
 ?  WIN-WINכמה פעמים בחיים יוצא לנו להיות במצב של 
 ?מצב בו כל הצדדים יוצאים מורווחים ופירות המאמץ המשותף מחולקים הן לנותנים והן למקבלים

 !"גם יצא, יצא"הם יאמרו , אם תשאלו את מתנדבי עמותת פעמונים באשכול
העדר תכנית , האינסופי בין הכנסות הוצאות ינגול'הג, רבות חסרות כלים לניהול פיננסימשפחות 

מייצר גלגל של ייאוש וחוסר , הבראה ושקיעה איטית לעבר חובות אשר כיסויים אינו נצפה באופק
 .אונים

 .מושיטה יד לאותן המשפחות בתהליך מאוד יפה ומפרה פעמונים עמותת 
ם הכשרה  .מעניקה להן, (עוברים מיון קפדני ות/המתנדבים)מן הקהילה ות/היא קולטת מתנדבים

מעמיקה ומקיפה ולמעשה נותנת להם תוקף לשמש כמלווים פיננסיים למשפחות אשר ליווי זה 
 .לצורכיהם" מתלבש ככפפה"
  

 ?הן אותן משפחותמי 
, משפחות אשר נמצאות במצוקה כלכלית , הן יכולות להיות משפחות אשר צריכות מעט ליווי והכוונה

 .יכול לפנות לעמותה  -למעשה כל מי שחש כי ייתרם מליווי פיננסי.. משפחות יחידניות ועוד
 

 ?מתחיליםאיך 
ממלאים שאלון קצר והפניה מגיעה למרכז "  בקשה לקבלת סיוע"נכנסים ל , נכנסים לאתר פעמונים

מסלול הליווי  כאשר . אך לא רק, מתקיים כסדרת מפגשיםהליווי . קליטה אשר מפנה למחוז המתאים
את ההתנהלות הכלכלית הביתית ה /למד, ה לבית המשפחה/המלווה מגיע, כולל מספר מפגשים

 .הנצמדים לתכנית מרוויחים ובגדול, אשר לפי ניסיוננו, ה תכנית פעולה.ומכינ
הידע , המשפחות מקבלות את הכלים. הליווי כולל מספר מפגשים שנפרשים לאורך תקופת זמן קצובה

 .להתנהלות נכונה ומבריאה" ארגז כלים"והליווי ולאחר זמן מה פורשות כנפיים וממשיכות מצוידות ב
 .ה ייעוץ מקצועי והכוונה.ה ומעניק.מפגש נקודתי בו מלווה מגיע, ישנה אפשרות למפגש חד פעמוני

 !התכנית היא ללא עלות
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 !גאוות יחידהקצת  
י עמותת פעמונים מעבירים תהליכי "מלווי אשכול המוסמכים ע, כעשר שנים ישנו צוות הפועל באשכול

 .טיפים והמרצת המשפחה לשינוי התנהגותי ואימוץ עקרונות להתנהלות כלכלית נבונה, העברת מידע
הם עברו מיון ( יישובים, מושבים, קיבוצים)הצוות מורכב ממלווים אשר הגיעו מכל רחבי המועצה 

 .קפדני ומשתלמים מספר פעמים בשנה בכדי להתמקצע ולהתעדכן
בעשר שנים האחרונות  העברנו את תהליך "ראש צוות פעמונים באשכול מספר לנו כי  חנציס ליטו

 -הליווי של עמותת פעמונים  ל
ישנם , המשפחות העוברות את התהליך הן מקצה האחד של המועצה ועד לקצה השני! משפחות 250 

 .י פעמונים"מלווים ונלווים רבים מן החלוציות שהודו על פוטנציאל הצמיחה אשר הונגש להם ע
 חווה הצלחה, מוכרח לומר כי כל מי שנשאר אתנו והיה מחויב לתהליךאני  

היו מספר משפחות אשר ביקשו להפיץ את הבשורה ולספר על ההצלחה בעקבות הליווי של . 100%של 
 .פעמונים

מאחר והתרומה הייתה , אך משפחות אלו הרגישו שגרירות של רצון טוב, לא לכולם מתאימה החשיפה
הוא כלכלי הכולל קשר עם  . כי הליווי לא רק פיננסי, יש לציין וזה חשוב מאוד. מאוד משמעותית

 ,בנקים וכדומה, חובות, משפטי, פנסיה וביטוח, יועצים מקצועיים בתחומים כגון תעסוקה והעצמה
 "המחלקה לשירותים חברתיים והנהלות היישובים, אנו עובדים עם המועצה

 .ות/מלווים ות/על המתנדביםקצת  
(  תכנית הכשרה מושקעת יסודית ומתעדכנת )מעבר להשקעת המשאבים  הפרטנית לכל מלווה  

דלת , פעמונים מעניקה ופותחת צוהר למתנדבים להיות הדמות הזאת אשר יש לה מפתח לדלת אחרת
 .בה העתיד נראה טוב יותר

 

 לאתר פעמונים הכנסו
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