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 שותפים יקרים,
 

 .עו על כולנו ארגונים ויחידיםירועים אשר השפימלאת טלטלות וא  ההייתה שנ  2020שנת 
בשיאו של המשבר לבין פיתוח שותפויות    ונזקקים פעילות העמותה נעה בין סיוע לחלשים 

 איכות החיים של תושבי הצפון.ויוזמות אשר קידמו את 
 

, מתנדבים תורמים, תומכיםמודים על ההזדמנות ללמוד, לצמוח, להתאחד ולשתף פעולה עם אנו 
 מייצרותוחברים יקרים, שממשיכים לשים מבטחם ביכולת שלנו לחפש וליישם יוזמות חדשות ה

 ם.הבדל מוחשי בחייהם של אנשים רבי
 

 . 2020הפעילות לשנת  בפניכם את סיכוםאנו שמחים להציג 
 

 יו"ר  – עופרה קרסנטי                    תמנכ"לי –יעל ברלב 
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נוסדה בשנת   גלילה  כי שינויים "ע  2005עמותת  י קבוצת מתנדבים, תושבי הגליל אשר מאמינים 
. על התושבים החיים את חיי היום יום שלהם באזור מאתגר זה של "לבוא מבפנים"אזוריים צריכים  

צפון ישראל להוביל שינויים אלה במטרה לשפר ולקדם את איכות חייהם. העמותה פועלת לקדם, 
ת  בכל  ולתמוך בפרויקטים  ליצור  החיים של תושבי להוביל,  איכות  את  לשפר  במטרה  החיים  חומי 

 הפריפריה הצפונית.  
 .בנוסף פועלת העמותה בשיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות בעלי מטרות זהות

 
 : תחומי פעילות
 עמיתי גלילה 

גלילה. במסגרת הת ומלווה אותם ותכנית הדגל של עמותת  יזמים חברתיים  כנית מזהה העמותה 
הרעיון ועד היישום. היוזמות החברתיות מתפרסות על כל תחומי החיים ויחד יוצרות מעטפת משלב  

 מקדמת לאיכות החיים בצפון. 
 קהילה

הגליל מאופיין במגוון קהילות היוצרות יחד את פסיפס אנושי ייחודי. אנו בגלילה מסייעים לקהילות 
מיטבית לצרכים ולאופי הייחודי של כל קהילה השונות בקידום יוזמות ופרויקטים המותאמים בצורה  

בקהילות השונות וזאת על    וקהילה. הפרויקטים מתנהלים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
 מנת להשיג את המירב לטובת הקהילה. 

 חינוך ורווחה 
העמותה מסייעת בקידום, הפעלה וסיוע בפרויקטים בתחום החינוך והרווחה. הפעילות נעשית מול 

בנוסף המוניציפליות.  הרשויות  עם  פעולה  ובשיתוף  השונים  החינוך  העמותה   ,מוסדות  מפעילה 
של חברתיים  בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות לשירותים    תינעש  . הפעילותקרנות סיוע לנזקקים

 בונה עתיד ומסייע לשיפור איכות החיים של התושבים.   הרשויות. אנו מאמינים שחינוך בונה קהילה,
 אוכלוסיות מגוונות

העמותה מסייעת לפרויקטים שונים עבור אוכלוסיות מגוונות ברחבי הצפון המעניקות פתרונות סיוע 
הפרויקטים בהם תומכת העמותה רבים ומגוונים וזאת בהתאם למגוון  ומענה על הצרכים הרבים.  

 ה. האוכלוסיות הנזקקות לתמיכה ובהתאם למסגרת התקציב המגויסת לתחום מידי שנ
 ניצולי שואה 

ניצולי השואה בצפון נתמכים על ידי עמותת גלילה מיום הקמתה. מתוך התפיסה שזו היא חובתנו 
הלאומית לסייע לניצולי השואה החיים בקרבנו עד יומם האחרון, מפעילה העמותה מגוון פרויקטים 

 של סיוע ותמיכה במטרה להקל ולהטיב עם הניצולים בכל תחום בו נוכל לסייע.
 עילות נעשית באופן ישיר מול ניצולי השואה ובמקביל בשת"פ עם ארגונים רלוונטיים בתחום. הפ
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       6                                                 כניות ליזמות חברתיתו עמיתי גלילה, ת
 7 מאייר-שלושרונה  -פסיפס אנושי גלילי  אדרנלין, 

 7  שאול זוהר -לטניס בגליל  האקדמיה  
 7 יוסי גימון  -מכללת ארז 

 8  ים -דר' נילי גל –מרכז מדע ודעת בשלומי 
 8 מיכה סימבליסטה  -"נירים" כפר הנוער 

 8 שרית זהבי  –עלמא מרכז מחקרי חינוכי לאתגרי הביטחון של ישראל בצפון 
 9 אל כהן-תירא –קדמה, כפר הסטודנטים במשגב עם 

 9  אפרת נוי  -קיימא, חוקוק 
 10 ורד אוסמן -קרן קולנוע לגליל 

 - We Grow 10   יוזמה לנשים עצמאיות בגליל 
 11 שת"פ עם ארגון איחוד הצלה 

 11 שת"פ עם ארגון השומר החדש
 12 שת"פ עם עמותת שמחה לילד

   14                                                                                קהילה
 15 אשכול בית הכרם

 15 גני משחקים, שדרוג 
 15 כמאכפר 

 16 שיפוץמוזאון חניתה, 
 16 שינוי כוון 
H3 Lab 16 

 17 שיפוץ  מיון צפת
 Myisrael   17 -שת"פ 

 19                                                                       משבר קורונה
 20ורווחה                                                                          חינוך

 21 בית ספר גלים  
 21 בית ספר מיתר 
 21 גיל הרך מעלות

 21 חוגים לילדים 
 21 מרכז קורצ'אק לחינוך  -  יוזמת קורצ'אק

 22 שביל הלב 
 23                                                           קרנות סיוע למשפחות ויחידים

 23 קרן סיוע צפון 
 23 קרן חסד

 24                                                           בעלי צרכים מיוחדיםאוכלוסיות  
 25 תכנית אוזן ללב 

 25 מחנה קיץ בצפון  –החלק שלי בפאזל 
 25 כן ולא קבוצת רכיבה

 26 קייטנת קו לחיים 
 27                                                          פרויקטים לרווחת ניצולי שואה

 28 בטיחות והנגשה   –פרויקט שיפוץ דירות 
 28 סיוע בחגים לניצולי שואה 

 28 קרן סיוע 
 31                       אפשרויות תרומה         
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נוסדה   גלילה"  "עמיתי  וקרן ברן אשר   2012בשנת  תכנית  עמותת גלילה  של  כיוזמה חברתית 

