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אפרת

I

תושבים יקרים,
הקיץ כבר כאן והשנה נבלה אותו בגדול עם שלל פעילויות ואירועים
לכל המשפחה ,שינעימו עבור כולנו – קטנים כגדולים  -את ימי החופשה.
זוהי הזדמנות נהדרת לנוח ,לנפוש ,לעשות ,לבלות ולמלא את המצברים
באין ספור פעילויות ,שאיננו פנויים אליהן תמיד במהלך השנה העמוסה.
הכנו לכם ולכל בני המשפחה תכנית פעילויות מגוונת ועשירה ,המתאימה
לכל גיל ולכל תחום עניין.
לילדים הצעירים שלל פעילויות בקיץ בפארק ,גינות מספרות ועוד.
הנוער יזכה למגוון פעילויות ,קורסים מגוונים והשנה הוספנו מועדונים
פתוחים.
לצעירים אנו מציעים קורסים וסדנאות מדליקות.
גם את ההורים והסבים לא שכחנו .שורה של אירועי תרבות ,חמישי
חם ,מופעים פתוחים ופעילויות משותפות להורים וילדים מפורסמות
בחוברת זו ונבנו על מנת להתאים למגוון של העדפות.
תוכלו לראות בחוברת את האירועים בפריסה לאורך כל השכונות
באפרת בכדי להנגיש לכם את הפעילויות ככל האפשר.
אפרת מקום שטוב לחיות בו.
אפרת מקום שטוב לבלות בו.
בימים בהם העומס על הכבישים רק הולך וגדל ,ישנו יתרון עצום
להישאר ולבלות דווקא ליד הבית.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למכלול אירועי הקיץ וליהנות
מחופשת קיץ נפלאה ובטוחה!

בקיץ הזה כולנו מבלים באפרת!
קיץ מהנה ובטוח!
שלכם ובשבילכם,

עודד רביבי

ראש המועצה
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תוכן הענינים
ילדים
נוער ז'-ח'
נוער ט'-י"ב
צעירים
וותיקים
תרבות תורנית
ספורט
ספריה
משפחות יחידאיות
התנדבות

6-10
11-14
15-21
22-23
24-26
27
28
29
30
31-33
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בימות פיס
מפעל הפיס

מקומית אפרת מזמינים:
ומועצה

מופע מרכזי :נתן גושן

מופע חימום
להקות נוער

רביעי ,ל' סיון  | 3.7שעה20:30 :
מתנ"ס אפרת אולם פיס בגפן
במחיר  30לכרטיס
הזמנות באתר המתנ"סwww.efratmatnas.com :

לפרטים בנושא נגישות יש לפנות במייל לmarketing@efratmatnas.co.il :
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״פיס בתרבות״

תאטרון קהילתי אפרת  2019מציג:

הקוסם
מארץ

עוץ
האודישנים נפתחים

יום ראשון ד’ תמוז 7/7/19 ,ויום שני ה’ תמוז 8/7/19 ,בין השעות 17:00-21:00
במתנ”ס בגפן אולם רקפת ,מחיר השתתפות באודישן  10ש”ח לכל משתתף.
הרשמה חובה! באתר המתנ”סwww.efratmatnas.com :
*החזרות יתקיימו במהלך חודשים יולי-דצמבר .בימי שני ובהתאם לצורך ולדרישות הבימוי וההפקה.
*ההפקה תעלה בתאריכים * .19-22/12הזכות לשינויים שמורה.
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קיץ בפארק

ילדים

הפנינג פתיחה
בסימן "אפרת שלי"

1.7.19
כ"ח סיון

פארק הכבשים זית

מתנפחים בועות סבון שולחנות משחק
דוכנים עמדת צילום מטריפה של TAGBOX

מופע רחוב :ג'אגלביט

8.7.19
ה' תמוז

פארק השיבולים
הלוחשות

פסטיבל
טבע עירוני

מפגש מרתק עם הטבע
העירוני מסביב לבית באפרת

טבע הנמצא בתוך שטח העיר ולו חשיבות רבה
לחי ,לצומח ולתושבים.

תלמידי בתי הספר "משלב בתמר" ו"עשה חיל" שחקרו את הטבע
העירוני בשכונות שלהם ,ידריכו אתכם במסלולים ובתחנות
חוויתיות ויחלקו לכם את מפת הטבע שיצרו.
התוכנית ביוזמת המועצה המקומית ,בשיתוף המשרד
לאיכות הסביבה ובהדרכת החברה להגנת הטבע

הפנינג קהילה
ומשטרה בסימן זה"ב

15.7.19
י"ב תמוז

פארק העשור

תצוגת פרשים וכלבי משטרה
תצוגות גורמי חירום והצלה
בשיתוף :מד"א ,משטרת ישראל
וכיבוי אש

22.7.19
י"ט תמוז

פארק מרכזי בתמר
(סמוך לבית הספר)
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רואים מקדש

משקפי  3Dמציאות מדומה
בניית דגם ענק של המשכן
תחנות יצירה מגוונות:
חותמות בחימר ,יצירת חושן ,ועוד
סממני הקטורת

ילדים

כל יום שני בשעה 17:00

ביולי אוגוסט חוגגים בפארקים המרכזיים באפרת

הפנינג
קהילתי בדגן
טיול מודרך באמת הביאר ובמנזר
העתיק  ,בישולי שדה ,חנוכת המצפה
ופריצת השביל ,פיקניק משפחות,
ארטיק לכל ילד!

29.7.19
כ"ו תמוז

מדשאה בכניסה
לדגן

בהובלת תנועת הצופים

טורניר
טניס שולחן

5.8.19
ד' אב

אולם ספורט בשלוחת
המתנ"ס בזית

כיתות ד'-ח' שעה 17:30
טורניר נוער ומבוגרים 20:00
עם מדריך חוג טניס שולחן
ליאור אל-על

הפנינג
אימוץ כלבים
אימוץ כלבים יצירה
פינת ליטוף ,זוחלים

12.8.19
י"א אב

פארק ברימון ,מול
ביהכ"נ הרב תכליתי

משחקים בגדול
משחקי חשיבה
לכל המשפחה

משחקי קופסא משחקי ענק
חשיבה ודמיון

26.8.19
כ"ה אב

פארק העשור

19.8.19
י"ח אב

פארק מרכזי
בתמר

קולנוע לאור ירח
טרולים
סרט לכל המשפחה
בשעה 20:00

מומלץ לבוא בלבוש חם ולהביא
מחצלת וארוחת ערב
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ילדים

תיאטרון עם סיפור מסתובב
בגינות הציבוריות ברחבי השכונות
חתול בשרוול

בהשראת השיר 'המעיל המופלא של יוסף'
הילדה יוספה מקבלת מאביה מתנה מסתורית.
מתוך רצון למצוא את האוצר המובטח לה,
עוברת יוספה יחד עם הילדים מסע בו היא
פוגשת חברים לדרך ,מהם היא לומדת כי אינה
זקוקה לשום דבר מיוחד על מנת לעזור לאחרים
ולתת מעצמה .הצגה בשיתוף הילדים ובליווי
בובות ומוזיקה.

ז' תמוז  10.7.19באמפי דשא בתמר

מלך העצים
בממלכת הפרחים מצאו מלכה.
עכשיו גם העצים רוצים! הצטרפו לסוכן
– עץ האשל ,ולקנרית יועצתו הנאמנה,
במסעם לחיפוש המועמד הראוי למלוכה .או
שאולי בעצם מלוכה היא לא צורת השלטון
האידיאלית.

