 ניצולי שואהפסח עם   

 150השנה חגגנו את החג הפסח במלוא שמחה והדר. 
נהריה, מעלות וצפת הגיעו בצהרי יום   מעכו, ניצולי שואה

 Sea גוג את בוא האביב במלוןבחודש אפריל לחשני 

life  בנהריה יחד עם תלמידי תיכון אמירים מכפר ורדים
 .ונציגי עמותת גלילה

האירוע המרגש הוא פעילות נוספת במסגרת פעילותה של עמותת גלילה למען 
 התגייס לאירוע אורגד רונן, מנכ"ל מלוןלניצולי שואה החיים באזורינו. השנה 

Sea Life  בנהריה אשר הפך את ארוחת הצהריים לאירוע בלתי נשכח. האולם
היפיפה, התפריט העשיר והצוות שיצא מגדרו כדי לסייע, להגיש, לעזור 
ולעשות כל שביכולתו להנעים את הזמן היה פנומנלי. האורחים הקשישים כולם 

ולא הפסיקו להתפעל ולהודות. וגם אנחנו לא  שנה ומעלה התרגשו 75בני 
 .יכולנו להפסיק לשבח ולהודות

יחד עם צוות האירועים של המלון התגייסו השנה גם תלמידי תיכון אמירים 
 מכפר ורדים אשר הגיעו עם המורות רבקה לווינגר ופאניה גרינשפאן. 

ם אשר זמרי 2-על החלק האומנותי ניצח אלכסיי יזבקוב אשר הגיע מלווה ב
 .הנעימו את הזמן בשירים ונגינה

בסיום האירוע קיבל כל אחד מהניצולים מענק לחג אשר יסייע ויאפשר לעבור 
 .את תקופת החגים בצורה קלה יותר

עמותת גלילה פועלת כל השנה במגוון פעילויות למען ניצולי השואה כולל קרן 
בנושא שואה סיוע לנזקקים, מפגשים עם ניצולים, תכנית העשרה חינוכית 

היה אירוע שיא של הפעילות  Sea Life וחלוקת תלושים בחגים. האירוע במלון

עמותת ניצולי מחנות הריכוז והגטאות  המתקיימת והתקיים בשיתוף פעולה עם
 .בישראל

 הפדרציה של , PEF קרן, Hot קרן - מארה"ב: זה לפרויקטהנדיבים שותפנו 

Mid Kansan קרן - מאנגליה Sobell מאפשרים לכל הפעילות החשובה הזו ה
 .להתקיים

 

 ניצולי שואהסיוע  בחגים ל 
ניצולי  400כ פעמיים בשנה , בראש השנה ובפסח, עמותת גלילה מסייעת ל

מעכו, נהריה, שלומי, כרמיאל, מעלות, חצור וצפת לעבור את החגים.  שואה
הסיוע מועבר במפגשים 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.  

 
 

 קרן סיוע גליל מערבי 
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עמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן סיוע אזורית 
 .עבור תושבי הגליל המערבי

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

קשישים, ניצולי  ילדים, נוער, הקרן מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית,
 .שואה ומשפחות חד הוריות

 
 קרן סלוויטר לסיוע מטה אשר  

תורם אמריקאי אשר ביקש לייעד את תרומתו בתמיכתו של 
לתושבי יישובי המועצה האזורית מטה אשר, מפעילה עמותת 

המועצה האזורית מטה אשר קרן סיוע גלילה יחד עם נציגי 
 .ייחודית

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 המתאים 

 . למצוקתם וזאת בפיקוח של המועצה האזורית מטה אשר
כל תרומה לטובת הפרויקט יסייע לעוד ועוד משפחות ויחידים שאנו עבורם 

 המוצא האחרון לעזרה. 
 

