מספר זירה זירת התנדבות

אוכלוסיית היעד

מקום הפעילות

גני ילדים מועצת לב
 zira1השרון

ילדים בגילאי  2-6לב השרון

גני ילדים מועצת
 zira2פרדסיה

ילדים בגילאי  2-6פרדסיה

 zira3צהרונים לב השרון

ילדים

בגני הילדים במועצה

 zira4צהרונים פרדסיה

ילדים

בגני הילדים במועצה

גנות הדר "מרכז
 zira5מדעים"

ילדי הגנים

החווה החקלאית
" zira6חווה בלב"

ילדי הגנים

בתי ספר יסודיים
 zira7מועצת לב השרון

חטיבה צעירה
ובי"ס יסודי

בתי ספר יסודיים
 zira8מועצת פרדסיה

חטיבה צעירה
ובי"ס יסודי

 zira9פנימיות

ילדים/נערים

 zira10חונכות אישית
חונכות אישית
 zira11ב"דרור"

תלמידי חטיבת
ביניים

"קריית חיוך דרור"

הדרכה ב"תנועה
 zira12החדשה"

חניכים בתנועות
הנוער

יישובי לב השרון

 zira13הדרכה ב"צופים"

חניכים בתנועות
הנוער

פרדסיה ,אבן יהודה

תנועת נוער "כנפים
 zira14של קרמבו"

ילדים עם צרכים
מיוחדים

קריית חינוך דרור

 zira16מש"צים

השתלבות בפעילות
יום ו' בגן  :סיוע
לילדים ,עזרה לגננות,
השתלבות בפעילות
יום ו' בגן  :סיוע
לילדים ,עזרה לגננות,
סיוע לגננות בפעילות
הילדים ,בזמן האוכל,
במשחק ,בפעילות,
סיוע לגננות בפעילות
הילדים ,בזמן האוכל,
במשחק ,בפעילות,

עזרה בחוגים לגיל
צמוד לבית הכנסת
הרך
בגנות הדר
הקמת מתחמים
למלאכות חקלאיות
כדוגמאת בית בד,
כפר יעבץ
לב הפרדס ,בכר רוסו ,עזרה בעבודה
במרכזי הלמידה,
בין ההדרים ,הדר
עזרה בחצר ,חונכות
השרון ,אור
עזרה בעבודה
במרכזי הלמידה,
עזרה בחצר ,חונכות
תפוז
חונכות אישית
בית אלעזרקי  -נתניה לתלמידים /עזרה
 /פנימית טוקאייר  -בחן למדריכים
מפגש אחה"צ עם
החניך בדגש על
הצרכים המוגדרים
מועצת לב השרון

תלמידי בי"ס
יסודי וגנים

חניכים בתנועות
 zira15הדרכה "בני עקיבא" הנוער

מהות התפקיד

יעבץ ,פורת ,עזריאל

נוער שכבות ז'-יב כפר סבא

חונכות לימודית או
חונכות חברתית

הדרכה  /פעילים

הדרכה  /פעילים
ליווי החניכים במהלך
הפעילות של התנועה

הדרכה  /פעילים
הובלת פרוייקטים
יישובים /עידוד
יזמות /פרוייקטים

בית אבות פרוטיאה
 zira17בכפר

קשישים

מפגשים אישיים עם
 zira18קשישים

קשישים

 zira19בית אבות נורדיה
מרכז לבריאות
"לב
הנפש
 zira20השרון"
המרכז לבריאות
 zira21הנפש "צור משה"

חניכים בתנועות
הנוער

ניצולי שואה

קשר אישי עם
הקשישים באמצעות
טכנולוגיה :עבודה
בני דרור
קשר אישי עם
הקשישים באמצעות
שיחה ,משחק ,טיול,
לב השרון
קשר אישי עם
הקשישים באמצעות
שיחה ,משחק ,טיול,
נורדיה
מפגש עם ניצולי
השואה ,עזרה
בפעילויות של
פרדסיה
עבודה במשחקיה
הפעילה ביום ד'
אחה"צ .עזרה
צור משה
עזרה לספרנית לפי
הגדרת הצרכים,
סדור הספריה,
קרית חינוך דרור
עזרה לספרנית לפי
הגדרת הצרכים,
סדור הספריה,
פרדסיה
כתיבה ותחזוקה
שוטפת של אתר
ביה"ס ובנוסף תיעוד
קרית חינוך דרור
משחקי כדורסל:
רישום מזכירות/
אולם קריית חינוך
דרור /אולם הדר השרון צילום המשחק
משחקי כדורסל:
רישום מזכירות/
צילום המשחק
פרדסיה

מידעת דולב ורימון
 zira22ובספריות המושבים

מטופלי בית
החולים
קהילה בית
הספר וקהילת
"לב השרון"

 zira23ספריה בפרדסיה

קהילה

 zira24אתר דרור

קהילה

 zira25אולם ספורט

ילדים/נוער

 zira26אולם ספורט

ילדים/נוער

 zira27מד"א

קהילה

קורס

 zira28מכבי אש

קהילה

קורס-הכשרה

החווה הטיפולית תל
ילדים-מטופלים
 zira29מונד

תל מונד

 zira30כלביה

ילדים-מטופלים

כפר נטר

הובלת הסוסים בזמן
טיפול ,עבודה בכלביה

 zira31מועצת תלמידים

תלמידי השכבה

קריית חינוך דרור
והקהילה

מ"מצים -מדריכי
 zira32מעורבות צעירים

תלמידי השכבה

קריית חינוך דרור

עבודה בכלבייה.
מפגשים שותפים,
יוזמה של פעילויות,
ארועים וכו'.
עזרה למחנך הכיתה
במעקב ורישום
התלמידים ,קשר עם

 zira33הרכב קולי

תלמידי השכבה

קריית חינוך דרור

חזרות והופעות

זמן הפעילות

איש קשר

טלפון

ימי ו'

לאה לוטם

097960212

אורית הינדי

098948027

ימי ו'
אפשרי עד
 17:00אחה"צ
כל יום
אפשרי עד
 17:00אחה"צ
כל יום

לירון גלאם

0549200133

אורית הינדי

098948027

אחה"צ

לאה לוטם

יום שישי

לאה לוטם

097960212
0577286020

ימי ו'

רונית רופא

ימי ו'

טובה מזכירה
דלית

098948027
050-

בשעות אחה"צ

אודי ג'רמון

0542346210

אחה"צ
בחלונות בבית
הספר אם
מתאפשר

תמר גרינפלד

0522856692

יעל כהן יועצת ז'

0544263216

ימי פעילות

0577289468
057-

ימי פעילות

0547744392

ימי ד' אחה"צ

0542544241

אחה"צ

אחה"צ

אחה"צ

לירון עו"ס

0577239502

אחה"צ

ליאת

0548115120

אחה"צ

מירי

אחה"צ

אלירן קרן

0506267787

יום ד' אחה"צ

סיגל מזר

0506267787

אחה"צ

רני

097613703

חלונות ואחה"צ

גילה צפריר

0542237878

חלונות ואחה"צ

אורית קלינגר

0504052852

אחה"צ

יורם

0522436754
0522436754

אחה"צ
יצירת קשר
באופן עצמי
יצירת קשר
באופן עצמי

בשעות אחה"צ

שעות בית ספר
ופעילויות
מרוכזות

הילה

0528349082

ברק

0548080688

יוסי שבת

מחנכי הכיתות/
חלונות וכל מועד עינת רוזנברג
שעות בית ספר אורית אורבך
מקשרת מגמת
ופעילויות
מוסיקה
מרוכזות

0546799304
545288388

0544443082

