
  עמוד 1
 עדכון 8.11.2020

  רעיונות ומקומות התנסות לשנת הלימודים תשפ"א
 
 
 

 חונכות לתלמידי יסודי וחט"ב
 בימים אלה עולה הצורך בתגבור לימודי של תלמידי יסודי וחט"ב בשעות אחר הצהריים. אנו מזמינים אתכם

  לסייע בשיעורי תגבור או במפגשי שיח.
  תמלאו את הקישור ונחבר ביניכם

https://forms.gle/Gnh2Y8qNpbWvDoSY7 
 

  לאחר קבלת אישור והתאמה בין תלמידים -
  יש להרשם  בטריביו למקום התנסות "חונכות תלמידים תיכון היובל"

 
 
 

 חונכות בבית הספר
  קהילת בית הספר - עזרה במקצועות לימוד שונים בין תלמידי בית הספר.

 רק תמלאו את הקישור ונחבר ביניכם.
https://forms.gle/fWqJvaMDX2s5KNfe6 

 
  לאחר קבלת אישור והתאמה בין תלמידים -

  יש להרשם  בטריביו למקום התנסות "חונכות תלמידים תיכון היובל"
 
 

  שישי שמח
 עמותת "שישי שמח" בשיתוף משרד החינוך יוצאת בפרוייקט מיוחד של התנדבות עבור תלמידים בכיתות י-יב

 באמצעות הדיגיטל. פרויקט מיוחד הנותן פתרון שהוא גם נגיש ובעיקר בטוח.
https://drove.com/.27Xw :לפרטים נוספים והרשמה בלינק המצורף 

  
  יש להרשם בטריביו למקום התנסות "שיש שמח תיכון היובל"

 
 

  הכוכב השמיני - חוברת מלאה בפעילויות ומקומות התנסות
 נפתחה ההרשמה למסלולי מעורבות חברתית של הכוכב השמיני לשנת פעילות 2020-2021!

  הלינק לחוברת: https://online.pubhtml5.com/tfdt/fchw/   חוברת הכוכב השמיני ב-pdf נמצאת באתר.
  1. פעילות תהיה היברידית (מקוונת ופיזית כשזה יתאפשר)

  2. ניתן להירשם לכמה מסלולים/קורסים במקביל
 3. לאחר ההרשמה, הצוות של הכוכב השמיני יצור איתכם קשר לתיאום ראיון קבלה.

 
  הרשמה למקום התנסות בטריביו בהתאם להנחיות מאחראי מקום ההתנסות אליו נרשמתם.

 
  תנועות נוער כנפיים של קרמבו

  ניתן ליצור קשר טלפוני עם אחד מאנשי הקשר שבתמונה המצורפת.
 

 ההרשמה למקום התנסות בטריביו "כנפיים של קרמבו"

https://forms.gle/Gnh2Y8qNpbWvDoSY7
https://forms.gle/fWqJvaMDX2s5KNfe6
https://drove.com/.27Xw
https://online.pubhtml5.com/tfdt/fchw/
https://online.pubhtml5.com/tfdt/fchw/


 עמוד 2
 
 
 

 יוזמות ורעיונות אישיים בתקופה זו נמשיך עם
 מעורבות חברתית במרחב ווירטואלי למשל:

  הכרת תודה ;
  גלישה בטוחה לתלמידי החטיבות או היסודי ;

  הסברים (שגרירים) בנושא נגיף קורונה;
  מלאכי זום הולדת ;

  שיחות טלפון עם בני הגיל השלישי ;
  הקלטות סיפורים/אגדות  לגיל הרך

  ועוד….
 הרשמה למקום התנסות בטריביו מסוג יוזמות אישיות רק לאחר תיאום ואישור רכזת

 מעורבות חברתית של השכבה
 

SOS 
  המקום מופעל על פי התו הסגול.

 מתקיימים ימי אימוץ בהרצליה גם ביום שישי וגם ביום שבת. אפשרות להתנדב כמשפחת אומנה לכלב או
  חתול - בכפוף לאישור הורים ואפשרות לאסוף ולהחזיר מיום האימוץ בהרצליה.

 למקום התנסות יש לפנות במייל (עדיף) או בטלפון לדפנה, להשאיר אצלה פרטים והיא תשבץ.
 daphna@sospets.co.il  או בטלפון: 03-6416797

 
 ההרשמה למקום ההתנסות בטריביו בהתאם להנחיות מאחראי מקום ההתנסות אליו נרשמתם.

 
 סיירת הסברה

  במסגרת "מבצע ברקת" שמפעילה עיריית הרצליה המכוון לקטיעת שרשרת הדבקה ומניעת התחלואה בעיר
 הוקמה סיירת הסברה.

 הסיירת, תפעל בזוגות ותבצע סיורים רגליים בגינות הציבוריות ואזורים נוספים ברחבי העיר, לטובת הסברה,
 עידוד ושמירה על נהלי משרד הבריאות בקרב תושבי העיר.

 לאחר ההרשמה תצוותו לקבוצת וואטסאפ דרכה תקבלו הסברים על הפעילות ובמסגרתה תשובצו לפעילות
  באזור מגוריכם/ן . להלן קישור להרשמה:

https://forms.gle/hz7cXpT22AyztHnR7 
 

 ההרשמה למקום ההתנסות בטריביו בהתאם להנחיות מאחראי מקום ההתנסות אליו נרשמתם.
 
 

  תכנית ניר
 

 ההרשמה למקום ההתנסות בטריביו בהתאם להנחיות מאחראי
 מקום ההתנסות אליו נרשמתם.

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/hz7cXpT22AyztHnR7


  תכנית עמיתי דילר - הסתיימה ההרשמה.
http://bit.ly/dillerherzliya5 

 
 תכנית actnow  (בשיתוף עם הבינתחומי) - הסתיימה ההרשמה

https://actnow.typeform.com/to/ybD2jtDn 
 

http://bit.ly/dillerherzliya5
https://actnow.typeform.com/to/ybD2jtDn