י"ד תמוז  17.7.19בגן שעשועים בדגן
(ברח' הזורעים ,ליד הגנים)

הפנינג
חנוכת מרפאה יועצת
והצגה :עץ המוצצים
ההצגה מספרת על ילדה החוגגת יום הולדת שלוש
ובעזרת עץ המוצצים היא נפרדת מהמוצץ.
בנוסף יהיו תחנות פעילות ,מפעיל בלונים ,צלם
מגנטים ועוד הפתעות

כ"א תמוז  ,24/7קופ"ח כללית ,מרפאה
יועצת .מרכז מסחרי תאנה (מינצר לשעבר)
בשעות 16:30-18:30
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ילדים

גינות מספרות

כל יום רביעי בשעה 17:00

מעשה מביטחון
A theatrical story based Rabbi
Nachman's Ma'ase Mi Bitachon/Trust
in G-d
at the Zayit playground on Mattiyahu
Hacohen, across from Yeshivat Orot
.Yehuda

כ"ח תמוז  31.7.19גן שעשועים,
ברח' מתתיהו הכהן ,מול אורות יהודה
Wednesday afternoon, July 31st

מוכרת התפוחים

בהשראת הסיפור החסידי 'רבי מוכר התפוחים'.
הכירו את אביגיל מוכרת התפוחים ואת התפוחים
שלה .התפוחים לא מצליחים ליצור ביניהם
שיתוף פעולה ,עד שרבי חיים חושף בפניהם את
העוצמה של עבודה משותפת ומגלה את סגולתו
וכחותיו הפנימיים של כל אחד מהתפוחים.
הצגה מוזיקלית עם בובות.

ו' אב  7.8.19בגן השעשועים זית שמן,
פינת יהודה המכבי
ילדי השכונה מוזמנים לפעילות מוזיקלית
קסומה ומהנה עם ישראל שמולביץ והגיטרה.
מה מחכה לכם שם? שירים ,משחקי פעילות,
הרבה קצב ואנרגיות טובות.
ההצגה לדוברי ספרדית

כ' אב  21.8.19בגינה בדקל ג'

(מול אור חביב)

El miércoles 21 de Agosto a las
En el parque de juegos de Dekel
Guimel. En frente de la calle Dekel 30
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ילדים

נופשישי

נופש פעיל
תחנות ספורט ויצירה
שולחנות פינג פונג
בימי שישי בין השעות 10:00-12:00
בתקופת שלושת השבועות
 26/7כ"ג תמוז  2/8א' אב  9/8ח' אב
בשלוחת המתנ"ס בזית
מחיר 10 :ש"ח (תשלום במקום מגיל שנה)

ג'ימבורי

מתחם הג'ימבורי במרכז הצעירים
בזית ,פתוח במהלך חודשי הקיץ
בימים ראשון ,שלישי וחמישי
בין השעות  16:00-18:00באופן קבוע
שימו לב בימי הצום הג'ימבורי מרחיב את שעות הפעילות:
צום י"ז בתמוז  - 21.7הג'ימבורי יפעל בין השעות 14:00-18:00
צום ט' באב  - 11.8הג'ימבורי יפעל בין השעות 10:00-18:00
מחיר 7 :ש"ח לילד ,מתאים לגילאי 1-7
במרכז צעירים אפרת  -רחוב פיטום הקטורת ( 1צמוד למכולת)

שעת סיפור ארצית
תיאטרון תיאטרל'ה מציג:

"מר זוטא ועץ התפוחים"
ביום שלישי כט' סיון 2.7.19
בשעה  ,17.30בספריה הציבורית אפרת
הכניסה חופשית ברישום מוקדם באתר המתנ"ס
www.efratmatnas.com
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נוער

טיולים ויציאות מחוץ לאפרת
יציאה לבאולינג בית שמש
יציאה מגבשת לבאולינג בית שמש
ששוריין רק עבורנו שם נתחלק בין
הרציפים ,נשחק ונהנה מפיצה ושתייה
לכל אחד.

בתאריך  8/7/19ה' תמוז
שעות18:00-22:30 :
מיועד לשכבות ט'-י'
עלות  50ש"ח
תאריך אחרון לרישום 2/7
תשלום והרשמה באתר
המועצה "באולינג"

טיול יומי לשכבות ט'-י'
נתחיל את הטיול בלטרון
באטרקציית מים מטורפת שנקראת:
 ,water tagאותה נשלב גם עם
משחקי  O.D.Tמגבשים.

התנדבות בארגון
"תכלית"

יציאה לארגון תכלית
בירושלים ,שם נתנדב ונארוז
אוכל למשפחות נזקקות.

בתאריך  29/7/19כ"ו תמוז
שעות 11:15-16:00
מיועד לשכבות ט'-י'

תאריך  15/7י"ב תמוז
שעות 10:30-20:00
עלות ₪ 80

ללא עלות

תאריך אחרון לרישום  ,8/7הרשמה
ותשלום באתר המועצה "טיול יומי".

תאריך אחרון לרישום 25/7
הרשמה להסעות אצל הרכזות

לונה פארק

נסיעה וכניסה ללונה פארק -
פארק אטרקציות ומתקני נופש
בתל אביב.

בתאריך  1/8כ"ט אב
שעות 9:00-16:00
מיועד לשכבות ז'-י'
עלות ₪ 110
מיקום לונה פארק בתל אביב
תאריך אחרון לרישום 21/7
הרשמה באתר המתנ"ס

סופרלנד

נסיעה וכניסה לסופרלנד-פארק
אטרקציות ומתקני נופש בראשון
לציון

בתאריך  22/8כ"א אב
שעות 9:00-16:00
מיועד לשכבות ז'-י'
עלות ₪ 110
מיקום סופרלנד ראשון לציון
תאריך אחרון לרישום 15/8
הרשמה באתר המתנ"ס
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נוער ז'-ח'
במהלך חופשת הקיץ יתקיימו מגוון
קורסים וסדנאות לשכבות ז'-ח'

סדנת
שפים

סדנה איטלקית מיוחדת בה נלמד להכין
מאכלים מגוונים כמו פוקאצ'ות ,כמה סוגי
פסטות עם רטבים מפנקים ,סלט ירוק שווה
וקינוח מדהים .בסוף הסדנה נזכה לאכול מפרי ידינו.
תאריך 24/7 :כ"א תמוז
שעות13:00-16:00 :
מיועד :לשכבות ז'-ח'
מיקום :במטה הנוער
עלות₪ 30 :

תאריך אחרון לרישום10/7 :
הרשמה ותשלום :באתר המועצה
"סדנת שפים"

בקורס נלמד מספר טכניקות חשובות
כגון איפור בסיסי ,טבעי ואיפור ערב
יום א' -נלמד על אסטטיקת הפנים ,נקיון,
הכנת הפנים לאיפור  +איפור יום
יום ב' -איפור ערב ואימון אחת על השנייה
יום ג' -איפור על אמא  /אחות

קורס
איפור

ראשון עד שלישי  4-6/8ג'-ה' אב
ימים:
שעות :יום ראשון ושני  12:00-14:00יום שלישי 17:00-19:00
עלות₪ 120 :
מיקום :במטה הנוער
תאריך אחרון לרישום21/7 :
הרשמה ותשלום :באתר המועצה "קורס איפור"
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נוער ז'-ח'

גברת
שרשרת
סדנת שרשראות  -יוצרים בעצמנו שרשראות מגניבות ויפות.
נלמד טכניקה חדשה של חריזה על גבי צינור זהב וניצור
על גבו תליון בשילוב אלמנט עץ גאומטרי.
את תליון הצינור נשחיל על חוט משי ונלמד לעשות סגירה
בעזרת הפלייר ולבסוף נצא עם השרשרת בהכנה אישית.
תאריך 8/7 :ה' תמוז
שעות16:30-17:45 :
מיועד :לשכבות ז-ח' בנות
עלות₪ 50 :
מיקום :במטה הנוער
תאריך אחרון לרישום1/7 :
הרשמה ותשלום :באתר המועצה "סדנת שרשראות"

קורס העצמה אישית  -נרכוש כלים
כיצד ללמוד הצלת חיים ברמה הכי
בסיסית ,חיזוק הביטחון והמשמעת
העצמית ,גיבוש ,פעילות חוויתית וערכית.