 מטרתה לתמוך, להעצים ולסייע ליזמים חברתיים אשר מרכז חייהם ופעילותם בגליל. 
המכנה המשותף שלהם מיזמים חברתיים אשר  יזמים וומלווה מקצועית וכלכלית  כנית מאתרת  והת

 קהילה, חברה, ספורט, חינוך, בריאות ועוד.  פועלם למען תושבי הצפון במגוון תחומים:  הוא  
 במסגרת פעילות "עמיתי גלילה" משתתפים:  

  .אדרנליןריצה עם מועדון בשת"פ   "פסיפס אנושי גלילי"בפרויקט שרונה מאייר   •
 בגלילשאול זוהר בתוכניות של האקדמיה לטניס   •
 יוסי גימון בתוכנית "שער לתעשייה" של מכללת ארז    •

 ים בתכוניות העשרה של מרכז מדע שלומי -נילי גל  •
 מיכה סימבליסטה בהפעלת בית הבוגרים בכפר הנוער "נירים"  •

 שרית זהבי בהקמת "מרכז עלמא",    •
 הקמת כפר הסטודנטים במשגב עם בשת"פ עם "קדמה" – אל כהן -תירא  •
 אפרת נוי בחווה האורגנית של "קיימא" בקיבוץ חוקוק   •
 קרן הגליל לקולנוע בשת"פ עם  לידרסדוקו כנית ובתורד אוסמן   •

 . לנשים עצמאיות בגליל .We Grow ביוזמתואתי ברכנפלד גרינוולד קרן   •
העמותה בפעילות משותפת עם ארגונים ארציים אשר מעוניינים היו להרחיב את   ממשיכהבנוסף  

תכ ולפתח  בצפון  הצפוניתופעילותם  הפריפריה  של  הייחודיים  לצרכים  מתאימות       .ניות 
 שמחה לילד.ועמותת    ארגון השומר החדש,  חוד הצלהיאהשת"פ מתקיים עם הארגונים הבאים:   
 

 כניות ליזמות חברתית ות –"עמיתי גלילה" 
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 פסיפס אנושי גלילי, אדרנלין 
גלילי",  " אנושי  הקהילות  פסיפס  את  הספורט  דרך  המפגישה  חברתית  תכנית 

יחד גם  וקהילתי  אישי  חברתי,  למפגש  בגליל  בת .  השונות   כנית והמשתתפים 
מוסלמים,   נוצרים,  דרוזים,  היהודים,  בין  והשונה  הדומה  את  להכיר  לומדים 

הבונים את הפסיפס ,  חילוניים, דתיים, תושבי כפרים, עיירות מושבים וקיבוצים
שנת הפעילות הנוכחית הייתה שנת מפנה בפעילותה של שרונה האנושי הגלילי.  

 .  ות החברתית הספורטיביתוזאת על מנת להרחיב את הפעיל אשר צמחה וגדלה לעמותה
וכל זאת   ילותה של שרונה מייצרת שרשראות חברתיות הפועלות לחיבור הפסיפס הגלילי הנפלאפע

הספורט מרוץ  דרך  הותאם  השנה   .Christmas Run  ובמ לתקנות השעה  היוזמה המסורתי  סגרת 
 התנדבו חברי הפרויקט לפעילות למען ניצולי השואה.   החברתית

 

 האקדמיה לטניס בגליל 
שאול זוהר, מבחירי מאמני הטניס בישראל, תושב קריית שמונה הוא המייסד של  

שאול   של  חזונו  בגליל.  לטניס  לתושבי  להאקדמיה  הטניס  את  ולהנחיל  הנגיש 
המלמדת   חיים  כדרך  אלא  כספורט,  רק  לא  וערכיםהפריפריה,  נחלה    לחינוך 

ת  רבה  בהצלחה  שאול  הוביל  בה  השלישית  השנה  וזו  רבה  כניות והצלחה 
 לתלמידים המיוחדים של בית ספר האזורי "רננים". 

הקורונה, הייתה תקופה מאתגרת לכולנו ולתלמידים המיוחדים של "רננים" במיוחד. שאול תקופת  
לתלמידי "רננים" והצליח להפעיל אותם   ידע להתאים את התוכנית ואת התכניםבדרכו הייחודית  

פעילותו של שאול למען תושבי הגליל המזרחי זוכה להערכה רבה ע"י גורמים . ברגם בתקופת המש 
 שונים והשבחים הרבים להם הוא זוכה על אישיותו ופעילותו מהווים מודל ודוגמה. 

 

 זמכללת אר – מרכז הכשרות לתעשייה
אותו מנהל בשנים האחרונות היזם הוא מרכז הכשרות מקצועיות  מכללת ארז  

מקום ל החברתי יוסי גימון. מאז כניסתו של יוסי לתפקיד הפך מרכז ההכשרות  
המרכז מאפשר לאנשים המחפשים   ייחודי המאפיין את עולם התעשייה בצפון.

את עתידם המקצועי בתעשייה , לקבל את ההכשרה שתסייע להם למצוא עבודה  
משתמשים  באח במקביל,  בגליל.  הפרוסים  הרבים  התעשייה  ממפעלי  ד 

ועדכניים בעולם  םרלוונטייהמפעלים במרכז ההכשרות להכשיר את העובדים ולעל ידי כך להישאר 
עובדים להכשרת  יצירתיים  פתרונות  למצוא  המכרז  את  חייבו  הקורונה  ימי  מתפתח.   טכנולוגי 

, כל זה לא החליש את רוחו של התמודדות עם הסגרים והדרישות החדשות של המפעלים  ל  במקביל
  המרכז שממשיך לאפשר לעוד ועוד אנשים למצוא את פרנסתם בעולם התעשייה המתפתח.   למנכ

 התמיכה במכללת ארז היא תמיכה בתעסוקה בצפון ובתעשייה הגלילית. 
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 מרכז מדע בשלומי  -כניות למחוננים ולמצטיינים ות
במסגרת  ד"ר נילי גל ים,  מנוהל ע"י  כז המדע למחוננים ומצטיינים בשלומי  מר

"מטיילים    –  גלילה מפעילה נילי את תכנית הבוגרים  יכנית עמית ופעילותה בת
בגליל" ואת תכנית המצטיינים. משבר הקורונה עצר את פעילות המרכז בחודש  

חברתייםמרץ   ממפגשים  שנהנו  התלמידים  למצוא   ועשרות  נאלצו  ומעשירים 
 פתרונות אלטרנטיביים. 

