
 اسبوع العطاء والتطوع في المجتمع العربي 
 בחברה הערביתהמעורבות החברתית שבוע 

The Giving Day in the Arab community  

23.03.2019-29.03.2019 



 רקע 
 :ל השואף אסטרטגי פרויקט של תחילתו הנו החברתית המעורבות שבוע

  ויוזמות קהילתיים פרויקטים של הקמתם דרכי את לחזק ותורם חברתית סולידריות•
  החברה התפתחות בפני העומדים באתגרים לעמוד כדי וקולקטיביות אישיות
 .הערבית

  שינוי להובלת האישית והאחריות התרומה ,הנתינה מתודולוגית והרחבת מיסוד•
  בה הפועלים והארגונים העמותות לבין הקהילה בי הקשרים חיזוק באמצעות  חברתי

 .ולמענה

  הם בהם וליישובים הציבורי למרחב נוער ובני צעירים בקרב השייכות תחושת חיזוק•
 חיים

  הציבורי ,העסקי מהמגזר השונים השחקנים בין כוחות איחוד – "אימפקט קולקטיב"•
   השלישי והמגזר

  ולחזק לתמוך שמטרתם חברתיים ובפרויקטים ביוזמות לתמיכה מקומית קרן הקמת•
 .הקהילה את

 

 

 

 

 

 



 הפעילות
ומחלקות נוער ברשויות  , יפעלו ביחד עם קבוצות צעירים, הארגונים החברתיים•

 .  המקומיות ליזום יציאה של פעילים למרחבים הציבוריים לימי התרמה והתנדבות

 .הרשויות המקומיות יקצו שטחים לפעילות ציבורית התנדבותית•

 קבוצות נוער יתודרכו לגבש תכניות פעילות לקראת שבוע המעורבות•

 .אנשי ציבור יתגייסו לצד תנועות הנוער בפעילות התנדבותית  •

 .  שיעמידו לרשות המתנדבים תמיכה לוגיסטית ופיזית  •

,  ורשויות מקומיות יפעלו ביחד לקדם ימי התנדבות, בתי ספר, ארגונים חברתיים•
 .התרמה ופעילות תרבותית ביישובים השונים

ארגונים חברתיים יפעלו ביחד עם בתי ספר ותנועות נוער ורשויות מקומיות לחזק  •
 .  את תחושת השייכות והמחויבות החברתית

 

 



 היישובים השותפים

 ערערה נצרת   חיפה

 אבו סנאן עראבה לקיה

 טירה נחף טמרה  

 כפר קרע מוסמוס מזרעה

 דיר אל אסד   אלכרוםמגד    יאסיףכפר 

 אלזרקא סר'ג אלפחםאום  קלנסווה

 טייבה חנאדיר  חלב גוש

 סכנין   ראס עלי מזרעה

 נגב   עבלין תרשיחא



 ארגונים חברתיים שותפים

רשת ארגונים אנשים   -מסירה
 עם צרכים מיוחדים

  -עמותת נשים נגד אלימות טירה - ועטא אנתמא
 נצרת  

 נצרת – אלטפולה טייבה – תשרין ארגון נשים – זהרא

 מוסמוס –רם  עבלין -אלקלבפי  עבלאין חיפה   -קרו היומנטי

 לקיה –סידרה  אלזרקא גסר –בלד  לאגלק נגב -רואק

 חיפה   -מוסאואמרכז  מועצת הצופים הערבים   נצרת   -אנמא

 חיפה -העמותה להכוון לימודי איגוד עמותות תרבות ערבים   איגוד האיחוד האקדמי

 חיפה - סרד תנועת צעירי חיפה   נצרת   – רווא

 עירית עראבה   הפועל חליסה איגוד ארגוני תרבות ערבים

 נתן חסות ותמיכה כלל ארצית  -ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות
   



?מעוניינים לקחת חלק פעיל להצלחת היוזמה   

אנו פונים לחברות העסקיות למתן תמיכת להצלחת פרויקט ראשון מסוגו בחברה  
 :הערבית

 (א לעמותות 46קיים אישור לסעיף )תמיכה כספית •

 הקצאת משאבי חומרים•

 השתתפות עובדי החברה בפעילויות  •

 כל תמיכה אשר תתרום להצלחת פרויקט זה ותחזק את החברה הערבית  •

 

 



 יצירת קשר

 

 04-8555091: נא ליצור קשר עם מרכז מוסאווא מספר טלפון
 society@Mossawa.org-civil : או לשלוח אימייל ל
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