קורס
קרב מגע

תאריכים 14,17,18/7 :י"א תמוז ,י"ד-ט"ו תמוז
17:00-19:00
שעות:
לשכבות ז'-ח' בנים
מיועד:
₪ 80
עלות:
במטה הצעירים בזית
מיקום:
תאריך אחרון לרישום30/6 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר
המועצה "קרב מגע"
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נוער ז'-ח'

הגנה עצמית
לבנות

מפגש לנערות בו נרכוש
כלים מעשיים להתמודדות
עם איומים .בסדרה נלמד היכן וכיצד להתגונן
ובאילו כלים ניתן להדוף תוקף ועוד...
תאריך 14/7 :י"א תמוז
12:30-16:00
שעות:
לבנות שכבות ז-ח'
מיועד:
₪ 20
עלות:
במטה הצעירים בזית
מיקום:
תאריך אחרון לרישום10/7 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר המועצה "הגנה עצמית"
בקורס המשתתפים יקבלו כלים של
יצירתיות ,בניה ושיתוף פעולה.
עבודה בהנחיית אומן שנותן כלים
ליצור ולחדד כשרונות.
תוצרי הקורס יוצגו ברחבי אפרת.
תאריך 28-31/7 :כ"ב-כ"ח תמוז
17:30-18:45
שעות:
לשכבות ז'-ח' בנים
מיועד:
₪ 150
עלות:
במטה הנוער
מיקום:
תאריך אחרון לרישום10/6 :
הרשמה ותשלום דרך אתר המועצה "סיתות באבן"

קורס יצירה
באבן

קורס יזמות
נוער

קורס יזמות וכלכלה בשיתוף משרד
הכלכלה והתעשייה .הקורס מעודד
בני נוער ליזמות עסקית מתוך הבנת
חשיבות היזמות והחדשנות בעסקים.
המשתתפים יקבלו כלים ליצירת יוזמה עסקית ,יחשפו לענפי תעשיה
שונים ,יעבדו בצוותים ,יפגשו את נציגי "מעוף" ,יכירו מודלים וכו'...
את עבודתם ילוו מנטורים מקצועיים ובגמר הקורס יציגו בני הנוער
את היוזמות שלהם במצגות ויקבלו תעודת גמר.
תאריכים 7-11/7 :ד'–ח' תמוז
14:00-17:00
שעות:
לשכבות ז'-ח'
מיועד:
₪ 100
עלות:
במטה הנוער
מיקום:
תאריך רישום אחרון27/6 :
 14תשלום והרשמה :דרך אתר המועצה "קורס יזמות עסקית"

אפרסודיה
אפרת זה בית-לוקחים אחריות!
שלישי-רביעי • כ"ב-כ"ג סיוון תשע"ט

25-26.6.2019
כיתות ט'-י"ב
עלות  ₪ 220למשתתף
סגירת הרשמה :ז' בסיוון 10.6.19

הרשמה ותשלום באתר המועצה בלבד:
מועצה מקומית אפרת < תשלומים < תשלומים מזדמנים < בחירת שירות < רפסודיה < תשלום
פרטים נוספים אצל הקומונריות והרכזים:
ניצן  | 052-8573655משרד 02-9939301
15

נוער ט'-י"ב
ההרשמה לכל פעילויות מטה הנוער באתר המועצה בלבד.
נכנסים למועצה מקומית אפרת  -בוחרים בתשלומים  -תשלומים מזדמנים -
שם הפעילות  -תשלום.
*חובה לציין בהערה את שם הילד והשכבה.

קורסים לשכבות ט' ומעלה
קורס מגישי עזרה ראשונה לנוער ,בסופו
תינתן תעודת מגיש עזרה ראשונה.

מד"א

מחזור 1
ראשון עד שישי  30/6-5/7כ"ז סיוון עד ב' תמוז.
ימים:
מחזור 2
ימים:

ההרשמה עד .20/6
ראשון עד שישי  4-9/8ג'-ח' אב .ההרשמה עד .25/7

שעות 8:00-17:00 :יום שישי 8:00-13:00
מיועד :לשכבות ט' ומעלה
עלות₪ 550 :
מיקום :הקורס ייערך במח"ר.
מסיימי הקורס בהצלחה מקבלים תעודה של מגישי עזרה ראשונה
של מד"א.
הרשמה :דרך המיילemc.mda@gmail.com :

קורס צופי אש תחנת גוש עציון אפרת.
בקורס ילמדו תכנים עיוניים ומעשיים
ע"י כבאים במטרה להוות כוח עזר וסיוע
לאירועי הצלה ולוחמת אש.
חמישי עד חמישי (לא כולל שישי)
ימים:
 1-8/8/19ג'-ז' אב,
שעות8:30-17:00 :
מיועד :לגילאי  15ומעלה
עלות₪ 300 :
מיקום :הקורס ייערך במטה הנוער
תאריך אחרון לרישום1/7/19 :
הרשמה ותשלום :באתר המועצה "קורס כיבוי".
*יש לקבל אצל הרכזות טפסים
להרשמה ולמלא אותם.

16

צופי אש
צופי
אש

נוער ט'-י"ב

סנפלינג
סנפלינג
קורס בן  3ימים חווייתיים ומגבשים לנוער.
מטרת הקורס להכשיר את בוגריו לגלוש
במצוקים ונחלים באופן עצמאי .הקורס
מועבר ע"י מדריכי גלישה מוסמכים.
ימים :שלישי עד חמישי  23-25/7/19כ'-כ"ב תמוז
שעות8:00-16:00 :
מיועד :לשכבות ט' ומעלה
עלות₪ 500 :
הקורס ייערך ברחבי אפרת
תאריך אחרון לרישום10/7 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר המועצה "קורס סנפלינג"

הגנה עצמית
הגנה
עצמית

מפגש חד"פ לנערות
בו נרכוש כלים מעשיים
להתמודדות עם איומים.
בסדנה נלמד היכן וכיצד להכות ובאילו כלים
טבעיים ניתן להדוף תוקף ועוד..

תאריך 4/8/19 :ג' אב
שעות19:00-20:30 :
מיועד :לבנות משכבות ט' ומעלה
מיקום :במטה הצעירים בזית
עלות₪ 20 :
תאריך אחרון לרישום31/7 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר המועצה "הגנה עצמית"

סיור מודרך ברחבי אפרת והסבר על
ההיסטוריה ויחסי השכנות עם התושבים
הערבים באזורנו .שיחות עם מובילי דעת
קהל בתחום ומפגש סיום כללי במטה הנוער.

