
זמן הפעילות התפקיד מהותמקום הפעילותהיעד אוכלוסייתהתנדבות זירת

 מועצת ילדים גני

השרון לב

2-6 בגילאי ילדים

השרון לב

 בגן' ו יום בפעילות השתלבות

, לגננות עזרה, לילדים סיוע: 

 בפעילויות, בחצר עזרה

, העשרה פעילויות, יצירה

 הפעילות. ועוד אישיות יוזמות

.הגננת עם בתיאום תקבע
'ו ימי

 מועצת ילדים גני

פרדסיה

2-6 בגילאי ילדים

פרדסיה

 בגן' ו יום בפעילות השתלבות

, לגננות עזרה, לילדים סיוע: 

 בפעילויות, בחצר עזרה

, העשרה פעילויות, יצירה

 הפעילות. ועוד אישיות יוזמות

.הגננת עם בתיאום תקבע
'ו ימי

 יסודיים ספר בתי

השרון לב מועצת

 ס"ובי צעירה חטיבה

יסודי
 בכר, הפרדס לב

, ההדרים בין, רוסו

 אור, השרון הדר

שכטרמן,השרון

 במרכזי בעבודה עזרה  

 חונכות, בחצר עזרה, הלמידה

, חברתית או לימודית אישית

 סיוע, החודש בנושא עזרה

 ובבית בגן הצוות לאנשי

,הספר

 הכיתה מחנכת עם בתיאום

'ו ימי.והיועצת

 יסודיים ספר בתי

פרדסיה מועצת

 ס"ובי צעירה חטיבה

יסודי

תפוז

 במרכזי בעבודה עזרה 

 חונכות, בחצר עזרה, הלמידה

, חברתית או לימודית אישית

 בתיאום, החודש בנושא עזרה

.והיועצת הכיתה מחנכת עם
'ו ימי

 לב צהרונים

השרון

ילדים

במועצה הילדים בגני

, הילדים בפעילות לגננות סיוע

, במשחק, האוכל בזמן

 לשינה התארגנות, בפעילות

.'וכו
 17:00 עד אפשרי

יום כל  צ"אחה

פרדסיה צהרונים

ילדים

במועצה הילדים בגני

, הילדים בפעילות לגננות סיוע

, במשחק, האוכל בזמן

 לשינה התארגנות, בפעילות

.'וכו
  17:00 עד אפשרי

יום כל צ"אחה

 אישית חונכות

בישובים

 יסודי ס"בי תלמידי

וגנים

השרון לב מועצת

 החניך עם צ"אחה מפגש

  המוגדרים הצרכים על בדגש

 שיעורי הכנת: לימודים-מראש

 בעבודת עזרה, בית

, חברתיים צרכים,  השורשים

.רגשיים וצרכים

 התאמה להיעשות תשתדל 

צ"אחה בין בישובים המגורים פי על



 אישית חונכות

"דרור"ב

ביניים חטיבת תלמידי

" דרור חיוך קריית "

 ס"בבי חלונות בזמן מפגש 

 או (במערכת מסתדר אם)

 על בדגש החניך עם צ"אחה

  המוגדרים הצרכים

 הכנת: לימודים: מראש  

 בעבודת עזרה, בית שיעורי

, חברתיים צרכים,  השורשים

.רגשיים וצרכים

 התאמה להיעשות תשתדל 

 בין בישובים המגורים פי על

.לחניך החונך

 בבית בחלונות

 אם הספר

 צ"ואחה מתאפשר

אישי תאום פ"ע

 בתנועת הדרכה

"המושבים בני"

 בתנועות חניכים

הנוער

השרון לב יישובי

פעילים/ מדריכים

פעילות ימי

 בתנועת הדרכה

"העובד הנוער"

 בתנועות חניכים

הנוער

פרדסיה

פעילים/מדריכים

פעילות ימי

 בתנועת הדרכה

 כנפים" הנוער

"קרמבו של

 צרכים עם ילדים

מיוחדים

דרור חינוך קריית

 במהלך החניכים ליווי

התנועה של הפעילות

צ"אחה' ד ימי

 בתנועת הדרכה

"הצופים"

