
 

 

 

 2021מאי 

 ממשיכים לחיות יחד
 הארגונים החברתיים קריאת

 

מים קשים עוברים עלינו. ימים של מלחמה. קולות של הרס ושנאה מציפים את י

קשים הרחובות. אלימות קשה פוגעת במרקם העדין של חיינו המשותפים. המראות 

 מנשוא.

שכם בהם  ביתיות שאך לפני הרגע פעלו-מסגרות חוץבבתי האבות ובבבתי החולים, 

 על בסיס לאום ודת. ,היוםהצוותים המסורים נקרעים  ,יהודים וערביםלשכם 

חברה האזרחית זו שעת הכושר של החברה האזרחית. זו השעה לפעולה של ארגוני ה

 לא לאלימות! ו להרגעת הרוחות

שיח בחיים משותפים, דרך  ,האזרחית אנו פועלים יום יום כדבר שבשגרהבחברה 

 וסיוע הדדי. ידברות, חמלההמכבד, 

 הרוצים לחיות בכבוד הדדי ובשלום. יהודים ויהודיות, ערבים וערביות, שכנים אנחנו,

אנחנו מנהיגי ומנהיגות הארגונים החברתיים, קוראים לציבור כולו, לחזור 

 מעגל השטנה. –לדרך השותפות ולשלב ידיים יחד בעצירת מעגל האלימות 

 

 معًا العيش نواصل
 االجتماعية المنظمات نداء

 

 الحياتي بنسيجنا يضر الذي مستشرّ  عنف. والكراهية الدمار أصوات الشوارع تسود. حرب أيام. عصيبة بأيام جميعًا نمرّ 

 .صعبة المشاهد. المشتركة

 عشية العمل سوق في األخرى واألطر المسنين دور المشافي، في معًا وتعاونوا عملوا الذين العربية-اليهودية الطواقم أفراد

 .والدين القومية أساس على والتباعد للتفرقة معرضين باتوا األحداث، هذه

 .العنف لتأجيج وليس النفوس لتهدئة السعي عليها يتوجب حيث المدني، المجتمع للمنظمات العمل ساعة دقت

طاب المشتركة، الحياة على قائم عمل نهج الروتيني نشاطه في المدني المجتمع يت بع م، الخ   والدعم الرأفة الحوار، الُمحتر 

 .المتبادل

 .المتبادل والحترام المساواة ظل في كريًما عيًشا ونريد ونساًء، رجالًّ ويهوًدا، عربًا نحن، جيران

 دائرة لوقف معًا والتعاون الشراكة طريق إلى للعودة كلّه، الجمهور المجتمعية، المنظمات وقائدات قادة نحن، ندعو

 .اآلخر وشيطنة العنف

 

 :توقيع -באנו על החתום 



 

 

 

, מנכ"ל שלמה דושי
 שיתופים 

יו"ר במשותף 
 למנהיגות אזרחית

 

