עמותת

סיכום שנת פעילות ופרויקטים
2018

שותפים יקרים,
שנת  2018הייתה שנת שיא בפעילותה של עמותת גלילה.
העמותה הייתה שותפה ביוזמות ,פרויקטים ושיתופי פעולה אשר
יחד משפרים ומשפיעים על איכות החיים בצפון לטובת שלל
האוכלוסיות המגוונות החיות בו.
כל זה לא יכול היה להתאפשר ללא המסירות ,התמיכה
והשותפות של קבוצה נבחרת של תורמים ,תומכים ,מתנדבים
וחברים יקרים ,שממשיכים לשים מבטחם ביכולת שלנו לחפש
וליישם יוזמות חדשות המייצרות הבדל מוחשי בחייהם של
אנשים רבים .אנו בגלילה ,אסירי תודה על שהתברכנו
בתמיכתכם.
רגע לפני השנה האזרחית החדשה אנו מביאים בפניכם את
סיכום הפעילות לשנת .2018

יעל ברלב – מנכ"לית

עופרה קרסנטי  -יו"ר

עמיתי גלילה ,תכניות ליזמות חברתית
2
אדרנלין  -פסיפס אנושי גלילי  -שרונה שלו-מאייר.
3
דוקו לידרס  -ורד אוסמן.
4
האקדמיה לטניס בגליל  -שאול זוהר.
5
שער לתעשייה – מכללת ארז ,יוסי גימון.
6
מרכז מדע ודעת בשלומי – דר' נילי גל-ים.
7
בית הבוגרים בכפר הנוער "נירים"  -מיכה סימבליסטה.
עלמא-מרכז מחקרי חינוכי לאתגרי הביטחון של ישראל בצפון  -שרית זהבי 8
9
חוות קיימא ,חוקוק  -אפרת נוי.
10
שגרירים של שינוי  -תכנית מנהיגות בגליל  -תמיר קסל.
11
 - We Growיוזמה לנשים עצמאיות בגליל.
12
שת"פ עם ארגון איחוד הצלה.
13
שת"פ "בוחרים גליל"  -היחידה לאקטיביזם חברתי של הסוכנות.
14
תכנית לעובדה ולשומרה  -ארגון השומר החדש.
15
שת"פ "שמחה לילד".
קהילה וחינוכיות
16
חינוך:
16
בית ספר "אמירים".
16
מלגות לסטודנטים במועצה האזורית מטה אשר.
17
בית ספר "גלים" .
18
שיפוץ מועדוניות:
18
שיפוץ  5מועדוניות בצפון.
19
בקהילה:
19
פרויקט "נייקי"  -חלוקת נעלי ספורט לילדים בצפון.
20
עברונט  -כדורשת גליל מערבי.
20
מגרש משחקים בקיבוץ חניתה.
21
פרויקטים לילדים עם צרכים מיוחדים:
21
פעילות כנפיים של קרמבו  -מטה אשר.
21
קייטנת כנפיים  -מרום הגליל.
22
החלק שלי בפאזל  -גליל מזרחי.
23
הגיל השלישי:
23
תמיכה בבית הסיעודי  -קיבוץ חניתה.
23
חידוש המחלקה הגריאטרית בבית החולים פורייה בטבריה.
רווחה
24
קרנות סיוע:
24
קרן סיוע צפון.
24
קרן סלוויטר לסיוע תושבי מטה אשר.
פרויקטים לרווחת ניצולי שואה
25
פרויקט "לתת" למען ניצולי שואה.
25
סיוע בחגים לניצולי שואה.
26
קרן סיוע לניצולי שואה מהצפון.
סיכום

במסגרת פעילות "עמיתי גלילה" משתתפים :שרונה מאייר – בפרויקט
"פסיפס אנושי גלילי" בשת"פ עם מועדון אדרנלין ,ורד אוסמן – בתכנית
דוקו לידרס בשת"פ עם  ,Docu Villageשאול זוהר – בתכניות של
האקדמיה לטניס בגליל ,יוסי גימון – בתכנית "שער לתעשייה" של
מכללת ארז ,נילי גל-ים – בתכניות העשרה של מרכז מדע שלומי ,מיכה
סימבליסטה – בהפעלת בית הבוגרים בכפר הנוער "נירים" ,שרית זהבי
– בהקמת "מרכז עלמא" ,אפרת נוי – בחוות "קיימא" בחוקוק ,תמיר קסל
– בתכנית מנהיגות צעירה וקרן גרינוולד –ביוזמת .WeGrow
בנוסף החלה העמותה בפעילות משותפת עם ארגונים ארציים אשר
מעוניינים היו להרחיב את פעילותם בצפון ולפתח תכניות מתאימות
לצרכים הייחודיים של הפריפריה הצפונית .השת"פ מתקיים עם הארגונים
הבאים :איחוד הצלה ,תכנית בוחרים גליל ,ארגון השומר החדש ועמותת
שמחה לילד.

אדם ואלן ברן במפגש עמיתי גלילה
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יזמות חברתית – עמיתי גלילה

תכנית "עמיתי גלילה" נוסדה לפני כ 6-שנים כיוזמה חברתית של עמותת
גלילה וקרן ברן אשר מטרתה לתמוך ,להעצים ולסייע ליזמים חברתיים
אשר מרכז חייהם ופעילותם בגליל.
התכנית מאתרת ומלווה מקצועית וכלכלית יזמים ומיזמים חברתיים אשר
המכנה המשותף שלהם הוא פועלם למען תושבי הצפון במגוון תחומים:
קהילה ,חברה ,ספורט ,חינוך ,בריאות ועוד.