יום
יום
דיפלומטיה
דיפלומטיה

תאריך 7/8/19 :ז' אב
שעות14:00-22:00 :
מיועד :למשתתפי קורס דיפלומטיה וכלל הנוער
תאריך אחרון לרישום31/7 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר המועצה "יום דיפלומטיה"
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חה בטוחה
דרך

משפחה
בטוחה
בדרך

דרך שלנו
ות אהבה ...
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א
מ
סמסים
בזמן הנהיגה

18

לוח קיץ
יולי אוגוסט

פעלה:
ות ה
ותלו על
הורא ת הלוח
תילשו א

ה מקרר

19

ילדים

30

נוער

ראשון
כ"ז סיון

צעירים

ותיקים

שני

1

כ"ח סיון

תחילת תעסוקת
קיץ לנוער

קיץ בפארק

סדנת "הורות
משמעותית"

7

פארק הכבשים

8

ד' תמוז
ה' תמוז
טיול נוער
באולינג
סדנת שרשראות ז'-ח'
קורס השקעות

ג'ימבורי

סדנת "הורות
משמעותית"

14

י"א תמוז

ג'ימבורי
הגנה עצמית ז'-ח'
סדנת "הורות
משמעותית"

21

י"ח תמוז
צום י"ז בתמוז

ג'ימבורי
סדנת "הורות
משמעותית"

28

כ"ה תמוז

ג'ימבורי
סדנת "הורות
משמעותית"

קיץ בפארק

פארק השיבולים
הלוחשות

15

י"ב תמוז
טיול נוער
Water tag
שכבות ט'-י"א
קורס השקעות

קיץ בפארק
פארק העשור

22

י"ט תמוז

קורס
השקעות

משפחות

שלישי

2

כ"ט סיוון

קורס מד"א
שעת סיפור
בספריה
תנועות הנוער

9

ו' תמוז

ג'ימבורי

29

התנדבות ב"תכלית"

קיץ בפארק
בכניסה לדגן

מופע פתיחת קיץ

נתן
גושן

חימום להקות נוער

10

ז' תמוז

גינות מספרות
בתמר

סדנת נגרות זוגית מרכז למידה הכנה
לבגרות במתמטיקה

קורס יזמות

16

י"ג תמוז

ג'ימבורי
תנועות הנוער

17

י"ד תמוז

גינות מספרות
בדגן
קרב מגע ז'-ח'

סדנת נגרות זוגית

23

כ' תמוז

ג'ימבורי
תנועות הנוער

24

כ"א תמוז

הפנינג

של קופ"ח כללית
סדנת שפים ז'-ח'
ומאסטר שף ט'-י'

קורס סנפלינג

פארק מרכזי בתמר

כ"ו תמוז

3

ל' סיוון

תנועות הנוער

ס
נגרותדנת
ז
"
ע
את בעצ שה
מך"

קיץ בפארק

רביעי

30

כ"ז תמוז

ג'ימבורי

תנועות הנוער
טיול למשפחות
יחדיאיות

סדנת סיתות באבן

31

כ"ח תמוז

lish

in Eng

גינות
מספרות
בזית

חמישי

4

א' תמוז

חמישי חם

עם בלהה בן אליהו

מירוץ שוקו

ג'ימבורי

ב' תמוז

6

ג' תמוז
פרשת חקת
כניסת שבת 19:31
צאת שבת 20:33

התנדבות נוער
קייטנות צמי"ד

12

ט' תמוז

קבלת שבת
קהילתית

עם אורי
הרפז

13

י' תמוז

פרשת בלק
כניסת שבת 19:29
צאת שבת 20:31

אולם
ספורט
פתוח

ארועי שבת "והדרת"

18

ט"ו תמוז

ג'ימבורי

19

ט"ז תמוז

20

י"ז תמוז
פרשת פנחס
כניסת שבת 19:27
צאת שבת 20:28

קרב מגע ז'-ח'

זומבפארק

עם אנני דויטש

חמישי חם

סדנת תופים בין דורית

25

כ"ב תמוז

ג'ימבורי

פעילות נוער
Bubble Ball

חמישי חם

סיור בעקבות המים בירושלים

26

כ"ג תמוז

נופש שישי
בשלוחת המתנ"ס
בזית

27

כ"ד תמוז

פרשת מטות
כניסת שבת 19:23
צאת שבת 20:23

אולם ספורט
פתוח

סיון  -תמוז  /יולי 2019

11

ח' תמוז

5

שישי

שבת

המחלקה
לשירותים
חברתיים

אפרת

ראשון

4

שני

5

שלישי

6

ג' אב
ד' אב
קורס כבאות
קורס מד"א
סדנת איפור ז'-ח' בנות
הגנה עצמית
קיץ בפארק
קורס כבאות
קורס כבאות
טורניר טניס שולחן
קורס מד"א
קורס מד"א
באולם ספורט בשלוחת
המתנ"ס בזית
סדנת איפור ז'-ח' בנות
סדנת איפור ז'-ח' בנות

ג'ימבורי

11

י' אב
צום תשעה באב

ג'ימבורי
18

י"ז' אב

ג'ימבורי

ה' אב

7

12

13

י"ב אב

גינות מספרות
בזית
יום דיפלומטיה
קורס כבאות
קורס מד"א

14

י"ג אב

ג'ימבורי

קיץ בפארק

פארק ברימון (מול
ביהכנ"בס הרב תכליתי

19

ו' אב

משנכנס אב מרבין ב

ג'ימבורי

י"א אב

רביעי

י"ח אב

תנועות הנוער

20

י"ט אב

21

ג'ימבורי

קיץ בפארק

כ' אב

גינות מספרות
דקל ג'

פארק מרכזי בתמר

תנועות הנוער

25

כ"ד אב

בזית לגיל הרך

ג'ימבורי

22

26

כ"ה אב

קיץ בפארק

קולנוע לאור ירח
פארק העשור

27

כ"ו אב

ג'ימבורי

28

תנועות הנוער

קייטנה לילדי צמי"ד

כ"ז אב

ארוע סיום קיץ
בספריה

ילדים

חמישי

1

כ"ט תמוז

ג'ימבורי

חמישי חם

8

סיור בשכונות
החדשות באפרת

באהבה

ז' אב

ג'ימבורי

קורס כבאות לנוער
קורס מד"א לנוער

חמישי חם

עם אפרים חולמיאנסקי

15

ג'ימבורי

י"ד אב

שישי

2

א' אב

נופש שישי
בשלוחת המתנ"ס
בזית

 9נופש שישי
בשלוחת המתנ"ס
בזית

ח' אב

ותיקים

שבת

3

ב' אב
פרשת מסעי
כניסת שבת 19:18
צאת שבת 20:17

אולם
ספורט
פתוח

10

ט' אב
פרשת דברים
כניסת שבת 19:10
צאת שבת 20:09

"הלילה לא
לומדים תורה"
פרטים בהמשך

קורס מד"א

16

ט"ו אב

קריאת מגילת איכה
בסניפים

17

ט"ז אב
פרשת ואתחנן
כניסת שבת 19:03
צאת שבת 20:01

אולם
ספורט
פתוח

יוגה בפארק

עם נעמי קיל

חמישי חם

סדנת פלסטלינה בינדורית

22

כ"א אב

23

כ"ב אב

24

ג'ימבורי

כ"ג אב
פרשת עקב
כניסת שבת 18:55
צאת שבת 19:53

טיול נוער
סופרלנד

חמישי חם
שייקים של קיץ

29

כ"ח אב

ג'ימבורי

30

כ"ט אב

31

תמוז  -אב  /אוגוסט 2019

טיול נוער לונה פארק
קורס כבאות

נוער

צעירים

משפחות

ל' אב
פרשת ראה
כניסת שבת 18:47
צאת שבת 19:44

הפנינג חוגים
מתנ"ס גפן

חמישי חם

ערב שירה עם יוסי סוויד

23

נוער ט'-י"ב

פעילויות
סדנת נגרות בעץ בה נבנה ,נשייף ונצבע
פרטי נוי ואחסון לבית ,ונשתמש בטכניקות
מעולם הנגרות.

