קורונה  TIMEפעילות מקוונת לנוער רמת גן
מחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים
ראשון

שני

שלישי

רביעי

שישי

חמישי

מחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים -בכל יום בשעה " 11:00האתגר היומי" באינסטגרם ובטיקטוק
בני עקיבא מרום נווה בנות
 11:00חידה בנושא המצווה
השבועית
בני עקיבא עמידר
 12:00אתגר באינסטגרם
הנוער העובד והלומד
 12:00אתגר ווטסאפ

בוקר

צהריים

מועצת הנוער
העירונית
 14:00מידע כללי,
שאלות ,חידונים
ומשחקים
באינסטגרם

בני עקיבא רוקח
 18:00חניכי י
ווטסאפ

ערב

בני עקיבא מרום נווה בנות
 11:00חידה בנושא המצווה השבועית

הנוער העובד והלומד
 12:00אתגר ווטסאפ
בני עקיבא מרום נווה בנים
 12:00חידה בווטסאפ

מועצת הנוער
העירונית
 13:00מידע כללי,
שאלות ,חידונים
ומשחקים
באינסטגרם

בני עקיבא מרום נווה בנים
 12:00חידה בווטסאפ

הנוער העובד והלומד
 16:00חניכי ד-ח zoom

הנוער העובד והלומד
 15:00חניכי ט zoom
 16:00חניכי ד-ז zoom
בני עקיבא רוקח
 15:00חניכי ז ווטסאפ
צופי ירדן
 15:30חניכי ד-ט
בני עקיבא מרום נווה בנים
 16:00חניכי ד-ט בתיאום עם
המדריכים

הנוער העובד והלומד
 15:00חניכי ו-ז  ,ט zoom
 16:00חניכי יא zoom
בני עקיבא מרום נווה בנים
 15:00חניכי ד-ט בתיאום עם
המדריכים

הנוער העובד והלומד
 15:00חניכי ט zoom
צופי ירדן
 15:30חניכי ד-ט

הנוער העובד
והלומד
 14:00קבלת שבת
zoom
צופי רמת חן
 15:00חניכי
ד-ט
צופי רמת גן
 15:30חניכי
ד-ט

הנוער העובד והלומד
 18:00חניכי יא ואולפן נוער
לעולים לשיפור העברית
zoom
בני עקיבא רמת חן
 17:00חניכי ז בנים בווטסאפ

צופי אפעל ,ירקון  ,רמת חן,
רמת גן
 17:00חניכי ד-ט
צופי עלית
חניכי ד-ט בתיאום עם
המדריכים
מכבי צעיר
 17:00חניכי ד-ט בתיאום
המדריכים
בני עקיבא עמידר
 20:30חניכי ד-ט zoom

הנוער העובד והלומד
 17:00חניכי ח zoom
בני עקיבא עמידר
 18:45חניכות ז בנות zoom
בני עקיבא רוקח
 19:15חניכי ח ווטסאפ
בני עקיבא סניף רמת חן
 18:00חניכות ח בווטסאפ
 19:00חניכי ח בנים וחינוך מיוחד
בווטסאפ
 20:00חניכות ט בווטסאפ
בני עקיבא מרום נווה בנות
 19:00חניכות ח בווטסאפ

הנוער העובד והלומד
 17:00סדנאות ספורט
 18:00אולפן נוער לעולים לשיפור
העברית
צופי אפעל וירקון
 17:00חניכי ד-ט
מכבי צעיר
 17:30חניכי ד-ט בתיאום עם
המדריכים
בני עקיבא מרום נווה בנות
 19:00חניכות י בווטסאפ

צופי עלית
חניכי ד-ט בתיאום
עם המדריכים

ניתן לקבל פרטים נוספים אצל רכזי תנועות הנוער לגבי פעילות לשכבות הצעירות

פעילות יומית נוספת קבועה ולינקים
מחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים -בשעה  11:00יתפרסם "האתגר היומי" בטיקטוק ובאינסטגרם.

מחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים -אינסטגרם ,טיקטוק

צופי אפעל" -ההמלצה היומית" ,חידה יומית ,לייבים ועוד.

מועצת הנוער העירונית -אינסטגרם  ,פייסבוק

צופי ירקון -בשעה " 9:00הרשימה היומית" ורשימת הפעלות לבית .פעילות יומית תתפרסם

צופי אפעל -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי

באינסטגרם.

צופי ירקון -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי

צופי רמת חן -בתחילת יום ובסופו יתפרסם לו"ז יומי באינסטגרם :חידה יומית ,משימה יומית ,זמני

צופי רמת חן -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי

צופיות ,זמני בישול. just dance ,
צופי רמת גן -פעילויות לכל גדוד דרך המדריכים ודרך האינסטגרמים הגדודיים אתגרים בטיקטוק.
צופי עלית 3 -פעילויות אינסטגרם ביום :חידה יומית ,לייב/שאלות תשובות עם נציג מהשכב"ג ואתגר
קבוצתי/גדודי.
צופי ירדן -בשעה  14:00יתפרסם "הנושא היומי" ,חידונים  ,אתגרים  ,אימונים וירטואליים באינסטגרם.
צופי שקמה -זמני צופיות ומשימות שונות לחניכים באינסטגרם .פעולות קבוצתיות מקוונות בתיאום
עם המדריך.
צופי רעים -לו"ז פתוח באינסטגרם ובטיקטוק :אתגרים ,תחרויות ,זמני צופיות ועוד .פעולות קבוצתיות
מקוונות בתיאום עם המדריך.
כנפיים של קרמבו -פעילויות בעמודי האינסטגרם.
מכבי צעיר -הפעלות יומיות באינסטגרם.

הנוער העובד הלומד -בימים א-ה בשעה  14:00שידור לייב בערוץ היוטיוב של התנועה.
בני עקיבא -בשעה  16:00יעלה לימוד קצר עם חידה ,שקשורה להלכות פסח בפייסבוק התנועתי.
בשעה  21:00לימוד וחיזוק התורה בפייסבוק התנועתי .פעילות לקבוצות :משימות ,יומיות ,חידות
ואתגרים יתפרסמו במהלך היום גם באינסטגרם.
בני עקיבא עמידר -ימים א-ה לימוד בשעה  09:45חניכי ט בנים 11:00 ,חניכי ח ,שעה  18:30חניכות ט.
בני עקיבא רוקח 11:00 -משימה יומית.

בני עקיבא רמת חן 12:00 -אתגר בווטסאפ  16:00משימה סניפית בווטסאפ.

טל' מחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים03-6753643 :

צופי רמת גן -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי
צופי עלית -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי
צופי ירדן -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי
צופי שקמה -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי
צופי רעים -אינסטגרם  ,פייסבוק שבטי
כנפיים של קרמבו -סניף צפון ,סניף דרום
מכבי צעיר -סניף רמת גן  ,עומר 054-6792011
הנוער העובד והלומד -סניף רמת גן  ,איתי 054-7693013
בני עקיבא -פייסבוק תנועתי ,אינסטגרם תנועתי ,סניף עמידר
צילום :אילן ספרא