 בתנועות חניכים

הנוער

יהודה אבן, פרדסיה

פעילים/  מדריכים

פעילות ימי

 נוער מועצת

פרדסיה

יב-'ז שכבות נוער

הנוער מועדון

/ יישובים פרוייקטים הובלת

 פרוייקטים/ יזמות עידוד

ערכיים
צ"אחה

צים"מש

יב-'ז שכבות נוער

סבא כפר

/ יישובים פרוייקטים הובלת

 פרוייקטים/ יזמות עידוד

ערכיים
צ"אחה

 בתנועת הדרכה

"עקיבא בני"

 בתנועות חניכים

הנוער
פעילים/מדריכים

פעילות ימי



תלמידים מועצת

השכבה תלמידי
 דרור חינוך קריית

והקהילה

 של יוזמה, שותפים מפגשים

.'וכו ארועים, פעילויות

 מנהיגות

- סביבתית

 צעירה מנהיגות

 מגמת תלמידי)

(ס"מד

/ במועצות ונוער ילדים

קהילה

 בנושא פרוייקט של מיזם

כלכלה/ חברה/ סביבה

 ספר-בית שעות

 צ"אחה, להכשרה

.בהמשך ושישי

אנדרטאות שיקום

קהילה

השרון לב

 אתרים ושימור שיקום

 מגמת בשיתוף היסטוריים

 הגת: ישראל ארץ לימודי

 הקמת, העבודה סיום- ביעבץ

 במקום והדרכה גת של דגם

.שישי בימי הגנים ילדי של

 הוז ובדב עוז בניצני אנדרטה 

 של שוטפת תחזוקה– 

 שיעור מערך הכנת, המקום

 האנדרטאות שתי על

 בחטיבת בכיתות והעברתן

.הביניים
'ו ימי

ירוק אור נוער

 הספר בית תלמידי

והקהילה

דרור חינוך קריית

 צעירה מנהיגות קבוצת

 נושאים בקהילה שתוביל

 בתחום המודעות להעלאת

.בקהילה בדרכים בטיחות
, במערכת חלונות

'ו ימי,צ"אחה

- בדרור ספריות

 ורימון דולב

 וספריות

המושבים

 הספר בית קהילה

" השרון לב" וקהילת

צ"אחה
דרור חינוך קרית

 הגדרת לפי לספרנית עזרה

, הספריה סדור, הצרכים

 למקום ספרים החזרת

צ"אחהבמחשב עדכון ועבודות

בפרדסיה ספריה

קהילה

פרדסיה

 הגדרת לפי לספרנית עזרה

, הספריה סדור, הצרכים

 למקום ספרים החזרת

במחשב עדכון ועבודות

צ"ואחה חלונות

נורדיה אבות בית

קשישים

נורדיה

 הקשישים עם אישי קשר

, משחק, שיחה באמצעות

 משותפת עבודה, טיול

 תרבות חיי טיפוח במחשב

'וכו במועדון וחברה

צ"אחה

 אבות בית

בכפר פרוטיאה

קשישים

דרור בני

 הקשישים עם אישי קשר

, משחק, שיחה באמצעות

 משותפת עבודה, טיול

 תרבות חיי טיפוח במחשב

'וכו במועדון וחברה

צ"אחה



 אישיים מפגשים

קשישים עם

קשישים

השרון לב

 הקשישים עם אישי קשר

, משחק, שיחה באמצעות

 משותפת עבודה, טיול

 תרבות חיי טיפוח במחשב

'וכו במועדון וחברה

צ"אחה

 לבריאות המרכז

 לב" הנפש

"השרון

קשישים

משה צור

 ליצירת טיפולית בגינה עבודה

 המתנדבים בין חברתי מפגש

 עבודה דרך, והקשישים

 טיפול: בגינה משותפת

, שתילה, השקיה, בצמחים

. 'וכו גיזום

 הדרכה יקבלו המתנדבים 

צ"אחה.                מקצועי וליווי

 לבריאות המרכז

 לב" הנפש

"השרון

החולים בית מטופלי

משה  צור

 הפעילה במשחקיה עבודה

 עזרה. צ"אחה' ד ביום

 בהפעלת, בעיסוק למרפאה

 בפעילות המטופלים

 וימים צ"אחה' ד יום.במשחקיה

נוספים

דרור אתר

קהילה

דרור חינוך קרית

 של שוטפת ותחזוקה כתיבה

 תיעוד ובנוסף ס"ביה אתר

 חברתית מעורבות  פעילות