בשנת  2014ייסדה שרונה שלו-מאייר את מועדון הריצה "אדרנלין".
הרקע החברתי של שרונה ואופייה היזמי הפך את המועדון תוך זמן קצר
לפלטפורמה חברתית המפגישה את הקהילות השונות והמגוונות החיות
בגליל המערבי.
שרונה הצטרפה לתכנית עמיתי גלילה ובנתה על פלטפורמה זו את
תכנית "פסיפס אנושי גלילי" ,תכנית חברתית המפגישה דרך הספורט
את הקהילות השונות בגליל למפגש חברתי ,אישי וקהילתי גם יחד.
המשתתפים בתכנית לומדים להכיר את הדומה והשונה בין היהודים,
דרוזים ,נוצרים ,מוסלמים ,חילוניים ,דתיים ,תושבי כפרים ,עיירות מושבים
וקיבוצים ,הבונים את הפסיפס האנושי הגלילי.
במסגרת היוזמה החברתית אותה מובילה שרונה ,מתקיימים בנוסף
לפעילויות השונות במהלך השנה ,מספר אירועי שיא ,בו נחשף הקהל
הרחב לייחודיות המועדון וביניהם מרוץ " ."Christmas Runזהו מרוץ
קהילתי ענק המתרחש בכפר הנוצרי מעיליה שבגליל המערבי ,בתפר
שבין חג המולד לחנוכה ומסתיים בהפנינג המוני אליו מגיעים אלפים
מתושבי הגליל ומהארץ כולה.
הפעילות החברתית והקהילתית המתקיימת במסגרת יוזמה זו ממנפת
את הרב תרבויות בגליל לרבדים רבים ומשמעותיים אשר מהווים מודל
ודוגמה לכולנו.
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יזמות חברתית – עמיתי גלילה

תכנית – "פסיפס אנושי גלילי"

ורד אוסמן ,בימאית ואשת קולנוע מוכשרת ,מובילה זו השנה השישית את
פרויקט .docu-leaders
פרויקט  docu-leadersהוא פרויקט ייחודי בארץ ,המתקיים במסגרת
המרכז הרב  -תרבותי לפרויקטים תיעודיים .docuvillage -
במסגרת הפרויקט ,נבחרים כ 20-בני נוער מכל רחבי הגליל למטרה
משותפת של יצירת סרטים תיעודיים קצרים המשקפים את עולמם ואת
הנושאים המעסיקים אותם במהלך גיל ההתבגרות .בהמשך ,מוקרנים
הסרטים בבתי הספר ובקהילות השונות ,היוצרים הצעירים נפגשים עם
הקהל ומשתפים אותו בחוויה אותה עברו במהלך יצירת הסרטים.
מטרת הפרויקט ,לאפשר לבני הנוער החיים בפריפריה הצפונית ללמוד
את תחום העשייה הקולנועית התיעודית בצורה מקצועית ולהבין שגם
מתוך הפריפריה יכולים לצמוח אנשי 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
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יזמות חברתית – עמיתי גלילה

תכנית "דוקו לידרס"

שאול זוהר ,מבחירי מאמני הטניס בישראל ,תושב קריית שמונה הוא
המייסד של האקדמיה לטניס בגליל .חזונו של שאול הוא להנגיש ולהנחיל
את הטניס לתושבי הפריפריה ,לא רק כספורט ,אלא כדרך חיים
המלמדת לחינוך וערכים.
כאיש חינוך הוביל השנה שאול במסגרת האקדמיה ,שלוש תכניות ספורט
חברתיות:
 .Iתכנית "ספישל אולימפיקס"  -תכנית טניס ייחודית ,לאיתור ,אימון
והדרכה ארוכת טווח של עשרות תלמידים עם צרכים מיוחדים מבית
הספר "רננים" לחינוך מיוחד בקרית שמונה .מטרת התכנית היא פתיחת
צוהר לעולם הספורט ודרכו לעולמות נוספים.
 .IIקורס מדריכי טניס במכללת "אוהלו" במטרה להכשיר את הדור
הבא של מאמני הטניס באזור המשווע לכוח אדם מקצועי בתחום.
 .IIIתכנית "דרך הטניס" למנהיגות לנוער ,שפעלה בנחייתו בבית הספר
האזורי בכפר גלעדי שבגליל העליון.
פעילותו של שאול למען תושבי הגליל המזרחי זוכה להערכה רבה ע"י
גורמים שונים ויחד עם תמיכתם ,תגדל הפעילות ותתרחב למקומות
נוספים בצפון.
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יזמות חברתית – עמיתי גלילה

האקדמיה לטניס בגליל

תכנית "שער לתעשייה" אותה מוביל מנכ"ל מכללת "ארז" ,יוסי גימון,
הצטרפה לתכנית עמיתי גלילה לפני כשלוש שנים.
ביסודה של התכנית עומד הרעיון שככול שבני נוער ,צעירים ואוכלוסיות
אשר אינן בשוק העבודה יחשפו לעולם התעשייה בגליל מוקדם יותר ,כך
יגבר הסיכוי שהם יפנו לשוק זה כאשר יחפשו עבודה.
כאשר זה יקרה ,יינתן מענה לשני צרכים משמעותיים :מחד הצורך
התעסוקתי ,ומצד שני הצורך של התעשייה בידיים עובדות.
יכולותיו של יוסי כמנהל וכאיש חזון מאפשרים לתכנית אשר החלה
במספר בודד של קורסים להתפתח ,להפיק לקחים מהמודל הראשוני
ולהפוך לתכנית אטרקטיבית ,אשר לא רק מגדילה את מספר
המשתתפים מידי שנה ,אלא גם מקבלת פידבקים חיוביים ממפעלי
התעשייה בצפון אשר שמחים לקחת בה חלק.
הצלחת התכנית נמדדת במספר האנשים אשר החלו לעבוד בתעשייה,
כוח אדם שלא היה מגיע לתחום ללא החשיפה והידע אותו רכש
בממסגרת הפרויקט.
יחד עם זאת ברור לכולם שאת הפירות המשמעותיים יותר של ההצלחה
נוכל למדוד תוך מספר שנים כאשר האוכלוסייה הצעירה והמשמעותית
הנחשפת לתכנית היום ,תגיע לגיל בו תוכל להצטרף לכוח העבודה
הקבוע.
הפרויקט מייצר שיתופי פעולה עם גורמים נוספים כגון מכינות קדם
צבאיות ,לשכות רווחה ,בנות שירות לאומי ,מגמות עיצוב תעשייתי בבתי
ספר מקצועיים בצפון ,כפרי נוער ועוד.
במקביל מתרחב הקשר עם מפעלי תעשייה בצפון על מנת ללמוד את
צרכיהם ואת האופן הטוב ביותר בו ניתן לחשוף את עולמם בפני קהלי
היעד השונים.