סדנת
עשה זאת
בעצמך

תאריך 22/7/19 :י"ט תמוז
שעות18:00-21:00 :
מיועד לשכבות ט' -י'
 ,₪ 50במטה הנוער,
עלות:
תאריך רישום אחרון16/7 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר המועצה "עשה זאת בעצמך"

פעילות מטורפת בה יש הפעלה של
משחקים קצביים בתוך בועת ענק
מתנפחת עם מוזיקה ואנרגיה טובה.

פעילות

Bubble ball

תאריך 25/7/19 :כ"ב תמוז,
שעות19:00-21:30 :
מיועד לבנות שכבות ט'-י'
 20ש"ח ,מיקום האולם ספורט בגפן (עלול להשתנות).
עלות:
תאריך אחרון לרישום ,22/7
הרשמה ותשלום :באתר המועצה "באבל בום"

סדנת בישול איטלקית חווייתית .הכנת
פוקאצ'ות ,פסטות ברטבים ,סלטים וקינוחים
שווים .בסיום הסדנה נאכל ונתפנק מהתוצרים.
תאריך 24/7/19 :כ"א תמוז
שעות19:00-22:00 :
מיועד לשכבות ט'-י'
 ,₪ 50במטה הנוער
עלות:
תאריך אחרון לרישום10/7 :
הרשמה ותשלום :דרך אתר המועצה "מאסטר שף"

24

סדנת
מאסטר
שף

נוער ט'-י"ב

מועדון פתוח במטה הנוער
במהלך חופשת הקיץ ,מטה הנוער מפעיל
מועדונים פתוחים לשכבות הנוער בכיתות
ט-י"א .מדי יום בשבוע המועדון יהיה פתוח
לשכבה מסויימת .להלן הפירוט:

עדון פתוח
מו
ז'-ח'

משחקים
לויות,
ניפגש לפע בתאריכים:
והמון כיף.
26.8 ,12.8
,11.7
טה הנוער
 19:00במ
בשעה

יום ראשון

מ
ולעשדון פתוח
כבת י'

נפגש קבוע
במהלך הקי בימי ראשון
מהנה במועד ץ לפעילות
ון ה
ט
שכוללת :פוייק נוער במ ה
ה,
ע
ר
ב סרט,
מוזיקה,
אוכל ועוד.
הפרסומים בקבוצ עקבו אחרי
פרטים אצ ת הוואצאפ.
ל ניצן

יום רביעי

מועדון פתוח
שכבת ט'

נ
פגש קבוע בימי
הקיץ לפעילות רביעי במהלך
הנוער במטה ש מהנה במועדון
ערב סרט ,מוכוללת :פוייקה,
זיקה ,אוכל
ו
עוד .עקבו אח
בקבוצת רי הפרסומים
הוואצאפ.
פרטים
אצל תפארת.

יום שני

מועדון פתוח
שכבה יא'

מי שני במהלך
נפגש קבוע בי הנה במועדון
תמ
הקיץ לפעילומטה שכוללת:
הנוער ב סרט ,מוזיקה,
פוייקה ,ערב
קבו אחרי
אוכל ועוד .ע צת הוואצאפ.
קבו
הפרסומים ב ל הקומונריות
פרטים אצ

תעסוקת קיץ

במהלך
הקיץ ניתנת
ה
או
פ
צי
ה
לנ
ערים
את הזמן ב
מקנה להם עבודה ולהרוויח כסף .ת ונערות לנצל
סמכויות ,ני כלים לעשייה ,שיתוף עסוקת הקיץ
פ
להרוויח כס צול זמן ,הפגת שעמום ו עולה ,קבלת
כ
מו
ף .העבודה מיועדת לגילאי בן אופציה
14
ו
מעלה

21
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נגרותזוגית
צעירים

סדנת

מפגש חווייתי בן  3שעות ,בסדנה הזוגות יבנו יחד
מוצר לבית לפי בחירה וייהנו מחוויה בלתי נשכחת!
הסדנה תתקיים בימי שלישי בבית מלאכה "תכלס"
אשר באזור התעשייה באלון שבות בשני תאריכים:
קבוצה ראשונה  ,9.7.19ו' תמוז בשעה 19:00
קבוצה שניה

עלויות:
גז אחסון₪ 410 :
אר

 ,16.7.19י"ג תמוז בשעה 19:00
אדנית₪ 340 :

כוורת₪ 190 :

מס' המקומות מוגבל ביותר!

לפרטים והרשמהmh@efrat.muni.il :
תאריך אחרון לרישום) 30.6.19 :כ"ז סיון(

26

צעירים

סדנת השקעות בשוק
ההון למתחילים

תן לכסף
לעבוד בשבילך!

בהנחיית יוני כהן,
מנהל תיקי השקעות מוסמך

 8.7ה’ תמוז

מבוא לשוק ההון

 15.7יב’ תמוז

איך אפשר להשקיע?
(אג”ח ,מניות ,קרנות ועוד)

 22.7יט’ תמוז

השאלות שצריך לשאול
כשבונים תיק השקעות

כמה?  50ש”ח לכל המפגשים
איפה? במרכז הצעירים באפרת .הזית ,פיטום הקטורת  1ב’
איך נרשמים? ליאורה  0547230075או Bishvili@efrat.muni.il
* הרשמה חובה

“

בואו נדבר רגע
על הומור
סטנדאפ

הצצה אל מאחורי הקלעים
עם

“

הוא שילוב של מופע סטנדאפ ושיחה על הומור
שמועבר ע”י הקומיקאי ,התסריטאי והיוצר

אמיר מויאל

בין קטעי הסטנדאפ השונים ,ניגע בשורשים
של הצחוק וההומור ובין היתר נבין למה אנחנו
משתמשים בהומור ,מתי הופיע לראשונה ,וכמובן-
“הטריקים” והעקרונות הקומיים שנמצאים
מאחורי כל מה שמצחיק אותנו

יום חמישי ,29.8 ,כ”ח אב ,בשעה 20:30
במרכז הצעירים אפרת
רח’ פיטום הקטורת  ,1שכונת הזית
עלות 30 :ש”ח .להרשמה ותשלום mh@efrat.muni.il-
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וותיקים

חמישי חם

מדי יום חמישי ,באופן קבוע
בחודשי הקיץ ,יתקיימו פעילויות
העשרה מרתקות בתחומים
מגוונים ומעניינים.
הרשמה באתר המתנ"ס
לפרטים חגית הומינר 052-8625442

הצטרפו אלינו
לחמישי חם!

הרצאתה של הגב' בלהה בן אליהו

הרצאה מרתקת בנושא משפחה ואהבה בספרות
העברית .בלהה מרצה במכון כרם וחוקת ספרות
עברית.

א' תמוז  ,4.7.19בשעה 19:00
במועדון ותיקים ברימון (עלות  30ש"ח)

הרצאה

בוקר של שירים עם אורי הרפז

זמר וגיטריסט ,חבר לשעבר ב"צמד הפרברים"
ניפגש לפתיחת הקיץ עם ארוחת בוקר ושירה
בציבור.

שירים

ט' תמוז  ,12.7.19בשעה 9:30
בביה"כ בית אהרן שבגפן (עלות  10ש"ח)
*הארוע יתקיים במסגרת ארועי שבת והדרת

סדנת תיפוף בינדורית לסבים/תות
ונכדים/ות

סדנא

מעגל מתופפים משפחתי! משחקי קצב כיפיים!
קצב התופים יגרום לכם לשיר ולרקוד!

ט"ו תמוז  ,18.7.19בשעה 18:00
במרכז שיינפלד (עלות  30ש"ח)

טיול
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סיור לירושלים
עם ניסים פיוטרקובסקי ,מדריך מנוסה ומרתק
נסייר ונלמד על מקורות המים בירושלים הקדומה.
אורך הטיול כ 3 -שעות  -לא כולל את זמן הנסיעה.

