
הרבה מוטיבציה•

חשיבה יצירתית•

•Corona time

הפקותהרבה •

עשייה במגמות  •

שילוב עשייה משותפת ופרטנית                          •

מורים ותלמידים יוזמים ביחד•

מורים מנחים•

tribuאפליקציית •



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

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

גני ילדים בשכונת  11באשכול לפי קבוצות במגמות השונות ימי מעורבות חברתית 
.התקווה ובבתי ספר יסודיים בעיר

.הסביבהיום פעילות בנושא איכות , באביב', שכבת י

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  

לעיתים מתקיימות סדנאות ומיזמים רב דוריים



עת  לתת  



: שונים לפי בחירתםסיפרייםבמיזמים בית , פעלוס "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 

כיבדיהאחר  קשישים מערכת  שמע חברתית בה מקריאים בעבור -המראות בית •

,  (ראייה 

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

.צעיריםאומנותית והפעלת ילדים 

גנים ובבתי ספר יסודיים  , גני ילדים בשכונת התקווה11פעילות מגמות באשכול •

.בעיר

.ס "גינה קהילתית בבה•

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

.הגמלאים

,  בהם פעלנו השנה, עבור מועדוניות בסיכון של ילדי פליטיםבזאר מעבר לקשת •
(.חינוך ערכי למחזור ונתינה לנזקקים . ) בהכנסות נרכשו משחקים למועדוניות

.לגבעתיים100-מיזמים לציון יום ההולדת ה•



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 

.                                       תיעוד סיפור אישי במרכז יום לקשיש, בר מצווה לילדי פנימייהסירטימגמת קולנוע•
.שנה לגבעתיים100עם כיתת הגמלאים  ולנושא , "מראה מקום" מיזם רב דורי 

.מופעים בבתי אבות. של העירפורים בגבעתיים באירוע פלאשמובריקוד מגמת מחול •

של העיר  להיווסדהשנים 100לכבוד , באתרים נבחרים בעיר גבעתיים" מחול מקום"סרטוני מגמות מחול וקולנוע•

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

.                                                                  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
.עזרה לקהילת בית הספר" הלב  בבית. "קשר בין גימלאים לתלמידיםפרוייקט

.....ממשיכים לרקום תכניות בכל המגמות•



ומגשימיםחולמים 

פ של מגמת המחול  "שת, סרטונים קצרים באתרים בעיר6-מחול מקום   •
.של העיר100הסרטונים יוקרנו באירועי ה. והקולנוע

.תצוגה בחלונות ראווה בחנויות כצנלסון באביב-גלריה ברחוב •

.בכיכר נח–בפורים מובפלאש •

.אז בעיר'וחובבי הגס"הבהרכבים מנגנים לקהילת -אז לקהילה  'ג•

,  גמלאי כיתת הגמלאים מספרים אודות אתרים בגבעתיים–מראה מקום •
הקולנוע תיעדו  תלמידי.האתריםבשילוב תמונות וציורים שלהם את 

.וצילמו אותם

.תלמידים מציירים את אתרי העיר•



שנתיים של ימי קורונה בהן יזמנו  
וניפלאיםויצרנו מיזמים ייחודים 

א                                "תשפשנת 
התאפיינה  בחשיבה מחוץ לקופסה



א                                "תשפשנת •
בחשיבה מחוץ  התאפיינה  

לקופסה

.להסתכל באתר בית הספרמוזמנים 

במהלך סוכות בה התקיימו פעילויות  -סוכה וירטואלית•
פלטפורמה אומנותית והפצה בבתי אבות , סדנאות, חברתיות

.מתנובת התלמידים

.א "לשכבת יסדנת יזמות מקוונת •

בעיקר  , בהתאם לאפשרויותאבות רב דורית בבתי פעילות •
".איגרת מוארת. " אך באביב גם פיזית, וירטואלית ומקוונת

: פעילות רב דורית•

מופעים      +בשיתוף כיתת הגמלאים , סדנה משותפת בקפסולות

ו בשבט עם עציץ   "בט, ביקור תלמידים  בבתי הגמלאים, בחצר

.וציור

לגמלאי העיר ובתי האבות  טלפוני " עידוד לבידוד" פרויקט •
.לקראת החורף

שהחל בתקופת יסודי אלון חונכות  עם תלמידי בית ספר פרויקט •
.  א"בתשפפ והמשיך "תשהקורונה 

'  י-' תלמידי טב את "חונכות במגמות של תלמידי יפרויקט •
.ביוזמה וביצוע התלמידים, החדשים 



 "תלמידים הכינו סרטונים  בסגרים ובעת הירי על יישובי הדרום " תרבות עד הבית

מישחקים/ קצריםאומנות מופעי / ובהם  סיפורים לקטנטנים

 ספר יסודייםאותם הפצנו בגנים ובתי.

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

 "מושב בו מתגוררים התלמידים / שכונה/ גמלאים בבנייןהבית של ניגנו בפתח " קונצרט עד הבית
לכשחזרוכמו כן ניגנו לכיתת הגמלאים , (מיזם שהחל בקיץ ביוזמת תלמידה ובוגרות ) 

.ס"ללמידה בבה

ובשכונה ולהכין עבורם מידי שישי מכתבבבניין תלמידים הונחו לאתר קשישים -מיזמי שכנות טובה /
.מאפה/ פרח

מענה לחנויות שאינן ולמצב הכלכלי , בהתאם להוראות עת הקורונה, המגוריםו בשבט בבניין "שוק ט
.הרעוע

 שלל הפתעות ויוזמות בהתאם לשנה המיוחדתועוד

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


פסטיבל צלילים של סתיו 
מיזם שמיניסטים–מופעים 3לייב שידור 

ס  "בשיתוף פעולה עם ביה, ימים של חגיגת מוסיקה קלאסית לכל המשפחה3

.שידור לייב שיתוף פעולה פנטסטי של שמיניסטים וביוזמתם–לאומנויות 

.משען וקהילת תלמידי גבעתייםמראש ושודר ברשת תואם 

כי צריך גם מזון לנשמה–סופרסטאר 
אומנות שתפגוש אנשים , הופעות בהפתעה של תלמידי תלמה בסופרמרקטים

.מופעים קטנים גדולים. יומםבשיגרת

.'תלמידים שכבת ימיזם  https://youtu.be/XxjDqDACnP4

סוכה וירטואלית 
.  בסגר סוכותהצגת תמונות וחברה טובה , סדנאות בישול, פלטפורמה להרצאות

https://padlet.com/ellocosinger/suka

https://youtu.be/XxjDqDACnP4
https://padlet.com/ellocosinger/suka

