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 פרויקטדף לסיכום ותיעוד 

 ועדת פנאי :שם הפרויקט

 

לשתף ולערב את הדיירים שבמסגרות הדיור במגוון מטרת הפרויקט היה  3102ועדת פנאי החלה לפעול בתחילת שנת 

 .חלק פעיל בבחירת הפעילויות ולהיות ודייר להביע את עצמלאפשר לכל הפעילויות המתקיימות בשעות הפנאי, 

ובכל דירה נעשה מפגש ניסיון לראות את רמת המעורבות וההשתתפות של החניכים  כל דיירי האגודההפרויקט נפתח ל

הוחלט להתמקד בדיירי הדיור העצמאי בפרויקט, לאחר שמנהלת תרבות ופנאי ערכה מפגשים עם כל דירות האגודה 

שניים עשר חניכים שנבחרו מורכבת מ וצת הפנאי של הדיור העצמאיקבשלהם גבוהה. וההבנה אשר כושר ההתבטאות 

דירה בחירות לנציגים הומעלה כשכל חצי שנה מבצעת  32. טווח הגילאים הינו דוברי הדירהם להיות העל ידי חברי

חדשים, מכל דירה ניגשים שני נציגים כשעליהם מוטלת האחריות להעביר ידיעות לדירה ולספר מה חשבה הדירה על 

   לעתיד.חדשות ויות ולהציע פעיל פעילויות שהתבצעו בעבר

_______________________________________________________________________  

 מנהלת תרבות ופנאי   -קארין  שם המגיש ותפקידו:

 אגודת עמי שם המסגרת:

  .1420020220,  10-7214646 טלפונים: 24באר שבע, רחוב העצמאות  כתובת:

 lekarinf@gmail.com  דואר אלקטרוני:

 

ולשמוע מה  שעות הפנאי שלובפעילויות הלהיות חלק בחירת רצונותיו, ועדת פנאי נועדה לשמש במה לדייר להביע את 

הפנאי במסגרת לחניכים הינה גדולה ומשפיעה  תהוא חושב על התנהלות פעילויות בעבר. חשיבות הקשר בין אחראי

 הפגישות מהוות חלק חשוב בבניית ההפעלות לדיירים בעתיד.בבחירת הפעילויות, כל הטענות והבקשות שעולות במהלך 

 בפגישות יש דגש רב על תרבות הדיבור, כבוד לחברך, לדעת להקשיב  ולנהל דו שיח.

בכל סוף חודש נפגשים חברי הועד באחת מדירות הדיור העצמאי, כל דייר מביא איתו את "תיק הפנאי" בו יש סיכומי 

ת שקיבל מאחראית הפנאי להעביר לדירה ובקשות של חברי הדירה אותם הוא מעביר אל פגישות שהתנהלו, ידיעות חדשו

דנים חברי הועד אחראית הפנאי. בפגישות מספרים חברי הועד איך עבר החודש מבחינת חוגים ופעילויות שהיו, בנוסף 

את החגים, איפה הם היו  בהצעות עבור פעילויות עתידיות במסגרת, איילו הפעלות הם אוהבים, איך הם רוצים לחגוג

 . ומה הם אוהבים יותר או פחות בחוגים שלהםרוצים לנפוש 
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" והצגת הפרויקט כרות"השיחת נערכה חראית תרבות ופנאי במסגרת, תחילה הפרויקט מלווה לכל אורכו על ידי א

"תג" כשצדו האחד  גש שנערך בוצע משאל ראשון בדירה בו קיבלו המשתתפים. במפביתהאם בדירה עם כל הדיירים ו

צבוע בכחול ועליו כתוב "בעד" ומצדו השני "נגד" באדום. לדיירים הוצגו שני שאלונים אחד "כללי" על פעילויות קבועות 

זו פעילות ירצו לקיים בחודש נשאלו חברי הדירה אי במשאל.  1המגיעות לדירה והשני על הנושא עליו מדברים החודש

"ועדת  טפרויקהם חושבים על  השאלון השני, "נושא החודש", מהו ירות לצאת יותר(קרוב )זאת על מנת לעודד את הדה

 הבחירות היו מגוונות, כל דירה בחרה פעילות לחודשלאחר הסבר איך מתבצעת הבחירה התחלנו בפעילות. הפנאי". 

