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 אשכול מרכז דן
 הפעילות המועדון  

 יפו
 

 .הנפגשים  פעם בשבוע, מכל הדתות, חברים 11מועדון קטן המונה 
קיבלו את מגן הסובלנות על  , דסוקיחברי המועדון אבו חסן ומוחמד אל 

 .פעילותם המבורכת לקירוב לבבות בין כל הדתות ביפו
 

 .הוענקו פרסים במסגרת המועדון האורתודוקסי
 

במסגרת פרויקט  ' ילקוטים לתלמידי כיתות א 30בתחילת השנה תרמו 
 ".'שלום כתה א"
 

חברי המועדון מסייעים ומטפלים במשפחות של ילדים המגיעים לניתוחי  
 ".הצל ליבו של ילד"לב בבית חולים וולפסון במסגרת פרויקט 

 
 .וקיום תחרויות, בסמרטפוןלימוד ילדים לצלם 

 
לקהילה ולמועדוני  , נותנת הרצאות בתחום הפסיכיאטריה נאסרין

 .רוטרי
 

 .חלק מהחברים משתתפים בכנסים ובהרצאות אשכוליות
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 רמת אביב
 

, חברי המועדון מטפלים בקשישים בנוה אליעזר
ממנים להם תשלום עבור אוטובוס , נותנים הרצאות

 .להסעה לכותל
 

המועדון נמצא בקשר עם מכללת  -קרן מלגות 
מלגות לסטודנטים   15 -והוא מחלק כ אפקה

 .₪ 3000כל מלגה בסך  .  הלומדים במכללה
 

כל סטודנט מתחייב לתרום שעות למען הקהילה   
 . בעבור קבלת המלגה

 
הצל ליבו של "חברי המועדון ממשיכים בפרויקט 

 ".ילד
 

חברי המועדון משתתפים בהרצאות אשכוליות 
 .ומופיעים בכנסים
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 אביב יפו-תל
 

שהשתתפה  , המועדון אירח משלחת רופאים מקניה
 .גם בכנס הבריאות בחולון

 
 .ל"המועדון מארח אורחים מהארץ ומחו

 
 .המועדון מקיים הרצאות כל שבוע

 
לתלמידי  " הנואם הצעיר רוטרי"השתתף בפרויקט 

 .בתי הספר היסודיים
 

 .  חברים חדשים  6המועדון גייס 
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 חולון
 

אשר נפגשים כל שבוע ואף מקיימים  , חברים 24מועדון חולון מונה 
 .אליהן מוזמנים חברי האשכול, הרצאות מעניינות

למועדון . חברים מבוגרים 3חברים חדשים ועזבו  2השנה נוספו למועדון 
 .שיקבל את הסיכה בטקס חילופי הנשיאים, מועמד חדש

בתל נוף  , ביפו העתיקה, במכון הוולקני: חברי המועדון ערכו סיורים 
 .ובחצרים

וקיים את  , "הנואם הצעיר רוטרי"המועדון השתתף השנה בפרויקט 
 .שבסיומו נערך טקס בנוכחות סגן ראש העיר, (גישורוטרי)פרויקט הגישור 

 .  ₪ 300.-אשר כל אחד מהם מקבל , תלמידים 25 -פרויקט מחויבות ל
תמורת המלגה . המועדון מחלק מלגות לסטודנטים מדי שנה –מלגות 

 .שעות לקהילה 25מתחייבים הסטודנטים לתרום 
 75,000סך כל המלגות שחולקו . העיריה שותפה אף היא למימון המלגות

₪ 50% . 
 .מסיבות וטיולים, המועדון מגובש וחברי המועדון מקיימים  הרצאות 
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 ראשון לציון
 

 .מועמדים חדשים לחברות 2למועדון  . חברים 17המועדון מונה 
 .ו בשבט "וחגג יחד איתם מסיבת ט" אנוש"המועדון מאמץ את 

ועוזרים " אנוש"חברים ב 3בכל יום ראשון בבוקר מתייצבים 
 .   למתמודדים ליצור עבודות יד הנמכרות

 
מסייעים להם  . חיילים בודדים 20 -חברי המועדון מסייעים ומלווים כ

 .עבודה ורישום ללימודים, רהיטים, במציאת דירה
משה מורן התנדב להעביר ציוד ביתי כבד לחיילים באמצעות רכב 

 . שברשותו

 .מתורמים לחיילים בודדים ₪ 1000.-בתקציב המועדון 
  

 .  חברי המועדון עוזרים לתלמידי בית ספר ויתקין בנושא כישורי חיים
 .תלמידים הוצאו ליום כיף 20

 

 .החברים משתתפים בכנסים ובהרצאות אשכוליות
    
 .מחברי המועדון משתתפים בוועידה השנתית  8
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 גבעתיים
 

י המועדון לפני  "שהוקם ע, יד שרה -פרויקט הדגל של המועדון 
 .י החברים עד עתה"שנים ומופעל ע 10

 
ואף  , השתתפו בתחרויות הנואם הצעיר לכל שכבות הגיל

 .ארחו את התחרות האשכולית
 
 .כ מקיימים את פרויקט זהירות בדרכים"כ
 

לכל תלמיד לרכישת ציוד   ₪ 120' תרמו לתלמידי כיתות א
 .לבית הספר

 
והחתימו תושבים על  , השתתפו ביום המעשים והטובים

 .כרטיסי אדי
 

 .החברים משתתפים בהרצאות אשכוליות ובכנסים
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 בית דגן
 

 .חברים 26מונה , חברתי עם עשיה גדולה לקהילה, מועדון מגובש
שלום  . "גישור לבית ספר יסודי בישוב: השנה קיים מספר פרויקטים כמו

תרומת ציוד  . הרווחה מומלצי, תלמידים 25 -ל ₪ 125חולקו  -" 'כתה א
 .לחדר תרפיה בבית ספר שדות

 

התקיימו מספר פעילויות במספר  –" יום המעשים הטובים"במסגרת 
החתמה על  . מנות דם 30 -תרומת כ, מדידות סוכר, מדידת לחץ דם: ימים

 .כרטיסי אדי
 

פורים חלוקת מתנות , מסיבות בחנוכה)אימוץ מועדון הקשישים בישוב 
 .בקבוקי יין לקשישים מרותקים 130בפסח חולקו (. בחגים

 
  .חיילים מתגייסים מהישוב 130 -שי ל
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 אשכול מרכז דן
  

 הפעילות המועדון

 בית דגן
 

סיור בשכונת : ביקורים במפעלים ובאתרים, במסגרת אפיק המקצוע
,  התחנה המטאורולוגית בבית דגן, רמלה וטעימות בשוק, יפו - מי'עג

ביקור בבית , עוטף עזה, נתיב העשרה וההתיישבות בנגב המערבי
 . כנסת העדה הקראית

ובכנסים שעורך  , רוב חברי המועדון משתתפים בהרצאות אשכוליות
 .   מהחברים ישתתפו בוועידה השנתית 10-האזור ו

 
המועדון מקיים מזה מספר שנים את פרויקט בר  –חגיגת בר מצוה 

 .המצווה לתלמידים המוכרים למחלקה לשירותים חברתיים
  .תלמידים עם הורה מלווה בחגיגה 10השנה השתתפו 

 
בתי ספר ,ס "המתנ, המועדון  נמצא בקשר עם המועצה המקומית 

 .ותנועות הנוער בישוב