.
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יזמות חברתית – עמיתי גלילה

תכנית "שער לתעשייה"

ד"ר נילי גל ים ,מנהלת מרכז המדע והדעת בשלומי חברה בתכנית
"עמיתי גלילה" מיום הקמת התכנית.
במסגרת היוזמות החברתיות בחרה נילי לקדם פרויקטים למען בני
הנוער אשר יבנו את דור העתיד של המנהיגות הצפונית.
הראשון שביניהם הוא תכנית המצטיינים:
למעלה מ 80-ילדים משלומי ,נהריה ,מעלות ,הקיבוצים והמושבים באזור
הגליל המערבי למדו השנה במרכז למצוינים אשר במרכז המדע ודעת
בשלומי .הילדים מגיעים בשעות אחר הצהריים למרכז ולומדים במסגרת
קבוצתית מספר מגוון של קורסים :אקולוגיה ,כתיבה מדע בדיוני ,כלכלה,
לוגיקה ,יזמות ,משפטים ואומנות .הפעילות במרכז יוצרת לילדים חבילת
העשרה המפתחת את מחשבתם וחושפת אותם לתחומים אותם לא היו
זוכים ללמוד בשום מסגרת אחרת.
היוזמה השנייה של ד"ר גל ים ' -מטיילים בגליל' ,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 .התכנית היא תכנית אזורית לבוגרים
ממספר מרכזי 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.
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תכניות למחוננים ולמצטיינים  -מרכז מדע בשלומי

מיכה סימבליסטה ,מנהל כפר הנוער "נירים" אשר בבוסתן הגליל ,ייסד
במסגרת היוזמה החברתית אותה הוא מקדם את "בית הבוגרים".
כמנהל כפר נוער יחיד במינו ,החזון של מנהל הכפר הוא אשר דוחף את
בני הנוער השוהים בכפר לכיוון של מצוינות והשגת המטרות והיעדים
הגבוהים אותם הוא מציב להם .בני הנוער אשר מגיעים ל"נירים" כצעד
האחרון בצו בית משפט ,פוגשים בכפר צוות מסור שממוקד יחד איתם
בניצול הסיכוי האחרון שלהם לחיים נורמטיביים.
במהלך השנים בכפר מסיימים בני הנוער את לימודיהם עם תעודת
בגרות ומתגייסים לשרות משמעותי בצה"ל .בשלב זה מסתיימת התמיכה
הממשלתית והנערים והנערות הופכים "לעצמאיים".
הצורך אשר עלה במהלך השנים הוא לספק לבוגרי הכפר ,לחיילים אשר
מתגייסים ואף למשתחררים בתום השרות ,בית לחזור אליו.
עמותת גלילה בחרה לסייע למיכה בחזונו להקמת "בית בוגרים" ,בית
שיאפשר לבוגרי הכפר מקום בטוח לחזור אליו ויהווה בעבורם גשר עד
להשתלבות מלאה ונורמטיבית בחברה כאזרחים מין השורה .בית
הבוגרים הוא הצעד האחרון במסע הארוך מחיי פשע לחיים נורמטיביים
של אזרחים תורמים לחברה .תמיכת העמותה בפעילות בית הבוגרים
מאפשרת לעשרות בוגרים להשלים את המסע בצורה מיטבית ולצאת
לחיים כשארגז הכלים שלהם מלא בכל הדרוש להם להשתלבות
נורמטיבית בחברה.

~~7

יזמות חברתית – עמיתי גלילה

בית הבוגרים בכפר הנוער "נירים"

סא"ל במיל' שרית זהבי ,הצטרפה אל תכנית עמיתי גלילה בשנת ,2015
כיזמית חברתית בתחום ה"הסברה" וקידום הגליל ,בפני קבוצות ,יחידים
ומובילי דעה בישראל ובחו"ל.
במסגרת פעילותה לקידום מערך ההסברה בצפון מובילה שרית קבוצות,
משלחות ויחידים מהארץ ומחו"ל למסע מרתק של הסברה ולימוד החיים
מעברו השני של הגבול הצפוני .שרית סא"ל במיל' יוצאת חטיבת המחקר
באגף מודיעין ובפיקוד הצפון ,מעבירה את המשתתפים חוויה מעשירה
הממחישה לשומעים את האתגרים העומדים בפני תושבי הצפון במציאות
המורכבת בה אנו חיים.
בסיוע ובליווי תכנית עמיתי גלילה ,הקימה שרית ,בשנת  ,2017את
"עלמא  -מרכז מחקרי חינוכי לאתגרי הביטחון של ישראל בצפון" ,באזור
התעשייה תפן.
המרכז גייס לשורותיו חוקרים ודוברים נוספים אשר יחד מהווים מוקד
משיכה למאות ואלפים של קבוצות  ,VIPבני נוער ,אנשי תקשורת זרה,
קבוצות מנהיגות ומובילי דעה מחו"ל ,אשר לומדים על אתגרי הצפון של
ישראל בגבולותיה הצפוניים והסוערים ממקור מהימן ומנוקדת מבט שונה
ואטרקטיבית.
מרכז "עלמא" מספק סיורים על גבול הצפון במספר נק' גבול ובנוסף
מקיים הרצאות ופעילות במרכז המחקר שבתפן .בחלק מפעילותו מארח
המרכז פאנלים בהם משתתפים אנשי מפתח מהגליל המאפשרים חשיפה
ולימוד על הפסיפס האנושי הגלילי מאנשי השטח תוך קיום דיאלוג ישיר,
מלמד ומרתק.
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עלמא מרכז מחקרי חינוכי ,לאתגרי הביטחון של ישראל בצפון