 

 בית הבוגרים בכפר הנוער נירים 
וער "נירים" אשר בבוסתן הגליל, ייסד במסגרת מיכה סימבליסטה, מנהל כפר הנ

 היוזמה החברתית אותה הוא מקדם את "בית הבוגרים". 
פוגשים בכפר     בני הנוער אשר מגיעים ל"נירים" כצעד האחרון בצו בית משפט,

 צוות מסור שממוקד יחד איתם בניצול הסיכוי האחרון שלהם לחיים נורמטיביים. 
בגרות   תעודת  עם  לימודיהם  את  הנוער  בני  מסיימים  בכפר  השנים  במהלך 

התמיכה הממשלתית והנערים והנערות ומתגייסים לשרות משמעותי בצה"ל. בשלב זה מסתיימת  
"לעצמאיים". אשר    הופכים  לחיילים  הכפר,  לבוגרי  לספק  הוא  השנים  במהלך  עלה  אשר  הצורך 

 מתגייסים ואף למשתחררים בתום השרות, בית לחזור אליו.
שמהווה  אליו  לחזור  בטוח  מקום  הכפר,  לבוגרי  חם  בית  הבוגרים",  ב"בית  תומכת  גלילה  עמותת 

ע גשר  העמותה  בעבורם  תמיכת  השורה.  מין  כאזרחים  בחברה  ונורמטיבית  מלאה  להשתלבות  ד 
בפעילות בית הבוגרים מאפשרת לעשרות בוגרים להשלים את המסע בצורה מיטבית ולצאת לחיים  

 כשארגז הכלים שלהם מלא בכל הדרוש להם להשתלבות נורמטיבית בחברה. 
 

 בצפון  עלמא מרכז מחקרי חינוכי, לאתגרי הביטחון של ישראל
, כיזמית 2015סא"ל במיל' שרית זהבי, הצטרפה אל תכנית עמיתי גלילה בשנת  

בפני קבוצות, יחידים ומובילי דעה   , חברתית בתחום ה"הסברה" וקידום הגליל
ובחו"ל.   את  ה  2018- בבישראל  שרית  עלמא  קימה  מחקר    -מרכז  חינוכי מכון 

ובחו"ל    ץוהרצאות, באר משתתף בפאנלים  עורך מחקרים ,  המפרסם מאמרים,  
הסבר לחומרי  הנזקקים  שונים  גורמים  ע"י  הצפון    הומצוטט  לחזית  בנוגע 

 הסוערת.
שרית .יחידים מהארץ ומחו"ל  המשלחות והקבוצות,  ה  הסיורים שלמשבר הקורונה עצר בחד את  

ובפיקוד הצפון,   יוצאת חטיבת המחקר באגף מודיעין  נאלצה להתמודד עם מציאות סא"ל במיל' 
על בלבד  המדיה    אמצעידרך  חייבים היו לעבור לעולם  טחון בצפון  חדשה בו המסרים על אירועי הב

משחק , סרטונים,  ONLINE  פיתחה שרית סדרת הרצאות  . יחד עם חוקרי המרכז  מנת להגיע ליעדם
 אפשר נותנים מענה בזמן אמת על אירועי הבטחון בצפון.   אינטראקטיבי ופאנלים
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 כפר הסטודנטים במשגב עם בשת"פ עם "קדמה" 
יוזמה חברתית של בחורה צעירה בשם תיראהתיישבות"    קדמה " אל כהן - היא 

 .  21-אשר החליטה להחזיר את הרלוונטיות לערך ההתיישבות הציונית במאה ה
אל עוסק בהקמת מסגרות הגשמה לצעירים בהתיישבות  - הארגון שהקימה תירא

באזורי  ועובדים  לומדים  הסטודנטים  ישראל.  מדינת  של  בספר  הכפרית 
הגדולה היא שלאחר שיסיימו את לימודיהם, יבחרו להישאר  הפריפריה והתקווה  

שותפה לכפר הסטודנטים שהוקם ו  "חברה ל"קדמהבאזור ולחזק את ההתיישבות. עמותת גלילה  
כפר הסטודנטים במשגב עם תורם תרומה משמעותית לקיבוץ   בקיבוץ משגב עם שבגליל העליון.

הק לחיי  הסטודנטים  והצטרפות  ההר  על  שיושב  הקהילה, המבודד  הווי  על  רבות  משפיעה  יבוץ 
המתחדשת.   העשייה  ורוח  בו  המתקיימות  הקורונה  הפעילויות  הצורך תקופת  את  המחישה 

הסטודנטים   העליון,  הגליל  של  ההר  ביישובי  צעירים  של  המהמשמעותי  לקיבוץ  רבות  זדקן סייעו 
 ותרומתם לאורך המשבר הוכיחה שוב את נחיצותו של הפרויקט.

 

 חווה חינוכית אורגנית -קיימא בחוקוק חוות 
"קיימא"   החקלאית  החווה  חבריה  עם  יחד  הקימה  חוקוק  מקיבוץ  נוי  אפרת 

 בקיבוץ חוקוק שבצפון. 
חוות "קיימא" היא חווה חקלאית אשר תוצריה האורגניים נמכרים לתושבי האזור 
הם  הגידולים  העובדים.  ואת  החווה  את  להחזיק  בעתיד  יוכלו  אשר   במחירים 
בבית  נארזים  מהשדה,  נקטפים  שבוע  בכל  אשר  עונתיים  אורגניים  גידולים 

 האריזה המקומי ונמכרים בסלים לתושבי האזור. 
היא  החווה  של  חינוכית  המטרה  כי  בעיקר  יותר,  מאתגר  הביצוע  ופשוט.  בריא  יפה,  רעיון  לכאורה 

אחרת ואשר מצאו בחווה בית אשר אשר נשרו מכל מסגרת חינוכית    15-18להעסיק בני נוער בגילאים  
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 

שאחריה   ,לעבוד בחווה תקופה  גם מטפלים בהכשרתם ומטרת העל היא, לאפשר לבני הנוער הללו
יותר.   נורמטיביים  לחיים  דרכם  את  למצוא  יוכלו  ביותר הם  מאתגרת  הייתה  הקורונה  תקופת 

 . בה רב הלא נודעת המשבר עם תקופ להתמודדלבני הנוער  סייעהחווה בלהגיע לעבוד   והאפשרות
פורמה הנכונה החווה הצעירה מתמודדת עם אתגרים רבים ואנו מלווים אותה על למציאת הפלט

