
 תש"פהעשייה הייחודית 

 תיכון תלמה ילין
 

 .יום אימוץ כלבים בשיתוף פעולה עם צער בעלי חיים, הפנינג לקהילה בעיר גבעתיים ולחובבי הזנבות 

 .שילבנו אימוץ עם  פעילויות יצירה והנאה  לילדים, דוכני עוגות
 .שוק ירקות , פירות ודבש מיישובי עוטף עזהכמו כן היה 

 

 הפנינג לילדי בתי אומנה. 

 .פרויקט חונכות " מעבר לקשת", עם מועדוניות בסיכון מפרדס כץ 
 פירוט והרחבה למטה. פליים", פסטיבל עשייה חברתית בתקופת פסטיבל האומנויות."פסטיבל כ

 .תערוכה כיתת הגמלאים בבית הראשונים 

  תיעוד סיפור אישי בסרטון, מופעים והפעלה פרויקטים בין דוריים בבתי אבות ובמרכז יום לקשיש (

 בתנועה(

 :תלמידי אומנות וקולנוע שכבת י"א בתערוכת קבע בנושא  שיתופי פעולה בין כיתת הגמלאים ותלמידים

 . בבית החולים לילדים תל השומרויצירת סרטון הדרכה  כבשים,
" להחזיק במכחול תערוכת ציורים בבית הראשונים לכבוד חודש הגמלאים בעיר גבעתיים.  וגמלאי הכיתה יצר

 ".זה כמו חלום

 התלמידים פירגנו להם בהכנת הקירות לתערוכה, בכרזות ובנגינה בפתיחה החגיגית.

 
 :מיזמים וירטואלים בעת מגיפת הקורונה 5
 

  ,"עם  כמה פעמים בשבוע מפורים ועד סוף יוני תלמידים היו בקשר טלפוני עם גמלאים" עידוד בבידוד (
 .(והעיר גבעתיים גמלאי כיתת הגמלאים וגמלאים ממשען גבעתיים

 'ג' בבה"ס אלון בגבעתיים-חונכות לילדים בכיתות ב. 

  בה"ס.אתר ובבאינסטגרם העירוני התפרסמו קצרים, לילדים ונוער. הסרטונים  פעילויות יצירת סרטונים 

  של כיתת הגמלאים, ליום העצמאות.תערוכה וירטואלית 

 .ארוחת בוקר וירטואלית לכיתת הגמלאים 

 סטיבל כפליים""פ  
 האומנויותפסטיבל לקהילה אשר פעל במקביל לפסטיבל   

 

 סדנאות תיאטרון בבתי ספר יסודיים  

  פעילות תנועה עם גמלאים ומחול בבית אבות ומופע לכלל כיתות הגמלאים בגבעתיים ובתי האבות

 בעיר.

 .פעילות מוסיקלית בערב התרמה לחקר הסרטן 

 .מפגשים ותיעוד סיפור אישי בסרטון, של גמלאים ממרכז יום לקשיש 

 .מפגשי תלמידים עם ילדי פנימייה ויצירת סרטי בר מצווה 

 דורי בבתי אבות ובמרכז יום לקשיש. -מופעים מוסיקליים ושיח בין 

  פרויקט מתמשך  -נוער בגבעתיים, בוויצו ובגני השעשועיםציור במרחב הציבורי: במרכז חדש ליזמות

 לאורך השנה.

 .בוקר הרכבי ג'אז לקהילת חובבי הג'אז  ולקהילת בה"ס 

  תערוכת קבע של כבשים בבית חולים לילדים בתל השומר, פעילות משותפת לתלמידי אומנות וכיתת

 הגמלאים של בה"ס.

 2וך בית חולים אסף הרופא, פעילויות מוסיקליות בבה"ס " אסיף" הפועל בת 

) פעילות שהתחלנו אשתקד, השנה כל המגמה פעלה שם באופן מאוד משמעותי ובעקבות כך תלמידים 

 עוד מפגשים במהלך השנה. התקיימוביקשו לצאת לפרויקטים עצמאיים בפסטיבל.( 


