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מרכנתיל למען הקהילה בנק פעילות עובדי 

 "יום מעשים טובים" ופורים 

מאות מעובדי הבנק קיימו פעילויות רבות ומגוונות למען הקהילה גם במסגרת "יום המעשים הטובים"  
ופעילויות נוספות לקראת חג פורים בהן חולקו מתנות ומשלוחי מנות תרומת הבנק. 

 פוריםחג פעילויות לקראת 

 לילדים נזקקים בעיר אשר נתרמותחפושות אספו  סניף אשדוד עובדי.

  אריזת משלוחי מנות לפוריםב "בית איזי שפירא"בעובדים רבים התנדבו: 

 ":שפיראבית איזי "עובדי סניף רעננה ב



 :"בית איזי שפירא"בקרת ניהול סיכונים בל החטיבה עובדי

 :"בית איזי שפירא"ב העסקית החטיבהעובדי 

נציגי . "מעון יום לקשישים ברמת גן"-ב" שמח עשו" - אגף תפעול ומידעומ ומינהל חטיבת משאבי אנושמ עובדים
תנת עטים מ חלקו לקשישיםבסוף הפעילות . הבנק ארגנו שירה בציבור בלוויית נגינה על אקורדיון וסיפורים משעשעים

 .הבנק



"יום מעשים טובים" 

  חלוקת משלוחי מנותפעילות לקראת פורים ו באשדוד רווחה ילדיפנימית בפעילות קיימו  סניף אשדודעובדי. 

 ר ועד העובדים "יו, דוברות וקידום עסקים, לשיווקאגף ה, סניף אשדוד, באשדודסניף יהודה הנשיא  עובדי
בתיאום עם מחלקת הרווחה הפעילות התקיימה . "אשדודבית אבות "-בפעילות  קיימונציגי ועד העובדים ו

 .במחלקות הסיעודיותמשלוחי מנות עובדי הבנק חלקו ו בעיר 

  לילדים משלוחי מנותקו וחלאביב -למועדונית רווחה בדרום תמסיבת פורים ב קיימו בית מעיאסניף עובדי. 

 לילדים משלוחי מנותקו חלו בבת ים "היובל"מועדונית קיימו פעילות ב – אגף התפעול עובדי.

 :חר הפעילות כתבו העובדים המתנדביםלא

" תן והישאר בשתיקה ופרחים יגדלו בליבך "(סייג' נראדה). 
התארחנו לחלוקת משלוחי מנות במועדונית "היובל" בבת ים, מועדונית יום שמטפלת בילדים בסיכון לאחר 

שעות בית הספר. ילדי המועדונית שמחו מאד על משלוחי המנות שהם קיבלו ועל המקום שממנו הגיעו  
(המשלוחים נרכשו מ"בית איזי שפירא"). כל ילד סיפר על עצמו ושאלו אותנו שאלות מאיפה אנחנו וכ"ב. 

שמחנו מאד לקיים פעילות זו". 



  לילדים וחלוקת משלוחי מנות בנתניהבשכונת דורה לילדי רווחה מועדונית בפעילות  קיימו סניף נתניהעובדי.

  חלוקת משלוחי ובית אבות פעילות בקיימו  ים-סניף בתעובדי
 .מנות

 : מנהל הסניף סיפר לאחר הפעילות כי, איציק קסוטו
נווה " –אתמול קיימנו פעילות למען הקהילה בבית אבות "

 הייתה" יום המעשים הטובים "הפעילות ב .בבת ים "באבוב
משלוחי מצוות קיימנו  .ית סיפוק אישייבעיקר רווו מהנה

פעילות עם הקשישים בתחפושות פורים , מנות לפורים
 ".בציבורושירה 

  עבודות ניקוי ותחזוקה ובצעו  המועצה המקומית ידי-שאורגנה עלבפעילות לקחו חלק   סניף כפר כנאעובדי
 . בישובכנסיות ומרכז הפיס , מסגדים, בבתי ספר



  יום עבודה שכולו התנדבות  –ידי המועצה המקומית –אורגנה עללקחו חלק בפעילות ש - כאבול סניף עובדי
 . בישוב

הגיעו לאחר הפעילות לסניף למסירת גזבר המועצה המקומית וחברי הועדה המארגנת של יום התנדבות זה 
 .תעודת הוקרה

 לילדים וחלוקת משלוחי מנותמעון לילדים בסיכון פעילות ב קיימו סניף סנהדריהובדי ע.

  חלוקת משלוחי מנותורווחה  לילדי מועדוניתפעילות בקיימו  טירת הכרמלסניף עובדי .

