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כ"ה אלול ,תשס"ד
 11ספטמבר2004 ,

רשימת הזוכים באותות הכבוד והמופת של המועצה
הארצית לפיתוח חברתי לשנת 2004
הזוכים באות הכבוד האישי
זוכה  +כתובת
1.

תמצית הפעילות החברתית
יזום הכשרת והעסקת אלפי נשים וגברים מהמגזר החרדי
ברחבי הארץ .הפעילות עוזרת לרבים להשתלב במעגל
העבודה ,ביחוד בתקופה זו של משבר בתחום התעסוקה.
מר הרשל משמש בשורה של תפקידים ציבוריים ,כגון חבר
בהתנדבות בועדה לטכנולוגיית מידע ,דירקטור ברשות
לפיתוח ירושלים (תוך קידום מיזמים חברתיים) ,יו"ר ועדה
וחבר הועדה בנושא הפער הדיגיטלי (פועל רבות לצמצום
הפער הדיגיטלי בחברה החרדית) ,וכן מופיע באקדמיה,
תעשיה ופורומים כלכליים ,על מנת להסביר את צרכי

הרב הרשל קליין  -ג'ויינט ישראל
רח' יוסף גבאי  ,12ירושלים
harkal@012.net.il
052-3233914

2.

הקהילה החרדית.
 15שנות פעילות כמנהל החינוכי של המרכז הטכנולוגי
במושב נחלים :תרומה לקידום חברתי של אלפי נערים,

מר מרדכי כהן  -המכללה התורנית
טכנולוגית "נחלים"
המרכז התורני טכנולוגי "נחלים",

עולים חדשים ונוער ממשפחות מצוקה מכל רחבי הארץ.
האיש עלה ממרוקו כנער והיגיע הישר לעיירת פיתוח .בעל
סיפור אישי מרגש  -כנגד כל הסיכויים הצליח לפרוץ את
מעגל העוני והגיע למסקנה שרק על ידי עשיה חינוכית ניתן
להצליח ,ומאז לא הרפה ממנה.
עשייתו החינוכית מעודדת מצוינות ,מביאה את בני הנועד
להישגים גבוהים בתחומים מקצועיים ולימודיים.
נערים רבים ,בוגרי המכללה המשיכו בתפקידים פיקודיים
בצה"ל ,רבים הקימו עסקים מצליחים ועוד.

מושב נחלים ,מיקוד 49950
052-571600
03-9328737
050-6551291

המרכז ,תחת הנהלתו הפך לכור היתוך לאינטגרציה וגישור
פערים ותרבויות בין עדות שונות ועולים חדשים.
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3.

אסתר היא אות וסמל להתנדבות .מזה שנים מתנדבת אסתר,
עד עצם היום הזה במפעלי התנדבות שונים ,ובשנים
האחרונות היא פועלת למען רווחתם של תושבי שכונת עיר
גנים קרית מנחם .החל משנת  ,1967תוך פעילות יומיומית,
מקפידה אסתר לשמור "יד על הדופק" ומודעת תמיד
לצרכים האמיתיים והעכשויים ,ומתאימה להם את המענה
שהיא נותנת.
היא מקיימת מועדות לקשישים עולים בשכונה ,יעוץ
למשפחה וקהילה ,מארגנת תרומות מגופים שונים להספקת
מזון לנזקקים ,מארגנת מבצעים לאיסוף בגדים עבור
הנזקקים ,חלוקת שמיכות ותנורי חימום לנזקקים בחורף וכן
שיפוצי בתים ותיקונים דחופים ,התרמת ספרים לקראת
תחילת שנת הל ימודים ,סיוע אישי לתושבים והנחלת רוח
ההתנדבות בקרב תושבי השכונה.

אסתר סולרג  -מתנדבת בקהילה
בירושלים
שדרות הרצל ,114בית הכרם ירושלים
052-671038

4.

