
כפר סבאבדיקת לחץ דםבריאות

רמת גןבדיקת לחץ דםבריאות

כפר סבאהתרמה לאגודה במלחמה בסרטןבריאות

גדרההתרמת דםבריאות

גדרה בילוייםהתרמת דםבריאות

מספר מועדוניםהתרמת דםבריאות

גדרהמודעות ללחץ דםבריאות

ר'מאגפסטיבל השמןבריאות

באר שבערכש אינקובטורים לפגיה בסורוקהבריאות

כרמלפ עם איחוד והצלה"שתבריאות

נהריה עמיתיםתזונה נכונה לילדיםבריאות

ירושליםל"יהודים ומחו, גן ילדים ערבים- בגן השלום חינוך/דו קיום

נהריה עמיתים"אני והמקצוע שלי"חינוך

כפר סבאאימוץ מרכז מוסיקה בעירחינוך

ירושלים מערב אקופוניקסחינוך

נשרארגון ספרים לספריית בית ספרחינוך

הוד הכרמלס וטרינרי"בי- בבית ספר נירים חינוך

תל אביבגינה אקולוגית- בית הספר נופיםחינוך

גן יבנהגישור בבתי ספרחינוך

כפר סבאגישור בבתי ספרחינוך

רמת השרוןדרך ארץ בגניםחינוך

מספר מועדוניםהנואם הצעירחינוך

קישוןס וטרינרי"הקמת ביחינוך

גדרההקמת גן בוטני בבית ספרחינוך

יבנההקמת מגמת סדנה לעיבוד שבביחינוך

לודחדר המוסיקה חינוך

מועדוןתת נושאנושא על



מועדוןתת נושאנושא על

כרמלחוג רובוטיקה לתלמידים והוריםחינוך

לודחלוקת מלגות לסטודנטיםחינוך

כרמלחלוקת מלגות לספוטאים מצטייניםחינוך

שרון הרצליהמורשת קהילת יוצאי אתיופיהחינוך

גדרה בילוייםסיוע לתלמידים מתקשיםחינוך

יבנהסיוע לתלמידים מתקשיםחינוך

כפר סבאסיוע לתלמידים מתקשיםחינוך

גדרהפרויקט המיםחינוך

מודיעיןפרויקט רובוטיקהחינוך

קרית גתרוטרי נוער שותה מיםחינוך

כרמלרוטרי תלמידים מגשריםחינוך

גן יבנהרוקדים ריקודי עם חינוך

גדרהשימור אתריםחינוך

נהריה עמיתיםתגבור בלימודים לילדים  חינוך

גדרה בילוייםתחרות חנוכיות בבתי ספר חינוך

שרון הרצליהתמיכה בבית ספר אופקחינוך

קישוןס עופרים "תמיכה במתנחינוך

כרמלתמיכה בפינות חי חינוך

קרית טבעוןתמיכה בקונסרבטוריוןחינוך

קרית גתתמיכה בשבט הצופיםחינוך

באר שבעתרומת מחשבים לבית ספרחינוך

מודיעיןתחרות ציור בנושא בטיחות בדרכיםבטיחות בדרכים/חינוך

מספר מועדוניםמועדוני אינטראקטמצויינות/חינוך

מספר מועדוניםמחנות קייץ לנוערמצויינות/חינוך

כפר סבאעידוד המודעות לבטיחות עובדים במקומות עבודהעסקים/חינוך

כפר סבאהקניית יסודות המחשב במועדוני קשישיםקשישים/חינוך
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כפר סבאהקניית יסודות השפה העבריתקשישים/חינוך

רמת השרוןבחירת איש השנהמצויינות

באר שבעעידוד מצויינות בקרב קהילה בדואית- ' כוכבי המדבר'פ עם עמותת "שתמצויינות

גדרהה"פ עם עמותת צהל"שתמצויינות

לודתחרות המתנדב הצעירמצויינות

מודיעיןתחרות הסיפור הקצרמצויינות

מודיעיןס ברקו וייס"כוכב נולד לגיל השלישי בהנחיה של תלמידי בי- כוכב זהב קשישים/חינוך/מצויינות

