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 עם המשחקיט התנדבות משפחתיתמודל ההפעלה 

 רקע:

נוצרה ככלי להתנדבות משפחתית באופן שמקדם כלכלת שיתוף וקיימות בשכונות  המשחקיט

מוחלשות. זהו זן חדש של התנדבות כאשר המתנדבים עצמם הינם מחוללי שינוי, ואין הפרדה 

מוחלטת בין המתנדבים למוטבי ההתנדבות. אנו רואים במשחקים רבי משתתפים כלי חשוב 

רתיות, ניצול שעות הפנאי באופן איכותי וצבירת חוויות באמצעותו ניתן לחזק מיומנויות חב

 משפחתיות מעצימות.

  :התנדבותמאפייני ה

מהקהילה/  -החברים שלהןהייחוד בתכנית היא שמוטב ההתנדבות הן המשפחות עצמן ומעגל 

. המשפחות הן מחולל שינוי בסביבת חייהם. הן מכירות במשאבים / מהחוגמהשכונה/ מוועד ההורים

הדלים שיש לרשות להציע בכל הנוגע בשעות הפנאי, ובאופן אקטיבי פועלות לשנות זאת. זו לא 

התנדבות רגילה שבה יש איזושהי היררכיה בין המתנדב למוטב ההתנדבות. המתנדב הוא חלק 

 מהמוטבים. 

 קהלי יעד:

  / במועדונית(שכונה/ בקהילה)ב קבוצת השייכות שלהן ילות עבורמשפחות שמפע( 1)

כזה יש חיבור לארגון שמביא את  ועי שיא לאוכלוסיות מוחלשות, במצבמשפחות שמפעילות באיר( 2)

. באירועים חד פעמי של הפעלת המשחקיטהקהילה שלו, ואז המשפחות המתנדבות מגיעות לאירוע 

 מתנ"ס; מרכז למשפחות; בית הספר. מועדונית, כאלו השותף הינו הארגון כמו 

 גיוס המתנדבים:  

פנייה לקבוצה קיימת והרחבה של תכניות קיימות )קבוצות הורים, תכניות רווחה, ועד  (1)

 שכונה, קהילות וכו'(

 פנייה כללית וגיוס מתנדבים לפעילות חד פעמית.  (2)

 : תפקידי ההתנדבות

יש תפקיד חשוב בתיאום הפעילות, התאמת הפעילות  להורה .כיחידה ה למשפחהההתייחסות הינ

תיווך של המשחקים וכללי המשחק, להשתתף  וי )אירוע מצומצם או רב משתתפים(,לאירוע הצפ

במשחק ולשחק עם הילדים כשווים. לראות שאכן מכבדים את כללי המשחק שהוגדרו מראש ולפשר 

ההתנדבות של הילדים  -ד הוריהם הם המארחים של הפעילות לצ הילדים במקרה של אי הסכמה.

יכולה להיות בהכנת משימות נוספות מראש ביחד עם ההורים, הזמנה של חברים ומכרים נוספים 

 , פיזור של המשחקים בחלל ואיסוף.לפעילות, הנחיות למשתתפים כיצד לשחק
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 הכשרת המתנדבים: 

, כיצד משחקים, מה הפיזור הנכון, כמות המשתתפים, הצעות למידה של המשחקים -מעשיחלק 

 תפנים שהעשייה היא חשוב להדגיש את ההתנדבות שבעניין, כדי שהמשפחה אכןלתפקידים לילדים. 

חשוב להראות גם קיפול ואיסוף של  ,)חלק זה כולל התנסות מעשית במשחקיםהתנדבותית. 

 .(המשחקים

היה איש שי מתוך הקבוצה בחירת מתאםכתיבת תכנית פעולה לכל קבוצת התנדבות,  -חלק תאורטי

מתי המשחקיט תפעל, איפה, אילו משחקים יופעלו, לקבוע  , טלפון וכו'(,וואטסאפ הקשר )באמצעות

 הוספת תכנים בהתאם ללוח השנה, הוספת תחנות פרסום הפעילות, מי אחראי על איסוף והחזרה,

, )משחקים של פעם, תחנות פעילות המשלבות משחקי כדור, יצירה, מחצלות יםבאירועים רבי משתתפ

 (שעת סיפור

 ההתנדבות: ליווי

 בעת ההחזרה חשוב לקבל משוב קצר על הפעילות, רעיונות למשחקים חדשים, תמונות, בלאי וכו'.

 תגמול והוקרת המתנדבים: 

 עצם הפעילות היא חוויה והיא תמריץ להורים ולילדים.

 גם בתא המשפחתי:  ים משחק משותףדוגמאות לתגמולים אשר מעודד

  השאלת המשחקים לפעילות פרטית 

 ( בכל חנויות הסטוק₪  10עלות של אבנים  5גירים, דוקים,  ערכה של משחקים של פעם) 

  קופסה עם משימות משפחתיות וןהצבתה במקום מרכזי פעם בשבוע מוציאים משימה

 ומבצעים יחדיו.

 איך מתבצעת ההתנדבות בפועל?

  שזמין ומקבל את בקשות ההשאלה ואחראי על השיבוץמטעם הארגון איש קשר קבוע 

 )בחירת מיקום בו תוצב הערכה )חשובה מאוד הנגישות בשעות ובדרכי הגישה 

 .לוח שנה משותף כדי לשבץ את ההשאלות של המשחקיט, להקפיד לציין איש קשר 

 מההכשרה( חוזה השאלה )במידה ויש מתנדבים קבועים כדאי לעשות תיאום ציפיות כחלק 

 טיפים:

 לבנות מראש פעילויות חורף לשימור המתנדבים 

 ימי חודש, יום קבוע בשבוע, חגים וכו' לקבוע ימים קבועים בהן המשחקיט תפעל() 

  ותמונות שעולים מהשטחלמשחקים לתעד את כל הרעיונות 


