


בכפר יונה הקהילה תומכת  

. ויוזמת למען כולם

חברתיותיוזמותקיימות

ומופעלות על ידי המתקיימות

.הקהילה למען הקהילה

יונהכפרמקהילתחלקלהיותבואו
.התומכת והמתנדבת



תושביבקרברבלאמוןזוכה"בדרךעזרה"עמותת

התרבותהשרשתתחתומצליחהלוומחוצההיישוב

חינוךתחתנתינהמעגלליצור"קהילהלמעןקהילה"

מיזמיםבעזרתזאתוכלפעריםוצמצוםהשונותקבלת

ועדגןמגילאיהחלהחינוךבמוסדותהמושרשים

.התנדבותייםבמיזמיםנוער-בנילמעורבות

במערךמזוןסליבחלוקתלנומסייעתזותמיכה

דירותשיפוץכגוןקהילתייםפרויקטיםביצוע,שבועי

,נזקקותלמשפחות

ות/לנעריםמצווהבת/בראירועי/פעילויותקיום

משגתאינההמשפחותשידיחלשותמשכבות

בקרבישראלחגיציון,למצוותבכורםאתבלהביא

...ועודחלשותשכבות

054-4514107שטורםנתן:לפרטים

"עזרה בדרך"



המספק כריכים לילדים שאין  " כריך באהבה"מיזם 

השנה ישנה  . באפשרותם הכלכלית לקבל אוכל בביתם

.ספר שוניםבתי ששה -במדי יום כריכים 70ל דרישה 

.אחד ואחתזקוקים לכל אנו 

, נרשמים בקובץ מתי נוח-ההתנדבות היא פשוטה

בוחרים איזה בית ספר וכמה כריכים להכין ומביאים  

.בבוקר לשומר את הכריכים

וביחד עם שאר , פעם בחודש, מכינים בבית ברבע שעה

חברי הקהילה עושים שינוי משמעותי בחיי עשרות ילדים  

.בכפר

053-9637533גרינשפן-מידןאיילה:קשראשת

"כריך באהבה"



