
הרבה מוטיבציה•

חשיבה יצירתית•

•Corona time

הפקותהרבה •

עשייה במגמות  •

שילוב עשייה משותפת ופרטנית                          •

מורים ותלמידים יוזמים ביחד•

מורים מנחים•

tribuאפליקציית •



לפי  לתכנית המעורבות החברתית התקיימו מפגשי חשיפה נובמבר+אוקטוברבמהלך •
.  השכבות

סדנת יזמות  ', ס לשכבת י"יריד מקומות השמה בבה, בנושאחינוך התקיימו שיעורי •
.  א"לשכבת י

גני ילדים  11פעילויות באשכול לפי קבוצות במגמות השונות -חברתית ימי מעורבות 
.                                                                                      בתי אבות, בגנים ובבתי ספר יסודיים בעיר, התקווה בשכונת 

.הסביבה באזור הרי יהודהיום פעילות בנושא איכות , באביב', ישכבת 

קצת אחרת  לשיגרהמאופיינת בחזרה 
...עשייה וקצב אחר, הסתגלות ללמידה



את                    ם שלנו וחגגו גימלאיהניפגשו"  הקורונה" על רקע קייציתבאווירה 

.סדנאות אומן ואומנות, תערוכות, חברותאבמפגשי" הביחד" 

לאהבת האומנות המשותפת ולחברי הקבוצה  קיבלה  , הגעגועים לנורמליזציה

. מענה בבית הספר

בסיום חגגו בטיול בפארק אריאל שרון 

!כמה נפלא ליצור חברים חדשים בגיל השלישי 



, שנים6כיתת הגמלאים פועלת 

לומדים ונהנים פעמיים בשבוע  

מתקיימות סדנאות ומיזמים רב דוריים, כמו כן



עת  לתת  



:  שונים לפי בחירתםסיפרייםבמיזמים בית , ס יפעלו"במהלך השנה תלמידי ביה

ס  "פרויקט הדגל של בה. חוגי אומנויות וחניכה של ילדים בסיכון-" לקשת מעבר " •

השנים האחרונות  יפעל השנה בשיתוף עמותת אליפלט עם מועדוניות בסיכון  9ב

.     ס קשת וגוונים"בבהשל ילדי פליטים 

,      האחר  קשישיםמערכת  שמע חברתית בה מקריאים בעבור -המראות בית •

.  ראייהכיבדי

פעילות ,(במה פתוחה המאפשרת פעילויות תרבות לקהילה) -בורכובבימת •

.צעיריםאומנותית והפעלת ילדים 

מיזם שהחל אשתקד בסגרים ובעת הירי על יישובי הדרום                                      -" תרבות עד הבית" •

מופעי  / תלמידים יוזמים ויוצרים סרטוני סיפורים לקטנטנים. וממשיך גם עתה
https://vimeo.com/user/12728469/redlof/3902600. מישחקים/ אומנות

.ס"גינה קהילתית בבה•

שיתופי פעולה עם כיתת  . מרכז יום לקשיש , בבתי אבותפעילות לגיל השלישי •

.הגמלאים

.לגבעתיים100-מיזמים לציון יום ההולדת ה•

https://vimeo.com/user/12728469/folder/3902600


תלמידי המגמה בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך ינגנו  , נגינה בגני הילדים בגבעתייםפרויקט מוזיקה קלאסיתמגמת •
.בסדרת קונצרטים מונגשים

,                                                                                                    לתושבי העיר תל אביב-מקהלה ותזמורת קונצרט 
.מגמה בכפר סבא לרווחת אוכלוסיית הגיל השלישיקונצרט 

.התקווה ולגני ילדים בגבעתייםקונצרט מונגש בגני ילדי הפליטים בשכונת –מוזיקלי בוקר 

.תיעוד סיפור אישי במרכז יום לקשיש, בר מצווה לילדי פנימייהסירטימגמת קולנוע•

סרטוני  מחול וקולנועמגמות . מופעים בבתי אבות. של העירפורים בגבעתיים באירוע פלאשדאנסריקוד מגמת מחול •
בוצע ) של העיר להיווסדהשנים 100לכבוד , באתרים נבחרים בעיר גבעתיים" מחול מקום"

(                                                                                                                            סוכותבמהלך 
יום קולנוע בגני ילדי הפליטים

. ב יפעילו  סדנאות משחק בבתי ספר יסודיים בגבעתיים"י-'שכבות ימגמת תיאטרון•

.                                                                  לכלל קהילת התושבים" אז בפארק'ג"באביב  התלמידים ינגנו אז 'מגמת ג•
החגיגית של כיתת הגמלאים  בפתיחה ,הרכב מוזיקליים בבתי אבות ) הרכבים מנגנים לטובת הקהילה במהלך השנה 

...(.                                                                              א ועוד"חבעצרת השנתית של חיל האוויר בבסיס הרכב , בחנוכה במשען,
.מסורת של שנים, ימים מוזיקליים בגנים בשכונת התקווה ובבית ספר בן גוריון בעיר

:  א יקיימו מיזמים משותפים בפסטיבל לשכבות השונות"י-'שכבות טמגמת אומנות חזותית•
.                                                                                                               שנים בגבעתיים100חגיגות ה במסגרת " גלריה ברחוב" פרוייקט
.                                                                                                                            קשר בין גימלאים  לתלמידיםפרוייקט

.עזרה לקהילת בית הספר" הלב  בבית"

.....ממשיכים לרקום תכניות בכל המגמות•



ומגשימיםחולמים 

פ של מגמות  "שת, סרטונים קצרים באתרים בעיר6-מחול מקום   •
המחול והקולנוע    

https://youtube.com/playlist?list=PLYhnoAQJrVnQLdMLE9vKEl4e-kdWjA9-d

תצוגה בחלונות ראווה בחנויות כצנלסון-גלריה ברחוב •

.בכיכר נח–בפורים פלאשדנס•

באביב  , הרכבים מנגנים בפארק העיר-אז בפארק  'ג•

https://youtube.com/playlist?list=PLYhnoAQJrVnQLdMLE9vKEl4e-kdWjA9-d