אפרת נוי מקיבוץ חוקוק הקימה יחד עם חבריה החווה החקלאית "קיימא"
בקיבוץ חוקוק שבצפון.
חוות "קיימא" היא חווה חקלאית אשר תוצריה האורגניים נמכרים לתושבי
האזור במחירים אשר יוכלו בעתיד להחזיק את החווה ואת העובדים.
הגידולים הם גידולים אורגניים עונתיים אשר בכל שבוע נקטפים מהשדה,
נארזים בבית האריזה המקומי ונמכרים בסלים לתושבי האזור.
לכאורה רעיון יפה ,בריא ופשוט .הביצוע מאתגר יותר ,בעיקר כי המטרה
חינוכית של החווה היא להעסיק בני נוער בגילאים  15-18אשר נשרו
מכל מסגרת חינוכית אחרת ואשר מצאו בחווה בית אשר יכול לקלוט
אותם .הנערים והנערות שעובדים בחווה ,עונים על ההגדרה הקשה
ביותר של "בני נוער בסיכון" והעבודה החקלאית הקשה היא עבורם
המוצא האחרון לחיים נורמטיביים .מנהלי החווה ,הם גם מטפלים
בהכשרתם ומטרת העל היא ,לאפשר לבני הנוער הללו לעבוד בחווה
לתקופה שאחריה הם יוכלו למצוא את דרכם לחיים נורמטיביים יותר,
לא ינשרו ממסגרת החינוך ויתגייסו בסופו של דבר לצבא .העבודה עצמה
היא עבודה קשה בחקלאות ,יום יום בכל תנאי מזג אוויר עובדים יחד
המדריכים והחניכים ומתמודדים עם הקשיים אשר הביאו אותם לנשור
ממסגרת לימודים.
במסגרת תכנית עמיתי גלילה אנו עובדים עם אפרת גם על התכנית
העסקית של החווה ואין ספק שכדי להצליח ולהעמיד את החווה הצפונית
על הרגליים ,הם זקוקים בשלב זה לסיוע פילנתרופי ,אבל הם בהחלט
בדרך הנכונה.
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"חוות קיימא" בחוקוק  -חווה חינוכית אורגנית

תכנית "שגרירים של שינוי" אותה יזם וניהל תמיר קסל – מחנך ויזם
חברתי מכפר ורדים .נתמכה השנה ע"י התכנית העמיתים במסגרת
התמיכה בתכניות מנהיגות אזוריות .בוגרי התכנית ,אשר עמדו בכל
התחייבויותיהם ,זכו להשתתף בסמינר C.A.T.S
).(Children as Actors for Transforming Society
סמינר המנהיגות מיועד לצעירים ומבוגרים מכל העולם אשר רוצים
לחולל שינוי בחברה בה הם חיים דרך פעילות התנדבותית בקהילה.
תכנית "שגרירים של שינוי" כללה מפגשים חווייתיים ולימודיים בהם למדו
המשתתפים כיצד לעמוד מול קהל ,כיצד להעביר הרצאה באנגלית ,כיצד
להציג את ישראל בעולם וכיצד להציג את הגליל ואת עצמם בפורומים
בינלאומיים.
המפגשים כללו סיורים בגבול הצפון ,הכרת הסוגיות הבוערות
באקטואליה והכנת תיקי משימה להצגה בפני קהל רב שאינו מכיר את
ישראל.
בגמר התכנית נסעו המשתתפים לייצג את ישראל בסמינר ,CATS
שמתקיים זו השנה השישית בשוויץ .במסגרת הסמינר בו השתתפו מאות
צעירים ומבוגרים מכל העולם ,השתתפו הנציגים הישראלים במגוון
סדנאות ,פעילויות וקבוצות דיון אשר דנו בשאלות מהותיות כגון" :כיצד
ניתן לפתור את בעיית הרעב העולמי" .בני הנוער חזרו עמוסי חוויות
ורשמים ובעיקר יצגו את ישראל והגליל בכבוד.
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שגרירים של שינוי – תכנית מנהיגות בגליל

 We growהינו מיזם חברתי חדש ורענן שנולד על מנת לשנות את
המציאות הקיימת בתחום הנטוורקינג בגליל המערבי ולאפשר יצירת
ופיתוח קשר מעשי ,אישי ,פרודוקטיבי ואיכותי בין נשות מקצוע ועצמאיות
בגליל המערבי והסביבה.
מיזם  We Growהוא פלטפורמה אינטרנטית המאגדת תחת קורת גג
אחת נשים עצמאיות ובעלות עסקים מאזור הגליל המערבי ומאפשרת
להן להתחבר האחת אל השנייה בקלות וביעילות דרך אתר אינטרנט
לצורך קידום העסק שלהן .דרך האתר יכולות הנשים להכיר וללמוד את
עבודתן האחת של השנייה ,לקבוע פגישות אישיות ,ליצור שיתופי פעולה
בן משרדים ,לקיים מפגשי סיעור מוחות ,מפגשי תוכן ועוד .בנוסף
מאפשרת הפלטפורמה יצירת קהילה אשר פועלת יחדיו על מנת לקדם
ולהעשיר את עולם העצמאיות הגלילי.
אל הפלטפורמה הקיימת רשומות היום למעלה מ  700נשים אשר החליטו
לקדם את העסק שלהם בצורה חדשנית ,יעילה ובגובה העיניים.
עמותת גלילה בחרה לסייע לפרויקט חברתי זה ורואה בו את הדרך
הנכונה להשפיע על איכות חיי הנשים העצמאיות בגליל המערבי אשר
יזכו ל"אכסניה" אשר תעניק להן הדרכה ,תמיכה ,ליווי והכוונה בגובה
העיניים וזאת במטרה אחת ,לסייע להן להגשים את יעודן המקצועי
והכלכלי.
עמותת גלילה מאמינה שיוזמה מסוג זה ככל שתגדל ותתפתח תסייע
באופן משמעותי לנשות הגליל העצמאיות בבניית קהילה מקצועית,
ערכית ויצרנית .הרחבת הפעילות תמנף את העסקים הקטנים בגליל
ותשפר את איכות החיים של השותפות במיזם באופן משמעותי.