 , בסוף המפגש נבחר נציג לדירה שייצג אותה בוועדת הפנאי.השתתפוכל הדיירים ו הקרוב

על הדייר הנבחר יש את האחריות להיות מעורב בדירתו ולשמוע דעות ובקשות שמעלים חבריו לדירה,  ,חבר ועדהתפקיד 

לעשות לפחות פעם בחודש משעל בדירה עבור פעילויות שהתקיימו, לבדוק עם חבריו לדירה איך החוגים, איפה אפשר 

בדירה, שבמדריך  דיירים נעזריםוף עליו לסכם הכל, לשמר או לשפר ומה הדירה שלו מציעה עבור פעילויות עתידיות. לבס

 .ולהביא את כל ההצעות והשאלונים למפגש הבא

מגיעים עם כלי  , חלקם )מי שיודע קורא וכתוב(דיירים הנבחרים עם תיקיי הפנאיהבמפגשים של ועדת הפנאי מגיעים 

ת ופאני נושא וכולם דנים סביב תחילה מדברים על החודש שעבר ולאחר מכן מעלה אחראית תרבו כתיבה ומחברת

 הנושא. 

קט השתנו השאלונים מספר פעמים על מנת להתאים הפרוימתחילת במקום מפגש קבוע,  המפגשים מתקיימים כשעה

השאלות נכתבו כשאלות של בעד ונגד, בגוף ראשון זאת על מנת למזער את הקושי שבהבנת השאלה,  ,לדיירים אותם

ר ולהראות לו כי להבין טוב יותר את רצונותיו של הדיי ,בעד / נגד. מטרת השאלות -ינג לדוגמא: אני אוהב ללכת לבאול

 הוא רוצה לעשות בשעות הפנאי וכי מקשיבים לו.שמה את יש לו את האפשרות לבחור 

הם יודעים כי המפגש עורך שעה בלבד ואם הם לא יציגו את  במפגשים הדיירים מגיעים מוכנים עם שאלות ובקשות

 יםנוט יםוהדייר םאינטנסיבייכיוון שמפגשים מאוד  ,למפגשספיקה השעה לא  בעבר הם לא יהיה להם זמן אחר כך.דעותי

וחלק  המון על חייהם האישיים הקבוצה לא הספיקה לשמוע את דעותיהם של כל חברי הועד בנוגע לנושא שהועלהלדבר 

חייבים  .עה מאוד מתישה נפשית ורמת הריכוז מתמעטתמחברי הועד איבדו עניין בשיחה, בנוסף פגישה העורכת יותר מש

הגבלת המפגשים  ,להגביל את המפגש על מנת שהשיחות יהיו ענייניות ושאר הקבוצה לא תאבד ריכוז בדבריו של החבר

במפגשים אנו מפנים הנושא שהועלה, כולם מספיקים לדבר ולהביע את דעותיהם, לשעה ממקדת את הדיירים לדבר על 

מתקשים ליצור דיירים שאת הרבע שעה הראשונה לשיחות אישיות ולאחר מכן מדברים רק על הנושא שהועלה בפגישה. 

 מעודדים אותם להביע את דעתם בנוגע לדברי חבריהם, האם הם אהבו את הרעיון של החבר או לא.  רעיונות חדשים

 

 

                                                 
1

 ראה נספח שאלונים לדוגמא בסוף הדף. 
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שאלות כמו מה אתה  ,ע את דעתם האישית מבלי שמדריך יכוון אותםהמפגשים מעודדים את הדיירים לחשוב ולהבי

. המפגשים עוזרים לדיירים ולצוות להיות בקשר שותף עם חושב, האם אתה אוהב את הפעילות איפה היה לך כיף

אחראית הפנאי, אחראית הפנאי יכולה לדעת מה חשבו החניכים על פעילויות שהתקיימו, מצורף בזאת סיכום ישיבה 

 :, להלןונשלח לדירות רכה באחד מהחודשיםשנע

 דיור עצמאי –סיכום מפגש ועדת פנאי 
 

 משתתפים:
 מישל, רונן, מרסלו, מיקי, יעל, שושנה, ארז, אריק, יהודה.