 Christmas Run    - מועדון אדרנלין ריצה 

אשר נחנך   .Christmas Run מרוץעמותת גלילה תומכת ב
 ומתקיים לאור בקשת הקהל הפך המרוץ למסורת לפני שנה 
 .מידי שנה

"Christmas Run" -  חנוכה  -מרוץ ייחודי לציון חגי האורות
הינו יוזמה ברוכה של מועצת מעיליא בגליל  וחג המולד

המערבי אשר שמה לה למטרה לחבר בין פעילויות ספורט 
תקיים בין סמטאותיה הקסומות של מהמרוץ  .למטרות חברתיות ותרבותיות

חודיים ומידי שנה ימעיליא, כפר נוצרי גלילי ומודרני הרווי באתרים היסטוריים י
לקראת חג המולד מתקשט בעצי אשוח מוארים ובשלל קישוטים ואורות 
צבעוניים ומרהיבים בכל רחבי הכפר, אשר משרים על הכפר אוירה ומראה 

 .קסום ומיוחד עוד יותר
בפאזל האנושי הגלילי בו אנו חיים, המרוץ הינו הזדמנות לחבר אנשים מכל 

ותפת, לא רק לפעילות ספורטיבית חשובה, המגזרים ולהפוך את הריצה המש
 .אלא גם למפגש תרבותי, חברתי, מהנה וחוצה דתות

נוצרים, מוסלמים, דרוזים ויהודים מכל הגילאים ומכל המינים  חדיביום זה 
 . לריצה משותפת לציון חגי האורות ולמען שכנות טובה וקירוב לבבות חוברים

 

 אוכלוסיות מיוחדות

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

הקייטנה היא יוזמה של מתנ"ס מרום  ההורים והמשפחות.
בעלי צרכים מיוחדים ממגוון השתתפו ילדים  קייטנהב הגליל. 

 -מסגרות וברצף של מגבלות: נכויות, מוגבלות אורגנית, מוגבלות שכלית 
. (..התפתחותית )פיגור( ורצף אוטיסטי. )עיוורון, שיתוק מוחין, ניוון שרירים, פיגור

 21עד  3בעלי צרכים מיוחדים בגילאי  95במועצה האזורית מרום הגליל ישנם 
, הנתמכות על ידי שמגיעים ממשפחות מעוטות יכולות 35שנים. מתוכם 

במסגרת הקייטנה אשר הופעלה ברובה ע"י בני  .מחלקת הרווחה במועצה
נוער ומתנדבים מהאזור, נהנו המשתתפים מפעילות אטרקטיבית במתכונת 

בסיומה של הקייטנה נוכל לציין בסיפוק שהושגו כל המטרות  ".קייטנה ניידת"
יוחדים בזמן חופשת מתן מענה להורים לילדים בעלי צרכים מ :אשר הוגדרו

שילוב בעלי צרכים ת, ס הרחיב פעילותו לאוכלוסיות חדשוהמתנ", הקיץ
הרחבת תחומי ההתנדבות עבור , מיוחדים בפעילות המתנ"ס ובקהילה בכלל

והחשוב מכל, הנאה גדולה של הילדים אשר זכו  .בני נוער ומבוגרים באזור
יתית ומהנה אותה לצאת מביתם ומבדידותם לטובת פעילות העשרתית, חווי

 .הובילו בני נוער ממרום הגליל
 

 קשישי שלומי לומדים מחשבים 
שיפצה עמותת גלילה את מרכז היום לקשיש השנה 

הציוד, עלה הצורך   בשלומי. במסגרת השיפוץ ורכישת
בחדר מחשבים על מנת לאפשר לקשישים ללמוד על 

 .התקשורת בעולם המודרני
על העבודה במחשב את הקשישים  מדריכהמורה אשר מגיעה ה מהלך השנב

 וחדר המחשבים החדש נכנס לפעילות אינטנסיבית. 
 ...החיוך על פני הקשישים אומר לנו האם הפרויקט הצליח

עמותת גלילה ממשיכה לסייע לקשישים וניצולי שואה ברחבי הצפון ורואה 
בפעילות במועדון הקשיש בשלומי מקור לגאווה ולשת"פ מוצלח בפעילות 

 .עמותה באזורה
 
 

 שיפוץ והצטיידות
 

 מרכז תיירות כפר מסריק 
מרכז התיירות בכפר מסריק הוקם בקיבוץ כפר מסריק על 

חיי   מנת לאפשר לציבור הרחב ללמוד ולחוות את
הקיבוץ של פעם. ניתן לסייר ב"חצר ראשונים", בצריף 

, סיור פעיל בעקבות 40ובסנדלרייה האותנטית משנות ה
הקיבוצית )אסקר, נעמן, סילורה ודוקרט(  חלוצי התעשייה