~ ~ 11

יזמות חברתית – עמיתי גלילה

We Grow

עמותת גלילה החלה השנה בשיתוף פעולה עם ארגון "איחוד הצלה"
במטרה להגביר את הפעילות מצילת החיים של הארגון באזור הגליל.
במסגרת שיתוף הפעולה ,פתח "איחוד הצלה" ,במימון עמותת גלילה,
קורס מתנדבים אשר נקלטים בארגון ומצטרפים לצוות החובשים מצילי
החיים בגליל.
קורס החובשים האורך כ 180-שעות וכולל שעות הדרכה פרונטליות,
התנסות בשטח ,התנסות במענה טלפוני ,קורס עזרה ראשונה,
התלמודיות במתן מענה ברפואת חירום עד הגעת האמבולנס ו/או צוותי
הטיפול ,הוא קורס שמפריד בין חיים למוות.
היעד של איחוד הצלה הוא להגיע לפצוע/נפגע עד כ 90-שניות מרגע
קבלת הקריאה וזאת על מנת להגדיל את הסיכוי להצלת חיים .באזור
הפריפריה זוהי הצבת יעד שאפתני ביותר ,בעיקר עקב החוסר
במתנדבים מקצועיים.
הקורס שנפתח בגליל מסייע להגיע ליעד זה .בוגרי הקורס שעברו מיונים
קפדניים ,מצטרפים לכוח האדם המופלא של איחוד הצלה אשר תורם
משמעותית לאיכות חיי תושבי הצפון.
בנוסף רכשה העמותה אופנועבוס ,המצויד בכל ציוד החרום ,אשר
מאפשר למתנדבים להגיע ליעד במהרה.
עמותת גלילה תמשיך בשיתוף הפעולה עם הארגון ומברכת על
פעילותם החשובה כל כך.
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איחוד הצלה

תכנית "בוחרים גליל" הינה תכנית ייחודית אשר נולדה כתוצאה ממחסור
הולך וגדל ברופאים הבוחרים להשתלב במערכות הבריאות בצפון
הארץ .התוכנית מכשירה סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות ללימודיהם
ומאפשרת להם סטאז' בבתי החולים בצפון הארץ לצד השתלבות
במיזמים חברתיים.
אל התוכנית מצטרפים סטודנטים לרפואה המגיעים מכל רחבי הארץ
ומכל המגזרים על מנת ללמוד בפקולטה לרפואה בצפת .התוכנית
מייצרת לסטודנטים מערכת תומכת ומגבשת ,במטרה לגבש את
הקבוצה לכדי קהילה של רופאים צעירים אשר יבחרו להישאר בגליל
עם סיום לימודיהם.
התוכנית חושפת בפני הרופאים העתידיים את האפשרויות הרבות
שקיימות בגליל ,עוזרת לבטל סטיגמות קיימות ולחבר את הסטודנטים
לגליל בעזרת עשייה חברתית ויזמות אישית וקבוצתית .בנוסף תורמת
התכנית להתפתחות האישית והמקצועית של הסטודנטים.
במסגרת תמיכת של עמותת גלילה בתכניות וביזמים חברתיים ,בחרה
העמותה לחבור לעוסקים במלאכה ולהיות שותפה במימון התכנית
הכולל מלגות לסטודנטים השותפים בה ובמימון היוזמות החברתיות אותן
מובילים הסטודנטים במסגרת התכנית.
מטרות תכנית "בוחרים גליל" אותה יזמה המחלקה לאקטיביזם חברתי
של הסוכנות היהודית ,זהות ביעדן למטרות אותן הציבה לעצמה עמותת
גלילה ואנו שמחים על השותפות הנרקמת בין ארגונים שונים הפועלים
כולם לשיפור איכות החיים של תושבי הצפון ופיתוח הקהילה.
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תכנית "בוחרים גליל"

 219קבוצות הכוללות  7,092מתנדבים הגיעו בשנת הפעילות של 2017-
 18להתנדב בחוות החקלאיות השונות בגליל.
תכנית ההתנדבות החקלאית המיועדת לבתי ספר בצפון ,היא יוזמה
משותפת של עמותת "גלילה" וארגון "השומר החדש" במטרה לחשוף
את פעילות הארגון לתלמידי בתי הספר בצפון ,לעודד אותם להכיר את
החקלאות המתקיימת באזור בו הם גרים ובמקביל לסייע לחקלאי הגליל
המשוועים לידיים עובדות.
ימי ההתנדבות הם הצלחה גדולה הן ערכית ,הן חינוכית והן מעשית .בני
הנוער החיים בצפון ,לומדים להכיר את ענף החקלאות ,את תפקידו,
חשיבותו ומשמעותו לחיי כולנו ובמקביל חקלאי הגליל ,למדו להבין שהם
אינם לבד במערכה ושהדור החדש שגדל באזורם מוכן להתגייס ולעזור
במשימה הלאומית החשובה.
בנוסף תמכה השנה העמותה ,בגרעין ההתיישבות של ארגון "השומר
החדש" בקיבוץ "מנרה" ,ישוב גדר אשר היה במשבר כ"א והתיישבות,
זאת עד הגעת המתיישבים הצעירים שסייעו בעבודה החקלאית
ובהחייאת חיי הקיבוץ שגוועו.
לנו אנשי "גלילה" נותר רק להודות לארגון "השומר החדש" על שיתוף
הפעולה המבורך ועל עשיתם למען הצפון ולמען המדינה.
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תכנית "לעובדה ולשמרה"