 
התכנסנו נבחרי ועדת הפנאי של הדיור העצמאי בחדר הישיבות בבית כהן. רוב הנציגים היו נוכחים  21/20/60ביום רביעי 

. לאחר שהתיישבו כל הנציגים הגישו לי אריק וארז מכתב מדירתם בו רשימה מכובדת של דברים 61ורוכוב חוץ מדירת ב
 . בשבוע הבאאותם הם רוצים לדירתם. לקחתי את המכתב והבטחתי כי אקרא הכל בתום הפגישה ואחזיר להם תשובה 

 
ת שיתקיימו בעתיד, בין היתר: מה הדיירים הנושא אותו העלנו לדיון היה פעילויות שהתקיימו בעבר באגודה ופעילויו

 אהבו יותר ומה הם פחות אהבו, מה סוג של פעילויות שאהבו וזמני פעילויות מועדפים עליהם.
 

פתחה בכך שציינה כי בעבר היו פעילויות עם המשפחות והיא מאוד רוצה עוד פעילויות מהסוג הזה, הדיירים  שושנה
ילויות עם המשפחות. בנוסף לכך ציינה כי יש מופע של אייל גולן בבאר שבע והיא כולם הסכימו איתה כי צריך יותר פע

רוצה כרטיסים, כמוה גם כל הדיירים ביקשו כרטיסים עבור הדירה שלהם. בתגובה עניתי כי אבדוק אם שושנה מדייקת 
 ובמידה ואייל גולן אכן מגיע לבאר שבע אבדוק את נושא רכישת הכרטיסים.בנוגע למופע 

בתגובה חידד כי  מיקיביקש כי החוגים ופעילויות פנאי לא יתקיימו באותו היום כי זה יוצר לחץ אצל הדיירים.  לומרס
אמר כי כל עוד  ארזהוא לא רוצה לבחור בין חוג להצגה )למשל( וכי גם הוא מעדיף הפרדה מלאה בין חוגים לפעילויות. 

 פריע לו לקיים את השניים באותו היום.החוג והפעילות לא נופלים על אותה השעה אז זה לא מ
 הנציגים נשאלו: האם הם מעדיפים כי פעילויות עתידיות יתקיימו בימים בהם אין בכלל חוגים? כולם הסכימו להפרדה.

, הציע את מוזאון חייל האוויר, כולם התלהבו אריק לאחר מכן נשאלו הדיירים על פעילויות עתידיות שמעניינות אותם
ציין כי אני צריכה לבדוק מזג האוויר ומתי המוזיאון פתוח. אמרתי לחברים  רונן ,יש שם אירוע עם מסיבה סיפר כי אריק

 שאבדוק אם יש שם באמת אירוע במקום.
 שושנה ביקשה ללכת לדולפינריום ולראות מופע של דולפינים וגם מסיבות עם מוזיקה מזרחית, "שיהיה שמח".

איפה יעדיפו לבצע פעילויות, אצלם בדירה/אולם בית כהן/מחוץ לבאר שבע? החברים נשאלו על מיקום הפעילות, 
 התשובה לא הייתה חד משמעית והנושא נשאר פתוח עבור הדירות." 

 שאלונים חדשים והודעות נשלחו בתיקיות הפנאי של הדירות בנוסף קיבלו הדיירים סיכום של המפגש הקודם שנערך.
 

חד עם המשפחה, הדיירים הביעו את עצמם והעלו רעיונות לפעילויות חדשות, הם המפגש התווספו פעילויות יבעקבות 

שמו דגש על פעילויות שפחות טיפחנו, כמו פעילות מחוץ למסגרת, פעילויות עם המשפחה. בעקבות המפגש נודע כי אייל 

תיבדק וכי אין הבטחה  מועבר לו כי ההצעהגולן מגיע לבאר שבע, הדיירים הלכו להופעה. בכל פעם שדייר מעלה בקשה 

 כי תתקיים, נושא זה חוזר בכל מפגש על מנת לא ליצור אכזבה ותסכול בקרב הדיירים. 

 

אירועים פליירים לשקיות עם  כשבידיהםהמפגשים מאוד אהובים על הדיירים הם מגיעים כשהם מגונדרים ומבושמים  

  חדשים
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 יקט:מהפרו ותתמונ

 דיירים כותבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פליירים מדיירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ירהלד שאלון
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 אנו מאשרים לאגף להפיץ את הידע הקיים במסמך זה: 

 שם___________           תפקיד:   ______________

 

 

 

 נא לשלוח במייל ל:

 מפקחת ארצית, ניהול ידע, תורה והדרכה-ד"ר דליה נסים

 האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי

 

dalian@molsa.gov.il 
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