
Projects
פעילויות

ארגון אחד- מטרות רבות

one organization
so many good causes

"

"

Name ..................................................................

Address  .........................................................

................................................................................

Phone .................................................................

E-mail ...............................................................

Credit Card .....................................................

Expiry Date ......................

ID Number .......................   

> Mail this form with your check to: 
    ESRA, POB 3132, Herzliya, 46104
    or

> Call 09 950 8371 with your credit card details   
    or

> Email your details to accounts102@esra.org.il
    or

> Fax this form to 09 954 3781
    or

> Visit www.esra.org.il and pay online securely

Become a Member            
     

     NIS 120 for 1 year 

     NIS 200 for 2 years

 

Donate to ESRA
(Tax exempt)

I would like to donate

(sum) .....................

 

Total Amount

......................

ר ב ח כ ף  ר ט צ ה תרום ל”עזרה”

Would you like to volunteer? Yes     No

ESRA Projects
ESRA is dedicated to making Israel a better 
society; for over thirty years it has been growing 
in membership and expanding its activities. 
Today, ESRA volunteers devote their time 
and effort in creative ways, helping immigrant 
groups, aiding communities in crisis and assisting 
the disadvantaged and the disabled.  

Thanks to their dedicated work, and your 
donations, many thousands of immigrant and 
disadvantaged families have been assisted by 
ESRA projects promoting education, welfare and 
employment. Our volunteers enrich Israeli society 
and in so doing are themselves enriched.

These projects could not happen without 
the partnership and support of the various 
Foundations and Municipalities.

ארגון ”עזרה” ומתנדביו
 ארגון “עזרה”, שנוסד לפני כ- 30 שנה, הוא ארגון

 המתנדבים דוברי האנגלית הגדול ביותר בארץ.
 מתנדבי הארגון מקדישים  את זמנם ואת מרצם

לפעילויות שונות הנותנות מענה לקבוצות עולים, 
קהילות בסיכון, מיעוטי יכולת ובעלי צרכים מיוחדים, 

בעזרתן ובתמיכתן של העיריות והעמותות השונות.

תודות לעבודתם המסורה של  מתנדבינו ובעזרת 
תרומותיכם, מתאפשר שיתופם של אלפי משפחות 

בפרויקטים השונים המקדמים חינוך, רווחה ותעסוקה. 
מתנדבי הארגון תורמים לקהילות השונות בחברה 

הישראלית, ויוצאים נשכרים אף הם.

 ”עזרה” מונה למעלה
 מ- 1,000 מתנדבים
 הפעילים במרכזים

 השונים ובמגוון
פעילויות:

אנגלית מדוברת בבתי הספר
חלוקת  מזון לנזקקים

ביקור חולים
גיוס כספים

חנויות “יד שנייה”
חנויות לספרים משומשים

טלוויזיה קהילתית
ייעוץ בשעת משבר
מלגות לסטודנטים

מרכזי מחשבים
מרכזי תפירה

הוצאה לאור – של מגזין “עזרה“ והפצתו
ניהול פיננסי

סיוע כלכלי למשפחות הרווחה
עבודה משרדית בסניפים

פעילות קהילתית
פעילויות תרבות וחברה

קבוצות תמיכה
שיווק עבודות רקמה אתיופיות
תוכניות לבעלי צרכים מיוחדים

תמיכה לעולים חדשים

www.esra.org.il   09 950 8371
herzliyaoffice@esra.org.il
ESRA, Gan Rashal, P.O.B. 3132, Herzliya 46104  

ESRA Branches:  
Ashkelon, Caesarea/Zichron,
Eilat, Karmiel/Misgav, 
Kfar Vradim, Kfar Saba/ 
Hod Hasharon, Herzliya, Modiin, 
North Coast/Nahariya, Netanya, 
Ra’anana, Ramat Hasharon, 
Rehovot, Rishon Lezion, Tel Aviv

