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ארכיוןתרבותמדוריםגפן דיגיטליגפן ברשתעמוד הבית

תרבות היוםלוח גפן מגזין המושבותפרסם אצלנו

נושא נבחרנצפים ביותר

תת אלוף במיל’ צביקה פוקס מבית חנניה נפטר
בשבוע שעבר לאחר מאבק במחלה קשה. 2018

1959 –

ראיון עם אסיף איזק, מועמד לראשות המועצה
האזורית חוף הכרמל

זכרון יעקב: נער הרוג בתאונת דרכים. חברו
פצוע קשה

דייט עם מיכל- דייט עם עדי לביא

אירועי תרבות היום

לא מוגדרים כרגע אירועים
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מתנדבים מהלב
אראל סגל ועדי אטון, 2017-10-20 - 10:00

עשרות נשים וגברים, דתיים וחילוניים, עולים חדשים וישראלים-צברים, כולם בגילאי 18-35, הגיעו להתנדב כחלק משיתוף
פעולה בין ארגון OneDay Social Volunteering ל״נפש בנפש״

כל הזכויות שמורות

one day social volunteeringone day social volunteering :צילומים:  צילומים 

בבוקר יום שלישי הגיעו לבנימינה שלושה אוטובוסים מלאים בצעירים וצעירות אשר החליטו לעשות לעצמם יום החופש ייחודי. עשרות נשים
OneDayOneDay ן ן ארגו ן משיתוף פעולה בי ן ארגו וגברים, דתיים וחילוניים, עולים חדשים וישראלים-צברים, כולם בגילאי 18-35, הגיעו להתנדב כחלק משיתוף פעולה בי
Social VolunteeringSocial Volunteering ל״נפש בנפש״ ל״נפש בנפש״. המתנדבים הגיעו מכל רחבי הארץ בהסעות מאורגנות לפעילות התנדבותית שתוכננה מראש

עם ״בית אקשטיין״, מוסד אשר פועל למען אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

Share Be the first of your friends to like this.

http://www.magazin.org.il/index.asp
http://www.30900.com/he
https://en.calameo.com/read/0047773068f2581092466
mailto:gfn@gfn.co.il?subject=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9D%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%A0%D7%95
http://www.magazin.org.il/wanted.asp
http://www.30900.com/heb
http://www.magazin.org.il/index.asp
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.magazin.org.il%2Finner.asp%3Fpage%3D25%26item%3D2994&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=237442156775140


מתנדבים מהלב | גפן מגזין המושבות16+41 ,13/07/2018

Page 2 of 4http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=25&item=2994

  

מחצית מהמתנדבים לקחו חלק בפעילויות חווייתיות עם הדיירים: סדנאות גינון, אומנות, מחשבים ופיסול. חלקם אף יצאו לטיול עם הדיירים
אשר מתניידים בכיסאות גלגלים. באותו הזמן, מתנדבים אחרים היו אחראים על שיפוץ המעונות, החל מצביעת פרגולה, מעקות, ספסלים ואף

בבניית ערוגות חדשות בחצרות עבור הדיירים.

אראל סגל, המנהל התפעולי של ארגון OneDay Social Volunteering אמר ״החיוך על פני הדיירים והעובדים במקום הייתה שווה כל שנייה
מהשעות אשר שהינו במקום. הדיירים והמתנדבים הצליחו להתחבר אחד לשני בזמן קצר ולפתח שיחות משמעותיות״. גם שקד נמרי, שהגיעה
ממושב סופה שבדרום הרגישה חוויה דומה ״האהבה שקיבלנו מהדיירים במקום היא אהבה שלא תלויה בדבר ואין שום אינטרס לקבל חזרה

מהצד השני. זה מבחינתנו הייתה הנקודה הכי מדהימה בהתנדבות״.

   

בתום הפעילות האינטנסיבית כל המתנדבים יצאו בהרגשה של סיפוק, הנאה ובעיקר עם הבנה שגם בזמן קצר אפשר להשפיע ולשנות
בצורה משמעותית חיים של אדם אחר.
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דניאל רשף, חברת צוות ב OneDay אשר הייתה אחראית על הפעילות סיכמה אותה במילותיה ״לתת לאחרים זאת הזכות הכי גדולה
שקיבלנו בחיים, כל השאר זה מתנה".

כמיטב המסורת של ארגון ההתנדבות, בתום הפעילות והפרידה מהדיירים, המשיכו המתנדבים לארוחת צהריים משותפת בפיקניק המוני
אותה סיימו בטיול ברמת הנדיב ותצפית על הים.

ארגון ״יום אחד״ שינה לחלוטין את מודל ההתנדבות המסורתי, והחד כיווני אליו הורגלנו. הוא מאפשר פלטפורמה ייחודית להתנדבות חווייתית
ומשמעותית המותאמת במיוחד לצעירים תוך בניית קהילה מגובשת ופעלתנית.

פחות מארבע שנים מאז הקמתו כבר מונה הארגון מעל ל-15,000 צעירים וצעירות ומארגן מדי שבוע מספר פעילויות התנדבות בתחומים
שונים בכל הארץ.�

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב

"האם גנבו לנו את
המדרכות?"’

מס רכוש אישר, העבודותהוסטלים זכרון
לשיקום נזקי השריפה

בתחום האורבני יחלו בקרוב

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור,
קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה

אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל

קישורים מהירים

> אודות גפן מגזין המושבות

> צור קשר עם גפן מגזין המושבות

> פרסם בגפן מגזין המושבות

> רשימת תפוצה

> כתבות

> חדשות

> תרבות ובידור

חדשות אחרונות

ראיון עם רותם שטיינר-יוסף, מועמדת לראשות המועצה האזורית חוף
הכרמל

נערכים לשנת הלימודים

מס רכוש אישר, העבודות לשיקום נזקי השריפה בתחום האורבני יחלו
בקרוב

משמרים את העבר בונים את העתיד


