עיקרי פעילות שנת 2019
חודש/
הפעילות
תקופת
הפעילות
חגיגת יום המחנך
ינואר
נטיעות והפנינג ט"ו בשבט
פברואר כנס מתנדבי חירום רשותי
טיול אזרחים ותיקים לאזור בקעת הירדן
פעילות שיא מרכז העשרה
הצגה לילדים" -הדייג ודג הזהב"
הרצאה מפי הפסיכולוג רוני מדמון ,לזכרה של אתי
קורס הכרת המחשב -מ.ט .ש"י
טיול אזרחים ותיקים לעמק האלה
פעילות רשמה" -רוקמות לזכר אורי ז"ל" לנשים ונערות
נופש ליום האישה במלון "עונות" בנתניה
מרץ
יריד פורים
מסיבת פורים למבוגרים" -מסיבת קזינו"
מסיבת פורים לגברים
מועדון אישה -מסיבת פורים לנשים
קריאת המגילה ופעילות לחג
פעילות פורים ספורטיבית לילדי הגנים עם תיכון "ירדן"
ערב הורים וילדים במועדון הנוער
הפנינג מכירות תנועת "קדמה"
אפריל
חופשה בראש סבבא -פעילות סבים וסבתות עם נכדיהם
פעילות מנהיגות לנוער
מועדון אישה "טיפ טיפוח"
יריד מכירות קהילתי
חגיגת ליל סדר קהילתית
פעילות הכנת מצות עם גני הילדים ,תיכון "ירדן" ומתנדבי חב"ד
הפקת קליפ יישובי לרגל  40שנה למעלה אפרים
הרצאה לנוער" -מחפשים חייזרים בחלל החיצון"
זכיית נבחרת מעלה אפרים בכדורסל באליפות האזורית במקום ה1-
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
מאי
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וערב שירי לוחמים
הרצאה עם אמיר אוחנה
חגיגות עצמאות -מתנפחים ,מופעים ודוכנים
פעילות נוער -נסיעה למשחקי ליגת העל ולפסטיבל "הולי מולי"
הרצאה לנוער בנושא חלל ובעירה
טיול אזרחים ותיקים לתל אביב ,יפו העתיקה והנמל

חגיגות ל"ג בעומר לכל המשפחה
אירוע פתיחת מועדון הנוער החדש
הפנינג בראש סבאבא -הנינג שבועות לאזרחים ותיקים ונכדיהם
יוני
"אני ומוזיקה" -מופע סוף שנה מוזיקלי לתלמידיו של טיבי ורדי
מועדון אישה -פעילות חגיגית לשבועות
מופע מוזיקלי עם חנן יובל "אתם זוכרים את השירים"
פעילות אתגרית קהילתית -הפיזיקה של הקשתות
חידון התנ"ך -תנועת אריאל
מופע סיום חוגים
הפנינג פתיחת הקיץ
יולי
פסטיבל מדע וטכנולוגיה
יולי
פתיחת קייטנות הקיץ
יום קהילה ומשטרה
שעת סיפור "הצנון הרברבן"
שעת סיפור "פרח לב הזהב"
סדנת מוגנות להורים וילדים
"יום ילדות ישראלית" -פעילות חוויתית לילדים
מסיבת קיץ לנוער
פתיחת פרויקט קהילתי "חיבו"ק"
יום טיול קהילתי בירושלים
סדנאות טבחים ,תיאטרון ופירטים לילדים ונוער עם טובי סלונים
מועדון אישה -מסיבת בריכה
ערב הוקרה לסטודנטים ולש"ש
ערב גיוס מתנדבי משטרה
אוגוסט
טיול אזרחים ותיקים לבית שאן
מבע תושבים מעצבים שלטי חוצות
חופשה בראש סבאבא -פעילות קהילתית לאזרחים ותיקים ונכדיהם
ספטמבר ותיקים מנהיגים -מפגש פתיחה
טיול אזרחים ותיקים לירושלים
מופע סקסופון עם אלנה אודניצ'וב
חשיפת חוגי המתנ"ס
הרצאה בנושא "ייפוי כח מתמשך" עו"ד מיכל שפירא
הפנינג ראש השנה וההצגה "ביונה ,הדבורה ועץ התפוחים?
אוקטובר פעילות קהילתית -הכנת קישוטי סוכה
טיול לאזרחים ותיקים" -קסם התמר" למטעי בקעת הירדן
נופש באילת למשפחות
שמחת בית השואבה
טיולי נוער לפעילות חוויותית בFly Box -
הפנינג תנועת "קדמה"
הפנינג בריאות לגיל הזהב
נובמבר

אוקטובר
דצמבר

סדנת  D.Jלנוער
פרויקט "דרך האוכל" להכנת ספר מתכונים בשיתוף נוער ואזרחים ותיקים
הפנינג פתיחת שנה "מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?"
תהלוכת אורות -חנוכה
מסיבת נוער "סלבס"
שמונים וארבע" מסיבת חנוכה משותפת לוותיקים וילדי גן רימון
"שבת אחים גם יחד" סדנאות והדרכה לבטיחות בהסעות להורים וילדים
פסטיבל אורות -יומיים מלאי מופעים ,סדנאות ופעילויות לכל המשפחה
מירוץ הלפיד ע"ש חן קורן הי"ד
פתיחת מרכזי למידה לילדים ונוער
ציון יום המחנך

