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למעלה 

על עמותת גולני

אנו, ותיקי ולוחמי גולני לשעבר - מפקדים וחיילים, הקמנו יחד את עמותת 
גולני למען משפחת גולני, לוחמי, בוגרי וחללי החטיבה.

חזון העמותה
העמותה תפעל על בסיס ערכי גולני של ערבות הדדית, רעות ומשפחתיות, 
אחריו,  ואף  בשירות  החטיבה  לחיילי  וסיוע  לחיזוק  פעולותיה  את  ותרכז 

להנצחת החללים ולהנחלת מורשת גולני.

עמותת גולני במספרים

 ₪ 80,000
 מלגת לימודים 
ללוחם משוחרר

 4,000
מבקרים באתר

 גולני בשנה

250
חיילים בודדים 

בחטיבה

 1,480
 חללים של 

החטיבה

 200
חיילים מאוכלוסיות

 מיוחדות

 800
חיילים הזקוקים

 לסיוע כלכלי

 ₪ 250
תלוש לחג 

לחייל



למעלה 

גיוס המונים
פעילותה של עמותת גולני מצריכה משאבים רבים. לכן החלטנו לצאת 
בקמפיין הגיוס כדי שנוכל להרחיב אותה ולסייע לכמה שיותר חיילים 

ומשפחות שכולות.
להם,  הקרובים  למעגלים  יפנו  אשר  שגרירים,  על  מבוסס  הקמפיין 

בהזמנה להיות שותפים למאמץ.
עיקרון הגיוס פשוט: כל שגריר יגייס סכום כסף ממעגלי החברים ואנשי 
רותם אותם לטובת  הקשר שלו. באמצעות הפניה האישית, השגריר 

המטרה המשותפת שלנו.

תפקיד השגריר

אנחנו  הקמפיין,  של  המשותף  ביעד  לעמוד  שנצליח  כדי 
זקוקים לך כשגריר!

ישנן שלוש משימות חשובות:
1. רישום לעמוד גיוס אישי

נדאג  ואנחנו  לשגריר"  רישום  "טופס  בקישור  פרטים  למלא  עלייך 
לפתוח לך עמוד גיוס אישי.

כאן תוכל גם לבחור יעד אישי לגיוס, הסכום אותו אתה מציב לעצמך 
ושם לך למטרה.

לטופס רישום לשגריר   לחצו כאן <<
2. אנשי הקשר שלך

 20-30 בקלות  תמצא  שלך  בטלפון  הקשר  אנשי  ברשימת 
המיוחד  בקמפיין  לשתף  תוכל  שאותם  פוטנציאלים  תורמים 
הזה. נשמח אם תפנה אליהם בכל דרך אפשרית: שיחת טלפון, 

מייל, וואטסאפ וכדומה.
3. הפצה למעגלי המכרים שלך

כדי שכמה שיותר אנשים ידעו על הקמפיין שלנו, תוכל להשתמש 
בכל הרשתות החברתיות שאתה חבר בהן על ידי שיתופים, פוסטים, 

סטטוסים, סטורי, הוספת מסגרת לתמונת הפרופיל וכדומה.

המטרה היא שכל שגריר יגייס כמה שיותר תרומות מחברים 
ומכרים. פניות למעגלים נוספים ודאי יועילו ויתקבלו בברכה!

על הקמפיין
ובהבטחת  בהווה  ללוחמים  בסיוע  העבר,  בהנצחת  עוסקת  העמותה 
עתידם, וכעת יוצאת בקמפיין גיוס המונים כדי להרחיב את פעילותה:
1. דאגה לרווחת הלוחמים ובוגריה, באמצעות סיוע לחיילים בודדים 

    ומטופלי ת"ש ומתן מלגות לימודים ללוחמים משוחררים
2. הנצחת חללי גולני תוך ליווי המשפחות השכולות

3. הנחלת מורשת גולני, ניהול, חידוש ופיתוח אתר ההנצחה והמורשת

https://docs.google.com/forms/d/1RDSAg6lJJhkYeGYsEDGU9opEIqZzoQNYLYXmiorgosU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RDSAg6lJJhkYeGYsEDGU9opEIqZzoQNYLYXmiorgosU/viewform?edit_requested=true


למעלה 

תסריט שיחה
מצורף תסריט שיחה שיסייע לכם ביצירת הקשר ובגיוס התרומות.

הדרך הטובה ביותר היא לדבר מהלב, ולכן כדאי לקרוא את הטקסט 
השיחות  מניסיוננו,  מתקשרים.  אליו  לאדם  הפניה  את  ולהתאים 

משתפרות והופכות לקלות יותר ככל שמתרגלים.

שלב א' – הסבר על הקמפיין
שלום, מה שלומך?

יש לך דקה? אני רוצה לדבר איתך על אתגר שלקחתי על עצמי.
לשעבר/ )מפקד/לוחם  שאני  כיוון  לליבי  מאוד  קרובה  גולני  עמותת 
לחטיבה  מאוד  חשובה  העמותה  של  שהעשייה  חושב  אני  בהווה...(. 

