
 2020פעילויות שנת 

חודש/ 

תקופת 

 הפעילות

 

 הפעילות

 סדנאות למיניות בריאה ומוגנות מינית  ינואר

 מאסטר שף -פעילות מועדון "אישה" 

  START GAMEפעילות לוותיקים  

 "קדמה" -הרצאה על צמיחה ממשברים 

 מוכנות לחירום -ערב למתנדבים  פברואר

 הרצאה בנושא מיניות בריאה 

 חגיגות ט"ו בשבט לכל המשפחה 

 פעילות שיא של תנועת "קדמה" 

 זרעת גבעת הכלניות -פעילות ט"ו בשבט קהילתית 

 טורניר כדורסל לילדים 

 הצגה לילדים "ד"ר דוליטל" מרץ

 הפנינג פורים לילדים וההצגה "טסים לשושן" 

 פעילות שיא של תנועת אריאל -סיום חודש הארגון 

הפנינג פורים ענק לילדים בשיתוף קדמה, הש"ש  

 ותנועות הנוער

פעילות פורים ספורטיבית משותפת לתיכון "ירדן"  

 וגני הילדים

פרוץ 

 )בוטלה( מבוגריםמסיבת פורים  קורונהה

 מבצע "מרימים ת'מורל" -"כישרונה" 

 פתיחת קו חם לתושבים לתמיכה נפשית 

 ימיפוי צרכים יישוב -שאלון לתושב 

לסיוע לתושבים בצל  יהקמת מערך מתנדבים ייחוד 

 משבר הקורונה

 סרטון לקטנטנים "מסדרים לפסח" עם טובי סלונים 

 קהילתי"מטעמי מעלה אפרים" פרויקט  

 און ליין -הכנת מסיכות בהנחיית נורית צוברי אפריל

 "כישרונה" פרסום קליפ יישובי 

 ליין. -און -טקס יום השואה 

 חלוקת ערכה לתושבים 

 ליין -און -טקס יום הזיכרון  

 מופע זיקוקים -יום העצמאות 



 תהלוכת רכבים ססגונית -חוגגים עצמאות 

 עצמאות יישוביקליפ  -חוגגים עצמאות 

 תהלוכה על גלגלים -ל"ג בעומרחגיגות  מאי

 "ריקוד דגלים" יום ירושליםחגיגות  

 לכל המשפחה שבועותחגיגת  

 פרויקט "מחזקים עסקים מקומיים" 

"קולנועית  -תחילת הפעלת שירות לוותיקים יוני

 יישובית"

 חידון התנ"ך של תנועת אריאל יולי

 פתיחת קייטנות הקיץ 

 פרוייקט תעסוקת נוער 

מפגש זום יישובי בנושא קורונה עם ד"ר מיכי פלפס  

 והגב' אתי דבש

 און ליין -מופע סיום פרויקט מגשימים גוסטאו

 חשיפת חוגים  ספטמבר

 פרסום נופש לאילת )בוטל בהמשך בשל המצב( 

 פתיחת קבוצת אמנות לוותיקים 

 פתיחת צהרון חדש 

 )בוטל בשל שינוי ההנחיות(הפנינג פתיחת שנה  

 חלוקת ערכות למשפחות המבודדים 

 מבצע "שנה טובה באהבה" בשיתוף גני הילדים 

 
תקיעת שופר בגנים הציבוריים ביישוב לרגל ראש 

 השנה

 אוקטובר
פרויקט הכנת ספר מתכונים יישובי בשיתוף כפר 

 הסטודנטים

 
מבצע "אומרים תודה" מבצע התרמה לכוחות 

 וחיילי צה"להביטחון 

 פתיחת מיזם לחיזוק הקשר הבין דורי 

 פתיחת פורום מתנדבי קהילה 

 
המופע "עילי בוטנר וילדי החוץ" )נדחה בשל 

 ההנחיות(

 נובמבר
הורים וכלכלת הדרכת  -סדנאות אינטרנטיות

 המשפחה

 פעילויות שבוע בטיחות בדרכים 

 מרוץ הלפיד דצמבר

 פעילויות חנוכה 
 