 ביותר לפעילותה.
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 קרן קולנוע גליל  –תכנית דוקו לידרס  
אוסמן מוכשרת,ורד  קולנוע  ואשת  בימאית  השנה  הובילה    ,  פרויקטגם      את 

docu-leaders . רן קולנוע גלילק המתקיים במסגרת ייחודי בארץ, פרויקט זהו . 
רחבי הגליל למטרה משותפת כל  בני נוער מ  20-במסגרת הפרויקט, נבחרים כ

עולמם   את  המשקפים  קצרים  תיעודיים  סרטים  יצירת  הנושאים  ואשל  ת 
ההתבגרות.   גיל  במהלך  אותם  בבתי המעסיקים  הסרטים  מוקרנים  בהמשך, 

, היוצרים הצעירים נפגשים עם הקהל ומשתפים אותו בחוויה אותה עברו  ות השונות הספר ובקהיל
הסרטים.  יצירת  עם    במהלך  מרץ  בחודש  השנה  נסתיימה  הסרטים  ומנעה הפקת  המגפה  פרוץ 

איתנו את שלב הקרנת הסרטים והפצתם לקהל הרחב. אנו בטוחים שהיוצרים הצעירים ימצאו את מ
 דרכם בעולם המתפתח למתן ביטוי עצמי  לעולם התוכן האישי הרחב שלהם.

 

We Grow 
We grow    לשנות את המציאות הקיימת בתחום  הינו מיזם חברתי שנולד על מנת

הנטוורקינג בגליל המערבי ולאפשר יצירת ופיתוח קשר מעשי, אישי, פרודוקטיבי 
 .ואיכותי בין נשות מקצוע ועצמאיות בגליל המערבי והסביבה

הוא פלטפורמה אינטרנטית המאגדת תחת קורת גג אחת נשים   We Grow מיזם
בי ומאפשרת להן להתחבר האחת עצמאיות ובעלות עסקים מאזור הגליל המער

אל השנייה בקלות וביעילות דרך אתר אינטרנט לצורך קידום העסק שלהן. דרך האתר יכולות הנשים 
השנייה, של  האחת  עבודתן  את  וללמוד  בן  להכיר  פעולה  שיתופי  ליצור  אישיות,  פגישות  לקבוע 

ת הפלטפורמה יצירת קהילה משרדים, לקיים מפגשי סיעור מוחות, מפגשי תוכן ועוד. בנוסף מאפשר
 .אשר פועלת יחדיו על מנת לקדם ולהעשיר את עולם העצמאיות הגלילי

נשים אשר החליטו לקדם את העסק שלהם   700אל הפלטפורמה הקיימת רשומות היום למעלה מ  
 ם. בצורה חדשנית, יעילה ובגובה העיניי

הנכונה להשפיע על איכות חיי עמותת גלילה בחרה לסייע לפרויקט חברתי זה ורואה בו את הדרך  
ליווי  תמיכה,  הדרכה,  להן  תעניק  אשר  ל"אכסניה"  יזכו  אשר  המערבי  בגליל  העצמאיות  הנשים 

 לי.לסייע להן להגשים את יעודן המקצועי והכלכ ,והכוונה בגובה העיניים וזאת במטרה אחת
הגליל ככל שתגדל ותתפתח תסייע באופן משמעותי לנשות  עמותת גלילה מאמינה שיוזמה מסוג זה  

רחבת הפעילות תמנף את העסקים הקטנים  ת. ההעצמאיות בבניית קהילה מקצועית, ערכית ויצרני
 במיזם באופן משמעותי  בגליל ותשפר את איכות החיים של השותפות
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 איחוד הצלה 
גלילה   ארגון  הבשיתוף  ממשיכה  עמותת  עם  הצלה"פעולה  במטרה    "איחוד 

 .הגביר את הפעילות מצילת החיים של הארגון באזור הגלילל
מתנדבים אשר  חובשים  קורס    ,עמותת גלילהמנת  ממ  במסגרת שיתוף הפעולה 

 .מצילי החיים בגליל החובשים נקלטים בארגון ומצטרפים לצוות
וכולל שעות    180-קורס החובשים האורך כ הדרכה פרונטליות, התנסות שעות 

בשטח, התנסות במענה טלפוני, קורס עזרה ראשונה, התלמודיות במתן מענה ברפואת חירום עד  
 ת.  הגעת האמבולנס ו/או צוותי הטיפול, הוא קורס שמפריד בין חיים למוו

שניות מרגע קבלת הקריאה וזאת על מנת   90-היעד של איחוד הצלה הוא להגיע לפצוע/נפגע עד כ
ביותרלה שאפתני  יעד  הצבת  זוהי  הפריפריה  באזור  חיים.  להצלת  הסיכוי  את  עקב   ,גדיל  בעיקר 

 ם. החוסר במתנדבים מקצועיי
בוגרי הקורס . ונהריה מקדמים אותנו צעד נוסף לקראת המטרהים שנפתחו השנה בכרמיאל הקורס

תורם משמעותית שעברו מיונים קפדניים, מצטרפים לכוח האדם המופלא של איחוד הצלה אשר  
 .לאיכות חיי תושבי הצפון

 

 השומר החדש –תכנית לעובדה ולשמרה 
ב אלפי מתנדבים   גם השנה  המיועדת  כנית ההתנדבות החקלאית  ותהשתתפו 
בצפו ספר  התןלבתי  של  כניתו.  משותפת  יוזמה  "גלילה היא  וארגון "  עמותת 

צפון,  הספר ב תלמידי בתי  במטרה לחשוף את פעילות הארגון לש"  שומר החד ה"
א ובמקביל    םתו לעודד  גרים  הם  בו  באזור  המתקיימת  החקלאות  את  להכיר 

עובדות  לידיים  המשוועים  הגליל  לחקלאי  הצלחה   .לסייע  הם  ההתנדבות  ימי 
לומדים להכיר את ענף החקלאות, החיים בצפון,    בני הנוערגדולה הן ערכית, הן חינוכית והן מעשית.  