ארגון "שמחה לילד" פועל בבתי החולים בישראל למען ילדים
המאושפזים לתקופות ארוכות במטרה להקל ולו במעט את הנטל על
המשפחה ולהקל על סבלם של הילדים.
אלי קלרמן ,מנכ"ל הארגון נענה לבקשה לשיתוף פעולה בין הארגונים
אשר במסגרתו הגיעה פעילותה של "שמחה לילד" גם לבתי החולים
בצפון.
פעילות "שמחה לילד" בבתי החולים "גליל מערבי" בנהרייה ו"זיו" בצפת
כוללת פעילות אינטנסיבית של מתנדבים ובנות שירות אשר מלווים את
הילדים המאושפזים לתקופות ארוכות מספר פעמים בשבוע .בנוסף
עורכים המתנדבים האנרגטיים אירועים שונים כולל מסיבות בחגים,
טיולים מאורגנים וימי כייף ועוד כהנה וכהנה הפעלות אשר צובעים את
הימים בבית החולים בקשת פעילויות המסיתות את הדעת לכיוונים
משמחים יותר.
הסיסמא של שמחה לילד היא" :יחד נחליף כאב בחיוך" ,עמותת גלילה
גאה על שותפות זו ותמשיך לפעול לקידום מטרה זו ולמען ילדי הצפון
ומשפחותיהם.
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יזמות חברתית – עמיתי גלילה

שמחה לילד  -בבתי החולים "גליל מערבי" ו"זיו" בצפת

בית הספר אמירים ,התחדש השנה בפינת אנגלית חדשה .פינת הישיבה
המזמינה ,עוצבה ונבנתה עפ"י צרכי התלמידים וצוידה בספרים בשפה
האנגלית במגוון נושאים ותחומים .תלמידי בית הספר מוזמנים לשבת
בפינה הנעימה בשעות החלון והפנאי שלהם ,לקרוא ספר מעניין תוך
שהם מעשירים בהזדמנות זו את שפת האנגלית שלהם.
הפינה נבנתה בתרומה של תורם ייעודי מארה"ב.

מלגות לסטודנטים במועצה האזורית מטה אשר
מרכז הצעירים של המועצה האזורית מטה-אשר ,חילק בשנת הלימודים
החולפת מלגות לסטודנטים מיישובי המועצה.
התרומה הוענקה ע"י תורם אמריקאי אשר רואה בתושבי המועצה
האזורית של מטה אשר את הביטוי לישראל היפה והציונית ומוקיר את
תרומתם של הישובים לפיתוחה של הפריפריה הצפונית.
עמותת גלילה שמחה על הזכות לסייע לסטודנטים מהפריפריה להעשיר
את השכלתם ,דבר אשר לא היה מתאפשר ללא הסיוע של קרן סלוויטר-
רזניק ותרומתה למען תושבי הצפון.

~ ~ 16

קהילה וחינוכיות

בית ספר אמירים

בית ספר "גלים" הוא בי"ס אזורי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים
 .12 – 6הצלחתו של בית הספר היא בכך שרבים מהתלמידים חוזרים
ומשולבים במסגרת החינוך הרגילה ,שילוב שלא היה אפשרי ללא
הלימודים במסגרת הייחודית של "גלים".
עמותת גלילה מסייעת לבית הספר "גלים" מזה מספר שנים בפרויקטים
שונים .השנה רכשנו לילדי "גלים" טאבלטים חדשים אשר אפשרו את
שדרוג שיטת ההוראה ,שדרגנו את פינת הליטוף ותרמנו לחידוש חדרי
טיפול לילדים.
התרומות השונות לבית הספר מאפשרות למנהל החינוכי של בית הספר
לייצר תכנית לימודים חדשניות ומותאמות בצורה אופטימלית לצרכי
הילדים ואשר מטיבות עם הילדים והצוות כאחד.

~ ~ 17
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בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים " -גלים"

עמותת גלילה משפצת ומציידת מזה שנים מועדוניות מסוג זה ברחבי
הצפון ,במטרה להפוך את הבית החם למזמין ונעים .השנה שיפצה
העמותה כ  5מועדוניות ביישובים שונים בצפון.

מטה אשר

שלומי

קריית ביאליק

מעלות
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מועדונית לילדים בסיכון היא הבית החם והבטוח לכ 15-20-ילדים
בגילאים  6-12אשר מגיעים אליה כל יום לאחר הלימודים  ,פשוט כי אין
להם מקום אחר טוב יותר לחזור אליו....
במועדונית הם מקבלים ארוחת צהריים חמה ,חיבוק שחסר ומבלים בה
את שעות אחר הצהריים עם הצוות המסור עד שעות הערב .מחלקות
הרווחה והעובדים הסוציאליים מפעילים את המועדוניות במשאבים
מצומצמים ביותר והעליבות של המבנים מאפילה על החום והאהבה
שמרעיף הצוות המסור על הילדים.

תרומה מקסימה של ילד בר המצווה הולידה פרויקט מרגש ממנו נהנו
מאות ילדים בצפון.
ג'יימי חגג השנה בר מצוה ,במסגרת פרויקט בר המצווה שלו גייס ג'יימי
מהמשפחה והאורחים תרומה והחליט לתרום לילדים ממשפחות קשות
יום תושבי הצפון ,נעלי ספורט של חברת  Nikeאותה הוא אוהב.
חברת  Nikeהעולמית נרתמה לפרויקט ודרך Nike EMEA Jordan Brand
הכפילה את תרומתו של ג'יימי והעבירו לגלילה תרומה של מאות זוגות
של נעלי ספורט לילדים.
שרונה שלו-מאייר ,יזמית חברתית בתכנית "עמיתי גלילה" ,מינפה את
הפרויקט ויזמה יחד עם הפעילים בפרויקט פעילות מהנה אשר בסיומה
קיבלו הילדים את הנעליים הנכספות.
התוצאה הייתה שמאות ילדים בבתי ספר מיוחדים  ,במועדוניות לילדים
בסיכון ,בכפרי נוער ,בבתים חמים ובמרכזים שונים בצפון כולו ,זכו
לפעילות מהנה ולמתנה עליה לא חלמו.
יוזמה של ילד אחד ,העשירה את עולמם של מאות אחרים .גלילה מודה
לג'יימי על הרעיון הנפלא ועל התרומה המבורכת למען ילדי הצפון.
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פרויקט "נייקי"  -חלוקת נעלי ספורט לילדים נזקקים בצפון

קבוצת כדור הרשת של קיבוץ עברון שבמועצה האזורית "מטה אשר",
גייסה תרומה אשר אפשרה את פעילותה במהלך השנה והשתתפותה
בטורנירים ארציים .פעילות מאמאנט היא פעילות ספורטיבית לאימהות,
אשר מאפשרת להם מלבד הספורט ,גם פלטפורמה למפגש חברתי
מהנה אשר מחזיר
אותם לרגע לחיים
נטולי עול ואחריות
משפחתית.
עמותת גלילה
תמכה בפעילות זו
במסגרת מטרותיה
לחיזוק הקהילה
הצפונית.

