
 

 

 

 

 

 

08/12/2021 

 ' טבת תשפ"בד

 ,רב שלום

 2220 מרץב 29, 51-יום המעשים הטובים ה הנדון:
 

, תשתתף מועצה אזורית מטה אשר ביום פ"ב, כ"ו באדר ב' תש29.3.2022ביום ג' 
 עמותת רוח טובה.בשיתוף המעשים הטובים  

שיא יהיה המרוץ "לרוץ ברוח כשאירוע ה (20.3-1.4ו נציין את יום זה לאורך שבועיים )אנ
 .1.4.2022טובה" 

למסורת רבת  שהפכו. אירועים אלושמועצה אזורית מטה אשר לוקחת חלק ב 12 זו השנה ה

מעורבות בקהילה, אחריות חברתית ורב  -מעלה על נס את הרוח ההתנדבותיתש שנים אצלנו

 תרבותיות. 

 

 ההדדית בחברה הישראלית קידום רוח ההתנדבות והערבות :ת היום ברמה הארציתמטר

הציבור לפעול למען הקהילה ועל ידי כך לעורר את הצורך האישי של כל אדם, , הנעת כמו כןו

 קבוצה או גוף להתנדב באופן עקבי ושוטף לאורך כל השנה. 

מתמשכת של עשיית טוב, הפעילות ה מדגיש אתשיא ה כיום  מיקדנו את היום במטה אשר

מקדמת את הקשר הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה המתקיימת לאורך כל השנה ו

 מעגלי התנדבות.

מומלץ לייצר אירוע/יום שיא שיתנו חשיפה, תנופה מחודשת, פרגון, חיזוק  וצירוף מתנדבים 

 .לאורך כל השנה, לתוכניות המתמשכות נוספים למעגל העשייה

ים וכלל תושבי מטה אשר מפעלים, עסק ארגונים, אנו מזמינים אתכם יישובים, בתי ספר,

 .אנא פעלו להעברת המידע לגורמים שחשוב שייקחו חלק, מיוחד זה שבועלקחת חלק ב

 ה, יש לכם רעיון, רוצים להתייעץ...אז אם החלטתם לקדם יוזמ

 2224.12.20עד ויות רכזי הפעיליש לסיים את תיאום הפעילות מול 

תחום פנו לגורם המתאים לום הפעילות ברשות, אנו קידריכוז ולידיעתכם יצרנו צוות מקצועי ל

 בו בחרתם, לפי הפירוט הבא:הפעילות 

 פלאפון למי פונים? מי פונה ? פעילותתחום 

פעילות קהילתית 

סביבתית 

 וחינוכית ביישוב.

יחיעם, געתון, בית 

העמק, אשרת, עמקה, 

רגבה, נס עמים, בוסתן 

 הגליל, שבי ציון, אחיהוד

 טליה בן ציון

 הלת שלוחת מתנ"סמנ

0545600162 

 0503482345  כנרת אוניימצ'יכפר מסריק , עין המפרץ, 



 

לוחמי הגטאות, יסעור , 

אפק, שמרת, עברון, 

  מצובה, בצת וחניתה

 שלוחת מתנ"סמנהלת 

גשר הזיו, לימן, ראש 

הנקרה, סער, בן עמי, 

כברי, כליל, אדמית, נתיב 

 השיירה ואילון

 מיכל בנימין         

 שלוחת מתנ"סמנהלת 

0506952114 

 אחמד סמניה שייח דנון

 מנהל שלוחת מתנ"ס שייח דנון

0506366111 

 סוידאן עדוא  עראמשהערב אל 

שלוחת מתנ"ס ערב אל  תמנהל

 ערמשה

0546102123 

פעילות סביבתית 

 מוסדות וארגונים

 רותי מכלוף גלעדי מוסדות וארגונים

 רכזת חינוך סביבתי, היחידה

 כות הסביבהאיל

0505287546 

פעילות נתינה 

 קבוצות ספורט

 גבע ברקאי חוגי ספורטרכזי ומדריכי 

 ספורט, מחלקת ספורט רכז

0503326881 

פעילות נתינה 

של צעירי 

 המועצה

 רחלי סקג'ו          צעירים ממטה אשר

 מרכז צעירים

0543091188 

חיבור פעילות 

ולמען אוכלוסיות 

עם צרכים 

 מיוחדים

 לירז נפגי דות וארגוניםמוס

 מנהלת יחידת ההתנדבות

 מ.א. מטה אשר 

0506952118 

 

והצלחה לכולנו, בברכה  

 לירז נפגי

 מנהלת יחידת ההתנדבות

 מתנ"ס מטה אשרמרכז קהילתי, 