למדו להבין שהם אינם לבד    ,לחיי כולנו ובמקביל חקלאי הגליל  את תפקידו, חשיבותו ומשמעותו
מגפת   .במערכה ושהדור החדש שגדל באזורם מוכן להתגייס ולעזור במשימה הלאומית החשובה

ממשיך  החדש  השומר  אך  המבורכת,  הפעילות  ואת  בספר  בבתי  הלימודים  את  עצרה  הקורונה 
 . בפעילותו למען ביטחון חקלאי ישראל
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 שמחה לילד  –פעילות בבתי החולים "גליל מערבי" ו"זיו" 
המאושפזים  ילדים  למען  בישראל  החולים  בבתי  פועל  לילד"  "שמחה  ארגון 

ו  אתלתקופות ארוכות במטרה להקל ולו במעט   על להקל  הנטל על המשפחה 
" בנהרייה גליל מערבי " חולים  ה   יפעילות "שמחה לילד" בבת  .של הילדים  סבלם

מלווים מתנדבים ובנות שירות אשר  אינטנסיבית של  ו"זיו" בצפת כוללת פעילות  
עורכים בנוסף  .  הילדים המאושפזים לתקופות ארוכות מספר פעמים בשבוע  את

האנרגטיים   שוניםהמתנדבים  מסיב  אירועים  כייףוכולל  וימי  מאורגנים  טיולים  בחגים,  השנה .  ת 
ה עגלת  ורכשנו  השותפות  את  והמתנדבים.הגדלנו  הילדים  לשמחת  המתנדבים   פתעות  פעילות 

הילדים  את  לשמח  חוזרים  אותם  לראות  מחכים  ואנו  המגפה  בתקופת  הדיגיטלית  למדיה  עברה 
 החולים כאשר המצב יאפשר זאת. 
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               הגליל מאופיין במגוון קהילות היוצרות יחד את פסיפס אנושי ייחודי. 

 אנו בגלילה מסייעים לקהילות השונות בקידום יוזמות ופרויקטים המותאמים  
 בצורה מיטבית לצרכים ולאופי הייחודי של כל קהילה וקהילה. 

בקהילות השונות   הפרויקטים מתנהלים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים   
 וזאת על מנת להשיג את המירב לטובת הקהילה. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 בקהילה
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 מוקד בקרה באשכול בית הכרם
 בקרה   מוקדאשכול בית הכרם  במסגרת פעילותו למען הקהילה , הקים השנה  

  תושבים   לפניות  מענה  ספקמו  סביבתית   אכיפה  בפעילות  מךות  אשר  אזורי
 ו"אשכול בית הכרם.  פרי יוזמה של תכנית "מעוז צפון" הוא. הפרויקט באשכול

שימוש    האזורי  הבקרה  מוקד לאפשר   וחיבור   מתקדמות  בטכנולוגיותנועד 
על מנת לאתר אירועים בעיתיים מחד    וזיהוי  ניתוח  יכולות  עם  שטח  למצלמות

 פניות מהתושבים מנגד. ולהוות מוקד לקבלת 
 למתן  מתאימה  תשתית  ללא  באשכול  המקומיות  מהרשויות   חלק  עצמן  מצאו,  הקורונה  משבר  םע

גם   מידע  שיספקוהגדלת כ"א אפשר מתן מענה    האצת הפעילות במוקד,  תושבים  לפניות  מענה
 עסקים   לבעלי  הטבות  בנושאי  וכן COVID-19 לגבי  המשתנות  ההנחיות  בנושאי   הערבית  בשפה
עם    .קטנים מלא  פעולה  בשיתוף  העובדת  גלילה  צפון"  תכנית  עמותת  לתמוך "מעוז  שמחה 

 בפעילויות המשרתות את הקהילות המגוונות בצפון. 
 

 שדרוג גני משחקים בצפון
, חזרנו לשדרג את המשטחים ואת שטחי לאורך גבול הצפון  שהקמנו גני משחקיםשנים לאחר    10

קיבלו    6ההצללה.   משחקים  ומשהשנה  גני  דשא  טחהצללה  בזכות סינטטיי  התאפשר  השדרוג   . 
 מאיירהוף ג'וסף והרווי קרן משפחת תרומתה של 

 

 קידום ענף הכדורגל, כפר כמא 
זוכים לחינוך בתוך הכפר הוא יישוב צ'רקסי בגליל התחתון. בני הנוער  כפר כמא  

אל   הצעירים  את  לקרב  מנת  על  בצה"ל.  משמעותי  לשירות  כולם  ומתגייסים 
כנית אשר  והחברה הישראלית כבר בגיל צעיר, מקודם ענף הכדורגל בכפר בת

עם   מפגשים  במאפשרת  החינוך היישובים  אגף  ע"י  מנוהלת  התוכנית  סביבה. 
 ה לקהילה. תבכפר וממומנת ע"י חברת אלטשולר שחם במסגרת תרומ

 

 ספרייה ומרכז למידה בכפר כמא שיפוץ וחידוש  
כמא  הצ'רקסי  בכפר  משוחזר  מבנה  להקמת  בתרומה  שותפה  גלילה    עמותת 
התלמידים  קהילת  לכל  למידה  ומרכז  עירונית  לספרייה  משמש  אשר 

 והסטודנטים של הכפר.  
הפרויקט פרי יוזמה של הרשות המקומית ושיתוף מספר גורמים ביניהם מפעל 

 הפייס וקרן אמריקאית אשר תורמת לקידום החינוך בישראל. 
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 שיפוץ וחידוש תערוכה במוזאון קיבוץ חניתה 
ומגדל חניתה נמצא בלב הקיבוץ, בבית אבן בראש ההר המשקיף  מוזיאון חומה  

אל נופו המרהיב של הגליל המערבי. המוזיאון מציג את סיפור העלייה הנועז של 
של  תצוגה  במוזיאון  ומגדל.  חומה  יישובי  במסגרת  לאומי,  כמבצע  חניתה, 
השנים  ועל  לחניתה  העלייה  וסרט על  עבודה  כלי  נשק,  כלי  מקוריים,    צילומים 

עבר המוזאון תהליך שיפוץ והנגשה, זאת לצד שדרוג  השנה   הראשונות בקיבוץ.
  .21התערוכה והתאמה למבקרים של המאה ה 

חניתה קיבוץ  ולהנהלת  המוזאון  לצוות  אמריקאית,  לקרן  בפרויקט  חברה  גלילה  במטרה   עמותת 
   לשמר את ההיסטוריה המרתקת של ההתיישבות בגליל.