ממקימי הארגונים "מאיר פנים" ו"כוח לתת" .מספר שבועות
לאחר מות בנם ממחלה נדירה ,הקימו רבקה ודודי את
המסעדה הראשונה לנזקקים בי -ם ,שלימים הפכה לרשת
מסעדות לנזקקים ברחבי הארץ" .מאיר פנים" פועלת היום

רבקה ודודו זילברשלג  -עמותת
מאור פנים
רח' הצבי  ,11ירושלים ,ת.ד,36024 .
מיקוד 94386

מקרית שמונה ועד אילת ,ומעניקה ארוחות חמות ברשת
מסעדות לציבור של כ  5000-איש מידי יום .כמו כן ,נארזות
מנות חמות לעוד כ  1500-קשישים ומוגבלים שאין
באפשרותם להגיע בכוחות עצמם למסעדה" .מאיר פנים"
דואגת גם לילדים שאין באפשרות משפחתם להאכילם.

02-5377767
02-3586993

המדובר בכ  7000-ארוחות חמות המגיעות לבתי הספר
ומחולקות לתלמידים.
 22מרכזי "כוח לתת" ,מחלקים ציוד יד שנייה לאלפי
משפחות תוך חנויות ענק.
כמו כן ,רבקה ודודו מפעילים מרכזי הכשרה מקצועית
במספר ערים בארץ למובטלים ,קשישים ,עולים ונוער
בסיכון .מכלול הפעילות מבוצעת באמצעות מאות מתנדבים
בכל רחבי הארץ.
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5.

הרב אקשטיין ,רב אורתודוקסי מארה"ב בן  ,52אשר עלה
ארצה וקבע מקום מגוריו בי-ם ,הקדיש את חייו לבניית גשר
איתן בין הקהילה הנוצרית – אוונגלית לבין העם היהודי
במדינת ישראל .הרב אקשטיין הננו נשיא ומייסד הקרן
לידידות – ישראל .מיום הקמתה ,החל משנת  ,2000מעבירה
הקרן לידידות עשרות מליוני דולרים למאות פרויקטים
בישראל ,במטרה למגר את העוני,לצמצם את הפערים
בחברה הישראלית ,לתמוך בערי פיתוח ואזורי מצוקה ,לחזק
את האוכלוסיות החלשות ,לאפשר קליטת עולים טובה
ויעילה בישראל ,לסייע לנשים חד הוריות וקשישים מיעוטי
יכולת ולחזק את בטחון המדינה.

הרב יחיאל אקשטיין  -הקרן
לידידות-ישראל
רחוב ההסתדרות  22ירושלים 94230
edith@ifcj.org.il
02-6236515/7

6.

מאירה אביוב וד"ר דוד אילפלד –

מאירה אביוב אינפלד וד"ר דוד אילפלד הקימו בשנת 2000
את העמותה "אתגר לשינוי"  -העמותה ששמה לה כדגל
לקדם את החינוך לילדי ישראל .העמותה החלה לפעול

רחוב זלטופולסקי , 22ת'א 63475

בנתניה בשכונות מצוקה לתיגבור הלימודים ,פיתוח והעצמה
אישית,פיתוח חברתי והדרכה בשיטות הוראה חדשניים
ומתקדמים ביותר.
בני הזוג אינפלד החליטו להשקיע בחינוך ילדי ישראל מתוך

אתגר לשינוי  -העמותה לחינוך ילדי
ישראל
052-2555529

אמונה עמוקה שחינוך הינו המפתח לסגירת פערים ומתן
הזדמנות שווה לתלמידים מעוטי יכולת להצליח.
7.

יו"ר הפרויקט מיומו הראשון ,אשר נוסד ע"י אנשי עסקים
מן המובילים במשק ,בשיתוף עם ג'וינט ישראל ותמיכת
ממשלת ישראל .הפרויקט פועל לסגירת הפער הדיגיטלי
בקרב ילדים משכבות חלשות .במסגרת הפרויקט מחולקות
מדי שנה כ  4000-ערכות מחשב לילדי ישראל .מחקרים העידו
על שיפור בהישגים הלימודיים של הילדים ,המשתתפים

חנן אכסף – נשיא מוטורולה (לשעבר)
– יו"ר פרויקט מחשב לכל ילד
המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ע"ר,
רח' האורנים  ,1גבעת שמואל51905 ,

בפרויקט ,על שיפור במעמד האישי של הילד ושיפור
בהערכתו העצמית.

3

4
8.