כרמל"פ"פורום בכירים לשת"ארגון עסקים

קישון"פ"פורום בכירים לשת"ארגון עסקים

אשדודארגון בעלי העסקים בעירעסקים

קישוןארגון כנס עסקים עסקים

לודהעובד המצטייןעסקים

אשדודהקמה וליווי של ארגון בעלי עסקים בעירעסקים

מודיעיןהרצאות לבעלי עסקיםעסקים

נשרהרצאות לבעלי עסקיםעסקים

יבנהכנס בעלי עסקיםעסקים

מודיעיןכרטיס הנחה למתנדבי העירעסקים

כרמל מעסקה של חברי רוטרי באשכול לטובת הקהילה10%- פרוייקט מעשר עסקים

באר שבעמקדמת יזמות חברתית בת קיימא בנגב- ' תור במדבר'פ עם עמותת "שתעסקים

לודתחרות העובד המצטיין עסקים

קישוןאימוץ מועדוניתערבות הדדית

קישוןאימוץ מועדוניתערבות הדדית

רמת השרוןאימוץ מועדוניתערבות הדדית

באר שבעאימוץ מקלט לנשיםערבות הדדית

רמת גןאימוץ משפחתוןערבות הדדית

כרמלאיסוף מזון לפני ראש השנה ופסחערבות הדדית
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יבנהארגון וליווי מועדונית ליום כייף בפארק המיםערבות הדדית

כפר סבאארגון ימי כייף לילדים בני העדה האיתיופיתערבות הדדית

באר שבעארגון מסיבת חנוכה ופורים לילדים בסיכוןערבות הדדית

גדרהארגון קיטנה לילדים ממשפחות נזקקותערבות הדדית

נשרארגון תרומת בגדים למועדוניות בעירערבות הדדית

נשרם"ארגון תרומת משחקים לבית חולים רמבערבות הדדית

בבת חפרבבית חם לנערהערבות הדדית

באר שבעבר מצוה לילדים ממשפחות נזקקותערבות הדדית

יבנהגיוס סלי מזון לכבוד ראש השנהערבות הדדית

יפוהחצר הנשית ערבות הדדית

נשרהפעלת חוגים לקהילה אטיופיתערבות הדדית

רמת גן14הפעלת חנות ביגודית לילדים עד גיל ערבות הדדית

גדרה בילוייםהפעלת ילדים בקייץערבות הדדית

נשרחבילות שי לחייליםערבות הדדית

קישוןחלוקת מזון לנזקקים אחת לשבועערבות הדדית

כפר סבאחלוקת שוברים לרכישת חולצות בתי ספרערבות הדדית

גדרהחלוקת שי לילדים בבית חולים בחג חנוכהערבות הדדית

ירושלים מערב חנות יד שניה ערבות הדדית

כרמלייעוץ משפטי לנזקקיםערבות הדדית

רמת גןליווי אמהות חד הוריות במסגרת אגף הרווחהערבות הדדית

קישוןמחסן לוגיסטי לחלוקת מזון לנזקקיםערבות הדדית

נשרעזרה בארגון קיטנות קיץ ערבות הדדית

נהריה עמיתיםעזרה בקליטת העדה האתיופית ערבות הדדית

גדרה בילוייםי התושבים"עריכת בזאר של חפצים שנתרמו עערבות הדדית

כפר סבאפרוייקט בר מצוהערבות הדדית

גן יבנהקיטנה לילדי רווחהערבות הדדית
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כפר סבאקרן סיוע לבודדיםערבות הדדית

