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 הראציונל לבחירה בנושא זה

 מתאים לכל החברות בקבוצה –נושא רחב 1.

 הנושא חשוב מאוד לעובדינו2.

 ...ולכן, רוב לקוחותינו הם משפחות3.

 הנושא חשוב עבורם ועבורנו יצירת ערך משותף 

 יש לנו נקודות מפגש עמם יכולת להשפיע 

-קידום נושא המשפחה הוא מנוף ליצירת שינוי חברתי משמעותי ובר4.

 קיימא בישראל

 בידול= ראשוניות 5.

 



 התחומים בהם מתמקדים

  החוויה המשפחתית 

חיזוק החוסן המשפחתי 

בילוי משותף 

 

  אורח חיים מקיים במשפחה 

 במשפחהצרכנות נבונה 

 במשפחהבריאות ובטיחות 

אורח חיים ירוק 

 

 

 עובדים

 לקוחות

 קהילה

 פועליםהקהלים עמם 



 השותפים החברתיים שלנו בפעילות החברתית

 ילדים והורים עם צרכים מיוחדים 

 בטיחות במשפחה 

 חיזוק החוסן המשפחתי 

 התנדבות משפחתית 

 צרכנות נבונה במשפחה 



 מרכיבי התכנית החברתית של הקבוצה

 פעילות לקהילה פעילות לעובדים תחום התמחות ארגון

ילדים   -חוסן משפחתי 

 עם צרכים מיוחדים

 ערבי זכויות

 חוברת זכויות

 ערבי זכויות

 חסות לחוברת זכויות

תמיכה   -חוסן משפחתי 

 בהורים מזדקנים

 --- מידע על זכויות

  -בטיחות במשפחה 

 ילדים ונוער, פעוטות

טיפים לבטיחות במשפחה  

 טיפים בערבית+ בחגים 

מימון הפקת חומרים  

 בערבית

  -בטיחות במשפחה 

 "נהגים צעירים"

 --- הדרכות בבתי העובדים

משפחתית של   התנדבות חוויה משפחתית ערכית

 עובדים

  פיתוח תשתית לפעילות

 ארצית

ליווי הקבוצה בתכנים   חוסן משפחתי

 'משפחות חכמות'+ מקצועיים 

 '  משפחות חכמות'

 +א "ליווי עובדים דרך מש צרכנות נבונה במשפחה
 'חכמות משפחות'

 'משפחות חכמות'

 ת"תמיכה במשפחות בפ א"ליווי עובדים דרך מש צרכנות נבונה במשפחה



 1+2רבעון |  2013תכנית עבודה 

 יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

 ג בעומר"ל פסח פורים בשבט ו"ט בטרם

 הדרכות הדרכות הדרכות הדרכות אור ירוק

תקשור   קשר

 במשכורתון

  אירוע

 השקה

זכויות   ערב

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

תקשור   אשל-רעות

 במשכורתון

  דיוור לפני

 פסח

דיוור אחרי 

 פסח

תקשור  

 במשכורתון

 חברות 3א של "פעילות שוטפת עם מש ידיד

 חברות 3א של "פעילות שוטפת עם מש פעמונים

התנדבות  

 משפחתית

חולון:פורים

 נתניה

משפחות  

 חכמות

עיון  -ערב תכנון

 במכללה

פיילוט   תכנון מחקר תכנון

 לעובדים

התרמה   תחרות ציורים שונות

 בקופות



 3+4רבעון |  2013תכנית עבודה 

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי

 חנוכה תשרי חגי גדול חופש בטרם

 הדרכות הדרכות הדרכות הדרכות הדרכות אור ירוק

זכויות   ערב קשר

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

זכויות   ערב

 יישובי

  דיוור לפני אשל-רעות

 החגים

דיוור אחרי 

 החגים

 חברות 3א של "פעילות שוטפת עם מש ידיד

 חברות 3א של "פעילות שוטפת עם מש פעמונים

התנדבות  

 משפחתית

  :סוכות

,  חולון

 ת"פ, נתניה

 :חנוכה

,  חולון

 ת"פ, נתניה

משפחות  

 חכמות

פיילוט  

 לעובדים

  הסקת

 מסקנות

+ תכנון  תכנון

 אתר

  אישור

 תכניות

תכנון  

 השקה

התרמה   שונות

 בקופות



 צוות מעורבות חברתית

 קבוצת אלון  , רן יעל-לב-לבנטל: ר"יו•

 ן"רבוע כחול נדל, יועצת משפטית| אבנר יעל •

 דור אלון, מנהל שיווק| אורן שחר •

 דור אלון, ל בינוי ופיתוח"סמנכ| ארליכמן אורית •

 מגה קמעונאות, ת"ל לוגיסטיקה ותמ"סמנכ| בוכריס אילן •

 דרך ארץ, מנהלת אחריות תאגידית| דרור זהר •

 קבוצת אלון, ל שיווק"סמנכ| טימור מולי •

 דרך ארץ  , מנהלת משאבי אנוש| ירוחם חני •

 עדן טבע מרקט, ל"מנכ| פרוביזור גיא •

 קבוצת אלון, יועצת משפטית| קליין אורטל •

  BEEקבוצת , מנהלת משאבי אנוש| קריקוב ליאת •

 ECO 99רדיו , ל"מנכ| קרמרמן מישל •

•  

 נספח


