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אתר אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות  לפרטים נוספים ראו את 

 תיאור הפעילות

 מסגרת למפגשים קבועים בין ילדים לפנסיונרים בעלי תחביבים סביב עשייה משותפת בלתי-פורמלית

 במרחב ייעודי בגן או בית הספר

 היערכות לפעילות

 איתור ויצירת קשר עם תחביבאים*, בעזרת פרסום מקומי באזור בשיתוף עם הילדים (לוח1.

 מודעות, עיתון מקומי, סרטונים).

  ראיון אישי עם כל תחביבאי (ראו דף ראיון מצורף)2.

 מפגש הדרכה משותף של כל התחביבאים עם הצוות בו  התחביבאים מכירים את מרחב3.

 הגן וכן נעשה בו תאום ציפיות – מה צרכי התחביבאים ומה צרכי הגן, חשיבות ההגעה

  הרציפה, אופן ניהול המפגשים וכו'.

 *תחביבאי/ת -- פנסיונר/ית בעל/ת תחביב

 חשיפה לתחביבאים בגן / בכיתה

 מפגשי חשיפה של התחביבאים עם ילדים בתדירות של פעמיים בשבוע, בימים קבועים1.

  ובשעות קבועות בו מוצגים התחביבים השונים אשר יופיעו במפגשים.

 הכנת קבלת פנים לתחביבאים: כסאות מתאימים, שלט, פרח, ציור…2.

 שיח עם הילדים בעקבות ימי החשיפה של התחביבאים על הקשר עם התחביבאים, על3.

  אופן ניהול הפעילות ומהלכה.

 חלוקת הילדים להתנסות בתחביבים – כל ילד בוחר את סדר ההתנסות שלו בכל4.

 תחביבים (במתכונת של 'טעימות').

 הערה חשובה: היו מודעים ורגישים לעובדה שיש ילדים שחוששים מאנשים שאינם מכירים.

 בהתאם לכך יש לערוך תיווך, הדרגתיות והתאמות דיפרנציאלית בחשיפת הילדים לתחביבאים.
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 אפשרו לילדים לפעול בהתאם למרחב הנוחות שלהם, כלומר ממרחקים שונים ובפרקי זמן שונים,

 עד שיתחזקו החיבור והקשר עם המתנדבים.

  מהלך המפגשים

 יצירת מערכת שעות לתחביביה (מי מגיע ומתי),ארגון מרחב וחומרים לכל תחביבאי על פי1.

 התחביב שלו.

 הילדים יכינו קבלת פנים לתחביבאים לקראת בואם (שלט, משקה חם, כיסא מתאים, ציור,2.

 פרח).

 התחביבאים פועלים ועובדים בגן/ בכיתה בנושא התחביבים שלהם ולידם ילדים יכולים3.

 לפעול עם חומרים דומים ובהשראתם. לעיתים התחביבאים מקיימים פעילות מונחת עם

 קבוצה של ילדים שבחרו לפעול עם התחביבאים בנושא תחביביהם.

 עליית מדרגה — ילד מומחה

 ילדים שכבר הפכו ל״מומחים״ של התחביבאי, מוזמנים לשבת ליד התחביבאי ולעזור לו להסביר

 לילדים אחרים (מדובר על ילדים קבועים אשר יושבים עם התחבאי לאורך זמן). בהמשך, אותם

  ילדים יכולים לפתוח סדנת תחביבים משל עצמם ולהפעיל את חבריהם.

 משוב בעקבות הפעילות

 שיח הפקת תובנות ולקחים של הגננת עם כל תחביבאי בתום המפגש הבא.1.

 שיח עם הילדים בעקבות הפעילות בתחביביה (סביב הבחירה, הפעילות, העבודה עם2.

 התחביבאי).

 טיפים
 חשוב שצוות הגן ישקיע בתקשורת קבועה עם התחביבאים בין המפגשים בגן / בכיתה,●

 למען העמקת קשר עם התחביבאים  — לשמוע על עולמם, משפחתם וכדומה.

  לטובת פיתוח והעמקת הקשר בין הילדים לבין התחביבאים, מומלץ לפתח סדנאות●

 במהלך השנה בהן הילדים יכינו לתחביבאים ״שלהם״ מחווה אישית (תכנון חגיגת ימי

 הולדת בגן, הזמנות לאירועים חשובים בגן, ביקורי בית, וברכות לאירועים שונים — איחולי

 החלמה, הולדת נכד.ה ועוד) להתקשר ולשאול לשלומם.

 במהלך השנה ניתן לערוך פרוייקט משותף של הילדים והתחביבאי לטובת הקהילה (אירוע●

 קהילתי, מיצג בישוב, הכנת סרטון וכדומה).