כ"ב תמוז 25.7.19
יציאה מהמתנ"ס בשעה 15:30

(עלות  30ש"ח)

וותיקים

סיור

סיור לשכונות החדשות של אפרת-
בהדרכת ירון רוזנטל

נסייר ברכבת פתוחה בשכונות החדשות של
אפרת ,נתחבר להיסטוריה של המקום
ולסיפורים על אתגרי ההקמה וההרחבה של
אפרת .הפתעות בדרך!

כ"ט תמוז  1.8.19יציאה מחניון המח"ר,
ליד מטה הנוער ,בשעה 17:00

(עלות  30ש"ח)

אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי  -האסיר
שניצח את הק.ג.ב.

לקראת ט' באב ,מפגש אנושי מרתק עם סיפור
גבורתו המופלא של מהנדס ,אסיר ציון לשעבר,
מחבר מהספר 'קול הדממה'" .כל העליה מברית
המועצות היא בבחינת חזון העצמות היבשות".

ז' אב  ,8.8.19בשעה  19:30בספריה
הציבורית אפרת (הכניסה חופשית)

סדנא

הרצאה

סדנת פלסטלינה בינדורית  -סבים/ות
ונכדים/ות
מפגש חוויתי מרהיב של אומנות צבעונית
ודמיון! פעילות מעשירה ומגבשת!

י"ד אב  15.8.19בשעה 17:30
במטה צעירים בזית (עלות  30ש"ח)

שייקים של קיץ  -עם זהורית שייחי
סדנת הדגמה וטעימות של משקאות מרעננים שהם
גם טעימים וגם בריאים!!

הרצאה

כ"א אב  22.8.19בשעה 18:00
במרכז שיינפלד (עלות  20ש"ח)

ערב שירה  -עם יוסי סוויד
מוזיקה ואוירה מדהימה ,שירים שנוגעים
ומשמחים לסיום חוויית הקיץ.

מופע

כ"ח אב  ,29.8.19בשעה 19:30
ברחבת מרכז שיינפלד (עלות  30ש"ח)
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וותיקים

לכבוד הדור שהקים את אפרת
בשבת פרשת בלק ,י' תמוז 13.7
במסגרת השבת נקיים:

פתיחת קיץ חגיגית (שישי)
פעולות בתנועות הנוער ע"י מבוגרים
'חיבורים'  -מארחים וותיקים (או מתארחים) לסעודות שבת

פתיחת קיץ חגיגית

חיבורים

בליווי הופעתו של הזמר

משפחות מוזמנות
לארח וותיקים
(או להתארח)
לסעודת שבת

אורי הרפז

ביום שישי ,ט' תמוז 12.7
בשעה 9:30
בביה"כ בית אהרן בגפן
(עלות  10ש"ח)

הרשמה באתר המתנ"ס (לפתיחת קיץ/חיבורים) לפרטים :אריאל 0545733995
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תמונות" :סיפור מקומי" ארכיון עירוני אפרת ,אוסף ינון אחימן

שבת "והדרת פני זקן"

משנכנס אב
בתקופתמתר ב י ן ב א ה ב ה

תרבות תורנית

שעת הימים ,י
תקיימו מפגשי לימוד
ושי
ח במסגרות השונות
ה
פ
תו
חו
ת
ל
ק
הל
הר
חב:
Tuesday evening, August 6th

""Eikha: faith in a turbulent world
Dr. Yael Ziegler

a senior lecturer in Tanakh at Herzog College and Matan will discuss
the theological perspective of the Book of Eikha and address the
traumatized relationship between G-d and man in the face of atrocities.

שיחה מרתקת של אורי שכטר
יום רביעי ,ו' אב ,19:30-21:30 ,7/8 ,במטה הנוער
השיחה מיועדת לכלל תושבי אפרת  -הכניסה חופשית

שיחתו של אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי
האסיר שניצח את הק.ג.ב.
 8.8.19ז' אב בשעה  19:30בספריה הציבורית אפרת
מפגש אנושי מרתק עם סיפור גבורה ופלא של מהנדס ,אסיר ציון לשעבר,
מחבר הספר 'קול הדממה'" .כל העלייה מברית המועצות היא בבחינת חזון
העצמות היבשות" .הכניסה חופשית.

קש”ת

 קיץ של תורהלימוד תורה חוויתי ומשמעותי לנוער ולילדים בכיתות ג’ עד ח’
במהלך החופש הגדול.

יש לכם קבוצה ( 10משתתפים ומעלה) ואתם מעוניינים להצטרף לפרויקט?
מה מקבלים? ספר “לאורם נלך”  +סימנית קש”ת מעוצבת צמיד יחודי לפרויקט קש”ת
גיליון מדבקש”ת  -משלימי הגליון יכנסו להגרלת ענק חידות ומשימות חוויותיות
שתקבלו במייל השבועי הגרלות של מאות פרסים יקרי ערך סיירת קשת ועוד...
לקבלת החוברת התקשרו למזכירות המתנ”ס02-9932936 :
*כמות החוברות מוגבלת* ,מיועד לקבוצות של  10משתתפים ומעלה* ,כל הקודם זוכה!
פרטים נוספיםwww.elami-elatzmi.co.il/keshet, keshet@elami-elatzmi.co.il ,053-5445805 ,072-2726299 :

אגף לתרבות יהודית במשרד החינוך ומנהלת החמ”ד בשיתוף אל עמי
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ספורט
ספורטיבי בפארק

פעילות ספורט בפארק עם מורות מרכז יפית
הכניסה חופשית!
הפעילות לנשים בלבד.

זומבפארק  -עם אנני דויטש

יום חמישי  18/7ט”ו תמוז ,שעה20:00 :
פארק צביקה (בתחילת רח’ פיטום הקטורת)

יוגה בפארק  -עם נעמי קיל

יום חמישי  15/8י”ד אב ,שעה20:00 :
פארק צביקה (בתחילת רח’ פיטום הקטורת)
*מומלץ להצטייד במזרון אישי/מחצלת

אולם פתוח -

אולם כדורסל בדקל ובגפן פתוח למשחקים
חופשיים לנוער במוצאי שבת.
בתאריכים  : 27/7 ,13/7במתנ”ס גפן
 : 17/8 ,3/8במתנ”ס הדקל
פרטים נוספים אצל רכזות השכבות
והקומונריות בסניפים.

חדר הכושר במבצע מיוחד
לנוער בחודשי הקיץ
ברישום לתקופת החופש הגדול
(בין ה 21.6-עד ה)31.8-
במחיר של  400ש”ח  +דמי ביטוח (למנויים
חדשים) בנוסף מקבלים מנוי לחודשים
ספטמבר-אוקטובר במחיר של  300ש”ח בלבד
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ספריה

פעילו
ת
ה
ק
י
ץ
ב
ספריה

שעת סיפור ארצית

“מר זוטא ועץ התפוחים”  /תיאטרון תיאטרל’ה
יום שלישי כט’ סיון  2.7.19בשעה 17.30
בספריה הציבורית אפרת
הכניסה חופשית ברישום מוקדם

“לחלום בהקיץ” -פעילות קיץ לעידוד הקריאה

כל משתתף/ת אשר יקרא  10ספרים לפחות במהלך הקיץ ,יקבל תעודת
השתתפות ויוזמן להשתתף במסיבת סיום הקיץ (חינם).
איך מצטרפים?
נרשמים בספריה (אצל הספרנית)
רוכשים כרטיס כניסה לתוכנית – במחיר  25ש”ח
מקבלים טופס דיווח על קריאת הספרים
בסיום כל ספר ,רושמים את שם הספר בכרטיס הדיווח
אחד ההורים ,יאשר בחתימה את קריאת הספר
לאחר קריאת  10ספרים ,יש להחזיר את הטופס המלא והחתום אל הספרנית.
יש להחזיר הטפסים המלאים עד לתאריך 22.8.19
ניתן לקבל טפסים נוספים לדיווח (ללא תשלום נוסף)

“בשביל הסיפורים”

פעילות קיץ לשיאני הקריאה  -נושאת פרסים

פעילות התוכנית ותהליך ההצטרפות זהה לתוכנית “לחלום בהקיץ”,
אולם בפעילות זו ,נבדוק את התאמת הספרים לגיל.
ככל שתקראו יותר ,הסיכוי לזכות בפרס יגדל וכמובן שתוכלו להשתתף במסיבת
סיום הקיץ (חינם).