מר ישראל אייזקס יזם את הקמת הפורום הכלכלי הקיים
מזה  10שנים ומכהן כיו"ר הפורום מיום הקמתו.
במסגרת תפקידו ,מר אייזקס פועל במרץ על -מנת לרתום את
הקהילה העסקית לטובת החברה ושם דגש רב ,על קיום
פעולות לחיבור בין חברות כלכליות ואנשי עסקים לארגונים
ופרוייקטים חברתיים.

ישראל אייזקס  -יו"ר הפורום
הכלכלי
02-6244777

9.

בין הפעולות שיזם מר אייזקס ניתן למנות :כנס התרמה
לארגון "יד שרה" ,גיוס תרומות לפרוייקט "להגשים חלום
של ילד" ,הפועל במתנ"סים ומעניק חוגי העשרה במחשבים
לילדים ,ואימוץ של הפורום הכלכלי את "קו -אור" ,ארגון
המסייע לילדים המאושפזים בבתי חולים.
איש עסקים ותעשיין בעל עשייה חברתית רחבה .בעברו היה
חבר רוטרי בר"ג ,אח בבונים החופשיים ויקיר בני ברית .הננו
ממייסדי מספר תנועות חברתיות ,כגון תנועת עמ"י לשיפור
איכות החיים בישראל ותנועת עם יפה עם אחד.
מר פרידמן הקים את חברת קריסטל למוצרי חשמל ושיווק
את מכונת הכביסה הראשונה בישראל
ומאז ועד היום פועל ללא לאות למען הקהילה

אלחנן פרידמן – תעשיין
רח' באזל  ,35תל אביב

674931-052
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הזוכים באות המופת

10.

זוכה  +כתובת

תמצית הפעילות החברתית

המפעל הלאומי לפיתוח חברתי -

פרוייקט מחשב לכל ילד מיסודו של המפעל הלאומי לפיתוח
חברתי נוסד בידי אנשי עסקים מהמובילים במדינה ,שמר גבי
סבג נבחר ליצגם ובשיתוף ג'ויינט ישראל באמצעותו של מר

מחשב לכל ילד ,עמי ברגמן,גבי סבג
רחוב האורנים  1גבעת שמואל 51905

עמי ברגמן .הפרוייקט פועל לסגירת הפער הדיגיטלי בישראל
בקרב ילדי ם משכבות אוכלוסיה חלשות.
עד היום באמצעות המנכ"ל המסור מר אבשלום וציוותו
חולקו למעלה מ  13,000-מחשבים בבתי ילדים בכ 100 -
ישובים בכל רחבי המדינה 2000 .יחידות נוספות יחולקו
ויתקנו בשנה הקרובה.

tamib@maly.co.il
03-5329522

נט"ל  -המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ

12.

בה"ס תיכון למדעים ואומניות
ירושלים  -העמותה למצוינות החינוך

נט"ל  -המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ וטראומה הוקם על
רקע לאומי בקייץ 1998
נט"ל שמה לה כמטרה להוות בית טיפולי רב מקצועי לנפגעי
טראומות על רקע לאומי ,לשפר את איכות החיים של
הנפגעים  ,להיות מרכז לקידום הידע והמודעות הציבורית
לנושא,לשמש מסגרת מקצועית לאנשי מקצוע להדרכות
ולהתערבות טיפולית מעולה לאוכלוסיה שבסיכון.
העמותה למצוינות בחינוך הוקמה בשנת  1987במטרה לטפח
יצירתיות ,מנהיגות חינוכית ותרבות של מצוינות בית ספרית,
בקרב ילדים ונוער במדינת ישראל ,תוך מתן הזדמנות שווה
לכל שכבות האוכלוסיה.
בית הספר התיכון למדעים ולאמנויות הוקם על ידי העמותה
בשנת  ,1990בין מכלול פעילויות העמותה .בבית הספר
לומדים תלמידים מוכשרים מלמעלה מ  100-ישובים מכל
רחבי הארץ ומגזרי האוכלוסיה .במסגרת לימודיהם,
משתתפים התלמידים בפעילות קהילתית ,אשר הפכה
למסורת חיובית וזוכה להערכה רבה מצד הגורמים
המקצועיים ,המעורבים בה .כמו כן ,מפעיל בה"ס פרויקט
נוסף – "שנת שירות בקהילה" ,אליה יוצאים בוגרי כיתות
י"ב'.