מרכז  .מוניו לאמנות ישראלית  וליהנות מסיורי אמנות בגן הפסלים ובגלריית
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וסיורים  התיירות מקיים אירועים אטרקטיביים וסדנאות לקבוצות ולמשפחות
  ר.ייתיים לארגונים, גמלאים ובתי ספחוו

ציוד אור קולי. התרומה עמותת גלילה תרמה למרכז המבקרים בכפר מסריק 
 .התאפשרה בעקבות תרומה מיועדת של חברת מילואות

 

 עמותת גלילה וארגון לתת בפרויקט סיוע לחיים בצפון 
בימים אלה החל פרויקט משותף של עמותת גלילה ותוכנית 
"סיוע לחיים" של ארגון לתת, במסגרתו ישופצו דירות של 

לשפר את איכות ניצולי שואה נזקקים באזור הצפון במטרה 
חייהם ובטיחותם האישית ולענות על צרכים חיוניים הנובעים 

 .ממגבלות הגיל, מצבם הפיזי וצרכיהם המיוחדים
ביצוע עבודות שיפוץ בבתים בהם מתגוררים  יקט:רומטרת הפ

ניצולי שואה, לצורך טיפול במגוון מפגעים, תקלות והזנחה סביבתית, 
יוד משלים. השיפוץ יתמקד בהתאמת באמצעות שיפוצים, אספקה והרכבת צ

. אדם מבוגר בדגש על טיפול במפגעיםבית הניצול לצרכים הסיעודיים של 
 .בטיחותיים ולא במפגעים קוסמטיים

 עבודות השיפוץ כוללות בין היתר

 .בעקבות נזקי הסביבה צביעה, תיקונים ושיקום קירות בטיח ואיטום
 .למקלחוןבין היתר החלפת אמבטיה ת, אינסטלציה וצנר

כגון בניית נקודות חשמל חדשות בגובה ובמיקום הנוח , תיקון ושדרוג חשמל
 .לניצול סיעודי

 ציוד בטיחות וציוד ביתי בסיסי )כולל מכשירי חשמל( אספקה והרכבה של
 ציוד סיעודי )מיטה סיעודית, כיסא למקלחת ועוד( אספקה והרכבה של

 ת.תקולו ריצוף ושיקום רצפות תיקוני
 .בדגש על תיקון במידת האפשר, חלונות ותריסים החלפת
 .מיזוג עבודות

 .עבודות המורכבות ממספר מרכיבים הנ"ל
העיר הראשונה בה החל הפרויקט היא העיר עכו בה כבר החלו עבודות שונות 
במספר דירות של ניצולי שואה. במקביל לעכו מתקיים בימים אלה מיפוי של 

ים של כמה שיותר ניצולי שואה ערים נוספות במטרה לתת מענה לצרכ
המתגוררים בצפון. עמותת גלילה גייסה לפרויקט תרומה מקרן אמריקאית 
ובימים אלה פונה לגורמים נוספים על מנת להיות מסוגלים לתת מענה לכל 

 .ניצול שואה אשר נזקק לסיוע במסגרת פרויקט חשוב זה
 

 הצללה בחצר המשחקים בבית ספר מיתר 
בית ספר לתלמידים עם בעיות נפשיות מורכבות בגילאי הינו בית ספר מיתר 

ילדים מכל אזור הצפון. בית הספר ממוקם  50בבית הספר לומדים כ  .15 - 7

הילדים אשר מגיעים לבית הספר מיתר  על שפת הים במושב בוסתן הגליל.

הילדים הם בעלי אינטליגנציה תקינה. הילדים מופנים בעקבות המלצה  הם

מעבר למאפיינים נפשיים ורגשיים לחלק  ת לאחר ועדת השמה.פסיכיאטרי

רוב הילדים מטופלים תרופתית  מהילדים מאפיינים של לקויות למידה שונות.

הילדים זקוקים לתנאי לימוד מיוחדים בכיתה  ונמצאים במעקב פסיכיאטרי.
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ומחוץ לה ולחצר בית הספר חשיבות גדולה במילוי צרכים אלו . עד השנה 

ילדים לשחק תחת השמש הקופחת דבר שהקשה עליהם רבות נאלצו ה

ולעיתים אף מנע את יציאת בימים החמים. במהלך הקיץ ביקר בבית הספר 

תורם מארה"ב אשר תומך בפעילות הרווחה במועצה האזורית מטה אשר 

 ובסיום הביקור אישר למנהלת בית הספר תרומה אשר יועדה לקירוי החצר.

