
אחריות חברתית
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אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בימי גיבוש ירוקים במהלכם עובדי הארגון יצרו גינות ובוסתנים במרכזי שיקום 

עובדי החברה  יזוכו לחוויה משותפת ובלתי נשכחת, עם ערך מוסף של אחריות חברתית וסביבתית

     דיירי המרכזים השיקומים  מתחדשים בגינות המשמשות כמרחב טיפולי

 



שיחה הכרות עם קהילת המרכז השיקומי

הרצאה קצרה על אקולוגיה וחזון #עיר_יער ועל השינוי

שאנחנו עושים ביחד אתכם

מתחלקים לקבוצות עבודה, כשכל קבוצה לוקחת אחריות

על אזור אחר בחצר

עודרים את הקרקע, בונים ערוגות ואדניות, תוחמים

ויוצרים שבילים בגינה

 נוטעים עצים, שותלים צמחי תבלין, צמחים צופניים

וצמחי תועלת

בחלק מהמקומות יוצרים אלמנטים אקולוגיים נוספים כמו:

בריכה אקולוגית, תיבות קינון, ספסלי ישיבה, חממות ועוד
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מה בתוכנית
מה נעשה ביחד



תכנון --- תשתית --- נטיעות

מוצאים את המקום - אנחנו עובדים בשיתוף מרכזי

שיקום שונים בפריסה ארצית (מרכזי קשישים, פגועי

נפש, נוער בסיכון) ומוצאים את המיקום המתאים

לנטיעת עצים ויצירת גינה טיפולית

מתכננים את הגינה - תהליך התכנון מלווה על ידי גננים

אקולוגיים, אגרונומים ואדריכלי נוף בהתאם לצרכי

המרכז השיקומי

מכינים את השטח - עבודות עפר, פינוי פסולת וארגון

המרחב

רוכשים ציוד לפעילות - שתילי עצים, צמחי תבלין,

פרחים, קומפוסט, כלי עבודה ועוד

.1

.2

.3

.4

הכנות של ונטעת
   לפני פעילות



בימי הגיבוש ניצור את המרחב

הירוק שיהווה פלטפורמה לגינון

טיפולי במרכזים שיקומיים.

עבודת אדמה היא פעילות

מעצימה. חיבור לטבע היא

הזדמנות להתחבר לעצמנו. 

  נוטעים עצים  
צומחים ברובד האישי 



יום צוות בלתי נשכח שמשלב

כיף, עבודת כפיים, יצירתיות,

וכמובן תרומה לקהילה. נפתח

יחדיו כישורים חברתיים חדשים.

בפעילות ניצור מהפך משמעותי

עבור הסביבה השיקומית

והאקולוגית.

  נוטעים עצים  
מפתחים את הצוות

חברת "טבע" במרכז השיקומי של עמותת אנוש



זה הזמן לקדם ערכים של

קיימות וסביבה ירוקה, של

סולידריות ותרומה לקהילה.

פעילויות של אחריות חברתית

תאגידית מחזקות את תחושת

השותפות והמחויבות של

העובדים לארגון.

  נוטעים עצים  
מתחברים לערכי הארגון

חברת פייפל ביום תרומה לקהילה  בו חידשו את החצר במרכז

שיקומי למתמודדי נפש של עמותת "לצאת מהקופסא" 



ונטעת מאמינה בחיבור בין קהילות
ומגזרים העסקי האזרחי 

חיזוק הקשר של החברה לקהילה
מחזק את תחושת הסולידריות

והשותפות 

מקהילה נוצרת על ידי מערכות יחסים
וחיבורים בעולם האמיתי.

שעובדי החברה מרגישים בבית אז
חוגגים את יום המשפחה טו בשבט

שבועות ומועדים וחגים שונים 

אנחנו בעמותת "ונטעת"

מאמינים בחיבור בין קהילות

מהמגזר העסקי והמגזר השלישי

(עמותות והתארגנויות

אזרחיות-מקומיות).

חיזוק הקשר של הארגון העסקי

לקהילה מאפשר לעובדים

להרגיש שהם חלק ממארג

חברתי רחב יותר ושיש ביכולתם

להשפיע על הקהילה ולהיות

חלק ממנה. 

  נוטעים עצים  
מצמיחים קהילה

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, באירוע בפארק האקולוגי בעיר



אופציות לפעילות:

הרצאה #עיר_יער
וצמיחה כלכלית 2.0

יום גיבוש
אירוע חברה

הקמת משתלה
עצים על הגג 

אירוע נטיעות
ושיקום חצרות



מאיה חציר

מייסדת

אביב בייליס לרנר

מייסד

שיר טלאור
מייסדת

מאיה גלנץ 
מייסדת

אודי אריה יהודה

מייסד

עופר כרמון

ועד מנהל

חגי הירשפלד 
מנכ"ל משותף

שי אטיאס
מנכ"ל משותף

נועם ראוזניץ
מייסד

חן בן צבי

ועד מנהל

הדר טויטו גולן

ועד מנהל

רון אור נחמני

ועד מנהל

יעקוב סטיר
ועד מנהל

ועד מנהלארנון מצר

 052-7070730

info@venatata.org

www.venatata.org
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