  ידי המועצה המקומית ועסקו –אורגנה עללקחו חלק בפעילות ש –מנהלת אזור עכו ים מעראבה ונציגסניף עובדי
בתום הפעילות הוזמנו נציגי הבנק לטקס סיום בו צויינה . לישוב הבעבודות גינון ושתילת פרחים בכיכר בכניס

 .מרכנתיל תרומתם של עובדי בנק

 "פוריםחג "פעילות 
 .ותרומת ציוד למרכז וחלוקת משלוחי מנותמרכז הרב נכותי בדימונה קיימו פעילות פורים ב סניף דימונה עובדי

  וחלוקת משלוחי מנותמועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים פעילות ב קיימו סניף מיתרעובדי.

   לילדים משלוחי מנות  קוקפלן וחלמחלקת ילדים בבית חולים ב פעילותקיימו  סניף רמלהעובדי.

יצא סניף רמלה לפעילות התנדבותית  12/3בתאריך ה ": כתב לאחר הפעילות כי, מנהל סניף רמלה, ויקטור ברגר
מתנות ושי חילקנו , בבית החוליםילדים שמאושפזים  50 -ביקרנו כ .ש קפלן ברחובות"בבית חולים לילדים ע

הילדים שביקרנו . האחראית על הנושאים הללו במחלקהיחד עם האחות תקיים ברוע היהביקור והא. לפורים
 ."האיחולים והמחווה, ובני משפחותיהם שמחו והתרגשו מהביקור



   לילדים משלוחי מנות לקווח צהרוני רווחהמספר בפורים פעילות קיימו  צ"סניף ראשלעובדי. 

  וחלוקת משלוחי מנותס בשכונת אזורים "מתנבפורים פעילות  קיימו נתניה סניף עובדי . 
לאחרונה פרטי לבוש וספרי ילדים ס זה ותרמו באמצעותו "עובדי סניף נתניה מאמצים מזה תקופה מתנ

 .לנזקקים

 קווחלס לילדים לקויי למידה "גן ילדים ובי – "בית נצח ישראל" -פעילות ב קיימו סניף ירושלים ראשי עובדי 
 .מנות לילדיםמשלוחי 



  לילדים משלוחי מנות קווחל "שערי צדק"ח "מחלקת ילדים בביפעילות בקיימו  סניף אגרוןעובדי. 

  יד אליעזר" -התנדבו באריזת מוצרי בסיס למשפחות נזקקות ב שבטי ישראל סניףעובדי". 

 
 

  משלוחי מנות קווחלמרכז הקהילתי רמות פעילות ב קיימו סניף רמותעובדי . 
, לאחרונהולאורך זמן  עובדי סניף רמות ביחד עם נציגי מנהלת אזור ירושלים מקיימים פעילות מול מרכז זה

 .פרטי לבוש למשפחות נזקקות תרמו באמצעותו
 

  משלוחי מנות קווחלמועדונית רווחה פעילות ב קיימו סניף נהריהעובדי. 
 

  משלוחי מנות קובעיר וחל ד"מרכז חבפעילות במסגרת מסיבת פורים של קיימו  סניף ביתרעובדי 
 

   לילדים משלוחי מנות קוחלותל השומר ת חולים מחלקת ילדים בביב פעילות קיימו אור יהודה סניףעובדי. 
 

 
 

  לתת"ארגון "מוצרי מזון למשפחות נזקקות במחסני  ארזו ופניות הציבורהאגף לביקורת פנים עובדי". 
, בתחילת הפעילות קיבלנו הסבר על פעילות הארגון ועל חשיבות התרומה לנזקקים: "הפעילות כתבו כי לאחר

 ".אנו מתעתדים לחזור ולהתנדב שם .לעיתים ללא חבילת המזון המשפחות נשארות רעבות 
 

 
 
 



 :לסיכום
. להם סיפוק רבהסבה  בפעילויות שקיימווהנתינה הרבה שחוו  ם המתנדביםעובדיהיוזמה מבורכת זו של 

כך שהתרומה במקרה זה היתה " בית איזי שפירא"פעילויות השונות נרכשו ממסגרת השחולקו ברבים משלוחי מנות 
התמורה ששולמה עבור רכישתם משמשת כאחד , ומעבר לכך" במקומות הנכונים"שכן המשלוחים חולקו " כפולה"

 ".איזי שפירא"של בית  קיומומהמקורות ל

 : ציטוט קצר מאחד ממכתבי התודה שהתקבלו בבנקנסיים ב
 . "אפשר לצעוד שאיתם, המשיכו להיות אנשים טובים באמצע הדרך"


