
נוער  , לתרבותהחברה העירונית 
מ"בע( חמש)ספורט וחוגי 

מרכזיים  יעדים 
2020בתכניות עבודה 



ושיפור איכות החיים ורווחת  שמירה 

חיזוק הקשר של תוך , התושבים

פיתוח  , התושבים לקהילה למקום
.וטיפוח תרבות הפנאי לפרט ולקהילה



.  פ בין גורמי הקהילה"עידוד וקידום פעילות חברתית קהילתית ושת

סייעת  )פיתוח תחום הצהרונים בשיתוף אגף החינוך-קידום תחום הגיל הרך
.הרחבת מגוון הפעילות לילדים מגילאי לידה עד שש והוריהם, (רצף

הפעלה ומיצוב מרכז צעירים ליעוץ ופנאי לצעירי הישוב

,  סדנאות: הרחבת רפרטואר הפעילות האירועים והמופעים למבוגרים 
.מופעים והרצאות במשכן אומנויות הבמה ובמרחבי הקהילה

וקידום פעילות רב דוריתהגימלאיםקליטת מועדון 

קידום וביסוס תכנית עיר בריאה כמנוף לפיתוח אירועים ותכנים קהילתיים  
בתחום הבריאות והספורט

עידוד ושילוב שנת איכות הסביבה והקיימות  : שנת איכות הסביבה והקיימות
בפעילויות של החברה



:  הפעלת חוגי העשרה
,  טכנולוגיה, אומנות

שפות

במיגווןהצגות ומופעים 
תחומי האמנות לילדים  

ולמבוגרים

קורסים וסדנאות לילדים  
,  אנימציה: ולמבוגרים

NLP ,גישור להסמכה  ,
הדרכת הורים ועוד

הרצאות להעשרת הידע  
והרחבת האופקים

פעילות ביער קהילתי  
.ל"שהם בשיתוף קק



4הפעלת משחקייה לתינוקות ופעוטות עד גיל 

פנאי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים בגיל הרך ולהוריהםתוכנית

עיסוי  , ליווי התפתחותי: הפעלת מגוון סדנאות לאימהות ותינוקות
תינוקות

הצגות ומופעים לפחות אחת לחודש להורים וילדים בגיל הרך

הדרכת  : סדנאות וקורסים והרצאות בנושאי הורות ומשפחה כמו
עזרה ראשונה, חינוך פיננסי לילדים, הורים בשיטת אדלר



מעון  
שגיא  /מכבים

למען  
:הקהילה

פרוייקט
התנדבותי  

שנתי  

פיתוח  
מקצועי של 

צוות  
המחנכות

חיזוק  
תהליכי  
הדרכה  
והעצמת  
מנהלות 

כיתה

תוכנית
":כיוונים"

איתור קשיים  
אצל ילדים  

י צוות  "ע
רפואי-פארא

הפעלת שני  
:  מעונות יום

מעון שגיא 
ומעון מכבים 

.  גן גפן+ 

180-כ
ילדים  



צהרונים בגני הילדים ובבית הספר 23הפעלת 
ילדים640

סייעת רצף בגנים ובצהרוניםתוכניתקידום 

השתתפות בתוכנית ניצנים

.פדגוגית להדרכת הסייעותתוכניתפיתוח וחיזוק 

בתי ספר של החגים ומענה  תוכניתהפעלת 
.בחופשת הקיץ



ס  "פתיחת תכנית בה
/  כינור)מנגן לכלי קשת 

ס  "בבה( לו'צ
האנתרופוסופי

תכנית  ההרכבים לבני  
  Music Fun-נער 

ס מנגן"תכנית בה
שיעורי  

לתלמידי  אורגניות
'  כיתות ב

מסלול טרום מוסיקה  
לגיל הרך בשיתוף עם  

מרכז אתגר 

קונצרט סיום שנתי של  
הקונסרבטוריון עם  

אמן אורח  



תרבות בספרייה

עורכים  , מפגשי סופרים•
ומתרגמים

מועדוני קריאה•

קראתי נדבקתי•

שעות סיפור•

לילה לבן•

חגיגות שבוע הספר וחודש  •
הקריאה

הרצאות –מסע עולמי מהכורסא •
וסרטים בעקבות ספרים

2020–הספרייה 

גישה : שירותי ספרייה מקוונים•
השאלת ספרים , לקטלוג הספרייה

אלקטרוניים וביצוע פעולות  
באמצעות האינטרנט

:הספרייה הדיגיטלית•
חווית קריאה מתקדמת וחדשנית•
i-cast-ספרים קוליים•
עברית-ספרים דיגיטליים•
הספרייה הדיגיטלית הישראלית•

שירות משלוחי  : ספר עד הבית•
ספרים לגמלאים ולאוכלוסיית 

.בעלי צרכים מיוחדים



אירועים שנתיים

מסיבת סיום הקיץ•

יום האישה•

פסטיבל היין•

אירועים בלובי המשכן•

קמפינג ליד הבית•

אירועי שבוע הגאווה•

בעומר אלטרנטיבי' לג•

שבוע פתיחת וסיום  •
החופש הגדול

סל תרבות•

....ועוד ועוד•

,  יום הזיכרון, טקסי יום השואה

יום העצמאות

'שלום כיתה א



אירוח סל 
תרבות  
בתי ספר

סדרת 
תיאטרון  
6מבוגרים 
הצגות 

9מתוך 
מופעי לבחירה

בידור  
מוזיקה  

-וסטנד
אפ

שבת  
תרבות

סדרת  
תיאטרון  

ילדים

חורף חם 
במשכן

אירועים  
פרטיים 

קולנוע 
קיץ ילדים  
ומבוגרים



,  שבת חזנות
פייטנות

אירועי תרבות  
קהילתיים כמנהג  

מסורת ישראל

אירועי חגים סדרת טיולים

חגיגת  
המימונה



עידוד התנדבות 
והרחבת קבוצות 

פעילות נוער

הגברת הפעילות ברשתות 
המידע לבני נוערוהנגשת

חיזוק מרכז 
ל"ההכנה לצה

מיצוב ומיתוג 
מחלקת הנוער  

והצעירים

חיזוק וליווי  
תנועות הנוער  

ביישוב

טיפול בתחזוקת  
מתקני תנועות 
הנוער ביישוב



משפחה וקהילה

הקמת קבוצות  •
התנדבות

פורום הורים צעירים•

מנטוריםתוכנית•

בית לאקדמאים  
ומרכז יזמות

פ עם עסקים  "שת•
מקומיים

מלגות לסטודנטים•

בניית מסלולי  •
קריירה

מרחב עבודה  •
משותף ליזמים  

עסקיים וחברתיים

/ חיילים משוחררים
מסיימי שירות לאומי

כנס משתחררים•

ייעוץ תעסוקתי•

הכנה לטיול הגדול•

הכוונה ללימודים•

פסיכומטרי•



פ עם אגודות  "שת
הספורט 

-פעילות קיץ לקהילה
ראשון ספורטיבי אולמות  

פתוחים

, טורנירים בכדורגל
כדורעף, כדורסל

: פעילות בבתי ספר
עידוד  , אולימפיאדה

רכיבה על אופניים  
..    ועוד



שוהם 
קייפטאון

תוכנית
דילר

שוהם 
וונצואלה

שוהם 
אהאוס

שגרירים  
צעירים

שוהם 
ממפיס







להתראות בחמש


