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 חשיפה להתנסות מעשית -מוקד  יום

 

 מטרות

  מעשית במעורבות חברתית מתנסיםתלמידים  ןבהשלהכיר סוגי פעילויות. 

  התנסותהתלמידים יהיו במגע ב ןעמשלהתוודע לסוגי אוכלוסיות. 

 כשעתיים. משך הפעילות:

 

 אפשרות ראשונה

 .התנסות מעשיתפעילות לבכל תחנה תוצג , תחנות 7-6יש להכין 

 

 מהלך הפעילות

כל משתתף רשימת התחנות, עליו שבנספח(  היש לתלות פלקט )דוגמ ,בתחילת הפעילות

המשתתף  ,מסוימת מלאה תחנהרשימת  אםבהן ירצה להשתתף. שיסמן ארבע תחנות 

 ה.יבעדיפות שנישיבחר יירשם לתחנה 

 

בה בחר. שלתחנה הראשונה  ילךכל משתתף  ,)שריקה, מערכת כריזה( מוסכםלפי סימן 

 ה.עוברים המשתתפים לתחנה הבאה, וכך הלא ,לאחר מחצית השעה

 

 הישני אפשרות

, המפעיל ו הגוףהתנסות המעשית )נציג המוסד אבאת הפעילויות  לתארהמנחה יזמין נציגים 

הנציגים יעברו בין הכיתות ויתארו את  תלמיד או בוגר שהתנדב בפעילות זו וכדומה(.

 המוצעת. הפעילות

דפי וחומרי הסברה  עליו כל נציג יקבל שולחן להניח –" ייערך "הייד פארק התנסות ,בהפסקה

 . התלמידים הניגשים אליו על שאלות ויענההרשמה 

                                                           
  הילהמעורבות בק –מחויבות אישית " התכניתהפעילות מעובדת מתוך". 
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 סוגי תחנות

 ידי נציגי המוסדות-על מוסדות קולטים הצגת .א

: נציג ה. לדוגמשבו הם עובדיםאת המוסד  להציגולטים שונים רצוי להזמין נציגים ממוסדות ק

מד"א יקבל מקום לתחנתו, יציב שם כרזות מתאימות, יביא עמו ניירות עמדה, יציג ויסביר את 

 הנדרש מן הפעיל בעבודתו במד"א.

 

 ללא נציג המוסדמוסדות קולטים הצגת  .ב

 סיוע לקשישיםכגון:  סרטים שונים. באמצעותנציגים יוכלו להיות מיוצגים לחו לא שמוסדות ש

יערך דים( ו"למצוא במה אפשר בנושאים שונים סרט העוסק בזקנה )רשימת סרטים יוצג –

 עבודה עם הקשיש.ביחס לעם המשתתפים בתכני הסרט ובמשמעויות הנובעות ממנו  דיון

 

 דוגמות מהשטחהצגת תחומי פעילות באמצעות  .ג

רועים הקשורים לעבודת יאבאמצעות  תצגמויכולה להיות  חניכהשל פעילות לדוגמה,  

באמצעות אגף הנוער( ו אתהוצב ,מסיפורם של תלמידים חונכים""החונך )מתוך החוברת 

כמו משחקי  ,רועים ומשמעות העבודה עם חונכים בעזרת פעילות יצירתיתיח האותינ

 להזמין תלמיד בוגר שיספר מניסיונו.. אפשר תפקידים

 

 שעה. משך הצגת כל פעילות: חצי
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 תחנות מידע ופעילותנספח: 

 

 שונות.פעילות בשעות  שונותכל משתתף מתבקש לרשום את שמו בארבע תחנות 

מרכזים  אחר
 קהילתיים

 פרמס מד"א חניכה בתי אבות
 משתתפים

 שעה

     1 10.00 
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