 

 שינוי כוון 
 אזור הגליל המזרחיטרה לקדם את  מ הוא ארגון קהילתי אשר נוסד בשינוי כיוון  

הוקם ע"י צעירי קריית שמונה ופועל בצורות שונות לעבר עתיד טוב יותר. הארגון  
לחשיבה    פריפריה הצפונית  ומגוונות על מנת לחזק את הקהילות המוחלשות ב

החבורה הצעירה נאלצה להתאים עצמה   שונה ממנה הורגלו ולעתיד טוב יותר.
ו הציבורי  במרחב  הפעילות  את  השביתו  אשר  ולסגרים  הקורונה  פנו  למגפת 

 הקמת אוניברסיטה בצפון.  כנס ווירטואלי בנושא 2020למימד הדיגיטלי בו ארגנו בשנת 
למען  עמותת   הארגון  פעילו  את  ומעודדת  לפעילות  הפילנתרופית  הפלטפורמה  את  נתנה  גלילה 

 שבי הצפון.תו
 

H3L Labs 
מגפה טכנולוגי וחברתי. ה  סטרטאפהוא שילוב של    H3L LABSהמיזם החברתי  

 אשר פרצה השנה לחיינו האיצה את פיתוח היוזמה החברתית של אנשי 
 H3L LABs,   ,רפואי ניתור  צריכים  אשר  לאנשים  לאפשר  הוא  המיזם  מטרת 

פיתוח מכשיר אשר כולל  המיזם  לעבור אותו בבית, ללא הצורך באשפוז ארוך.  
לעניין   הוכשר  אשר  מקצוע  איש  מפעיל  המדדים  אותו  את  להעביר  ומסוגל 

להתאשפז אשפוז הנדרשים למערכת הבריאות מהחולה אשר יכול להישאר בנוחות של ביתו במקום  
ארוך בבית חולים. המיזם הוא פרי יוזמה של מספר שותפים כולל מערכות הבריאות ועמותת גלילה 

 .ימתן פלטפורמה לסיוע פילנתרופשמח על האפשרות להשתתף במיזם ב
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My Israel 
שכל מטרתו    MyIsraelהשנה בשיתוף פעולה עם ארגון    ממשיכהעמותת גלילה  

 לקדם פרויקטים חברתיים ובעיקר רווחתים בפריפריה.  
הארגון מגייס תרומות לטובת פרויקטים בהם שותפה גם עמותת גלילה על גבי 

 פלטפורמות שונות במדיה, בעיקר באנגליה.  
לחברה  לתרום  החליטו  אשר  מאנגליה  חדשות  עולות  של  יוזמה  הינו  הפרויקט 

 בישראל ע"י פתיחת השער דרך אמצעי המדיה לתורמים האנגלים. 
שיתוף הפעולה בין הארגונים הוליד הגדלת המשאבים לפרויקטים חברתיים שונים לרווחת תושבי 

 הצפון. 
 

 מיון צפת 
בית החולים "זיו" בצפת משתדרג ומתפתח בכל שנה וזאת לטובת תושבי הצפון  

ד"ר דנה רצתה נפלאה.  מנהלת מיון ילדים ד"ר דנה ההשנה הגשמנו בקשה של  
.  לקשט את חלל מיון הילדים בציורי קיר שיהפכו את האווירה בו לשמחה יותר

מיון ילדים    –"ר דנה מצאה את האומנית, אנחנו התגייסנו בתרומה והתוצאה  ד
   .מזמין ונעים יותר –ב"זיו" צפת 
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, עם פרוץ מחלת הקורונה והמשבר הכלכלי, עמותת גלילה נרתמה  2020בפברואר   
 לסייע לקהילות השונות 

 

 המשפיע על המצב הכלכלי של  וירוס הקורונה  של בתקופה מאתגרת זו 
 נרתמה לסייע לפרויקטים שונים האוכלוסייה עמותת גלילה  

 

מאמצת • אלה    משפחה  בין  אבחנה  ללא  ישראל  תושבי  לכלל  מענקים  חילקה  הממשלה 

 בחרו לתרום אותם למען אלה ,  אשר קבלו את המענקיםרבות    משפחותהנזקקים לכך ואלה שלא.  
 מידי סוף שבוע.קניה וחילקנו אותם  עם התרומות קנינו למשפחות נזקקות תווי    הם באמת.הזקוקים ל

אהבה • ביאלייקרי,  פנימיית  הפנימייה    קת  שטח ילדי  בתוך  הסגרים  את  לבלות  נאלצו 

וורר, עשות ילדים סגורים בבתים צפופים בימי הקורונה הארוכים. ולהתא  הפנימייה ללא יכולת לצאת
כל זאת על , סלים, שערים וגן משחקי קופסא  קנינו לילדים ציוד ספורט חיצוני, שולחנות פינג פונג  

 בנעימים.מנת להעביר את הזמן 

החולים "זיו"    יביתב   יםהרפואי  יםהצוות    "גליל מערבי" בנהריהוצפת  "זיו" במרכז רפואי   •

בנהרייה    צפתב מערבי"  הקורונה  ובילו"גליל  בחולי  בטיפול  כלילות  ה  ימים  במהלך .  צפוןתושבי 
החולים מכיוון שלא יכלו להישאר לבד בבית ללא השגחה.   יהסגרים נאלצו ילדי הצוותים להגיע לבית

התרומות   מנת  בזכות  על  זאת  וכל  מחשב  ומשחקי  טלוויזיות  משחק,  ציוד  הילדים  עבור  רכשנו 
 לאלה הפועלים בחזית המאבק. להצטרף למאמץ הלאומי לסיוע 

רבים ממשפחות התלמידים אשר נאלצו ללמוד מהבית      מעלות  ,ללמידה מרחוק  רכישת ציוד •

קידמנו   עבור משפחות אלה.  ללמידה מרחוק  טאבלטיםלרכוש עבורם  לא היו בעלי יכולת כלכלית  
לספק   יכולנו  וכך  נוספים  גורמים  ועם  מעלות  עיריית  עם  בשיתוף פעולה  טאבלטים יוזמה  לילדים 

  הארוכים בהם נאלצו ללמוד מהבית.דרכם יכלו להתחבר ללמידה מרחוק, גם בימים  
 
 

 משבר הקורונה



  

 
20 

 
 
 

 
   העמותה מסייעת בקידום, הפעלה וסיוע בפרויקטים בתחום החינוך והרווחה. 

הפעילות נעשית מול מוסדות החינוך השונים ובשיתוף פעולה עם הרשויות המוניציפליות 
בצפון. בנוסף מפעילה העמותה קרנות סיוע לנזקקים, הדבר נעשה בשיתוף פעולה  

 מלא עם מחלקות לשירותים של הרשויות.  
 בונה עתיד ומסייע לשיפור איכות החיים   אנו מאמינים שחינוך בונה קהילה,

 ושבים. של הת
 

 
 
 
 

 
  

 חינוך



  

 
21 

 "גלים"   -בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים 
. 12  -  6בית ספר "גלים" הוא בי"ס אזורי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים  

ומשולבים   חוזרים  מהתלמידים  שרבים  בכך  היא  הספר  בית  של  הצלחתו 
הלימודים   ללא  אפשרי  היה  שלא  שילוב  הרגילה,  החינוך  במסגרת  במסגרת 

 .הייחודית של "גלים"
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. 

