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חיפה
 

13 משפחות 
של קבוצת אלון התנדבו 
לאריזת 80 חבילות מזון 
בעמותת "מבשר שלום" 

וסייעו בחלוקתן

עכו
 

60 משפחות 
פעילות בשכונה ומקבוצת 

אלון התנדבו בהעברת 
פעילות לל”ג בעומר 
במרכז יום לקשיש 
ובמרכז למשפחה  

נתניה
 

15 משפחות 
מהגרעין החינוכי בשכונת  

נורדאו התנדבו בבית 
האבות הפעילו את 

הקשישים לכבוד ל”ג 
בעומר

הוד השרון
 

20 משפחות 
התנדבו בבית האבות 

והפעילו בפעילות 
לל”ג בעומר

טבריה
 

15 משפחות
 מהמרכז לגיל הרך 

ומקבוצת אלון התנדבו 
באריזת חבילות מזון 
בעמותת “שכן טוב”

נצרת עילית
 

15 משפחות 
התנדבו מהשכונה 

ומקבוצת אלון 
במרכז יום לקשיש 

וקיימו פעילות אפיה 
משותפת

"מעבר לכך שההתנדבות 
מחברת את המשפחה, זו דרך 
לתרום לאנשים שיותר קשה 
להם, גם זמן איכות עם אבא 
וגם לעשות טוב... אני מרגיש 
שהפכנו לסוג של שליחים, 

ביחד..."
עדי מסיקה
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נתניה 
מתנ"ס דורה
20 משפחות 

התנדבו בפעילות בהפניג 
ותהלוכה לכבוד 

ל"ג בעומר
בעמותת "מבשר שלום" 

וסייעו בחלוקתן

פתח תקווה
מתנ"ס רמת וורבר 

 
20 משפחות 

מקבוצת אלון התנדבו 
לאריזת חבילות מזון, 

תרומת מגה, וחילקו בבתי 
קשישים בשכונה

ראש העין 
12 משפחות 

מקבוצת אלון התנדבו 
להעביר פעילות של 

בועות סבון ופעילות לל"ג 
בעומר בשני מועדונים 

לילדים

בית שמש
משפחות מגרעין הקיבוץ 

העירוני תמוז התנדבו 
בגינה קהילתית

בהתקנת טפטפות 
וזריעת דשא

פתח תקווה
מתנ"ס רמת ורבר

15 משפחות 
מהקהילה התנדבו 

בהפעלת ילדי 
המועדוניות לכבוד ל"ג 

בעומר

"בני הגדול התרגש 
וחיכה שלושה ימים 
לפעילות. חשוב לי 

שילדיי יתחנכו לנתינה 
כדרך חיים".

וויסאם סעיד



יום ההתנדבות המשפחתית 
הראשון בישראל - 15.5.14

"אני חושבת שזה רעיון מדהים, 
גם הזדמנות להיות עם הילדים 

וגם לעשות משהו טוב למען 
ילדים אחרים וגם ללמד את 

הילדים עוד ערך בדרך." 
להתראות בפעילות לאורך השנה וביום השנה הבא 15.5.15קרן מתנדבת פתח תקווה

אשדוד
מתנדבים הפעילו 

תחנות פנאי 
למשפחות ולילדים עם 

צרכים מיוחדים ופעילות 
ספורט משותף 
עם כדורי פיזיו

אשקלון
15 משפחות 

התנדבו
 במרכז יום לקשיש 

והפעילו את הקשישים 
בפעילות לכבוד 

ל"ג בעומר

נתיבות
15 הורים וילדים 
התנדבו במועדון 

לילדים בעיר והעבירו 
הפעלת יצירה ואפייה 

באר שבע
משפחות 

מקהילת קמה 
ערכו יום  ניקיון שכונתי

באר שבע
שכונה י"א

50 משפחות 
התנדבו להפעיל הפנינג 
שכונתי לאיסוף כספים, 
לטובת הגינה הקהילתית

"זו הפעם הראשונה שאנחנו 
מתנדבים יחד, כמשפחה. זה 

ממש זמן איכות ואין לנו הרבה 
זמן איכות, גם בגלל העבודה 

וגם בגלל העיסוקים של 
הילדים..."

גיל מסיקה

"אני חושבת שזה רעיון 
מדהים, גם הזדמנות להיות 

עם הילדים וגם לעשות משהו 
טוב למען ילדים אחרים וגם 
ללמד את הילדים עוד ערך 

בדרך." 
קרן מתנדבת פתח תקווה


