


يوم األعمال اخليرية هو يوم عاملي يجمع أكثر من 75 دولة٬ والعديد من 
املنظمات في جميع أنحاء العالم توحد جهودها في هذا اليوم ويصنعون تغييرا إيجابيا في املناطق احمليطة بهم

. وهذا اليوم يلخص النشاط املستمر لألعمال اخليرية التي جتري على مدار السنة وحتسن العالقات في املجتمع
وتزيد من املسؤولية املتبادلة وتوسع نطاق العمل التطوعي. 

يوم األعمال اخليرية هو املشروع الرائد من جمعية الروح الطيبة التي تأسست
مببادرة من سيدة األعمال شاري أريسون ويجري برعاية صندوق العائلة بأسم تيد أريسون

يوم األعمال اخليرية - كل شخص يستطيع

واحد من بني كل سبعة
أشخاص في البالد شارك
في يوم األعمال اخليرية

ماذا كان لدينا في العام املاضي؟

مشاركة 95 % من 
السلطات احمللية ومن 

كافة القطاعات

مشاركة أكثر من مليون 
ونصف في العالم بهذا اليوم

أكثر من 14,000 مشروع



"افضل طريقة إلسعاد نفسك,
هي ان تفعل اخلير لألخر".

مارك توين 



تستطيع كل سلطة محلية تكريس يوم االعمال اخليرية حسب احتياجاتها وتشجيع مبادرات مستقلة في منطقتها. 
باالضافه الى نشر٬ توعية وجتنيد متطوعني وتلخيص مجاالت النشاطات السنوية في املجاالت املهمة لديها.

من بني املشاريع٬ توجد مشاريع في مواضيع جودة البيئة٬ مساعدة املسنني٬ مساعدة عائالت محتاجة٬ اقامة جلان 
لألحياء السكنية٬ تعزيز الترابط والتأخي بني السكان وغيره من املشاريع.

انتم سفراء األعمال اخليرية! 
ماذا نستطيع منحكم من أجل مشاركتكم في األعمال الخيرية؟

مرافقة على مدار العام من قبل طاقم تركيز مهني من قبل جمعية الروح الطيبة 	
منتدى سلطات محلية من أجل مشاركة األفكار,املعرفة, التواصل, الخ 	

لقاءات وورشات عمل إلثراء سفراء السلطات 	
مساعدات مادية من أجل اقامة اكبر عدد ممكن من الفعاليات في يوم األعمال اخليرية 	

دمج متطوعني< مهنيني وشركات جتارية في مشاريع شتى 	
مرافقة اعالنية: تصميم عناصر للدعاية والتسويق والطباعة االلكترونية )انتاج الالفتات او اي مواد تسويقية  	

هي على مسؤولية السلطات(  
مرافقة انتاجية للفعاليات 	

موقع انترنت غني بأفكار لفعاليات ومبواد ميكن حتميلها: 	
		أفكار ألعمال خيرية مناسبة لكل األجيال ولكل املجتمعات  	

		برنامج تربوي لروضات األطفال موافق عليه من قبل وزارة التربية والتعليم - “تعالوا لنغير معا“ 	
		برنامج تربوي دولي للمدارس من الصف األول حتى الثاني عشر - “ نصنع التغيير“ 	

		كتيبات إرشادية ومواد تسويقية خلدمتكم 	

Good-deeds-day.org.il	



املشاريع التي تعزز العمل التطوعي واملسؤولية واإلنتماء للمجتمع   
مشاريع سنوية مع التركيز على يوم األعمال اخليرية  
        )يجب ان ال تقل نسبة املشاريع الفعالة عن 60%(

عدد املتطوعني املشاركني في املشاريع والفعاليات املخطط لها   
مجمل مشاركة السلطة )وقت٬ مال٬ معدات(  
مشاريع ذات طابع جناح واستمرارية مستقبلية  

ير للحصول على ميزانيات: معاي



احلذر على الطرق بالتعاون مع 
جمعية ضوء أخضر

إدعوا متقاعدين للتطوع في املشروع الذي 
سيتم من خالله طرح مبادرات في موضوع 
األمن على الطرقات من خالل خبرتهم التي 

اكتسبوها في احلياة 

فعل اخلير باحلديقة
من خالل دمج ذوو االحتياجات اخلصة 

مع متطوعني من أجل اقامة مزرعة عمومية 
سنوية. وفي يوم األعمال اخليرية ميكن 

التبرع باحملصول للمحتاجني

دورية صيانة
تقنية  وخبرة  خلفية  ذوو  مواطنني  تطوع 
ومهنية من أجل مساعدة العائالت احملتاجة 
في  اخلفيفة  لتصليحات  ا في  واملسنني 
منازلهم٬ مع التركيز على تكثيف الفعاليات 

في يوم األعمال اخليرية

أم ألم
كبار  واالمهات  اجلدد  األمهات  بني  صلو 
السن من أجل املساعدة في معلومات عن 
األمومة والتحديات التي تواجهها األمهات 
اجلدد. وميكن تصوير األمهات معا وانتاج 
بينهن في يوم األعمال  البوم صور مشترك 

اخليرية

للمزيد من 
التفاصيل توجهوا 

الى مركز يوم 
األعمال اخليرية

أفكار ملشاريع لفعل اخلير



ورشة عمل للتصوير 
الفوتوغرافي

تنظيم ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي 
مبشاركة الشبيبة واملسنني ليستطيعوا من 

خاللها التواصل بني األجيال عن طريق 
التصوير ويتم عرض انتاجهم يوم األعمال 

اخليرية

مركز تواصل جماهيري 
)مبشاركة جمعية موزايكا(

بإمكانكم التوجه الى أحدى مراكز 
التواصل واحلوار املنتشرة بأنحاء البالد 

واحلصول على خدمات مهنية في التواصل 
واحلوار اجلماهيري وانهاء اخلالفات وإقامة 

مراكز في مدارس البلدة

أطفال تصنع التغيير
اقترحوا على املدارس البرنامج التربوي 
الدولي "نصنع التغيير"٬ الذي يشجع 
األطفال على صناعة تغيير إيجابي في 

املواضيع التي يحبونها. البرنامج سنوي٬ 
ومخصص لألطفال والشبيبة ) من صف 
األول حتى الصف الثاني عشر( ويختتم 

بفعاليات يوم األعمال اخليرية

كوالنانا 
من أجل التكتل األجتماعي أجمعوا بني 

طبقات مختلفة في البلدة بهدف التعارف 
والتالحم بني اجلماهير. مثل: نظموا ورشة 

طبخ من أجل التعارف بني احلضارات 
املختلفة بواسطة األكل. اقيموا يوم 

األعمال اخليرية بسطات أكل جماهيرية 
تقوم كل عائلة من خاللة بتحضير طبخة 

شعبية من بالدها

نتكلم باإلشارات )مثل 
مركز “מגוונים” رمات 

هشارون(
علموا مجموعة متطوعني لغة اإلشارات من 

أجل الترجمة لذوو املشاكل السمعية في 
املناسبات املختلفة واحلفالت.

إنضموا الى أكثر من مليون شخص في 
البالد والعالم الذين يشاركوا في يوم 

األعمال اخليرية!




