
  
  דרושים מתנדבים:דרושים מתנדבים:

  
    --"אהבה שניה""אהבה שניה"--22חנות יד חנות יד 

המתוחזקת על ידי מתנדבים וכל הכנסותיה פונות למטרות רווחה.  המתוחזקת על ידי מתנדבים וכל הכנסותיה פונות למטרות רווחה.    ,,נות רחבהנות רחבהחח

  ..מבנה המשטרה מבנה המשטרה לל  צמודצמוד  ''רופיןרופין''צומת צומת סמוך לסמוך להחנות נמצאת בהחנות נמצאת ב

  המתנדבים בחנות מסייעים במיון וארגון התרומות שמגיעות לחנות. המתנדבים בחנות מסייעים במיון וארגון התרומות שמגיעות לחנות. 

  ניתן להשתלב בהתנדבות בימים ג', ו' שעותניתן להשתלב בהתנדבות בימים ג', ו' שעותבמקום צוות מתנדבים פעיל. במקום צוות מתנדבים פעיל. 

  . )דרושים עוד שני מתנדבים(.. )דרושים עוד שני מתנדבים(.07:3007:30--12:0012:00  

  ..92901199290119--054054לפרטים: ישראל בן ארצי ,מנהל החנות: לפרטים: ישראל בן ארצי ,מנהל החנות: 

  

  ארכיון המים בעמק חפרארכיון המים בעמק חפר

  80008000'ארכיון מים עמק חפר' מרכז תיעוד של אלפי מסמכים, מפות וחוברות, 'ארכיון מים עמק חפר' מרכז תיעוד של אלפי מסמכים, מפות וחוברות, 

תמונות בנושא משק המים בעמק חפר וקשריו אליו. בשנה הקרובה עומד להסתיים תמונות בנושא משק המים בעמק חפר וקשריו אליו. בשנה הקרובה עומד להסתיים 

  שלב קטלוג ותתחיל שמירת החומר כולל הכנסתו למערכת הממוחשבת. שלב קטלוג ותתחיל שמירת החומר כולל הכנסתו למערכת הממוחשבת. 

וד וד הארכיון נמצא בשטח בריכות מים יפיפה המתרומם במרכז עמק חפר, בצמהארכיון נמצא בשטח בריכות מים יפיפה המתרומם במרכז עמק חפר, בצמ

  לאגודת 'אפיקי עמק חפר' )כניסה בדרך העפר בין קיבוץ עין החורש לקיבוץ מעפיל(.לאגודת 'אפיקי עמק חפר' )כניסה בדרך העפר בין קיבוץ עין החורש לקיבוץ מעפיל(.

לארכיון נדרשים מתנדבים בעלי סבלנות, יכולות הקפדה ברישום ידני וממוחשב, לארכיון נדרשים מתנדבים בעלי סבלנות, יכולות הקפדה ברישום ידני וממוחשב, 

  סריקה וכד'. מתאים מסטודנטים ועד גמלאים. סריקה וכד'. מתאים מסטודנטים ועד גמלאים. 

  ד'  או להשאיר שםד'  או להשאיר שם--, בימי א', בימי א'57695965769596--050050לפרטים: זאב הגלי, רכז הארכיון לפרטים: זאב הגלי, רכז הארכיון 

  )לציין שמדובר בהתנדבות בארכיון המים(.)לציין שמדובר בהתנדבות בארכיון המים(.  89469838946983--0909ופרטים בטלפון: ופרטים בטלפון: 

hhaaggaallii__zz@@eeiinnhhaahhoorreesshh..oorrgg..iill  

  

  

  מועצה אזורית עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר
  היחידה להתנדבותהיחידה להתנדבות

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.motke.co.il/webfiles/images/cache/681X370/zcX1/origs/images_motke/news/10032.jpg&imgrefurl=http://www.motke.co.il/index.php?idr%3D400%26p%3D2010032&h=370&w=681&tbnid=LLB9hWg2s9eL1M:&docid=w3eTrhqDzQKGWM&itg=1&ei=WA2BVsTRHsLsUuLSg-AF&tbm=isch&ved=0ahUKEwjE3Y7vqv7JAhVCthQKHWLpAFwQMwhAKB4wHg


  אפיקי עמק חפר'אפיקי עמק חפר'''

  'אגודות המים בעמק חפר''אגודות המים בעמק חפר'

אגודות המים  בעמק חפר עוסקות בניהול משק המים בעמק חפר כולל: תכנון ניהול אגודות המים  בעמק חפר עוסקות בניהול משק המים בעמק חפר כולל: תכנון ניהול 

ספקה של ספקה של והשקיה,  הפקה ואוהשקיה,  הפקה ואאגירה אגירה   --ופיתוח מאגרי מים, מקורות מים ומפעלי מים ופיתוח מאגרי מים, מקורות מים ומפעלי מים 

מקורות מים, פיתוח פעילות חינוך מקורות מים, פיתוח פעילות חינוך מי שיטפונות, פיתוח מי שיטפונות, פיתוח מים שפירים, מים מושבים מים שפירים, מים מושבים 

  הסברה לחיסכון במים ושמירת עמק חפר כריאה ירוקה.הסברה לחיסכון במים ושמירת עמק חפר כריאה ירוקה.וו

נוף העמק . המקום צופה על בריכות המים נוף העמק . המקום צופה על בריכות המים   ךךהאגודה ממוקמת במבנה יפיפה בתוהאגודה ממוקמת במבנה יפיפה בתו

והציפורים המבקרות בהן.  במקום ,מרכז מבקרים המתאר את תולדות משק המים והציפורים המבקרות בהן.  במקום ,מרכז מבקרים המתאר את תולדות משק המים 

  בעמק חפר ועוסק בחינוך לאיכות הסביבה ושמירת הטבע.בעמק חפר ועוסק בחינוך לאיכות הסביבה ושמירת הטבע.

לאגודות  נדרש מתנדב לשם ארגון ועדכון אתר המידע האינטרנטי המציג את מגוון לאגודות  נדרש מתנדב לשם ארגון ועדכון אתר המידע האינטרנטי המציג את מגוון 

  iirriiss@@aaffiikkeeyyhhff..ccoo..iill. . 0909--89469838946983  לפרטים: איריסלפרטים: איריס.  .  הפעילות הפעילות 

  
  
  ''בית חם לנערותבית חם לנערות''

ומספק פעילות טיפולית, ומספק פעילות טיפולית,   1616--1313מסגרת חמה ומכילה לנערות בגילאי מסגרת חמה ומכילה לנערות בגילאי   מהווהמהווההמועדון המועדון 

למועדון נדרשת עזרה בשיעורי בית בשפה למועדון נדרשת עזרה בשיעורי בית בשפה ועזרה בשיעורי בית. ועזרה בשיעורי בית.   העשרההעשרהפעילות פעילות 

ומספק שירותיו לישובים ומספק שירותיו לישובים המועדון פועל בבת חפר המועדון פועל בבת חפר   י'.י'.--האנגלית ברמת כיתות ז'האנגלית ברמת כיתות ז'

  פלא:פלא:  יעל גיליעל גיל--פרטים ניתן לפנות לרכזת המועדון: עובדת סוציאלית פרטים ניתן לפנות לרכזת המועדון: עובדת סוציאלית לל. . בסביבהבסביבה

  052052--34889993488999  yyaaeellgg@@hheeffeerr..oorrgg..iill  

  

  במועצהבמועצה  לפרטים נוספים בנושאי התנדבות ניתן לפנות לרכזת התנדבותלפרטים נוספים בנושאי התנדבות ניתן לפנות לרכזת התנדבות
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