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 –אורחים ומתארחים 

 ישנם ילדים שבמשך שנה שלמה לא פגשו חברים אחה"צ !הידעת ?!  

חברים,    למה?!  להזמין  פנאי  היה  לא  להורים  כי  אותם,  הזמינו  לא  יכולת  כי  אין  כי 

 לא חסר.  ) אמיתיים או לא( תירוצים ועוד. כלכלית/חברתית/רגשית

 לי, מאוד! !    כואב הלב אבל 

, או בשמו ומתארחים" "אורחים ולכן , הפעם ... בחרתי להציע לכם פרוייקט אירוח

 "בית פתוח".  -הנוסף

 

 

 

הכוונה שמספר פעמים בשנה נפגשת קבוצת חברים כל  מה זה  "פרוייקט אירוח"?

 ר.חפעם בבית א

כמובן  ועד כיתה יב' ) האמינו לי גם הגדולים ישמחו לכך, אך  3מגיל  למי זה מתאים ? 

 שיש להתאים את אופי המפגש בהתאם לגיל . ישנם דוגמאות בנספחים(

 מספר דרכים : נםיש  ואיך בוחרים את הקבוצות ?

 . איש החינוך בוחר את הקבוצות בהתאם לשיקולים שלו. 1 

ות בכיתה עורכים הגרלה ) מצ"ב נספח לפתקי הגרלה ( ולפי זה נקבע –. הגרלה 2

 הקבוצות.

 . )ראה הסבר בהמשך(בוחרים קבוצת לפי בנים בנות  -. לפי מגדר3

 אפשרויות בחירה לפי ראות עיניכם. ועוד

  -4ילדים. זאת אומרת, שבשנה יהיו  5 -ל 4בכל קבוצה ישנם בין  מי הבית המארח? 

 יים( וכך יוצא שכל בית מארח פעם אחת.מפגשים ) כל חודש 5
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   !מה שהמארח רוצה ומה עושים כשמגיעים לבית המארח?

יצירה, סרט+ פופקורן, משחק כדורגל במגרש השכונתי, משחקי קופסא, איפור  

 תוכן המפגש זה לא העיקר אלא עצם ההתכנסות  יש להסביר להוריםותסרוקות וכו'.  

של הילדים בבית של חבר אחה"צ והשהות המשותפת. רעיונות לפעילויות משותפות  

 מצורפות בנספח. 

בערך לכל מגדר  8מכיתה ג' אני ממליצה להפריד לקבוצות מגדר, החל מגיל *

 תחומי עניין ושיח מעט שונים . 

 ?  אז איך נארגן את הכל

  ! רפים יש הכלבנספחים המצו

 הדפיסו והתחילו לעבוד... הנספחים מסודרים לפי שלבים.

יקט זה דבר חשוב , בחרתם להפעילו במסגרת  ראיתם בפרוו במידה חשוב חשוב !!!

 שלכם ממליצה לנהוג כך :

 שתפו את ההורים באסיפת ההורים הראשונה.   .1

 קבעו תאריכים מבעוד מועד, שההורים ישריינו ביומנים.  .2

לא חסר לכם עבודה(  )והאחריות לכך ! קחו עליכם את תכנון המפגשים יאל ת .3

ן מעבר  הצעתם את העניין כרעיון ולא כחובה,  ולכהסבירו כי אתם 

אני ממליצה להעביר את האחריות לוועד  להתארגנות הראשונית והעזרה 

 לכתב אותם בקובץ זה, וכאן כל ההסברים הנדרשים(. ) אפשר  הגן/ הכיתה

 

 רוצים עוד פעילויות חברתיות?

 בקרו אותי באתר "המרכז החברתי"

hevrati.co.il-www.m 

 הצטרפו אליי לקבוצת הפייסבוק

 "ילדים אוהבים חברים" 

 גם לווטסאפ אפשר להצטרף 

 ילדים אוהבים חברים   -ווטסאפ

 רוצים ללמד חברתיות?

 החנות   -המרכז החברתימוזמנים 

http://www.m-hevrati.co.il/
http://www.m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976/
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD
https://www.m-hevrati.co.il/sto.html
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 פתקי הגרלה   -1נספח  

גזרו את הפתקיות,  ערבבו בתוך כלי , בקשו מכל ילד להגריל פתק ולאחר 

 בהתאם לפתקים חלקו את הילדים לקבוצות. זוהי קבוצת האירוח.מכן 

 ילדים, שבכל פעם בית אחר מארח.  5כל קבוצה מכילה עד 
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 דף להורים.   -2נספח  
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   ויש עוד אין סוף....   רעיונות לפעילות בבית מארח  -3נספח  

     -( 6-4גילאי גן ) 

 יצירה בעקבות סיפור. •

 . אפייה •

 את המטמון.חפש  •

 הכנת בובות גרב. •

 משחקים של פעם בחצר  •

מוציאים מספר משחקים שהילד אוהב , מפזרים בחלל החדר  -פינות משחק •

 וכל פעם הקבוצה משחקת במשחק אחר. 

-ב'    -כיתות א   

 סרט+ פופקורן. •

 משחקי חצר.  •

 אפייה.  •

 יצירה. •

 חפש את המטמון. •

-ד'   -כיתות ג'   

 תסרוקות וטיפוח לבנות.  •

 ספורט לבנים.משחקי  •

 הכנת משחקי חברה להעברה בשיעור חברה בכיתה.  •

 סרט+ פופקורן. •

 הכנת מנדלות. •

ו'   -כיתות ה'   

 הכנת משחקי חברה להעברה בשיעורי חברה.  •

 בחירת נושא מעניין והכנת פעילות לכיתה.  •

http://www.m-hevrati.co.il/
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 סרט+ פופקורן. •

 תסרוקות וטיפוח לבנות.  •

 .משחקי ספורט לבנים •

 

-ז' ואחריי   

 לקבוצה להעברה בכיתה.משימה משותפת  •

 המצאת משחק ייחודי. •

 הכנה משותפת של משהו טעים ועריכת מזנון בכיתה. •
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 . מתאים לגילאים צעירים בלבד למלא עם הילד המארח  דף סיכום    -4נספח  
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