מנכ"ל  שמעון סיאני,
 ידידים 

יו"ר במשותף 
 למנהיגות אזרחית

 ענבל דור קרבל,
 מנכ"לית 

 עלם לנוער בסיכון

 סיגל פרץ יהלומי,
 מנכ"לית אקים

  הלה הדס,ד"ר 
מנכ"לית אנוש, 

 העמותה הישראלית
 לבריאות הנפש

סלימאן אל עמור 
, ואריאל דלומי

מנכ"לים משותפים 
 אג'יק

 – נירה צימלס
 מנכ"לית בעצמי

 סיבלינגר,אורלי 
 מנכ"לית 

 בטרם 

 שאדי קסיס
 מנכ"ל

 עמותת אלשג'ואן

, אפרת שפרוט
 מנכ"לית נט"ל

 פידאא שחאדה
 מנכ"לית
 אמאנינא

, מנכ"ל ירון בראון
 עמותת ילדים בסיכוי

, מנכ"ל יוסי מלכה
 מרכז מעשה

מנכ"ל  אלי כהן,
 פתחון לב

, מנכ"לית לימור לב
 יעדים לצפון

 עבאס עבאס
 מנכ"ל

 אלמנארהעמותת 

 רונית בר, 
  מנכ"לית

 המועצה להתנדבות

 בועז הרמן, 
 מנכ"ל אילן

 רו"ח אהוד רצאבי, 
 יו"ר אילן

 נמרוד דותן, 
 מנכ"ל

 חינוך לפסגות

 ד"ר שולה רקאנטי
 יו"ר

 חינוך לפסגות

, תמר שוורץ
 מנכ"לית 
 רוח נשית

ד"ר נסרין חדאד 
 ראשת חאג יחיא

התוכנית לחברה הערבית 
במכון לדמוקרטיה 

 ושותפה בקרן פורטלנד
 

, אורנית בן ישר
מנכ"לית מחשבה 

 טובה

 ציפי נגל אדלשטיין,
מנכ"לית העמותה 

 לילדים בסיכון

יוסף אבו ג'עפר 
 , מנכ"ליםומתן יפה

 כוכבי המדבר

, מנכ"ל יונתן קרני
 בית הגלגלים

 אסתר סיון,
 מנכ"לית שתי"ל

מנכ"ל  אבנר דפני,
 עמותת רקפת

, ענת מופקדי
 מנכ"לית אנו

, מנכ"לית רותי גופר
 כוכב הצפון

 , מנכ"לית יפעת ברון
TworksI 

 פידה טהה,
 יו"ר

 עמותת לאסת וחדכ

 מנכ"ל דויד מרקו,
 אלווין ישראל

מנכ"לית דנה מיטב, 
 שדולת הנשים

, מוניקה לב כהן
 מנכ"לית 
 קרן שמש

 אורית סוליציאנו,
מנכ"לית איגוד מרכזי 

הסיוע לנפגעי ונפגעות 
 תקיפה מינית

 

אמג'ד שביטה 
 , מנכ"ליםועופר דגן

 עמותת סיכוי

שירלי קני וענבל 
 - שהם-וורטמן

מנהלות שותפות, 
 אבני דרך לחיים

 

יואב אפלבאום, 
 מנכ"ל כפר אהבה

מאיסה חלבי 
מנכ"לית  אלשיך

לוטוס מרחב נשי 
 בהייטק

 