מגרש משחקים חניתה
קיבוץ חניתה אשר חגג השנה  80שנה להיווסדו ,קלט בשנים האחרונות
משפחות צעירות רבות .המשפחות הצעירות שבאו לגור בקיבוץ המרוחק
הגדילו את מספר התושבים הצעירים של הקיבוץ ואיתם גדלו גם
הצרכים השונים של הקהילה המתפתחת .עמותת גלילה גייסה תרומה
מתורם אמריקאי שלא רק תרם גן משחקים יפיפה במרכז הקיבוץ ,אלא
גם חיבר את קהילת  Jackson Holeמארה"ב אל הקיבוץ ובימים אלה
מתפתחת שותפות אמת בין  2הקהילות .התרומה שניתנה לטובת הקיבוץ
שימשה לשיפוץ ושדרוג רחבת המשחקים של הקיבוץ ובנוסף קיבלו ילדי
הקיבוץ שלל משחקי קיץ לבריכה על מנת שינעימו להם את ימי הקיץ
החמים.
תרומתנו לקיבוץ
חניתה ולמשפחות
הצעירות היא
תרומה לציונות
הגלילית אשר
מבינה את חשיבות
ההתיישבות
בישובים צמודי
גדר והאתגרים
העומדים בפניה.
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עברונט

גם השנה עמותת גלילה משתפת פעולה עם ארגון "כנפיים של קרמבו"
בפעילות המתקיימת ביישובי המועצה האזורית "מטה אשר"" .כנפיים של
קרמבו" הינה תנועת נוער ,מובילת שינוי חברתי ,הראשונה והיחידה
מסוגה בעולם ,לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים .התנועה מקיימת
פעילות חברתית-חינוכית ,בלתי פורמאלית ,לילדים רבי נכויות (מגבלות
פיזיות /קוגניטיביות /מרחביות /חושיות /תקשורתיות) ונותנת מענה
לצרכים החברתיים שלהם .הפעולות המועברות בתנועה עוסקות
בנושאים שעל סדר יומה של החברה הישראלית והחברה האוניברסאלית
ובנוסף מתקיימות פעילויות של תרומה לקהילה .עמותת גלילה רואה
בשיתוף פעולה זה ביטוי לתרומה למען תושבי הצפון ושיפור איכות החיים
של ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים החיים בקרבנו.

קייטנת כנפיים
כ 35-ילדים בעלי צרכים מיוחדים ממגוון מסגרות וברצף של מגבלות
השתתפו גם השנה בקייטנת "כנפיים" שהתקיימה עבור ילדי המועצה
האזורית מרום הגליל .הקייטנה שהתקיימה בשיתוף ובניהול מתנ"ס מרום
הגליל אפשרה לילדים לצאת ולבלות במסגרת חינוכית ,מהנה ,שונה
ומשחררת ואפשרה למשפחות מנוחה מהטיפול האין סופי בעיקר בימי הקיץ
הארוכים .הקייטנה אשר הופעלה ברובה ע"י בני נוער ומתנדבים כללה
פעילות אטרקטיבית במתכונת "קייטנה ניידת" ובילוי בשלל אתרי כייף
ונופש ברחבי הצפון.
עמותת גלילה שמחה על האפשרות להיות שותפה ליוזמה חברתית חשובה
זו ומודה לקרן  H.O.Tהאמריקאית בלעדיה לא הייתה הקייטנה מתקיימת.
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כנפיים של קרמבו

מחנה קיץ נוסף לו היינו שותפים השנה לבעלי צרכים מיוחדים היה "החלק
שלי בפאזל".
מחנה הקיץ הוא פרויקט מיוחד בו משולבים בני נוער הבאים מעולמות
שונים במטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בכל נער ונערה.
השבוע המקסים אשר מתקיים בכפר נהר הירדן יצר חוויה יוצאת דופן
לאוכלוסיות שנדחקו לשוליים ואינם "מרגישים שייכים".
השילוב בין האוכלוסיות של נוער בסיכון לבין נוער עם צרכים מיוחדים יחד
עם המודל החינוכי של "החלק שלי בפאזל" ,מפתחים תחושת מסוגלות,
קבלה וביטחון עצמי לצד הנאה ויציאה מהשגרה.
עמותת גליה שמחה על האפשרות לסייע למיזם כה ערכי וחשוב אשר
מתקיים אצלנו בגליל.
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מחנה קיץ החלק שלי בפאזל

תרומה ייעודית של משפחה מהולנד מסייעת לפעילות המתקיימת בבית
חניתה.
בקיבוץ
הסיעודי
לבית
הועברה
התרומה
הסיעודי על מנת שתשמש
לרווחת הקשישים השוכנים
במוסד.
הסיעודי
לבית
התרומה
בחניתה היא דרכה של גלילה
לסייע גם לבני הגיל הרביעי
החיים בצפון.