13.

עמותת ילדים בסיכון  -אודי רגאי

העמותה הוקמה בשנת  1990ע"י מר אודי ריגאי ופרופ' נתי
ליאור במטרה להעניק טיפול וסיוע לילדים בסיכון וליצור
מודלים לתכניות טיפול עבורם ועבור בני משפחותיהם.
העמותה מסייעת לילדים בעלי הפרעות התפתחויתיות ,כמו

11.

וטראומה
Michal@natal.org.il

מגדל שלום ,רחוב אחד העם , 9ת"א
65251
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כן העמותה מפעילה שני מרכזים :המרכז לילדים בסיכון
ומרכז "חוסן" למען הבניית חוסן של הפרט בקהילה
והתערבות טיפולית במקרים של טראומה ואסון המוני.
בתקופה זו ,בה מצטמק הסל הטיפולי הציבורי ואיתו גם
רשת התמיכה הקהילתית ,נלחם מר ריגאי אביהם הגאה של
שני ילדים בסיכון למען אוכלוסיית הילדים בסיכון ולמען
14.

סיכוייהם לחיים טובים יותר.
האגודה למלחמה בסרטן  -גב' מירי האגודה למלחמה בסרטן הינה אגודת ההתנדבותית הגדולה
ביותר בישראל והמוכרת ביותר ,אשר הוקמה בשנת ,1952
זיו
רחוב רביבים  ,7ת.ד,437.גבעתיים
53104,

ומאז מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת
בכל החזיתות במסירות בתמיכת וועד המנהל וביצוע על ידי
המנ"כלית הגב' מירי זיו והצוות במטרה להפחית את
התחלואה והתמותה מסרטן בישראל.האגודה פועלת
בתחומים רבים הקשורים למחלת הסרטן במודעות,בתמיכה
במחקר בגיוס משאבים ובמניעה.ועוד.

ער"ן  -מר דוד קורן

עמותת ער"ן מעניקה שירות הומניטרי ,המציע עזרה
ראשונית נפשית –  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה.
השירות ניתן לכל האוכלוסייה ,בכל סוג של מצוקה נפשית
ובמצבי חירום .מתנדבי ער"ן ,והמנכ"ל ,העומד בראשם – מר
דוד קורן ,עושים כל מאמץ להציל חיי אדם.
בשנים האחרונות לאור המצוקות הנפשיות ובעיקר המצוקות
הכלכליות משמשת העמותה מרכז למענה לאלפי פניות של
אנשים ונוער שבמצוקה.

03-5721607

15.

ת.ד ,7137 .נתניה 42170

16.

החל מיום היווסדה ,בשנת  ,1979פועלת העמותה לפיתוח
"שקל"  -גב' קלרה פלדמן
רחוב יד חרוצים  4ת.ד ,53105.ירושלים והפעלה של שירותים קהילתיים ,המיועדים לאוכלוסיות
שונות ,כ  4500-אנשים בעלי צרכים מיוחדים המתקשים
93420
בתפקודם .העמותה מפעילה עשרות יחידות ושירותי דיור
02-6727605
בקהילה ,חוגי ספורט ופנאי ,מרכזים לתעסוקה שיקומים
ועוד .מנכ"ל העמותה ,הגב' פלדמן פועלת למען פיתוח
והפעלת תכניות לקידום ושילוב של אנשים בעלי צרכים
מיוחדים בקהילה ,ותורמת לשיפור איכות חייהם ,עם סיוע
אשר אותו מספקת העמותה.

17.

עמותת על"ה ,אשר נוסדה בשנת  ,1982והמנכ"ל העומד
בראשה ,הרב יהודה מורמירשטיין חרטו על דגלם את
האמונה כי גם לילדים בעלי מוגבלות קשה מגיעה הזכות

על"ה  -הרב יהודה מורמירשטיין
רח' עוזיאל , 66ת.ד 435.בני ברק
51103

להתקדם ולמצות את הפוטנצייל הטמון בהם .מטרת
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העמותה היא להעניק לילדים אלו את איכות החיים הטובה
והבריאה ביותר הן במישור הפיזי והן במישור הנפשי.
העמותה פועלת ממקום של מצווה ושליחות.
18.