ד"ר אדוה ברקוביץ 
 מנכ"לית, רומנו

 עמותת תודעה

, מנכ"לית טלי חלף
 עמותת אור שלום

 , מנכ"לאסף וייס
 עמותת יוניסטרים

, מנכ"לית טלי ניר
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 חברתי

מנכ"ל  אלי דרור,
 עמותת אופנים

, מנכ"ל יוני צ'ונה
 עמותת מצמיחים

 לירון אזולאי,
 מנכ"לית 

 החצר הנשית

, מנכ"ל איציק לב
התאחדות מרכזי 

 הצעירים

, שלומית להמן
אלבאכור מנכ"לית 

לקידום ילדים בגיל הרך 
 בחברה הערבית בנגב

 , דנה נאור
 מנכ"לית דואליס

, מנכ"לית עדי וימר
 אל הלב

 אלעד בלומנטל 
מנכ"ל עמותת 

OneDay 

ד"ר איילת עוז, 
מנכ"לית המוקד 

 לפליטים ומהגרים
 

 סיון לוי ופאולה
 יו"ריות, פרפיניאל

 -עתידנו   -שותפות 
מען עתיד העבודה ל

 הסוציאלית בישראל
 

שוקראללה 
  ,בדארנה

יו"ר שביל החינוך 
 והבריאות

 איתן מורן,
 מנכ"ל

האגודה לקידום 
 החינוך

  דוד קורן,
 מנכ"ל

 עמותת ער"ן

 מיכל שטרנברג,  
 מנכ"לית 

המרכז להעצמת 
 האזרח

 , ריבי בלר
  מנכ"לית

 והדרת הכוח השלישי

 סיגל רצין, 
 מנכ"לית

 אחת מתשע

 נעמה גולדברג,
 מנכ"לית

 לא עומדות מנגד

 ערן בו ימיני, 
 מנכ"ל

 חיים וסביבה
 

 גילעד חריש, 
 מנכ"ל

 עמותת לשובע

 ג'וני קליין
 מנכ"ל

Giving CC 
 

 שירה זגורי,
מנכ"לית איגוד 

 סיסטיק פיברוזיס

 , מנכ"ל רועי מלמד
הקרן הישראלית 

 למען יוניסף

 אפרת כרמי, 
 מנכ"לית

 עמותת ישראלס

מנכ"ל   גיא סלומון
 עמותת צעד קדימה

 , מנכ"ל,רן אורן
 נערי האור

 מתן ישראלי, 
 מנכ"ל מוסללה

 דינה חבלין דהן,
מנכ"לית עמותת 

 מעון חירום לנשים

 ,שרף גיורא
  מנכל

 חלי״ל האור

 ,דינה שלו
 מנכ"לית 

 לדעת לבחור נכון
 

 לליב סנדנר, 
 מנכ"לית 

 הקרן לפיתוח לוד

 ד"ר תמי חלמיש
מנכ"לית  אייזנמן
 אלומה

 אמתי קורן, 
 מנכ"ל

 כל זכות

 רחל לדאני,
עמותת מנכ"לית 

caregivers Israel. 

 יו"ר-יורם שליאר
הסתדרות -הפ"י 

 הפסיכולוגים בישראל

, אלה אלכסנדרי
מנכ"לית מרחב, 

 התנועה לעירוניות

 קלרה פלדמן
 יתמנכ״ל
 שק״ל

 ענת נחמיה לביא
 מנכל"ית

 שותפויות רוטשילד

 ,אורי כרמל
 מנכ"ל 
 ארץעיר

 לירון הרשקוביץ,
מנכ"ל לצאת 

 מהקופסה

חן אריאלי וענת 
 יו"ריותניר, 

 אני אישה

 אורית יולזרי 
 מנהלת

 לחיות יחד

 מנכ״ל, צור שריקי
 רופאי חלוםעמותת 

ד״ר מיכל ביטרמן 
 מנכ״לית

 The Natural Step 

 עמית שפירא,
 לדרךמנכ"לית עמית 

 קרן ברונוסר,
 מקודשתעמותת 

, מריאל הוברמן
 מנכ"לית

 מרכז יעוץ לאישה

טלי אהרנטל 
  מנכלית

 ףעמותת א.ס.

, ורדית דנציגר
מנכ"לית עמותת ל.א. 

 לאלימות נגד נשים

 רון גרליץ,
 מנכ"ל
 אקורד

, מנכ"לית אלה אלון
 מעכי-איתך

 , דניאל חסון
 מנכ"ל

 המרכז הבין תרבותי

 עידו לוטן 
 מנכ"ל 

 עמותת רוח טובה

 סיון אלה
לית מנהיגות "מנכ

 עסקית צעירה

 יוחאי רוטנברג,
 יו"ר 

אגודה ישראלית 
 לתקשורת קהילתית

 

 הוכמןאלעד 
 מנכ"ל

 מגמה ירוקה

נסים, -גילי קרישק
 מנכ"לית 

 עמותת קהילה

 ,אורלי קלימשטיין
 מנכ"לית 

העמותה להעצמה 
 כלכלית לנשים

 

 אורי קידר
 מנכ"ל

 חופשיתישראל 

 און ריפמן
 מייסד,

 השומר החדש

 שרון טל,
 מנכ"לית 
 אליפלט

 רינה כהן,
 יו"ר משותף

 חינוך מבוגרים

 עומרי בארי,
 מנכ"ל
 חוש"ן

 יוספה דרשר,
 מנכ"לית
 מסע חי



 

 

 

 

 שי ברמסון,
 יו"ר 

 חברותא

 דנה תלמי
 מנכ"לית

 עמותת יהל

 עודד פרומוביץ,
 מנכ"ל

 אור לחינוך

 ,נאוה ברק
 נשיאה

 עלם

 דבוש,אבי 
 מנכ"ל

 רבנים לזכויות אדם

 אורן-עתר רזי
 מנכ"לית
 קרן ביחד

 ר תמר פרדמן"ד
 יו"ר

 קרן מקלט הקופים

 יותם ברום
 מנכ"ל

פנים איגוד ארגוני 
 יהדות ישראלית

 

 רותי שינפלד
 מנכ"לית

 פותחים עתיד

 דן סולומון
 

 ארגון זכויות הצליאק

 עינבל תובל
 מנכ"לית

העמותה הישראלית 
 לסרטן העור

 טל לירן,
 מנכ"ל

 מסלולים

 שירה כסלו,
 מנכ"לית

 המיזם למיגור עישון

 רקפת גינסברג
 מנכ"לית

התנועה המסורתית 
 בישראל

 