 בית ונושאים'  י שכבת של

.אחרים ספריים

 גישה עם תלמידים:  מתאימים

.אתרים ולתכנון למחשב
צ"ואחה חלונות

ספורט אולם

 חינוך קריית אולםנוער/ילדים

 הדר אולם/ דרור

השרון

 רישום: כדורסל משחקי

המשחק צילום/ מזכירות

צ"אחה

 שיטור-  בטחון

כפרי

קהילה

נורדיה/הדר גנות

 במוקד עבודה, כפרי סיור

תצפיות, צופה
ערב/ צ"אחה

 החקלאית החווה

"בלב חווה"

הגנים ילדי

יעבץ כפר

 למלאכות מתחמים הקמת

, בד בית כדוגמאת חקלאיות

 בהמשך', וכו, רפת, הדגן

.בהמקום והדרכה הנחיה

שישי יום

פנימיות

נערים/ילדים

-  אלעזרקי בית

 פנימית/  נתניה

בחן-  טוקאייר

/ לתלמידים אישית חונכות

למדריכים עזרה

צ"אחה בשעות



 הטיפולית החווה

מונד תל

מטופלים-ילדים

מונד תל

, טיפול בזמן הסוסים הובלת

בכלביה עבודה

צ"אחה בשעות

יהודה אבן אקים 

 שכלית מוגבלות

 גילאי/  התפתחותית

21-35

יהודה אבן

למטופלים עזרה

צ"אחה בשעות

א"מד
קורסקהילה

אש מכבי
הכשרה-קורסקהילה

נערות פרלמנט

 לב" במועצת ישוביםבמועצה נערות

"השרון

 נערות למען פרוייקטים יצירת

, הצרכים זיהוי לאחר בקהילה

צ"אחה.'וכו פעילויות, הרצאות, חוגים

החורף שלולית

/ וגנים יסודי תלמידי

קהילה
 עין החורף שלולית

שריד

 וגני יסודי תלמידי הפעלת

החורף בשלולית ילדים
 שיעורי/ חלונות

שישי ימי/ מגמה

- האלון עץ

טיפוח,פיתוח

/ וגנים יסודי תלמידי

קהילה

האלון עץ

 הפעלת, שילוט, טיפוח

 ילדים וגני יסודי תלמידי

 שיעורי/ חלונותביניים חטיבת הפעלת

שישי ימי/ מגמה

 למידה מרכז

פרדסיה

פרדסיה' ו- ' א תלמידי
" דובדבן" מועדון

 גן ליד, פרדסיה

הבנים

 באנגלית בית בשיעורי עזרה

 ימים צ"אחה שעותיסודי לתלמידי ובמתמטיקה

16:00-19:00' ד-'א

סיפור שעת

 בני ממושב תלמידיים

דרור
במושב קשישים בתי

 לבית ילדים 4 של קבוצה ליוי

סיפור לשעת הקשיש
 אחר שעות

הצהריים

 כדורגל חוג

 בעלי לילדים

 מיוחדים צרכים

גבוה בתפקוד

 צרכים בעלי ילדים

 קריית ספורט אולםמיוחדים

דרור חינוך

 ועורה בפעילות הילדים ליווי

למאמן

17:00-19:00' ג ימי
 שבת קבלת

 נוספות ופעילויות

 בעלי ילדים עם

/ מיוחדים צרכים

פרדסיה

/ פיס אשכול פרדסיה

הלמידה מרכז

 בפעילויות הילדים ליווי

.אישי קשר יצירת, השונות
 ואחר שישי ימי

 בימים הצהריים

אחרים

 אוהבת פרדסיה

חיות

חיים בעלי

 הזקוקים חיים לבעלי מענה

 הגנה, מחסה, הצלה, לעזרה

 של האכלה פינות תחזוקת

חתולים
מראש קביעה לפי
























































































































































































































































































































































































