-5בין זולים במחירים ,לקהילה יד שנייה מכירת בגדים 

.לפריטשקלים10

.יונהבכפרהקהילהלכלמיועד

16:00-19:00'איום:הפעילותשעות

10:00-13:00'דיום

או בחצר המרכז  , הקהילתינמצאים בתוך המרכז 

.הקהילתי

.במיונם ובסידורם, בקבלת הבגדיםזקוקים למתנדבים 

052-3387348שוש מזור : לפרטים

, בוטיק יד שנייה–לה'יונבוטיק 
ביגוד במצב חדש למען הקהילה



הכנה של תכנים ותכנון של ההפעלה לגיל השלישי  

.בכפר יונה

מזור מתנדבת  שוש -ס "במתחם הקהילתי של המתנ

. יד ועבודות יצירה-בהדרכה של עבודות

או בחצר המרכז  , נמצאים בתוך המרכז הקהילתי

.הקהילתי

.שעות'למסלשבועאחתמתבצעתהפעילות

052-3387348שוש מזור : לפרטים

–הגיל השלישי 
תכנים והכנה לפתיחת המועדון



, אנגלית: מסייעים לתלמידים במקצועותהמתנדבים 

. ריפוי בעיסוק ועוד, אמנות, הוראה מתקנת, מתמטיקה

שירצו ללמוד  , המטרה לחזק את הביטחון של הילדים

המתנדב מכתיב כמה שעות הוא יכול  . בכיף ואהבה

.שעות מתאימות והתחום/לתת

ולמצוא את הזמן , המתנדבים צריכים לשמור על קביעות

בקבוצות קטנות  בלימודים עזרה . תחוםלהתנדבות בכל 

הלימודים בשיתוף עם תלמידים בשעות 5-6של 

. והמוריםהמנהלת 

050-8858543קרול דה פז : לפרטים

-בחינוך מ"של
מתמטיקה וחינוך  , בלימודי אנגליתהתנדבות ועזרה 

.  ב"וחטהיסודיים הספר -בבתי



לגיל השלישי בתחומים לפעילויות הוא מקום הפרלמנט 

שיחות , שיחות בענייניי דיומא, שונים

פרויקטים כל אחד מבצעים , בענייניי פוליטיקה

. ספורט ועודפעילות , הרצאות מעניינות–שלו בתחום 

כל חודש במרכז  הפעילויות מתקיימות בתחילת 

. 19:30בשעה ס "במתנ, הקהילתי או בסוף כל חודש

.מבוגרים וחולי סכרת,ומעלה 60מיועד לגילאי 

054-5542735קופל כץ : לפרטים

,הגיל הפעיל ספורט וחוגים-פרלמנט
בסכרתמתוקים : "דיומאבעיניינילדיוןחודשימפגש

".קבוצת תמיכה לחולים ובני משפחותיהם–



גיוס מתנדבים המחולקים לצוותים לשעת חירום על 

, רווחה, הנדסה, חינוך: פי מקצועם בחיים האזרחיים

.חשמל ונהגים על כלים כבדים

מנקים ומאוורים  : יונה לשעת חירום-הכנת העיר כפר

משריינים עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות  , מקלטים

לשעת הצורך שיתנו מענה לקשיים רגשיים של 

עם , מוגבלים, ליווי לאנשים קשישים, התושבים

. צרכים מיוחדים

או,המלחמהבשעתההיבטיםלכלמענהנותנים

.שיפרוץחירוםמצב

054-5726661ציון אברהם : לפרטים

פיקוד העורף: משק לשעת חירום



את זמנם של אנשים עם פעילויות שנועדו להנעים 

י  "בתנועה עחלקית או מלאה מוגבלות , נכות נפשית

חוג אומנות , מונגשות לקהל במועדוןהופעות 

פעילות כייף בפארק וסתם , המתקיים אחת לשבוע

שנמצא בסמוך , מפגש על קפה ועוגה במועדון שלנו

.ס"למתנ

כ מסיבות טכניות ואחרות שרויים  "אנשים מוגבלים בד

, אנו מעוניינים. בעולמם מבלי לצאת לעולם הרחב

לפתוח להם צוהר להכרות עם אנשים , להגיע אליהם

תוך כדי פעילות מהנה ומאתגרת  , חדשים ומעניינים

.המותאמת לצרכים שלהם

מקיימים אחת לשבוע חוג התעמלות עם מורה 

.לספורט המתמחה בפעילות מסוג זה

050-3456674ענת: לפרטים

–קהילה נגישה 
.מיוחדיםצרכיםאוכלוסייה עםלמעןפעילות



פרי בטן

פרי בטן הינו שירות של הקהילה למען הקהילה  

ומטרתו לשבץ מתנדבים להכנת ארוחה חמה ומזינה  

.לנשים ומשפחות אחרי לידה

.יונהבכפרהיולדותאוכלוסייתלכללהפרויקט פונה

050-2966336אורלי טל : לפרטים



האגודה למען החייל

מאמץ מספר  , סניף האגודה הפועל בכפר יונה 

יחידות ופועל למען החיילים בעיקר בחגים ובאירועים  

.מיוחדים

העשרת מועדוני  , משלוחי מנות, חלוקת שי לחייל

.חיילים ועוד

050-2024754אנט מלכה : לפרטים



העמותה להנצחת חללי הפיגוע בבית ליד

אתר ההנצחה לחללי הפיגוע בבית ליד מרחיב את  

פעילותו וקולט מתנדבים לאיוש האתר והדרכת 

.קבוצות/מבקרים

מספרים , מדריכים את המבקרים באתרהמתנדבים 

.הנופליםהמקום וסיפורי את סיפור 

052-4681420גרינשטייןאילנה : לפרטים



סיירת הורים-"פקוחותעיניים "
על מנת לתת תחושת בטחון  סיירת הורים הוקמה 

,  אשר מסתובבים בשעות הלילה, ומוגנות לילדינו

.יונה-כפרברחבי 

אולם תפקידנו הוא  , סיירת הורים אינה שיטור קהילתי

להראות כי אנו כאן ומעורבים מרצון בחיי הנוער של 

.יונהכפר 

הכוונה  ! המטרה העיקרית היא עוד זוג עיניים פקוחות

היא שבני הנוער ידעו שיש מבוגרים באזור שניתן לפנות 

... אליהם לעזרה

על מנת –שאתם כאן , חשוב להדגיש בפני בני הנוער

אין ספק שנוכחותכם  )לשמור עליהם ולא מפניהם 

(.תמנע תופעות מסכנות רבות

054-7226630גלאםויקטור : לפרטים



ב בגן"זה
. השתלבות סבים וסבתות בפעילות הגן כחלק מהצוות

ב בגן העוסקת בהדרכת ילדי הגן "הפעלת תוכנית זה

.בתחום הבטיחות בדרכים

, צוות הגן, הגןמשמעותיים עם ילדימפגשיםיצירת

.ההורים והקהילה

050-7959214עדן תמר : לפרטים