פעילויותיה של התנועה ברחבי הארץ הן :תרומה לקליטת
עליה ,מפעלי חינוך ,תמיכה בקשישים (חורף חם לקשישים,
מגן לגיל הזהב) ,מבצעי חלוקת מזון (קמחא דפסחא) ,סיוע
ותמיכה בילדים נזקקים ,מלחמה בקטל בדרכים ,קשר
ותמיכה עם יהדות התפוצות ,קשר ותמיכה בפצועי צה"ל,
שיקום סיסים והחזרתם למעגל החברה ,מבצע ארצי השירות

עם יפה-עם אחד
רחוב האסיף  13ת"א-יפו 66861
יו"ר שולה אגמי
03-5218287
051-665117
056-614000

19.

האדיב לשיפור המודעות לשרות בכל תחומי החברה
והעסקים בישראל ומבצעי התרמה של חבילות מזון בחגים.
הארגון החל דרכו בשנת  1976בהשאלת ציוד רפואי מחדר

יד שרה  -גב' יהודית אנטרקט
שדרות הרצל . 124ת.ד3222.
ירושלים91031,

קטן אחד בי -ם ,ואילו כיום הוא אגודה המונה אלפי
מתנדבים ו  100-סניפים ,הפזורים ברחבי הארץ .הגב' יהודית
אנטריקט ,מנכ"ל האגודה ,שמה דגש על תפיסת חיים של
ערבות הדית ומחויבות .הארגון מעניק מגוון רחב של
שירותים לאנשים ,המתמודדים עם קשיים תפקודיים ,כגון
השאלת ציוד שיקומי רפואי ,הסעות למוגבלי תנועה ,לחצני
מצוקה ,המחוברים למוקד  24שעות ביממה ,תעסוקה יוצרת
למרוח קי בית ,חלוקת ארוחות חמות ,מרכזי יום שיקומיים,
ועוד.
צמיחתה של "יד שרה" ,בניצוחה של הגב' אנרקט ,מהווה
עדות לכוחם הרב של הארגונים ,העמותו והמתנדבים לחולל
שינויים חברתיים.

כפר הילדים תלפיות ,חדרה -

כפר הילדים מטפל בילדים ונוער בסיכון ,תוך יזום ,פיתוח
וישום מודל קהילתי חדשני לטיפול בילדים ונוער בסיכון
ומשפחותיהם.מודל חדשני זה שזכה לביקורות מקצעיות
גבוהות ביותר מתמודד לא רק עם הילד אלא עם המשפחה

03-9543300/01
052-3860175

20.

מנהל אלי שיטרית
שכ' נווה חיים ,חדרה ,מיקוד 38443
04-6341924

הקרובה והרחוקה והקהילה במקום.מקצר למנימום את
משך השהות של הילד בפנימיה ויוצר איטראקציה בין כל
המטפלים על ידי מרכז אחד(קס מנג'ר)מרכז משאבים
לטיפול ויוצר רצף של מענים ופתרונות בקהילה.
מודל טיפולי חדשני זה משמש דוגמה לישובים נוספים בארץ
ובחו"ל.

050-8346011
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21.

אירגון עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית לקח
על עצמו מאז הקמתו את התפקיד של עזרה לזולת וסיוע
לקהילה.
העובדים מפרישים מעשר מהשי שמקבלים בחגים מוסיפים
על כך מכספם ותורמים למשפחות נזקקות מידי חג .יוזמים
ומארגנים בר\בת מצווה למפונים וחסרי דיור

ארגון עובדי הסוכנות היהודית
וההסתדרות הציונית
רחוב המלך ג'ורג'  48ירושלים
לידי יונה בצלאלי
02-6216000

22.

ופועלים לצמצום העוני בישראל:
העמותה מאגדת בתוכה את כלל הסטודנטים באוניברסיטה,
אשר שילמו דמי חבר סמליים לאגודה .באגודה מתקיימים

אגודת הסטודנטים ירושלים -
סטודנטים למען הנוער והקהילה

23.