בכלל וללוחמים ולמשפחות השכולות בפרט.
עצמי  על  לקחת  והחלטתי  חשוב  התרמה  בקמפיין  יוצאת  העמותה 
לסייע להם בגיוס התרומות. הצבתי לעצמי לגייס x שקלים ואשמח 

מאד אם תוכל לסייע לי.

שלב ב' – הסבר על האתגר
לסייע  במטרה  ולוחמי החטיבה,  ידי מפקדים  על  הוקמה  גולני  עמותת 
לחיילים בודדים, להעניק מלגות ללימודים גבוהים ללוחמים משוחררים 
וללוות את המשפחות השכולות בהנצחת יקיריהם. הפעילות הזו דורשת 
משאבים רבים וכדי שנוכל להמשיך ואף להרחיב פעילות זו, יצאנו בקמפיין.
כדי שנצליח במשימה ונעמוד ביעד של הקמפיין, אני לקחתי על עצמי 

לגייס תרומות ממכרים וקרובים. תוכל לעזור לי בזה?
חשוב שתדע שהתרומה מזכה בפטור ממס בישראל, ארה"ב, קנדה 
לעודד  יכול  וזה  יודעים  לא  אנשים  מידע שהרבה  )זה  ואנגליה 

תרומה(.

שלב ג' – לקיחת תרומה
כל מה שאתה צריך לעשות זה להיכנס לדף הקמפיין שאני 
)מלווים  יחד.  ניכנס  בוא  לוואסאפ.  עכשיו  לך  שולח 

אותו עד שהוא מסיים את התהליך(.
מוזמן  אתה  במייל.  תשלח  הקבלה  רבה!  תודה 
להמשיך ולעקוב אחרי הקמפיין ולראות אם השגנו 

יחד את היעד. כמובן שנשמח לכל עזרה ושיתוף!



למעלה 

איך מתמודדים עם התנגדויות

אני שולח לך לינק לוואספ ואתה תורם בעצמך 
באתר שלנו. אתה רוצה שאמתין על הקו לוודא 

שזה מסתדר?  )מעבירים לינק לתרומה( 

 אני מבין/ה, אין בעיה.
יש אפשרות לתרום גם דרך העברה בנקאית 

או תשלום בשייק. אפנה אותך 
למנהלת הקמפיין במייל: 

opalshalom@gmail.com

חברת  של  המאובטח  באתר  מחויב  הכרטיס 
אחד  ולאף  אצלי  יישאר  לא  המידע   .JGive
לפרטי  גישה  תהיה  לא  לה  ומחוצה  בארגון 

האשראי שלכם.

 "אני לא תורם
דרך הטלפון"

"אני עדיין לא 
מעוניין לתרום 
דרך האינטרנט"

"אני לא תורם 
דרך האינטרנט 

בכלל"



למעלה 

חפשו אותנו ב-

שם הפרויקט: "גולני שלנו – מסתערים על היעד!"
כיצד ניתן לתרום?

דרך פלטפורמת התרומות JGive - הפלטפורמה מאד נוחה וידידותית 
דרך  לתרום  ניתן  שונים.  ומטבעות  לשפות  ומותאמת  למשתמש 

הפלטפורמה באשראי מאובטח או בביט.

התרומה מוכרת לצרכי מס בשקלים )עד 35% מסך התרומה!(,
דולר אמריקאי )בארה"ב(, דולר קנדי )בקנדה( ופאונד בריטי )בבריטניה(

לתרומה באמצעות העברה בנקאית לחץ כאן<<
לתרומה באמצעות המחאה בנקאית:

כתובת למשלוח: עבור צפריר בן זאב, ויצמן 24 כפר סבא 4424705
וכתובת הקבלה  על  שיופיע  כפי שתרצו  - שם  המעטפה  על   לציין 

מייל לשליחת הקבלה.

יש לכם שאלות? רוצים לברר משהו? דברו איתנו:
אופל שלום 054-9448337 )מנהלת הקמפיין(

דן חפץ 054-2266676 )מנהל פרוייקטים עמותת גולני(
 

עמותת ותיקי וידיד גולני )ע"ר 58007139(
כתובת: צומת גולני

קישור לאתר העמותה לחץ כאן <<
קישור לדף הפייסבוק של העמותה לחץ כאן <<

בקישור הבא תוכל למצוא חומרים שניתן להשתמש בהם:

מסגרת לתמונת פרופיל
gif לשליחה בוואטסאפ

תמונה לסטורי או לפוסט
סטיקר לוואטסאפ

לחץ כאן <<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ48tvbaaqi-bdrBUzrCSp8p5Fxy3sflCHx4ucilFMqUwJRQ/viewform
http://amuta-golani.co.il
facebook.com/golanilove
https://drive.google.com/drive/folders/1XqYF97iFPtfJKqRWiZx1AN8fm-U_xs4K?usp=sharing