מסיבת סיום הקיץ בספריה

מסיבת הרפתקאות באווירת ספרי וולט דיסני

 – 17.00חלוקת תעודות למשתתפי תוכנית הקיץ:
“לחלום בהקיץ”“ ,בשביל הסיפורים”
חלוקת הפרסים לשיאני הקריאה
הצגה“ :הרפתקה בספריה”  /תיאטרון אבני דרך
 – 18.00תחנות משחק ופעילות לכל המשפחה

יום רביעי כז’ אב  28.8.19מהשעה 17.00
מחיר כניסה 30 :ש”ח

הילדים מוזמנים לבוא בתחפושות מתוך דמויות וולט דיסני.
(משתתפי תוכנית הקיץ יקבלו כרטיסי הזמנה)
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משפחות יחידאיות

שיתוף ,חשיבה והדרכה
בהתמודדות עם האתגרים
שמזמנת הורות יחידנית
סדנה בת  6מפגשים שתועבר ע”י
תמר אטיה -עו”ס קלינית ,פסיכוטרפיסטית,
מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

גם
סופרוומן
וגם סופר
על

בין הנושאים שנעסוק בסדנא:
ניהול הורות משותפת
סמכות הורית מול הילדים
ומה איתי? צרכי הילדים מול הצרכים שלי
מה באופק -מחשבות על זוגיות חדשה

הסדנא תתקיים בימי ראשון ,בשעה 20:30
במרכז משפחה וקהילה (רח’ בועז )1
מפגש ראשון בתאריך  ,30.6.19כ”ז סיון
עלות 30 :ש”ח  ,להרשמהMh@efrat.muni.il :

כיף

יוםת יחידאיות!
למשפחו
יציאה למרכז מבקרים של רולדין
בו תתקיים סדנת אפייה חווייתית להורים וילדים
הסעה תצא בשעה  9:00מחניון המח”ר באפרת
חזרה משוערת לאפרת15:30 :
עלות 10 :ש”ח לאדם
(הפעילות מתאימה לגיל  4ומעלה)
לפרטים נוספים והרשמהmh@efrat.muni.il-
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התנדבות

לוח התנדבויות
לכל המשפחה

יש לכם זמן
פנוי בקיץ?
מחפשים עשייה
משמעותית
במהלך השנה?

בואו לתרום לקהילה שלכם!
לפניכם מגוון מקומות התנדבות באפרת .מוזמנים ליצור
קשר ולתאם זמן קבוע /חד פעמי שיתאים לכם ולהם!
(בחלק מהמקומות לא ניתן להתנדב התנדבות חד פעמית)

מ
ב
צ
ע:
ג
ם
א
ני
מ
ת
נ
ד
ב
בקיץ!

מתנדבים לפחות  5פעמים במהלך חופשת הקיץ ,כותבים את
ההתנדבויות שעשיתם על גבי הלוח שבמרכז החוברת (עמ' )18-19

וזוכים בפיצה משפחתית!

להשתתפות בהגרלה צלמו את הלוח ושלחו ל 054-4961874עד ל1.9.19 -
(ניתן להתנדב גם במקומות נוספים באפרת)

להלן פרוט מקומות ההתנדבות

צרכים מיוחדים

חונכויות לילדים עם צרכים מיוחדים :דרושים מתנדבים שיחנכו אישית
ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,ההתנדבות כוללת :משחק עם הילד ,יצירת קשר
אישי ,תמיכה ,עידוד וכדומה .ההתנדבות מתקיימת בבית החניך.
מלכה שטרנברג oskehila@efrat.muni.il ,054-4961874
קייטנת צמי"ד :קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים שמתקיימת בחלקו של חודש
אוגוסט ומקלה על ההורים בחודשי הקיץ .דרושים מתנדבים להדרכה בקייטנה
ולעזרה בכל מה שצריך .מתנ"ס 02-9932936
מועדונית אוש"ר :מועדונית אוש"ר (אהבה ושבת רגועה) היא מועדונית שהוקמה
באפרת .המועדנית פועלת בשבתות ומשתתפים בה כל הילדים עם הצרכים
המיוחדים באפרת שמעוניינים במסגרת זאת .המועדונית מתופעלת ע"י צוות
מדריכים מתנדבים .שרה Saras112233@gmail.com ,058-7942500
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התנדבות
חונכויות

עזרה לימודית :דרושים מתנדבים לחונכות לימודית לתלמידים בכיתות
א' -ה' .החונכים מסייעים בשיעורי בית ,הכנה למבחנים וכד'.
מלכה שטרנברג oskehila@efrat.muni.il ,054-4961874
חונכות רגשית :בהתנדבות זו החונך מגיע לבית החניך ומהווה עבורו אוזן קשבת
אחת לשבוע באופן קבוע .החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי
לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו ,לפתח הערכה עצמית
חיובית ולשגשג .מלכה שטרנברג oskehila@efrat.muni.il ,054-4961874
עזרה למשפחות :דרושים מתנדבים לעזרה למשפחות נזקקות בשמירה על
ילדים ,סידור בבית ועוד .ההתנדבות היא דרך מחלקת הרווחה.
מלכה שטרנברג oskehila@efrat.muni.il ,054-4961874
מועדוניות :המועדוניות פועלות לאחר תום הלימודים .תפקיד המועדונית לתת
בית חם ואוהב .במסגרת פעילות המועדונית השוטפת מתקיימות חונכויות
ופעילויות אישיות וקבוצתיות לילדים בכיתות א'-ג' ,ד'-ו' וז'-ח' בנות.
מלכה שטרנברג oskehila@efrat.muni.il ,054-4961874

קשר בין דורי

מרכז יום (לאנשים עם ירידה קוגנטיבית) :מרכז היום פועל בימים א-ה
בשעות הבוקר בשכונת הרימון .המועדון מיועד לוותיקים עם ירידה בתפקוד
הקוגניטיבי (דמנציה ,אלצהיימר וכד') ומחפש מתנדבים לעזרה טכנית /פעילות
קבועה /הפעלות חד פעמיות (משחק משותף ,מוזיקה והרקדה ,וכד')
עדינה הבר mercazyom.efrat@gmail.com ,054-4993510
מועדון ותיקים :המועדון פועל בימים ב'-ד' בין השעות  9:30-13:30בשכונת הרימון.
המועדון מקיים פעילויות חברתיות שונות ,מוזיקה התעמלות ויצירה לוותיקים
בתפקוד גבוה ומחפש מתנדבים לעזרה טכנית /פעילות קבועה /הפעלות חד
פעמיות (משחק משותף ,מוזיקה והרקדה ,וכד') .דליה אורלב 050-7449867
של"מ בחינוך :סיוע לימודי לתלמידי בתי הספר באפרת במסגרת שעות
הלימודים .עזרה פרטנית /קבוצתית בהתאם ליכולות ,לידע ולתחומי העניין
שלך .אין צורך בניסיון קודם בחינוך .חגית הומינר 052-8625442
זה"ב בגן :רוצה להיות סבא או סבתא בגן? מחפשים מתנדבים לפעילות קבועה
בגני הילדים באפרת .אין צורך בניסיון קודם בחינוך .חגית הומינר 052-8625442

