
ועד העדה היהודית
הספרדית חיפה

ועד העדה היהודית הספרדית בחיפה, החל
את דרכו בתקופה העות'מאנית ב"חיפה של פעם"

בשלהי המאה ה-19, כשבחיפה העתיקה חיו אלפים
בודדים של יהודים. הוועד קיבל על עצמו את ייצוגה של כל הקהילה היהודית 

בעיר אל מול השלטונות העות'מאניים ומצד שני לספק לחברי הקהילה שירותים 
שונים בהתנדבות מלידה ועד פרידה, כולל שירותי חינוך מהגיל הרך ועד בגרות, 

לימוד תורה, סיוע לנזקקים, שירותי בריאות  לזקנים, שירותי דת,
כשרות וקבורה.

עוטפים אותך באהבה



סיפור מופלא של מורשת ופעילות התנדבותית
העוברת מדור לדור קרוב ל - 150 שנה.

עמותת העדה
היהודית

הספרדית חיפה

עמותת העדה היהודית
הספרדית חיפה, הינה עמותה

ללא מטרות רווח.
הארגון החל את דרכו כוועד העדה היהודית הספרדית, פועל למעשה משנת 1872. בשנת 1909 נרשם הוועד 
כאגודה עותומאנית לפי החוק העותומאני. שינוי נוסף נעשה בשנת 1982 כאשר הארגון נרשם כעמותה ללא 

מטרת רווח על פי חוק העמותות. הארגון פועל ברציפות מזה 148 שנה (!) בחיפה, בצנעה וללא פרסום, כשהוא 
מקדיש את כל מרצו ופעילותו לרווחת הישוב היהודי בחיפה רבתי.

השדרה הניהולית של העמותה מורכבת ממועצת העדה, ועד העדה וכוללת
אנשי ציבור, פעילי ציבור המקדישים מזמנם, מניסיונם וממרצם בהתנדבות מלאה

וממשיכים את מסורת המשפחות של תושבי חיפה שהקימו את הוועד היהודי
הספרדי בסוף המאה ה-19.

בראש העמותה מכהן עו"ד יוסף גילאור המשמש כיו"ר מועצת העדה,
יו"ר הוועד ויו"ר בית האבות וממשיך את מסורת המשפחות.

הארגון משקיע רבות:

בקידום וצמצום פערים בחינוך בקרב בני עדות המזרח ילדי הגיל הרך, תלמידי היסודי והתיכון

ובסיוע לסטודנטים בלימודיהם העל-תיכוניים.

בהענקת מלגות לימודים במוסדות להשכלה גבוהה לסטודנטים תושבי חיפה רבתי.

בפעילות באוכלוסיית הזקנים בקהילה ובתמיכה לנזקקים בקרב תושבי חיפה. 

בשרותי לוויה וקבורה.

בניהול ופיתוח מפעלי חינוך ותרבות ומפעלי חלוקת ביגוד, תפעול ואחזקת בית האבות

"בית אברהם", מרכז סיעודי גריאטרי מהגדולים, האיכותיים והמתקדמים בארץ.

בהפצת ערכי היהדות, התרבות ומורשת ישראל בקהילה.

באימוץ ובתרומה לגני ילדים, אימהות עובדות בשכונות מצוקה בחיפה.

לצידו של בית האבות פועל מרכז יום לבני הגיל השלישי בחיפה.

כתובת: אחד העם 14, ת.ד 4840 חיפה 
טלפון: 04-8621578 | פקס: 04-8645814
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