חידוש המחלקה הגריאטרית בבית החולים פורייה בטבריה
עמותת גלילה תמכה ביוזמות חברתיות של סטודנטים לרפואה במסגרת
תכנית "בוחרים גליל" של הסוכנות היהודית והמשרד לפיתוח הנגב
והגליל.
במסגרת התכנית מקבלים הסטודנטים מלגה בעבור קידום יוזמה
חברתית כאשר מטרת הפרויקט היא לקרב בין הקהילה לסטודנטים על
מנת למשוך את הרופאים הצעירים לפתח קריירה בפריפריה.
אחת הסטודנטיות החליטה לשפר את הנראות הקודרת של המחלקה
הגריאטרית בבית החולים פורייה .היא גייסה שותפים מצוות בית החולים
ואת כל מי שיכלה על מנת ליזום את השינוי.
עמותת גלילה הצטרפה במימון החלקים להם לא השיגה תקציב או
תרומה והתוצאה לא אחרה לבוא .המחלקה נצבעה ,חודשה ,ולבשה
פנים רעננות ושמחות יותר.
אז אם יוצא לכם להגיע לבית החולים פורייה (בנסיבות טובות ,אמן),
תדעו לכם
שהמחלקה
הגריאטרית הרעננה
והיפה שחודשה ,היא
פרי יוזמה של
סטודנטית אחת
שהחליטה לחשוב
קצת אחרת.
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בית סיעודי חניתה

עמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן סיוע אזורית עבור תושבי
הגליל המערבי.
הבקשות מועברות ע"י מחלקות הרווחה פעם בחודש לאישור וועדת סיוע
של הקרן ,הפועלת בהתנדבות.
הקרן מסייעת מידי שנה לעשרות משפחות במצוקה כלכלית ,ילדים ,נוער,
קשישים ,ומשפחות חד הוריות.

קרן סלוויטר לסיוע תושבי מטה אשר
בתמיכתו של תורם אמריקאי אשר ביקש לייעד את תרומתו לתושבי
יישובי המועצה האזורית מטה אשר ,מפעילה עמותת גלילה יחד עם נציגי
המועצה האזורית קרן סיוע ייחודית.
הקרן מנוהלת ע"י ועדה של מתנדבים ,בעלי מקצוע בתחום הרווחה,
ולאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר למענה,
ועמידה בקריטריונים  ,יכולים תושבי הרשות לקבל את הסיוע הנדרש
וזאת בפיקוח מח' הרווחה של מטה אשר.
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קרן סיוע צפון

למעלה מ 300-דירות של ניצולי שואה שופצו וצוידו במסגרת פרויקט
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 חיים,
קריית אתא ,קריית ים ושלומי .ביצענו תיקונים ,התאמות ,התקנת ציוד
בטיחות ,רכשנו מזגנים מקררים ,תנורים ,מיטות ,כיסאות מקלחת וכל מה
שנדרש על מנת להפוך את דירות הניצולים למקום בו ניתן לחיות בכבוד
ובבטיחות .אנו נמשיך עם פרויקט זה גם בשנים הבאות ונשתדל לסייע
לכל ניצול אשר זקוק לעזרתנו.

הנגשת כניסה לבית – לקשיש ערירי

התקנת אמצעי בטיחות למקלחת

סיוע בחגים לניצולי שואה
גם השנה כמידי שנה ,בראש השנה ובפסח ,עמותת גלילה סייעה כלכלית
למאות ניצולי שואה מעכו ,נהריה ,שלומי ,כרמיאל ,מעלות ,חצור וצפת
בתקופת החגים.
במסגרת הפעילות למען ניצולי השואה התקיימו מפגשים חגיגיים
המאורגנים ע"י קבוצות של מתנדבים בערים השונות .בתום האירוע
המשמח קיבל כל 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.
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ניצולי שואה

פרויקט "לתת" למען ניצולי שואה בצפון

עמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן סיוע אזורית עבור ניצולי
שואה תושבי הצפון.
הקרן נועדה לסייע לניצולי השואה לרכוש דברים שאין ביכולתם הכלילית
כגון :תרופות שאינן בסל ,טיפולים ,ציוד בטיחות לבית ,מוצרי חשמל ועוד.
הבקשות מועברות ע"י מחלקות הרווחה ו/או גורמים המטפלים בניצולי
השואה לוועדת סיוע של הקרן ,הפועלת בהתנדבות.
המענקים מועברים ישירות לניצולים ו/או לספקים במטרה להקל על
חייהם של הנזקקים במינימום בירוקרטיה.
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ניצולי שואה

קרן סיוע לניצולי שואה מהצפון

עמותת גלילה מחויבת לקדם ולסייע בפרויקטים לבודדים ולקהילות
ברחבי הצפון .אנו נחושים להמשיך לייצר ו/או לקדם תכניות ופרויקטים
חדשים שיסייעו לתרום לאיכות החיים של כל תושבי הצפון הגרים
בכפרים ,במושבים ,בקיבוצים ובערים הפזורים באזור זה של מדינת
ישראל.
עבודתנו בגלילה היא זכות .אנו מרגישים מבורכים על היכולת לתמוך,
לעודד ,ליצור ולעבוד בשיתוף פעולה עם כל אותם יזמים ,ארגונים,
אנשים ותכניות אשר בונים יחד פסיפס אנושי חברתי ואיכותי התורם
לחיים המאתגרים של תושבי הצפון.

זו המחויבות שלנו .זו התשוקה שלנו ,זו הברכה שלנו.

יעל ברלב – מנכ"לית

עופרה קרסנטי  -יו"ר

www.galila.org
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אנחנו מזמינים אתכם לתמוך בכל פעילות או פרויקט
.של עמותת גלילה
התרומות מוכרות במס

USA
By check
Pay to:
PEF Israel Endowment Funds,
630 Third avenue suite 1501,
NY, New York, 10017-6745.
USA Attached letter: Donor-designated to Galila - The Northern Galilee
Development Foundation #580410546

UK
By check
Pay to:
Galila Charitable Trust
C/o Mr. Steven Davidson
Oliver Clive & Co Limited
14 David Mews, London W1U 6EQ England

ישראל

בהעברה בנקאית
עמותת גלילה לקידום ופיתוח הגליל
 כפר ורדים,120  סניף,)31( בנק בינלאומי
186681 חשבון
באמצעות צ'ק
:לפקודת
עמותת גלילה לקידום ופיתוח הגליל
: לשלוח
2495900  ישראל, מגדל תפן,9 .ד.ת
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תרומה באמצעות

