
עמותות , הפועלת במהלך כל השנה לקישור בין רשויות" רוח טובה"שנים החלה עמותת  13-לפני כ
ביוזמה מבורכת והרימה פרויקט דגל  , לבין אנשים המעוניינים להתנדב, וארגונים הזקוקים למתנדבים

 ".יום המעשים הטובים"הנקרא 
של מעשים  " הוריקן"זה , בזכות יום. כיום היום הזה מתקיים במאה מדינות שונות המצטרפות למיזם

 .טובים שוטף את העולם לרגע והופך אותו לטוב יותר
של  ( בין פורים לפסח)והפכנו אותו לחודש , שנים 8-לפני כ, אצלנו באשכול אימצנו את היום הזה

 !מעשים טובים
 .הקהילה המקומית שלנו הוכיחה ומוכיחה שוב ושוב את נדיבותה ורצונה להירתם לעשייה התנדבותית

כאן ביחידת ההתנדבות בכדי לקלוט וללוות אתכם ביוזמות פרטיות ובשיתופי  , נפתח בזה כי אנחנו
 .פעולה יחד עם תחומי ההתנדבות השוטפים ולחבר בין הרצון לתת ולבין הצרכים של הקהילה

תושבים וגופי ההתנדבות , עובדי המועצה, בתי הספר, בבואנו לקראת חודש זה חברנו לקהילת האמנים
 .השונים במטרה לייצר רשת התנדבויות בין דוריות אשר תרומתה תחלוש על תחומים רבים

 :בין הפרויקטים תוכלו למצוא
 -בכל שנה מתנדבים מסייעים באיסוף ובאריזה של סלי מזון לפסח ובכך משמחים כ -"אְדִפְסח  א ִקְמח  "

 משפחות וקשישים קהילת אשכול   120
השוק ( הכסף נאסף לתרומות)רוכשים פריטים שווים במחירים מעולים -אתם תורמים ו -!המשומשוק
קיימות  ונתינה , אחלה דרך להעביר מסר של תרומה! ס מגניב'ותכל, אקולוגי, בר קיימא, הוא חברתי
 .לדור הבא

 .סיירות מובחרות של מתנדבים מגיעות אליכם לעבודות שיפוץ וגינון -שיפוץ בתי וותיקים
שילובי האוכלוסיות לפעילויות משותפות בהן שני הצדדים   -פעילות בין דורית ותיקים עם ילדים

 .מרוויחים מהחיבור המיוחד
 .מתנדבים מכלל הקהילה, פרויקט קהילתי מדהים המשלב אומנים -האשכולידע -של אשכול עדלאידע

 .עובדי המועצה יוצאים ליום התנדבות למען הקהילה
נדחה בעקבות הקורונה ואצלנו בקהילת אשכול אנו ממשיכים בתכניות  2020יום מעשים טובים 

 .ומוציאים לפועל כל פעילות המתאפשרת לנו ומתכננים לחזור לקיים את כל הפעילויות שלנו בהקדם
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