
 

 

 

 2019 הפורום לשנת  פעילויות

 / חוגיםפעילויות שבועיות
 

 או  טלפון מדריך גילאים מקום שעה  חוג יום  
 איש קשר

יוצאים  16:45-18:00 אופניים ראשון 1
ממגרש 
 הספורט 

 רמת אמירב

6 
 ומעלה

 054-2621225 גרסטנר חגי

בית הקשיש  17:30-18:15 מוזיקה שני 2
 רח' הפשוש 

 עין שריד

 נוער
12-18 

 054-5872917 דוידי אוהד

היכל הספורט  19:00-19:45 אייקידו שלישי 3
 תל מונד

10 
 ומעלה

 ענבל פרסטמן טל דותן
054-5669820 

 054-4419179 דן שימחי 7-14 מתנ"ס צורן 18:30 -17:45 קראטה חמישי 4

בית ספר בכר  14:00-15:00 כדורסל שישי 5
 אבן יהודה

5 
 ומעלה

 054-8097745 בר חיים אמיר

 

 פעילויות חודשיות

 פעילותשם ה תאריך גילאים           מקום               הפעילות 

 סיפור
 

 ספרייה, בבית ספר בכר רוסו 
 לב השרון ,צור משה    

 הביצה שהתחפשה 10.2.19 גני ילדים וכיתות א' ב'
 

סיפור באווירה      
 פורימית

 ספרייה, בבית ספר בכר רוסו 
 צור משה, לב השרון    

 מוכר הכובעים 17.3.19 גני ילדים וכיתות א' ב'
 

 פעילות

 להורים וילדים
 החווה בלב       

 כפר יעבץ, לב השרון 
 פעילות העשרה 12.5.19 גני ילדים וכיתות א' ב'

 ספרייה, בבית ספר בכר רוסו  מפגש
 צור משה, לב השרון    

מפגש עם גיא  16.6.19 ילדים וכיתות א' ב'גני 
 ינאי/גיא המכונאי

 058-5551449מרב מגן     09-7960267  לפרטים: עדי לשם                              

 

 תאריך גילאים מקום שעה הפעילות

מועדון הנוער  15:30 קבלת שבת

 בפרדסיה

בית ספר 

 יסודי ומעלה

1.2.19 
1.3.19 

29.3.19 
3.5.19 

31.5.19 

יוצאים ממועדון  15:30 קבוצה מטיילת

 הנוער בפרדסיה

 11.1.19 70עד  7
15.2.19 
15.3.19 

5.4.19 
17.5.19 
14.6.19 

 050-6512905ענבר בנבניסטי עו"ס   050-4001388לפרטים: רחלי בללי 

אחת לחודש, בזמן שהחברה 

מטיילים, נקיים מפגשי הורים 

 קפה. על כוס לשיחה



 

  פעילויות שנתיות   

 התאריכים החסרים יפורסמו בקבוצות הווטסאפ ובפייסבוק

  יער הפירות המיוחדים, צורןב 14:00בשעה  25.1 אירוע לכל המשפחה - ו בשבטט" –ינואר 
 

 במתנ"ס צורן 17:00בשעה  19.2יום ג'   5-15לגילאי  -  יום ספורט –פברואר 
 

   פוריםאירועי  –מרץ 

 בספריה בצור משה, לב השרון –סיפור באווירה פורימית                    – צעיריםפעוטות/ל .1
 מתנ"ס צורן –מסיבת תחפושות   - ומעלה צעירים/בית ספר יסודי .2
 מועדון הנוער תל מונד –מסיבת תחפושות               – 18-12גילאי  –נוער . 3
 מועדון הנוער פרדסיה –מסיבת תחפושות       – ומעלה 18גילאי  – בוגרים .4

 

  ל"ג בעומר –מאי 
 פעילות לחג  במועדון הנוער בכפר יונה  -. לילדי גן ובית ספר יסודי  1
 פעילות לחג  במועדון הנוער בכפר יונה    -   12-18גילאי  –. לנוער 2

 

 חוף השרון געש, בקיבוץ  8.6יום ב'  הפנינג חגיגי לכל המשפחה   – שבועות –יוני 
 

 מושב בורגתה, עמק חפר קדם,בבריכת ירוע לכל המשפחה א – סוף קיץ –אוגוסט 
 

  כפר יונהבאירוע "מיוחדים בסתיו"  – סוכות –ספטמבר 
 

 חנוכה –דצמבר 
 באבן יהודה –מסיבת חנוכה  – לילדי גן ובית ספר יסודי .1
 לב השרון –מסיבת חנוכה     - 12-18גילאי  –. לנוער 2

 

 :)לא כולל חוגים( חודשיםפעילות לפי 
 פעילות ט"ו בשבט 25.1;  קבוצה מטיילת -11.1ינואר:     
 יום ספורט -19.2קבוצה מטיילת;  -15.2שעת סיפור;  -10.2קבלת שבת;  -1.2פברואר:  
 בהמשך תאריכים-קבלת שבת;  מסיבות פורים -29.3שעת סיפור;   -17.3קבוצה מטיילת;  -15.3קבלת שבת;   -1.3מרץ:       
 קבוצה מטיילת -5.4אפריל:    
 תאריכים בהמשך -קבלת שבת; ל"ג בעומר -31.5קבוצה מטיילת;  -17.5 פעילות הורה ילד; -12.5קבלת שבת;  -3.5מאי:       
 שעת סיפור, מפגש מסכם. -16.6קבוצה מטיילת;   -14.6הפנינג לכל המשפחה;   -8.6יוני:        

 יולי:
 פרטים תאריך בהמשך –לכל המשפחה בבריכה  אוגוסט:      אירוע

 פרטים ותאריך בהמשך –ספטמבר:  "מיוחדים בסתיו" 
 אוקטובר:
 נובמבר:

 פרטים ותאריכים בהמשך. -דצמבר:    מסיבות חנוכה
 

 
 
 

 למעוניינים להצטרף לפורום:                                       
 בשרון. זו קבוצה סגורה של הורים.בוק של קבוצת מיוחדים סבקשו חברות בפיי 

 

 לשאלות, ברורים ופרטים:                                       
 052-4674466 –מרל, יו"ר מיוחדים בשרון                           

 