בשכונות
האוניברסיטה העברית ,בניין מכסיקו
הר הצופים ,ירושלים 91072
לידי רועי ריקלין-מנכ"ל
02-5813620/604

שירותים ומחלקות שונים לרווחת הסטודנט ועידוד
המעורבות החברתית .במסגרת זו מקיימת האגודה מחלקת
מעורבות חברתית ,העוסקת בנושא מעורבות הסטודנטים
בחיי הקהילה .האגודה מכינה תכניות לשיתוף הסטודנטים
בחיי קהילה ,מארגנת התרמות לגופים הפועלים למען
נזקקים ,התר מות דם ,מבצעי התנדבות כגון איסוף מזון
עבור בתי תמחוי להאכלת ילדים ומשפחות רעבים ,האגודה
יוזמת שיתוף פעולה של אימוץ חיילי צה"ל על ידי סטודנטים
ואירוח של חיילים בודדים בבתיהם בחגים ,האגודה עורכת
ירידי התרמות של העמותות החברתיות השונות ,כמו כן,
מאכסנת האגודה מרכז דת וקליטת עליה ,המציין את חגי
ומועדי ישראל ומארגן הרצאות ופאנלים בנושא.

לב וחסד  -מרכז חלוקת מזון -

"לב וחסד" הינו מרכז חלוקת מזון ,שהוקם ע"י בית חב"ד
המרכזי בראשון לציון ,לפני כשלוש שנים ,אשר שם לו
למטרה להעניק עזר וסיוע במזון ,למשפחות הנמצאות
במצוקה קשה ,ללא אבחנה בין דתיים לחילוניים ,מוצא וכו'.
כפרויקט סיוע למען הקהילה מופעל המרכז על ידי תושבים
רבים מכל המגזרים ,תושבים בעלי עיסוקים שונים וגילאים
שונים ,דהיינו "אנשים טובים באמצע הדרך" ,אשר אכפת
להם מהזולת והם מוכנים להירתם לכל משימה למענו.
בראש הארגון עומדים הרב יצחק גרוזמן ומר רונן זינגר.

עמותת לשובע ,קדימה – רשת בתי

בישראל מתגוררים כיום עשרות אלפי נזקקים שאן ברשותם
לממן צרכי מיחיתם הבסיסיים ולמטרה זו הקימו עו"ד
שרונה ועו"ד גל -עד חריש בשנת  1990את המסעדה הראשונה
לניזקקי ת"א .הנקראת "לשובע" בשנת  2000לאור המצוקות
ההולכות וגוברות פתחו בני הזוג מסעדות בעכו ובכרמיאל
שביחד מספקות את מזונם של אלפי ניזקקים מידי

ראשל"צ
050-6840424

24.

נועד ,גגון – מעון זמני לכל נזקק –
שרונה ועו"ד גל -עד חריש
בנין גיבור ספורט,רח' בגין  7רמת גן
52521
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יום.בנוסף לכך הוקמה על ידם העמותה "קדימה" -רשת בתי
נוער לילדים במצוקה ועמותת "גגון" המספקת קורת גג
למחוסרי דיור בת"א.
25.

העמותה מתמקדת בקידום יוזמות חינוכיות וחברתיות
במגזר הבדואי בנגב :בני נוער ,איכות סביבה ,פעילות
תרבותית ,ומעורבות חברתית.

העמותה ליוזמות חינוכיות
וחברתיות בנגב  -מנכ"ל  -מוחמד
יונס
רהט 75358
9919202-08
08-9917070

26.

ייעוץ אקדמי ותכנית לימודי משפט בחטיבות בהביניים בעיר
ראשון לציון ,כחלק מהשתתפות המוסד במאבק באלימות
ועבריינות בקרב בני נוער.

פרוייקט "משפטנים צעירים" -
בית הספר למשפטים,קשרי קהילה
המסלול האקדמי -המכללה למינהל
המסלול האקדמי של המכללה למנהל,
ביה"ס למשפטי ,רח' יצחק רבין ,7
ראשל"צ

עשרות סטודנטים מבית הספר למשפטים נוטלים חלק
בהוראת משפטים בחטיבות הביניים בעיר.

03-9634217

בכבוד רב,
אילנה לייטמן
מזכירת המועצה הארצית
לפיתוח חברתי
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