מָה קוֹרוֹנ ָה? קהילת טבעון

לנוחיותכם ,קיבצנו
את כל הפעילויות
הקהילתיות אשר
מתקיימות כיום בקריה
בצורה וירטואלית
וניתן להצטרף אליהן

מחלקת החינוך
• קשר קהילתי – משפחה מאמצת משפחה,
חיבור עם אנשים חדשים בקהילה מתוך רקע
משותף .להרשמה שמרית 04-9539221
• אירוע שיא שישי תחרות אפייה,
ניידת עידוד ועוד .יפורסם בכל שבוע.
• קבלת שבת קהילתית

הנחייה הורית

• שיח הורי עם השירות הפסיכולוגי החינוכי
ואנשי מקצוע בנושאים שונים שיחות זום אל
תוך הלילה ,פעמיים בשבוע לקבוצות שונות.
• קו חם להורים ולעובדי מערכת החינוך
 .04-9537181שעות הפעילות .8:00-22:00

חינוך מיוחד
• יוגה ותרפיה עם איריס תרגול שבועי של יוגה
בפייסבוק לייב להורים לילדים במסגרות החינוך
המיוחד בימי שלישי ב 19:00-חוה 04-9539235
• תכנית רעים תוכנית רעים לנוער בגילאי .13-16
מפגש חברתי לנוער עם קושי תקשורתי וחברתי.
עפר אלעד 052-4402763
• מועדון "חיבורים" מפגש וירטואלי לילדים
עם צרכים מיוחדים גילאי ביה"ס יסודי.
גילה עו"ס צרכים מיוחדים 04-9539266
• תכנית רקפת מפגשים חברתיים בפעילות
אונליין לנוער מופנם וביישן המתמודד עם חרדה
חברתית .תומר 052-5460494

רשת המתנ״סים
קרית טבעון
לבד אבל ביחד  -חוכמת רחוב

• כתיבת חמשיר משפחתי
הנבחרים יכתבו על שלט חוצות בכל שבוע.
• תחרות צילום יישובית התמונות הנבחרות יוצגו
בתערוכה ברחבי היישוב.
• יצירת קיר משותף ע״י חתיכות בד שעליהן כל
משפחה תוכל לצייר ,לכתוב או לרקום .נאסוף את
הבדים ונתפור אותם ליצירת קיר משותף.
• קבוצת ווטס אפ יישובית שמרכזת פעילויות
שניתן לעשות עם הילדים להצטרפות ניתן
לפנות ליסמין בטלפון 052-7866010
• "שירת רבים – חצי נחמה" בכל יום עולה בלייב
בפייסבוק המתנ"ס שיר בשעה  18:00מילות
השיר מפורסמות כבר בשעה  11:00בכדי שתוכלו
להגיע מוכנים לערב צלמו אתכם שרים ואחד מכם
יזכה בפרס שווה

מחכים
לר
אותכם
און ליין

המחלקה לשירותים
חברתיים
• קו חם לתושבי טבעון
בנושאים מגוונים 052-6245577
• מערך מתנדבים בהתמודדות עם נושא
הקורונה להרשמה
ליאור רכזת מתנדבים 050-8859945

אזרחים ותיקים

• תמיכה רגשית באמצעות קו חם 052-5825544
• חלוקת ארוחות חמות עד הבית,
קניות והבאת תרופות.

שלהב"ת ברשת
לאזרחים וותיקים ולצעירים ברוחם

• למי שמתקשה בהתקנת תוכנת זום,
סקייפ או וואטסאפ מוזמן ליצור קשר עם
עמותת שלהב"ת ונחבר אליו "חבר טלפוני"
שיסייע לו מרחוק 04- 9535750 .או
shalhevet01@gmail.com
• "עוד מבט על עולם המחול" צפייה מודרכת,
רקדנים וסיפורים מאחורי הקלעים של עולם
המחול עם תמה קסל .כמו כן ,תמה מקיימת
שיעורי מחול ופילאטיס עדין לגיל השלישי.
להצטרפות052-6242649 :
• לשמור על הגוף בימי הבידוד הדרכה בבית
לתרגול בשיטת פאולה עם נדב חבצלת .יצירת
קשר עם המדריך במייל או בוואטסאפ.
שלישי ושישי ב 10:30-בבוקר (תשלום סמלי של
 10₪למדריך) באמצעות תוכנת זום במחשב.
 0524486513או nadav.hav@gmail.com

מרכז ההנצחה
• ספרים דיגיטליים חלוקת קודים חינמיים
לאפליקציית 'עברית' ,והזמנת מנויי הספרייה
להצטרף אל הספרייה הדיגיטלית הישראלית.
להצטרפות. yaelikarmi@gmail.com :
• שעת סיפור אותו דבר רק בזום .מדי יום שני,
יעלה לעמוד הפייסבוק שעת סיפור עם אחת
הדמויות המוכרות והאהובות עליכם.
• הרצאות ,סיורים וירטואליים ,סרטי דוקו
ועוד המלצות עמוד הפייסבוק מתעדכן כל הזמן
תחת הכותרת "להתרגש ...עד שניפגש" .מרוכזות
המלצות תרבות שונות ,לילדים ומבוגרים ,שנאספו
במיוחד בשביל תושבי טבעון במאים ,מרצים
מובילים ,שחקנים ,וכמובן מאנשי הצוות שלנו.
בואו להתעדכן