המועצה האזורית מטה אשר לביצוע העבודות ומיד במהלך חודשי הקיץ דאגה 

עמותת  לאחר החגים חזרו הילדים לשנת לימודים ולחצר פעילות מקורה.

גלילה שמחה להיות שותפה בפרויקט לרווחת ילדי הצפון ומודה בראש וראשונה 

לתורם על תרומתו אשר אפשרה לכך לקרות ולמועצה האזורית מטה אשר על 

 הביצוע.

 

 בבית  ספר גלים כיתת מחשבים 

לבית ספר גלים להקים כיתת  של חברה מסחרית אפשרהמה ותר

 . מעבדה לתמידי בית הספר ולצייד אותה במחשבים חדשים

ספר "גלים" הוא בית ספר אזורי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בית 

הנמצא במתחם החינוכי בקיבוץ עין המפרץ וכפר    12– 6בגילאים 

רבים מהתלמידים אשר מסריק ואליו מגיעים ילדים מרחבי הצפון כולו. 

מסיימים את הלימודים בבית ספר "גלים" חוזרים ומשולבים במסגרת 

החינוך הרגילה, שילוב שלא היה אפשרי ללא הלימודים במסגרת 

ה את הפרויקט בשיתוף עמותת גלילה הקימ הייחודית של "גלים".

המועצה האזורית מטה אשר והצוות המקצועי של בית הספר. שנת 

הלימודים נפתחה כאשר הילדים זוכים לתנאי מעבדה מחשבים חדשים 

 אשר ישפרו ללא ספק את יכולותיהם הלימודיות. 

 תרומה לבית הסיעודי בקיבוץ חניתה  

בבית הסיעודי בקיבוץ תרומה של משפחה מהולנד סייעה לפעילות המתקיימת 
תמש בה לרווחת שחניתה. התרומה הועברה לבית הסיעודי על מנת שיבחר לה

 הקשישים השוכנים במוסד.

 
 תמיכה בחוות קיימא בקיבוץ חוקוק  

עמותת גלילה מצרפת אליה השנה עמיתה חדשה , אפרת נוי שיחד עם 

ווה חבריה הקימה את החווה החקלאית קיימא בקיבוץ חוקוק שבצפון . ח

לתושבי האזור במחירים אשר יוכלו  נמכריםתוצריה האורגניים  חקלאית אשר

להחזיק את החווה ואת העובדים. הגידולים הם גידולים אורגניים עונתיים 

אשר בכל שבוע נקטפים מהשדה, נארזים בבית האריזה המקומי ונמכרים 

 בסלים לתושבי האזור. 
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הביצוע מאתגר יותר, בעיקר כי המטרה  לכאורה רעיון יפה, בריא ופשוט.

אשר נשרו מכל  15-18חינוכית של החווה היא להעסיק בני נוער בגילאים 

מסגרת חינוכית אחרת ואשר מצאו בחווה בית אשר יכול לקלוט אותם. 

בני "הנערים והנערות שעובדים בחווה, עונים על ההגדרה הקשה יותר של 

היא עבורם המוצא לחיים והעבודה החקלאית הקשה  "נוער בסיכון

נורמטיביים. מנהלי החווה , הם גם מטפלים ומטרת העל היא 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.

ום בכל תנאי מזג אוויר ויחד העבודה עצמה היא עבודה קשה בחקלאות, יום י

מתמודדים עם הקשיים אשר הביאו אותם לנשור עובדים ו עם בני הנוער

  ממסגרת לימודים.

של התכנית העסקית עם אפרת על  במסגרת תכנית עמיתי ברן אנו עובדים

ואין ספק שכדי להצליח ולהעמיד את החווה הצפונית על הרגליים, הם החווה 

ילנתרופי, אבל הם בהחלט בדרך הנכונה. אחרי לסיוע פבשלב זה זקוקים 

את ההתלהבות, הלהט והנחישות הן של המדריכים והן של הנערים נו שראי

בחרנו לצרפם לתכנית עמיתי ברן ולתמוך בפעילות והנערות בתכנית, 

 החלוצית והחינוכית.

 