 שרה ברנשטיין
 מנכ"לית 

מרכז רוסינג לחינוך 
 ודיאלוג

 נתי בלום,
 מנכ"לית

 עמדא

 רות רזניק
 יו"ר

לא לאלימות נגד 
 נשים

 טובה דורפמן
 מנכ"לית

קרן משפחת 
 שטיינהרדט

מנדי לייטון בלישה 
, יו"רית ונטע דגן
  ומנכ"לית

 בזכות
 

 ויסאם גנאים
 יו"ר 

צעירי סחנין לחינוך 
 בריאות וספורט

 נורית גורדון
 מנהלת
 קרן ריין

 אלון שחר,
 מנכ"ל

הבית הפתוח 
 בירושלים

 גיל אליאס,
 מנכ"ל

בית גאה בבאר שבע 
 והדרום

 רן שלהבי
 מנכ"ל

האגודה למען 
 הלהט"ב

 חיה ג'משי
 מנכ"לית

 קרן שח"ף

 יוסי רון,
 מנכ"ל

 בית יציב

 אופיר אלקלעי
 מנכ"ל

 ההסתדרות החדשה

 מירי ביאלר,
 יו"ר

 תהל"ה

 סיגל מורן,
 מנכ"לית

 ברנקו וייס

 ד"ר רחלי אשוול
 מנכ"לית
Online-Agree 

 מיכל גלבוע אטר,
 מנכ"לית

 -המכון הדמוקרטי
 חברה וחינוך

 

 שגיא בר
 מנכ"ל

 המרכז לחינוך סייבר

 יסמין ענבר,
 מנכ"לית

האגודה לזכויות 
 החולה

 מלי דנינו
 מנכ"לית

 אגודת ניצן

 אביב לבנת
 מנכ"ל
 רם-קרן רז

 ג'ואנה לנדאו
 מנכ"לית

Vibe Israel 

 מוטי צ'יליבון
 מנכ"ל

 'כן אנחנו יכולים'

 יאיר הס,
 מנכ"ל
 יוצאים בשאלה-הלל 

 ד"ר דניאל שני
 מייסדת שותפה

BeDo 

 הרב בני לאו
 ראש מיזם
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 אסף ברימר
 מנכ"ל

 מונא חלל לשנוי

 סאמי אסעד
 מנכ"ל

 קו משווה

 תומר סמרקנדי
 מנכ"ל

 קרן אייסף

 יעל וייס ריינד
 מנכ"לית

 אופק לילדינו

 איריס זלכה
 מנכ"לית

 מקום
 

 יוסף סגל
 מנכ"ל

 עמותת סיירת החוף

 ענת בר
 יו"ר

 מרכז הפעו"ט

 אייל כהן
 יו"ר

 נחמ"ד

 אלון גלרון
 מנכ"ל
תכנית  –פר"ח 

 לאומית

וסאמי  רביטל דואק
 סעדי

 מנכ"לים משותפים
 צופן

 עו"ד רויטל לן כהן
 יו"ר

קואליציית הורים 
לילדים עם צרכים 

 מיוחדים
 

 הדר קס
 מנכ"לית
 חמניות

 יוחאי רוטנברג
 יו"ר

אגודה ישראלית 
 לתקשורת קהילתית

 פהימה עואונה
 מנכ"לית

סיראג׳ לקידום הייטק 
 בחברה הבדואית

 בלשהשגיא 
 מנכ"ל

 קבוצת עוגן

 אילנה יונה
 מנכ"לית

קדמה לשוויון בחינוך 
 ובחברה

 
 

 נעים עביד
 מנכ"ל

 עמותת ניקאט

 רן גולדשטיין
 מנכ"ל

 רופאים לזכויות אדם

 נתי קאשי
 מנכ"ל

 אח בוגר אחות בוגרת

 תמר סדן לקס
 מנכ"לית

 מכללת גל

 תמי קינברג,
 מנכ"לית

 בית טרזין

 אהובה ינאי
 מנכ"לית

משקיעים מתן 
 בקהילה

 

 שרון צ'רקסקי
 מנכ"לית

 דלת פתוחה

 תמר אלון
 מנכ"לית

 עמותת אותות

 דוד לרר
 מנכ"ל

 מכון הערבה

 עמר גבעתי
 מנכ"ל

 בקהילה

 רדמן-רוחמה גבל
 מנכ"לית

 יסודות

 עירית לבנון 
 מנכ"לית
 רוח גבית

 ישראל שוורץ
 מנכ"ל

 תנופה בנגב

 יעל לוי
 מנכ"לית

סיוע והקשבה  -סה"ר
 ברשת

 

