
הערותאיש קשרמיקוםשעות פעילותימי פעילותתוכןשם הפעילותתחום

מועצת נוער

, הגוף הייצוגי של בני הנוער בשכונה

השואפת לייצר שינוי במרחב השכונתי 

18:00-19:00רביעיומקדמת פעילויות נוער

- יחידת הנוער 

0545445250מושיקו מינהל קהילתי

י"סח

קבוצת מנהיגות האוספת מצרכי מזון 

15:00-20:00שלישיומחלקת אותם למשפחות מעוטות יכולות

- יחידת הנוער 

מינהל קהילתי

נדב 050-642-6669

052-8312183רעיה 

מלאכי נוער

קבוצה העורכת ימי הולדת לילדים מעוטי 

17:30-19:00שנייכולת

- יחידת הנוער 

052-3134881מוריה מינהל קהילתי

(קבוצת אפייה) מעלות 180

קבוצת אפייה למען משפחות מעוטות 

17:00-20:00חמישייכולת

- יחידת הנוער 

050-7636812אליה  מינהל קהילתי

גרעין אודי

קבוצת נוער המחברת בין דתיים וחילוניים 

20:00-22:00ראשוןופועלת למען תושבי השכונה

- יחידת הנוער 

052-2800521מאור מינהל קהילתי

סבבתא

קבוצה בין דורית המחברת בין בני נוער 

רביעיוהגיל השלישי

- יחידת הנוער 

מינהל קהילתי

050-5424115חיים דינמימשתנהמשתנהטלפונים ופרוייקטים מזדמנים, ביקורי ביתגיל שלישי

מרכזי למידה לנוער

ח -עזרה וסיוע בשיעורי בית לגילאי ו

מתמטיקה , אנגלית)בקבוצות קטנות 

16:30-18:30ראשון וחמישי(ולשון

- יחידת הנוער 

054-7951808איילין מינהל קהילתי

16:00-18:00רביעי וחמישיעזרה וסיוע בשיעורי בית לעולים חדשיםמרכזי למידה לעולים

- יחידת הנוער 

052-6176154חנה מינהל קהילתי

ד"צמי- אח גדול 

חברתי של ילדי -חניכה אישית וליווי רגשי

058-4866616לאה דינמימשתנהמשתנהד"צמי

052-5219075רננה דינמימשתנהמשתנהחברתי-חניכה אישית וליווי רגשיאח גדול

מיזמים 

כל יוםמיון וסידור בגדיםחנות יד שנייה- טוניקה קהילתיים

09:00-12:00

054-5777031איטה מינהל קהילתי16:00-19:00

נוער

גיל 

שלישי

חונכות 

אישית



משחקייה לגיל הרך

פינות ) 6-8הפעלת משחקייה לגילאי 

שלוחת המזרחמשתנהכל יום(פינות סיפור ומשחק, יצירה

הפינה שלכם

פינת ! זה המקום להביע את עצמכם 

, תאטרון עם ילדים, שעת סיפור, יצירה

.מוזיקה וכל דבר שעולה לכם לראש

שלוחת המזרחמשתנהכל יום!השאר עלינו- אתם תביאו את הכישרון 

פעילות ילדים

משחק והמון, יצירה, צביעה

גן הצב16:00-19:00שלישיסבלנות לילדים

במקרה של גשם 

הפעילות תועבר למבנה 

סגור

רגשי , שפתי)מ "צהרונים חנ

('וכו

,  עם קשיים שפתיים3-7ילדים בגילאי 

ללוות ועוד, לדבר, לשחק- ' רגשיים וכד

ראשון עד 

050-8767091שרית כל השכונה14:00-16:00חמישי

ל"אחריי לצה

קבוצת הכנה לצבא ולשירות משמעותי 

050-7999228עומר נ.ט19:00-21:00ראשון ורביעיבדגש על כושר גופני ומנטלי

אחריי טק

קבוצת הכנה לשירות משמעותי בדגש על 

תיכון טדי קולק15:00-21:00שני ורביעיהנושא הטכנולוגי

-052מאי מזרחי 

לכל השנה ₪ 7828329550

054-3614393דפנה 

הכנה 

לשירות 

משמעותי

שלוחת 

המזרח 

וגיל הרך


