
”ים של חברים“
בכותר פיס

צילום למתחילים -
המכון לאומנויות

חוג אומנות -
המכון לאומנויות

חוג בוצ‘ה -
גאולים

חוג אומנות -
הבונים

נוער 18 - 14
בוגרים 25 - 18

ד

ב

א

ב

המכון לאומנויותכיתות א ומעלה רב נכותי

מרכז קהילתי הבונים

מרכז קהילתי גאולים

מרכז קהילתי גורדון

המכון לאומנויות

מרכז קהילתי כותר פיס

מגיל 21 נכותי פיזי

כיתות א ומעלה רב נכותי

17:00 - 18:00

לפרטים - שלומי18:45 - 16:45
0527856354

16:30 - 17:30

19:00 - 18:00ד

כיתות א ומעלה רב נכותי

מקהלה צעירה -
גאולים

בישול ואפייה - 
גורדון

כיתות ד ומעלה רב נכותי

19:30 - 18:00גילאי 20 - 16 רב נכותי

ב

כדורגל משולב -
בית צדיק

קבוצת הליכה - 
כותר פיס

משולב לילדים רב נכותי

הורה + ילד רב נכותי
תפקודים נמוכים בינוניים

18:00 - 19:30

ב

19:00 - 18:00ד ספורט -
בית צדיק 

פיתוח מיומנויות 
חברתיות

רב נכותי, תפקודים
נמוכים בינוניים

המרכז לגיל הרךגיל הרך

ספורט התפתחותי-
המרכז לגיל הרך

קפוארה -
המרכז לגיל הרך

הכנה לכיתה א -
המרכז לגיל הרך

גל הרך

לפרטים נוספים : מורן דודגר רכזת א. מיוחדות 050-570661

מרכז קהילתי בית צדיק

מרכז קהילתי כותר פיס

מרכז קהילתי בית צדיק

המרכז לגיל הרך

המרכז לגיל הרך

המרכז לגיל הרך



” מועדון חברתי “

מיועד למשפחות המוכרות ברווחה
לפרטים מרכז קהילתי כותר פיס.

” מסגרת שיקום “

מיועד למשפחות המוכרות ברווחה

מתקיים בכותר הפיס - בי“ס הראל.
מיועד לילדים - רב נכותי, מסגרת חברתית 

הנותנת מענה חברתי בימים א-ה בשעות 
17:00 - 12:30. כולל חגים, הנחיה קבוצתית 

ותכנית התנהגות.  ” ילדי האור “

מיועד למשפחות המוכרות ברווחה

מתקיים בכותר הפיס. מיועד לילדים ונוער 
המתמודדים עם לקות ראיה. המסגרת נותנת

מענה חברתי ביום ה בשעה 19:00 - 16:00
כולל חוגים, הנחיה קבוצתית ותכנית התנהגות.

” ים של חברים “

מיועד למשפחות המוכרות ברווחה

קבוצות חברתיות של כישורים חברתיים
ולמידה של מיומנויות חברתיות.

” קשת בענן “
מתקיים במרכז קהילתי גורדון.

מיועד לבוגרים ( הנמכה קוגנטיבית ). קבוצות
הנחייה בנושאי כישורי חיים וחברה, הנאה, 

יציאות קבוצתיות ועוד. ימים ב, ד בשעות
17:00 - 21:00          

לפרטים מרכז קהילתי כותר פיס.

” כנפיים של קרמבו “
תנועת נוער לבני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים.

במסגרת פעילות התנועה מתקיימות פעילויות  
חווייתיות וחינוכיות. הפעילות מתקיימת בימי שני 

כל שבוע בשעות אחר  הצהריים
לנוער מכיתות ז'-י''ב

לפרטים מרכז קהילתי כותר פיס.

לפרטים מרכז קהילתי כותר פיס.

לפרטים מרכז קהילתי גורדון.


