
تحضير الحلويات 
من مجموعة من 
السكان وتوزيعها 

عل عائالت 
محتاجة

حياكة قبعات 
صوف لألطفال 

في اقسام 
الخداج في 

المستشفيات

تحضير عرض 
أزياء من مالبس 
تم تبرعها للبيع. 

واموال البيع يتم 
إستثمارها في 

فعالية خيرية

تنظيم بطولة 
لكرة القدم
بين شرائح 
وقطاعات 

مختلفة في 
المجتمع

فعاليات من 
المجالس الطالبية 

في بساتين 
األطفال تحت 

موضوع بعنوان 
"حب لألخرين كما 

تحب لنفسك"

إنشاء مقاعد 
صداقة من مواد 

المعاد تدويرها

كل واحد من بين اربعة 
اشخاص في إسرائيل قام 
بالتطوع في يوم األعمال 

الخيرية!

%95 من جميع 
السلطات المحلية 

والبلديات من جميع 
انحاء البالد إشتركت في 

يوم األعمال الخيرية

في اسرائيل 2 مليون 
شخص, يفعلوا الخير في 

يوم واحد

يوم األعمال الخيرية ضم 
اكثر من 14,000 مشروع

2.4.19
إنضموا الى عمل الخير 

في يوم األعمال الخيرية!
يوم األعمال الخيرية هو يوم عالمي يجمع اكثر من 100 دولة لفعل الخير لألخرين والبيئة.  
  الماليين من الناس والمؤسسات في انحاء العالم ينضموا في هذا اليوم من اجل فعل 

تغيير إيجابي في بيئتهم.
  إدارة يوم األعمال الخيرية يتم من قبل جمعية الروح الطيبة, التي تقوم بربط الناس التي 

تريد التطوع مع جمعيات ومؤسسات التي تحتاج متطوعون.

ماذا كان لدينا في العام الماضي؟

افكار لفعاليات في يوم األعمال الخيرية:

ال تعلمون ماذا تختاروا؟ نحن هنا لكي نختار سويًا
إبحثوا في Google "يوم األعمال الخيرية"
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2.4.19 مشاريع التي تعزز العمل التطوعي, المسؤولية المتبادلة واإلنتماءللمجتمع	 

مشاريع مشتركة لعدد من األقسام في السلطة المحلية/البلدية )قسم الخدمات اإلجتماعية, قسم 	 
المعارف, المركز الجماهيري, حركات الشبيبة, مؤسسات تعليمية وجمعيات التي تعمل في البلدة, وغير(

مشاريع قابلة لمشاركة عامة الناس 	 

مشاريع على المدى البعيد تشمل نشاًطا فريًدا في يوم األعمال الخيرية	 
      * مشروع على المدى البعيد - هو مشروع يتضمن عدة لقائات, والتي تعزز العمل االجتماعي-المجتمعي حول موضوع مشترك

مشاركة سكان من شرائح مختلفة من جميع األجيال	 

زيادة بعدد المشتركين في يوم األعمال الخيرية	 

مشاركتكم في الموارد مثل تخصيص ميزانيات, أيدي عاملة ومواد خام	 

لقائات تحضيرية في المجالس المحلية والبلديات - تحديثات وتحضيرات

لجان توجيهية في السلطات المحلية والبلديات

مؤتمر قادة يوم األعمال الخيرية

تقديم المشاريع عن طريق رابط التسجيل ليوم األعمال الخيرية لكل سلطة محلية وبلدية

نهاية تسجيل المشاريع ليوم األعمال الخيرية

الموافقة على الدعم للمشاريع في البلدان

تلقي المواد التسويقية والفانيالت

تقديم تقرير لتلخيص الفعاليات

لقائات تلخيص وبت الرأي في المشروع

أغسطس-سبتمبر

سبتمبر-نوفمبر

10/10/2018

أكتوبر-ديسمبر

1/1/2019

ديسمبر-فبراير

مارس

أبريل

مايو

2/4/2019

المبادئ التوجيهية ألنشطة يوم األعمال الخيرية:

الخطة السنوية ليوم األعمال الخيرية 2019