ISRAEL’S LARgEST ENgLISH 
SPEAKINg VOLuNTEER 
ORgANIZATION

ESRA HAS ALMOST 
1000 ACTIVE VOLuNTEERS 
IN THE fOLLOwINg:

Befriending
Bookshops
Branches
Community Projects
Computer Centers
Counseling
Cultural & Social Activities
Embroidered gifts
English for Schools (tutoring)

ESRA Magazine
ESRA Magazine distribution
ESRAvision
finance
food Projects
fundraising
‘Nearly New’ Shops
Olim Outreach
Scholarships for Students
Sewing Centers
Special Needs Programs
Support groups
welfare Assistance

www.esra.org.i l
09 950 8371

Wallace Karbe Photography   Daniel Silverton Design

סניפי ”עזרה“:
 הרצליה, רעננה,

 רמת השרון,
 כפר סבא/הוד השרון,

 תל-אביב, אשקלון,
 קיסריה/זיכרון, נתניה,

 רחובות, ראשון לציון
 כרמיאל/משגב, אילת, 

 כפר ורדים, מודיעין,
נהריה והאזור

שם

סכום

כתובת

טל

:Telטל:

דוא”ל

 כרטיס
אשראי

סה”כ לתשלום

האם תרצה להתנדב?

מוסד ציבורי ועמותה רשומה

כן לא

תוקף

 .מס.
ת.ז    

Reg. Charity: 580037455 :



Promoting Excellence
Ruppin Marine Science 
Institute (Michmoret) 
For talented and gifted 
Ethiopian teenagers
weizman Institute 
of Science 
(Rehovot) 
For talented and gifted 
Ethiopian elementary 
school children
Ethnic Dance & Choir 
(Netanya) 
Two groups for 
Ethiopian teenagers
Yachad School 
Animal Center 
(Modi’in) 
To integrate normative 
and special needs 
children in a program 
of enrichment 
through animals

Special Needs Programs
Kadima Club 
Weekly meetings and activities 
for disabled adults
Kfar Shmaryahu Youth Club 
Weekly meetings and activities 
for disabled teenagers
Maggal Therapeutic 
Riding Center 
Twice weekly afternoon horse 
riding, art and animal therapy 
for disabled children
Techushon 
Weekly activities for special 
needs children

Neighborhood Projects
Students Build a Neighborhood 
(Herzliya, Kfar Saba, Netanya) 
Currently running in three cities, the project provides 
students with the means to continue their studies 
(accommodation/scholarship) in exchange for their 
community work with disadvantaged children and their 
families – community building at its best!

Community Enrichment  
Netanya Youth Center 
Full day education and therapy, helping dropouts 
return to the classroom
Afternoon Centers:
• A Warm Home - Bayit Cham 
 (Netanya, Herzliya) 
 Afternoon social center and    
 therapy for teenage girls at risk
• Moadonit (Kfar Saba) 
 Kindergarten for children 
 at risk
• Nativ Moadonit (Herzliya) 
 For children with severe 
 behavioral problems

• Neve ESRA (Modi’in) 
 For elementary school 
 children at risk

• Ussishkin Learning Center  
 (Netanya) 
 Assistance for disadvantaged  
 elementary school children

• Right Track Centers 
 (Netanya) 
 Four social and educational  
 centers for teenagers at risk

• Computer Centers (Netanya) 
 Centers teaching 
 elementary and advanced 
 computer skills to 
 disadvantaged children, 
 youth and adults

קידום מצוינות
 מרכז אקדמי רופין )מכמורת)

 פעילויות לנוער אתיופי שוחר
מדעי הים בעל מוטיבציה גבוהה

 מכון  וייצמן )רחובות)
 העשרה מדעית לילדים

 אתיופיים מחוננים בגילאי
ביה”ס היסודי

 להקת ריקוד
 אתני ומקהלת ילדים )נתניה)

