
אספנו עבורכם מספר רעיונות להתנדבות משפחתית.
הזדמנות נהדרת להתנדב יחד כמשפחה וליצור חוויות משותפות ומשמעותיות, הורים ילדים, סבים, 

אחים, אחיות וסבתות!

משחקי השף-
   תעביר את זה הלאה

עושים טוב בספרייה

הכינו יחד את המאפה המנצח שלכם, 
צרפו כרטיס ברכה והפתיעו שכן ותיק/ 

משפחה אחרת! כתבו את המתכון 
שלכם בדף המתכונים ואתגרו גם אותם 

להעביר את זה הלאה!

* הקפידו להשאיר את ההפתעה
  במפתן הדלת וכך להימנע ממגע

שתפו את השכנים
          בכישורים שלכם

יש לכם תחביב משפחתי?
אלופים באפייה? מתעניינים בכושר? 

יודעים לאפר?
צלמו יחד סרטון הדרכה, הפיצו בווטסאפ 

השכונתי והזמינו שכנים נוספים לחלוק 
את הידע שלהם עם אחרים! 

התנדבו יחד בספריה העירונית, תוכלו 
לסדר, לארוז ולשנע ספרים לתושבים

שלא יכולים להגיע להשאיל ספר.
תוכלו לצרף לספר סימניה / כרטיס ברכה 

עם הקדשה אישית  

מקשטים את השכונה יחד
כנסו את בני המשפחה לפעילות יצירה, 

בחרו מסר חיובי והכינו שלט צבעוני 
שייתלה בחלון/ במרפסת. הכניסו צבע

לרחוב ושמחו את העוברים ושבים.
מתלבטים מה לכתוב?

הנה כמה רעיונות

עושים טוב עם המשפחה
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מטעם עמותת רוח טובה המציעה התנדבות בהתאמה אישית,  .

מסרים טובים בטיק טוק
בחרו יחד מוסיקה, הכינו כוריאוגרפיה, 

בחרו תלבושות והקליטו את סרטון 
הטיק טוק המשפחתי שלכם!

הפיצו את הסרטון למשפחות נוספות 
ואתגרו גם אותם להמשיך את שרשרת 

המסרים החיוביים

חיים חדשים לחפצים
קראתם ספר טוב? לילדים יש צעצועים 

שלא בשימוש? הדפיסו את שלט הקופסא 
הטובה, הדביקו אותו על קופסא, והניחו 
אותה בלובי הבניין. הזמינו את הדיירים 
להחליף חפצים זה עם זה ולהעניק להם 

חיים חדשים

שכנות טובה
חלקו בבניין את דף השכנים, ובקשו 

מכל משפחה לתלות על תיבת הדואר 
את הסימון המתאים של החפץ שירצו 

לחלוק עם אחרים.

עד 120
תכננו יחד מסיבת יום הולדת לתושב 

ותיק! קראו לו לצאת לחלון והפתיעו 
אותו עם שירים וריקודים, השאירו לו 

עוגה ובלונים ליד הדלת ועשו לו
יום הולדת שמח!

ארוחה משותפת בזום
קבעו עם משפחה נוספת מהשכונה 

לארוחת ערב בזום! תכננו יחד את 
התפריט, הכינו את המנות, בחרו 

פעילות חוויתית משותפת והתיישבו 
יחד לאכול- כל משפחה בביתה.

שבת שלום
הכינו ערכה יצירתית לשבת חווייתית. 

כל אחד מבני המשפחה יהיה אחראי 
על מרכיב אחר. למשל: הכנת שירון, 

הכנת חלה/ עוגה והכנת משחק.
צרפו לערכה כרטיס ברכה ומסרו אותה 

לאזרח ותיק בשכונה. 

צאו למבצע ניקיון משותף בשכונה/ בגינה 
הקהילתית ועודדו משפחות נוספות 

לעשות את זה גם!

מבצע אכפת-לי מהשכונה
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