 אפרת טיש
 מנכ"לית

האגודה לסוכרת 
 נעורים

 

 נאווה גייזנברג
 מנכ"לית

 לוקחים אחריות

 באלי'אסמהאן ג
 מנכ"לית

 זכויותנו לחיות

 יעל חן
 מנכ"לית

 יזמים צעירים ישראל

 יוני ספיר
 יו"ר

 "שומרי הבית"

 רוני ארז
 מנכ"לית משותפת

 מכון השל

 אריק רוזנבלום
 מנכ"ל

 אקו אושן

-הלפריןפרופ' רות 
קדרי ועו"ד קרן 

מרכז רקמן    הורוביץ
 לקידום מעמד האשה

 

 רן לבנה
 מנכ"ל

 קרן רמון

 יוספה דאר
 מנכ"לית

הקרן ליוזמות 
 חינוכיות

 

 מולי מלקאר,
 מנכ"לית
 אמנסטי

 דפנה דור
 מנהלת 

 לאב-קו

 בועז עוזרי
 מנכ"ל

 ידידי אופנים

 יונה קציר,
 מנכ"ל

 אגודת חולי הפסוריאזיס

 ידעיה לוין
 מנכ"ל שותף

 מכללת הרצוג

 ד"ר שרית עוקד
 יו"ר

רוצים לחיות בלי 
 מכרות

 

 חגית גפן,
 מנכ"לית

 הרשת הירוקה

 נדין הולנדר
 מנכ"ל

 עמותת לראות

 מאיה יעקבס,
 מנכ"לית

 עמותת צלול

 ליאור שמואלי
 מנכ"לית

 גדולים מהחיים

 תמי כרמל מצלאוי
 מנכ"לית

 עמותת לשמ"ה

אמנון בארי 
, ותאבת' אבו ראש

משותפים,  מנכ"לים
 יוזמות אברהם

 

 נטלי גיספן שפיגנר
 מנכ"לית

 נדירים

 ד"ר נירה דנגור
 יו"ר

 עמותת הנטינגטון

 טלי קפלן
 מנכ"לית

 צעדים קטנים

 נדב-בשמת בר
 מייסדת

 משתלבים ברצף

אלי וימפהיימר 
 מייסדים, ותמר דקל

 קוקודי

 מרל ברנט
 מנכ"לית

 צח"י

 מורן גרא
 מנכ"ל

 מדינת הכדורגל

 אברמוביץ' עפרה
 יו"ר

 מאמאנט

 אהרון ספראי
 מנכ"ל

.B.HJ 

 ירון נוידאפר
 מנכ"ל

Social Finance 
Israel 



 

 

 

 

 ,איילת אלבלה
 יו"ר 

עמותת לימפאדמה 
 בישראל

 דורית ניתאי נאמן
 מנכ"לית

 תיאטרון קרוב

 ד"ר שני שילה
 מנכ"לית

העמותה הישראלית 
 לסרטן ריאה

 ,דקלה כהן מיכאלי
 מנכ"לית
 לב ח"ש

 גורשרון 
 יו"ר

אגודת חולי סי.אפ.אס 
 ופיברומיאלגיה

-קרולה אופנהיימר
 יו"ר רוזנטל
 צעדים

 עברי ורבין
 מנכ"ל

Good Vision 

 שלומי קסטרו
 מנכ"ל

 מועצת תנועות הנוער

-נת דושנסקייר
 מנכ"לית, ורבנר

 ידידי דניאל לחתירה

 עופר כהן
 מנכ"ל

 קב' שכולו טוב

 אמין אל ג'מל
 יו"ר

 אזרחים בונים קהילה

 ,פנינה רוזנצוייג
 מנכ"לית

 עמותת נאמן

 יניב בלייכר
 יו"ר

אזרחים למען אוויר 
 נקי

-פרופ' מיכל אלמוג
המכון לחקר ראש , בר

החברה האזרחית 
 והפילנתרופיה בישראל

 