חסד וגמ"חים

מחסן בגדים :במחסן הבגדים יש מגוון רחב של סוגי בגדים .ההתנדבות
כוללת מיון ,קיפול ,סידור הבגדים ועזרה ללקוחות .המחסן נמצא במרכז החסד 'יד
ביד' (צמוד למתנ"ס) החנות פועלת בימים ג' וד' אחה"צ .אילנה אדמס 050-8252235
פנינת החסד :פנינת החסד היא גמ''ח לכלי בית .ההתנדבות כוללת סדר ומיון
במוצרים המגיעים לגמ''ח .פנינת החסד נמצאת במרכז החסד 'יד ביד' ופתוחה
ביום ג'  .17:00-19:00דבורה 054-5421143
אצל נריסה  -חנות יד  :2חנות יד שניה לבגדים במצב מצוין .ההתנדבות כוללת
מיון ,קיפול וסידור הבגדים .החנות נמצאת בשכונת הזית .טובי 054-7530942
בקבוקי חסד :אנו אוספים בקבוקים למחזור תמורת פיקדון ,כל ההכנסות
 36למטרות צדקה" .בקבוקי חסד" ישמחו לסיוע ועזרה בספירה ומיון של בקבוקי

התנדבות
פיקדון מכלובים ברחבי אפרת .ניתן להתנדב בימי ראשון בשעה  18:00וימי
שלישי בשעה  .18:00דליה רז 052-3659216
יד שרה :יד שרה הינו ארגון התנדבותי שעוזר לחולים מוגבלים וקשישים להישאר
בביתם .שרות הדגל הוא השאלת ציוד רפואי החל ממיטות בית חולים ,מכשירים
שונים ,חמצן ועד הליכון .ביד שרה קיימים שירותים נוספים :מוקד מצוקה ,יעוץ
משפטי לקשיש ,מרפאות שיניים גריאטריות ,שיקומון ועוד .המתנדבים ביד
שרה יסייעו בהפעלת המקום ,בארגון הציוד ובדיקתו .פיני רבינוביץ' 02-9931356
גמ"ח מזון :איסוף מוצרי מזון למשפחות נזקקות .יש לאסוף מוצרים סגורים .את
המוצרים יש להעביר לגמ"ח המזון שנמצא במרכז החסד יד ביד .פעם בשבוע
מחלקים חבילות מזון ,ארגזים עם מוצרים יבשים ומבושלים ,פירות ירקות,
מקבלים מקייטרינגים .ההתנדבות בימי חמישי ,שעה וחצי בשבוע ,החבילות
נארזות ונאספות על ידי נהגים לחלוקה .לינדה 054-7242132

פרויקטים קהילתיים

ספרייה :הספרייה משרתת את כל תושבי אפרת ,גוש עציון והסביבה.
בנוסף להשאלת הספרים מתקיימים בספרייה אירועי תרבות ,פרויקטים
התנדבותיים לקהילה .בספרייה אנו זקוקים למתנדבים רבים ונתאים לכל
מתנדב את התפקיד המתאים לו .שולמית מרסיאנו 054-3482489
חווה חקלאית :מטרות החווה כוללות את חיבור הילד עם סביבתו ,פיתוח רגישות
ושמירה על הסביבה ,עידוד סקרנות וחקירה והעמקה במושגים חקלאיים וכן
מימוש מיומנויות של גידולי צמחים ,בגינה ובשדה .תלמידים מגיעים לחווה
לשעתיים בכל שבוע .בחווה ניתן להגיע להתנדבות קבוצתית חד פעמית או
להתנדבות אישית קבועה ולהשתלב בכל אחד מתחומי העשייה בחווה :עבודה
עם תלמידים צעירים ,סיוע בעבודת המשק או פיתוח פרויקטים ייחודיים.
יעקב וגליין chavatefrat@gmail.com ,054-2510121
תן כבוד :פרויקט הנותן מענה לאזרחים וותיקים בביקור שבועי להפגת הבדידות
ולמעקב רפואי בסיסי .רפאל פאךraphaelp@israelrescue.org 052-6897624 -
סיירת הורים :מתנדבים המסיירים במקומות בילוי של בני הנוער באפרת
נפגשים עם בני הנוער מהווים עבורם אוזן קשבת ,מעודדים ומזהירים מסכנות
הרחוב ,הסיירת מכפלת כוח לגורמי המניעה ,הפיקוח והביטחון ביישוב.
ההתנדבות בשעות הלילה ,בדגש על סופי שבוע .הדסה יבלוצ'ניק 052-3994512
חסד אחד :הרשמה למאגר מתנדבים להתנדבויות חד פעמיות במגוון תחומים.
לאחר ההרשמה תקבל מייל במידה ויהיה צורך בתחום אליו נרשמת.
אילנה justonechesed.org 052-5690248
קהילה אחת  :One Villageמטרת הפרויקט היא לעזור לנשים לאחר לידה,
אימהות טריות ואימהות לילדים קטנים שמרגישות שהן לבד או הולכות לאיבוד.
המתנדבים יסייעו בארוחות ,עזרה במטלות יומיומיות ,שמירה על הילדים שיוכלו
לנוח ועוד .בואו ניצור תחושה של ערבות הדדית ,מקום בו נוכל להושיט יד אחד/ת
לשני/ה .מעוניינים להצטרף למאגר המתנדבים? פנו רחל פירסון 0542045574

קליטת עלייה

קפה הפוך :הזדמנות לשפר את האנגלית שלך ולעזור לעולה חדש לשפר
את העברית שלו .מוזמן להצטרף ולקבוע שעה שבועית לשיחה משולבת של
עברית ואנגלית .אליסה alissa@efrat.muni.il 02-9939336
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המחלקה
לשירותים
חברתיים

אפרת

מתאהבים מחדש בזוגיות,
בהורות ,בילדים שלנו.

משקיעים בדבר הכי חשוב!

שמים את המשפחה
במרכז

המשפחה שלכם היא הדבר היקר ביותר
שבניתם אי פעם.
מגיע לכם להינות ממנה.
לכולנו יש אתגרים...
מוזמנים להגיע למרכז למשפחה.
כאן אצלנו באפרת!
המרכז נותן מענה טיפולי איכותי ומקצועי
במגוון רחב של נושאים והתמודדויות בתא המשפחתי:
טיפול בהורות
טיפול זוגי
טיפול משפחתי /דיאדי
יחידות טיפול לנפגעי תקיפה מינית
טיפול בלהט"ב
טיפול בהתמכרויות
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לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות למחלקה לשרותים
חברתיים 02-9939370 :מיילRevaha@efrat.muni.il :

משרד הבריאות
משרד העבודה והרווחה
משרד החינוך

טיפול אישי ,משפחתי וקבוצתי
מתמודדים עם קושי
או חרדה על רקע בטחוני
טיפול ממוקד לילדים ,נוער ומבוגרים

ללא עלות  -סודיות מובטחת
מענה טלפוני בין השעות 8:30-15:30

02-9939378

או במיילmhetzion1@itc-office.org.il :
מרכז חוסן עציון פועל עם רשויות אפרת ,ביתר וגוש עציון
לחיזוק החוסן הקהילתי ,על רקע ההתמודדות עם המצב הביטחוני:
קידום החוסן ,הערכות לחירום ומתן טיפול נפשי
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תמונות" :סיפור מקומי" ארכיון עירוני אפרת ,אוסף ינון אחימן