 וטאבלטים.מתרומת עשרות מחשבים  השנה נהנו תלמידי "גלים" שלמדו גם בתקופת הקורונה,

  מיתרבית ספר 
ה מיתר  ספר  ספרובית  בית  מורכבות   ילדיםלאזורי    א  נפשיות  בעיות    בעלי 

ב  לגן . השנה סייענו  בוסתן הגלילהממוקם  לבית הספר להתקין סככת הצללה 
 המשחקים הממוקם בחצר בית הספר.

 
 

  גיל הרך מעלות
ישראלי אשר הבין את  עיריית מעלות יצרה לפני שנים שיתוף פעולה עם תורם  

נ  החינוך  מחלקת  עם  יחד  הרך.  בגיל  בחינוך  ההשקעה  תכנית חשיבות  בנתה 
. אין ספק שההשקעה הפועלת במהלך שנת הלימודים העשרה לילדים ולצוותים 

צעיר  ב בחינוך   המייצרת  גיל  וחשובה  משמעותית  השקעה  למשתתפים   הינה 
 תר. בתוכנית עתיד טוב יו

 

 חוגים לילדים
 השנה סייענו למימון חוגים לילדים ממשפחות אין ידן אינה משגת את התשלום על החוגים. 

 מתורם אמריקאי. תאפשר הודות לתרומה מיועדת ההסיוע 
 

 לחינוך אק ' קורצ מרכז
 רחיב ה  ודר' אבי צור  דמרכז קורצאק, אשר הוקם בהתנדבות על ידי בתיה גלע

קבוצות ופעילויות חינוכיות שונות , כולם ברוח המחנך  ואירח  את הפעילות  השנה  
קורצ' יאנוש  את  מ בנוסף    .אקהמיתולוגי,  הצוות  אנשי  הספר,  דריכים  בתי 

על    בסדנאות מרתקות    הצוותים החינוכיים השונים ואנשי חינוך המגיעים מחו"ל
 רצ'אק.  חינוך ברוח קו
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 פרויקט חינוכי –שביל הלב 
כנית והתבמסגרת    .העשרה לנוער יוצא אתיופיהחינוך והיא תכנית    "הלבשביל  "חינוכית  הכנית  ותה

אשר כל תכליתן ליצור את החיבור המלא והטבעי של  חברתיות שונות ומגוונות  מתקיימות פעילויות  
שנות עליה מאתיופיה עדיין מאפיינים   30הנוער לחברה הישראלית ולגשר על הפערים שגם לאחר  

 , איש חינוך רב פעלים.ביל שי ברוךאת הפרויקט מואת הקהילה. 
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 קרן סיוע צפון 
הבקשות  המערבי.  הגליל  תושבי  עבור  אזורית  סיוע  קרן  שנים  מספר  מזה  מנהלת  גלילה  עמותת 

 ע"י מחלקות הרווחה פעם בחודש לאישור וועדת סיוע של הקרן הפועלת בהתנדבות.   מועברות
הקרן מסייעת מידי שנה לעשרות משפחות במצוקה כלכלית, ילדים, נוער, קשישים,  ומשפחות חד 

 הוריות.
 

 חסד  קרן 
החזון של קרן חסד הוא לחבר בין אנשים טובים שיכולים לעזור לאנשים טובים שזקוקים לעזרה. 
הקרן הוקמה בהתנדבות מלאה על ידי קבוצה נפלאה של תושבי מעלות אשר מנהלים את הבקשות 

וכל מי שנקלע   הרבות אשר מופנות אליהם: ניצולי שואה  סיוע לנזקקים, עולים חדשים, קשישים, 
אשר למש  גדולים  לא  בסכומים  תורמים  אלה  לבקשות  למצוא  מנסה  הקבוצה  לעזרה.  וזקוק  בר 

לעיתים ממש מצילות את משפחות מהתרסקות כלכלית. כל תרומה לקרן מופנית לבקשה ספציפית 
 של נזקק ומטופלת במלוא האחריות והרגישות.  

 .כל תמורה עמותת גלילה, מנהלת את הקרן בעבור המתנדבים ללא עלות נוספת וללא 
 
 
 
 
 

 קרנות סיוע למשפחות ובודדים
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ברחבי   בעלי צרכים מיוחדים העמותה מסייעת לפרויקטים שונים עבור אוכלוסיות 

הצפון המעניקות פתרונות סיוע ומענה על הצרכים הרבים. הפרויקטים בהם תומכת  
העמותה רבים ומגוונים וזאת בהתאם למגוון האוכלוסיות הנזקקות לתמיכה ובהתאם 

 למסגרת התקציב המגויסת לתחום מידי שנה. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 בעלי צרכים מיוחדים פרויקטים לאוכלוסיות 
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 לב ל אוזן
 פרויקט חברתי מרגש אותו יזם ומנהל ד"ר שרון לובש.  –"אוזן ללב" 

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

 .קהילה כולהול
פעילותה של עמותת "אוזן ללב" היא פעילות מיוחדת במינה ויחידה בארץ ובעולם. הפרויקט מכשיר 
מתנדבים מאוכלוסיות הנחשבות כמוחלשות )בעלי מגבלות בתנועה, עיוורים וליקויי ראיה ושמיעה,  

לשטח, בכדי להעניק לכל אדם השלישי ועוד( כתומכים רגשית ומלווה אותם  -, בני הגילםכרונייחולים  
ומשנות   מעוררת  הרצאות  וכן  ורגשיים,  כלים חברתיים  ונגישה,  קשבת  ואוזן  כתף תומכת  בקהילה 

 .מחשבה ודרך
 

 החלק שלי בפאזל -מחנה קיץ  
בשילוב    מחנה קיץ לבעלי צרכים מיוחדיםמפעיל    "פרויקט "החלק שלי בפאזל

  . שנדחקו לשולייםאוכלוסיות    2יצור מפגש בין  במטרה לוזאת  עם בני נוער בסיכון  
אשר   המקסים  הירדן  תקייםההשבוע  נהר  דופן יצר    ,בכפר  יוצאת  חוויה 

השילוב בין האוכלוסיות של נוער בסיכון לבין נוער עם צרכים אלו.  לאוכלוסיות  
 במשתתפים  , מפתחשל "החלק שלי בפאזל"מיוחדים יחד עם המודל החינוכי  

 .תחושת מסוגלות, קבלה וביטחון עצמי לצד הנאה ויציאה מהשגרה
 . בגלילעמותת גליה שמחה על האפשרות לסייע למיזם כה ערכי וחשוב אשר מתקיים אצלנו 

 

   כן ולא, קבוצת רכיבה
עם   פעולה  בשיתוף  התחלנו  צפון  השנה  גלנעים  את    לעודדבמטרה  עמותת 

יע בהפעלת תוכנית פעילות ספורטיבית לאנשים בעלי  י סלההתנדבות בקהילה ו
 צרכים מיוחדים.