 ,דיתי דגני פלג
 מנכ"לית

 הפורום החילוני

 זמיר, איבל
 מנכ"ל

 חוגי סיירות קק"ל

 סיגל וליאור פרלמן,
 מנהלים שותפים

 רוח דרך

 סודקי עזאם,
 מנכ"ל

אני ואתה לקידום 
 החינוך והתרבות

פרופ' רבקה 
 לזובסקי

 סגנית נשיא
 ויצ"ו –טופז בינ"ל 

מעיין ארזי 
 , מנכ"ליתמלינרסקי

 שוות

שירי גרינבלט 
 , מנכ"ליתזולברב

קפיטליזם קשוב 
 ישראל

 אורי שוהם, 
 מנכ"ל

 מגרש ביתי

 מיכל פינצ'וק,
 מנכ"לית
המכון לקידום -מרחבים 

 אזרחות משותפת

 אחמד מחג'אנה
 מנכ"ל

העמותה לקידום 
החינוך והרווחה 

 א.א.פחם
 

 ד"ר אורית לנדאו
 מנכ"לית

 יובלים

 דנה וינברג,
 מנכ"לית

 נשים לגופן

 דניאל דותן,
 מנכ"ל

 מדרסה

 ליאור שורר,
 מנכ"ל

 עמותת מבט

 עמי מגן,
 מנכ"ל

כפר הנוער הדסה 
 נעורים

 

 ספיר בלוזר,
 מנכ"לית

התאחדות הסטודנטים 
 והסטודנטיות הארצית

 

 ,אלבאז אבי 
 מנכ"ל

הפורום הציבורי כפרי 
 הנוער והפנימיות

 הדר רובינשטיין
 מנכ"לית

 הורות בדרך קלה

 אייל לנדסמן,
 מנכ"ל

PHOTO IS:RAEL 

 גיל ליש,
 מנכ"ל

אגודה  -חוף הגליל
 לטיפול בילד ובמשפחה

 רינת אבישר
 מנכ"לית

 תו המשווה

 יונית קולב,
 מנכ"לית

מוזיאון ארצות 
 המקרא

 

 רחל פוקס אטון
 מנכ"לית

רוח יוצרת  -חברות
 בריאות

 יוסף אלעמור
 מייסד

 לנה

 מוריה רוזנברג
 מנכ"לית

המרכז לחינוך קשוב 
 ואכפתי

 

 שמואל שטח
 למנכ"

 נאמני תורה ועבודה

 סמדר ברנד,
 מנכ"לית

 אמהות למען אמהות

 ליאור שטרסברג
 מנכ"ל

 מט"בעמותת 

 בניה יהודה
 ראש המדרשה

למנהיגות ישראלית 
 משותפת

 דשן-שרון בריק
 מנכ"לית

פורום לנשים  -קולך
 לדתיות

 שלמה גבר,
 מנכ"ל

היהדות הקראית 
 העולמית

 

 יפעת בחר
 מנכ"לית

 השתחוויה

 עו"ד שלי דביר
 מנכ"לית

2B Friendly 

 דפנה גבר ליפשיץ
 מנכ"לית

 עמותת תפוח

 בטי מרטין קורן
 מנכ"לית

 מרכז הסיוע השרון

 טלי אדמוני ורדי
 מנכ"לית

 דברו איתי

 יותם קונסטנטיני
 יו"ר

 אסל"י

 ללי גרציה
 מנכ"לית

 אהבה שאני

 עמיר לרנר
 מנכ"ל

 בית איזי שפירא

 שרון אברהם ויס
 מנכ"לית

האגודה לזכויות 
 האזרח

 

 ג'ואל אקשטיין
 יו"ר

 קרן אקשטיין

 יהודה סטולוב
 מנכ"ל

אגודת המפגש הבין 
 דתי

 נעמי סטוצ'ינר
 מייסדת

 בית איזי שפירא

 הדס תדמור,
 מנכ"ל

יוזמת האנרגיה 
 הטובה

 איתמר גורביץ
 מנכ"ל

פורום מוסדות תרבות 
 ואמנות

 יג'מאל אלקרנאו
 מנכ"ל

 השחר החדש

 ד"ר סיגל שלח
 יתמנכ"ל

 ג'וינט ישראל

 ענת רדנאי
 יתמנכ"ל
ארגון יוצרים  -אי"ב 

 עצמאים בתיאטרון

 יערה סולימני
 יתמנכ"ל

עמותת צורימן לנוער 
 בגולן

 ורד וינדמן
 יתמנכ"ל

 המועצה לשלום הילד

  

      

      

      

      

      

      