גן יבנהקשר עם ניצולי שואהערבות הדדית

כפר יסיףשיקום בית קשישערבות הדדית

באר שבעלילדים בסיכון' אור שלום'פ עם עמותת "שתערבות הדדית

כרמלתמיכה במיזם לילדי מפתח ללא מפתחערבות הדדית

כרמלתמיכה במרכזי טיפול משפחתיערבות הדדית

כפר סבאתמיכה כספית בגינה חקלאית לבני העדה האתיופיתערבות הדדית

גדרהאימוץ מועדוניתערבות הדדית 

קישוןבר מצוה לילדים ממשפחות נזקקותערבות הדדית 

מספר מועדוניםחיילים בודדיםערבות הדדית 

לודחלוקת שי בחגים לנזקקיםערבות הדדית 

מודיעיןתספורות לנזקקים לקראת חגי תשריערבות הדדית 

באר שבעחלוקת מלגותחינוך/ערבות הדדית

מספר מועדוניםחלוקת מלגותחינוך/ערבות הדדית

גדרהחלוקת מלגות לסטודנטיםחינוך/ערבות הדדית

שרון הרצליהחלוקת מלגות לסטודנטיםחינוך/ערבות הדדית

כפר סבאחלוקת מלגות לתלמידים מצטייניםחינוך/ערבות הדדית

כפר סבאליווי חניכי פנמיית עלומיםחינוך/ערבות הדדית

כרמלמלגות לסטודנטיםחינוך/ערבות הדדית

קישוןמתן מלגות להכשרה מקצועית עם ויצוחינוך/ערבות הדדית

כפר סבאסיוע כספי עבור הוראה מתקנת לילד נזקקחינוך/ערבות הדדית

גדרה בילויים'שלום כיתה אחינוך/ערבות הדדית

כרמל'שלום כיתה אחינוך/ערבות הדדית

מספר מועדונים'שלום כיתה אחינוך/ערבות הדדית

קישון'שלום כיתה אחינוך/ערבות הדדית

רמת השרון'שלום כיתה אחינוך/ערבות הדדית



מועדוןתת נושאנושא על

שרון הרצליה'שלום כיתה אחינוך/ערבות הדדית

אשדודגלאי אש לקשישים וערירייםקשישים/ערבות הדדית

אשדודהתקנת גלאי עשן בבתי קשישים בשיתוף נוערקשישים/ערבות הדדית

גדרהחלוקת שי לגמלאים עולי חבר עמים ואתיופיהקשישים/ערבות הדדית

בנימינהטיול לקשישים קשישים/ערבות הדדית

ירושלים מערב לקשישים - 109מוקד קשישים/ערבות הדדית

רמת גןעזרה לניצולי השואה למיצוי זכויותהםקשישים/ערבות הדדית

לודצביעת בתי קשישיםקשישים/ערבות הדדית

תל אביבתמיכה בבית הקשיש בשכונת התקוהקשישים/ערבות הדדית

רמת אביבתמיכה בבית קשישקשישים/ערבות הדדית

לודתקצוב תרופות לקשישיםקשישים/ערבות הדדית

חיפה" שמחה לילד- " השטת ילדים חולים ליוון צרכים מיוחדים

מודיעיןס לצרכים מיוחדים"אימוץ ביצרכים מיוחדים

לודפנימיה ובית ספר לחינוכית לבעלי צרכים- אימוץ מעון אביב צרכים מיוחדים

רעננהמועדון שיקומי של נפגעי נפש בקהילה-  בית היוצרצרכים מיוחדים

לודבית ספר רימון לילדים עם צרכים מיוחדיםצרכים מיוחדים

באר שבעבניית חדר אירוח משפחות בבית חולים לפגועי נפשצרכים מיוחדים

שרון הרצליהבנית מטבח בבית ספר לילדים אוטיסטים ופגועי מוחצרכים מיוחדים

כפר סבא'אנוש'התנדבות במסגרת עמותת צרכים מיוחדים

גדרה בילוייםיצירות בחומרים שוניםצרכים מיוחדים

נשר1חולי סוכרת סוג - מועדון לילדים מתוקים צרכים מיוחדים

יבנה'אנוש'פעילות משותפת עם צרכים מיוחדים

רמת גן'אנוש'פעילות משותפת עם צרכים מיוחדים

רמת השרוןפעילת במועדון אנושצרכים מיוחדים

כפר סבארכישת זוג אופניים בעלי אבזור מיוחד לנכיםצרכים מיוחדים

הוד השרוןבית לבעלי פיגור ומחלות נפש- תמיכה בבית אריה צרכים מיוחדים
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חיפהתמיכה בבית ספר אבן גבירול לצרכים מיוחדיםצרכים מיוחדים

כרמלתמיכה במטופלי גמילה מסמים והסביבהצרכים מיוחדים

לודהוסטל דיירים עם פיגור קל ובינוני-תמיכה במעון אביב צרכים מיוחדים

כרמלתמיכה ברכישת ציודצרכים מיוחדים

גן יבנהעידוד מיחזור בגני ילדיםקיימות

יבנההרצאות לקשישים במועדון יוםקשישים

כפר סבאחלוקת צנצנות דבש בשלושה מועדוני קשישיםקשישים

באר שבעמיצוי זכויות של קשישים בתחום סיעוד ובדידותקשישים

קרית גתחורשת הילד שמירת טבע

ירושלים מערב שימור שמורת סורק שמירת טבע