קבוצת רכיבה לאנשים עיוורים  פעילות קבוצת כן ולא כוללת הפעלה וניהול של  
ומאפשרים    ייעודי לפרויקטהציוד  ה  רוכשים אתעמותת גלילה  אנחנו ב  ורואים,

 יי הראיה המתגוררים באזור.למתנדבים היקרים לפעול למען אוכלוסיית ליקו
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   קייטנת קו לחיים
גאה השנה   גלילה  זו השנה השנייה ברציפות לפרויקט חברתי, עמותת  לתרום 

לחיים"  "קו  מחנה  ורדים.  מכפר  דרכי  ומרים  קובי  יזמו  אותו  ומרגש  קהילתי 
לאנשים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים הוא מחנה שכולו תרומה לקהילה וטוב 

 .אנושי
איש בעלי מוגבלות והמלווים   40- הזוג דרכי פותחים את ביתם לשבוע ימים לכ

והפעלות  סדנאות  הרצאות,  פעילויות,  של  רב  ממגוון  המשתתפים  נהנים  השבוע  במהלך  שלהם. 
שכולן נתרמות על ידי אנשי הקהילה. בנוסף זוכים המשתתפים לארוחות שיתופיות ולמפגשים עם 

 .אנשי קהילת כפר ורדים והאזור
יודעי הם  בו  מנוחה  של  שבוע  המשתתפים  למשפחות  מאפשר  המחנה,  של  שיקיריהם ייחודו  ם 

 .מטופלים, מופעלים ועטופים בקהילה שלמה שדואגת להם
 .עמותת גלילה גאה לתמוך ביוזמה זו שכולה פרי יוזמה מקומית וטוב לב אמיתי
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ניצולי השואה בצפון נתמכים על ידי עמותת גלילה מיום הקמתה. מתוך התפיסה שזו  

חובתנו הלאומית לסייע לניצולי השואה החיים בקרבנו עד יומם האחרון, מפעילה  היא 
העמותה מגוון פרויקטים של סיוע ותמיכה במטרה להקל ולהטיב עם הניצולים בכל  

הפעילות נעשית באופן ישיר מול ניצולי השואה ובמקביל בשת"פ   תחום בו נוכל לסייע. 
 עם ארגונים רלוונטיים בתחום 

 
 
 

 
 
 
 

  

 פרויקטים לרווחת ניצולי שואה 
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 פרויקט "לתת" למען ניצולי שואה בצפון 
דירות של ניצולי שואה שופצו וצוידו במסגרת פרויקט  משותף    700-מלמעלה  

 של עמותת גלילה ותוכנית "סיוע לחיים" של ארגון לתת. 
במסגרת הפרויקט ערכנו סיורים במאות בתים של ניצולי שואה המתגוררים בערי 
ים  הצפון: כרמיאל, צפת, עכו, קריית ביאליק, קריית חיים, קריית אתא, קריית 

 ושלומי. 
ביצענו תיקונים, התאמות, התקנת ציוד בטיחות, רכשנו מזגנים מקררים, תנורים, מיטות, כיסאות 

 כל מה שנדרש על מנת להפוך את דירות הניצולים למקום בו ניתן לחיות בכבוד ובבטיחות. ומקלחת  
 .לעזרתנואנו נמשיך עם פרויקט זה גם בשנים הבאות ונשתדל לסייע לכל ניצול אשר זקוק 

 

 חלוקת שי לחג לניצולי שואה בצפון 
ניצולי שואה מעכו,  מאות כלכלית ל סייעהשנה, בראש השנה ובפסח, עמותת גלילה  כמדיגם השנה 

 נהריה, שלומי, כרמיאל, מעלות, חצור וצפת בתקופת החגים.  
השואה   ניצולי  למען  הפעילות  של   התקיימובמסגרת  קבוצות  ע"י  המאורגנים  חגיגיים  מפגשים 

 כל ניצול שי לחג הניתן בצורת כרטיס שי. קיבל מתנדבים בערים השונות. בתום האירוע המשמח 
ידיעה שיש  הסיוע בגובה מאות שקלים מאפשר לניצולים לעבור את החגים ברווחה יחסית ומתוך 

   אשר חושבים עליהם ועל רווחתם בכל השנה ובעיקר בחגים.
 

 קרן סיוע לניצולי שואה מהצפון 
 . הצפוןעמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן סיוע אזורית עבור ניצולי שואה תושבי 

הקרן נועדה לסייע לניצולי השואה לרכוש דברים שאין ביכולתם הכלילית כגון: תרופות שאינן בסל, 
 טיפולים, ציוד בטיחות לבית, מוצרי חשמל ועוד.  

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

שירות לניצולים ו/או לספקים במטרה להקל על חייהם של הנזקקים במינימום  המענקים מועברים י 
 בירוקרטיה.
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 איכות החיים  שיפור  לאשר מסייעים  פרויקטיםבעמותת גלילה מחויבת לקדם ולסייע 
 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  

 כניות אשר בונים יחד פסיפס אנושי חברתי ואיכותי ויזמים, ארגונים, אנשים ות
 התורם לחיים המאתגרים של תושבי הצפון. 

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

 

 
 המחויבות שלנו  |  התשוקה שלנו  |  הברכה שלנו  
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 פעילות או פרויקט בכל  אנחנו מזמינים אתכם לתמוך
 התרומות מוכרות במס .  של עמותת גלילה

USA  
By check 
Pay to: 
PEF Israel Endowment Funds, 
630 Third avenue suite 1500,  
NY, New York, 10017-6745. 
USA Attached letter:  
Donor-designated to Galila Foundation – for a better future #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
 העברה בנקאית ב

 יותר לעתיד טוב גלילה עמותת 
 , כפר ורדים 120סניף  (31בנק בינלאומי ) 

  186681חשבון 
 באמצעות צ'ק 

 לפקודת: 
 לעתיד טוב יותר עמותת גלילה 

 : למשלוח מכתבים
 2495900, מגדל תפן, ישראל  9ת.ד. 

 
 

 תרומה באמצעות 
 
 

https://www.jgive.com/new/he/usd/external/charity-organizations/261


  

 

 
 לעתיד טוב יותר גלילה 

 , מגדל תפן3( דולב  21, חדר 2מרכז קליקה )קומה 
 2495900,  מגדל תפן  9למשלוח מכתבים:  ת.ד.  

 

 מנכ"לית: יעל ברלב 
 

yael@galila.org            972-4-9576333  +    972-50-6886001+     Galila  