 פיתוח כישרונם האומנותי
 של ילדים אתיופיים

במחול ובשירה

 יחד מודיעין, מרכז חינוכי משולב
 תוכנית לשילוב ילדים ממסלול
 החינוך הרגיל וממסלול החינוך

המיוחד באמצעות טיפול בבעלי חיים

 תוכניות לבעלי
צרכים מיוחדים

 מועדון קדימה
 פעילות שבועית חברתית

למבוגרים

 מועדון כפר שמריהו
 מפגשי חברה שבועיים

לבני נוער

 קיבוץ מגל
 תוכנית דו-שבועית לילדים

 נכים המשלבת רכיבה על
 סוסים, תרפיה באומנות

ובמוסיקה וטיפול בבעלי חיים

 תחושון
 פעילות שבועית לילדים

הכוללת טיפול במגע

פרויקטים שכונתיים
 “סטודנטים בונים שכונה”

 )הרצליה, כפר-סבא, נתניה)
  תוכנית ייחודית המעניקה

לסטודנטים אפשרות להתמיד 
 בלימודיהם ע”י מתן מלגות

 וסיוע בשכ”ד במקביל
 לעבודתם כחונכים

במשפחות מעוטות יכולת.
העשרה קהילתית

 מרכז ישובי נתניה
תוכנית חינוכית וטיפולית 

לנוער שנפלט ממוסדות 
 החינוך הפורמאליים -

יום מלא

מועדוניות אחר הצהריים

 •“בית חם” )נתניה, הרצליה)
מועדון חברתי טיפולי   

לנערות בסיכון

 •מועדונית )כפר סבא) 
גן טיפולי לילדים בסיכון  

 •מועדונית “נתיב” )הרצליה)
מועדונית לילדים עם   

בעיות התנהגותיות   
קשות בגילאי ביה”ס היסודי  

 •”נווה עזרה” )מודיעין)
מועדונית לילדים בסיכון    

בגילאי ביה”ס היסודי  

 •מרכז למידה אוסישקין 
)נתניה)   

מועדונית לילדים משכונות    
מצוקה בגילאי ביה”ס היסודי  

 •”המסלול הנכון” )נתניה)
ארבעה מרכזים המקנים    

העשרה לימודית וחברתית   
לבני נוער בסיכון  

 •מרכזי מחשבים )נתניה)
שני מרכזי למידה לתוכנות    
מחשב לילדים ולמבוגרים    

מאוכלוסיות חלשות  

A Helping Hand
ESRA welfare and 
Scholarship fund 
Individual financial assistance/
scholarships to students
Hand-in-Hand Food Pantry  
Food parcels delivered 
to families each month and 
lunches provide for children 
in a learning center.

יד תומכת
 עזרה-קרן רווחה ומלגות

 עזרה כלכלית פרטנית
 למשפחות במשבר,

 ומתן מלגות לימודים
לסטודנטים נזקקים

 “יד ביד” )נתניה)
 חלוקת סלי מזון

 לכ- 70 משפחות,
 ואספקת ארוחות

חמות לילדים במועדונית

Developing Skills
Sewing Centers  
(Netanya, Kfar Saba) 
Four centers teach 
unemployed Ethiopian 
adults sewing skills 
ESRA Embroidery Products 
Ethiopian women produce 
beautiful hand-made 
embroidered products 
sold through ESRA

פיתוח כישורים
 מרכזי תפירה )נתניה, כפר סבא)

ארגון המתנדבים מפעיל ארבעה 
מרכזים להכשרה מקצועית 

בנתניה ובכפר סבא. במרכזים 
 אלו ניתנת הכשרה בתחום

התפירה למבוגרים מבני 
הקהילה האתיופית.

 מוצרי רקמה אתיופית
 נשים אתיופיות רוקמות
 רקמה מסורתית למגוון

מוצרים המשווקים ע”י הארגון.


