איך חוג נולד?
מה היא המטרה של החוגים?
אוריאל משה  -רכז התלמוד" :המטרה הראשית של החוגים
היא לחבר את האנשים בקהילה ואת הסטודנטים לקהילה
תוך העמקת ערכי האחווה והסולידריות ולהעביר תכנים
חינוכיים  ,מעניינים וכייפים לתושבים".

איך מחליטים על חוג או פרויקט?
רון ימין  -רכזת שכונת קלישר" :ההחלטה על חוג או פרויקט
נעשית מתוך שילוב של נקודות החוזק של הסטודנט והצורך
שיש בשכונה".

היכן מתקיימת הפעילות?
יאיר רוזנשטיין" :במקלט השכונתי ,בגינה הקהילתית או
בדירות הסטודנטים .זו גם הסיבה שהתכנית נקראת
הדירות הפתוחות".

איך מגייסים ילדים או מבוגרים?
שרש רינסקי" :בתחילת השנה אנו עורכים מיפוי במסגרתו אנו
דופקים על דלתות השכנים שלנו במטרה להזמינם לפעילויות
שלנו ולשמוע מהם אלו פעילויות יעניינו אותם .כמו כן ,אנו
עורכים "הפנינג תחילת שנה" בו התושבים מגיעים לשמוע על
הפעילויות ולהירשם לחוגים.

טיפים?
איתמר דייני  -רכז שכונת רוטנברג" :משתתפים לחוג מוצאים
בדרך למכולת ,בארוחת ערב עם השכנים ובשיחות מזדמנות
בגינה .זה היופי בתכנית ,המפגשים היום יומיים במרחב
השכונתי מאפשרים לנו להרחיב את מעגל המשתתפים
בפעילויות".

יובל דר" :מעבר לתכני החוג ,המשתתפים מגיעים בשביל
הקשר האישי עם הסטודנטים ושאר הילדים ,ככל שנעניק
להם בחוג יותר משימות קבוצתיות ואינטראקציות פנימיות
ככה יראו מוטיבציה גבוה יותר".

אריאל להיס" :בהכנה לחוג חשוב להסתכל על הפעילויות
שמכינים דרך עיניים של ילד .לתאר לעצמך בראש מה הוא
היה רוצה לעשות ומה יכול לעניין אותו לאורך שעות .ככל
שעושים את זה טוב יותר ,רואים איך הילדים מחוברים יותר
לתכנים ,מבסוטים יותר ומחייכים".

זהרי אדר" :הטיפ שלי הוא לגוון את הפעילות וכל פעם
להוסיף טוויסט אחר סביב הנושא של החוג .ואיך אפשר בלי
נשנושים בחוג ושהמשתתפים יביאו גם בעצמם ,זה תמיד
מוסיף ויוצר גיבוש".

ומה עם החוג לא ממש הולך?
ירין סולטן  -רכזת הדרכה" :לא להתייאש! כי יש הרבה מה
לעשות ,אנסה לתמצת...
קודם כל התמדה ,התמדה ושוב התמדה ויצירת שגרה קבועה.
חוג באותו יום ובאותה שעה באופן קבוע.

מעבר לכך ואולי הכי חשוב ,קשר אישי וקרוב עם משתתפי\ות החוג .אני העברתי חוג
בישול לנשים בשכונה" -שכנות מבשלות יחד" ,היה לי קשר אישי עם כל אחת מהנשים
ולפני כל חוג הייתי עוברת בבתים ומתקשרת לבדוק שהן יכולות להגיע ,אם היו קשיים
היינו מוצאות להם פתרון יחד )פעמים רבות היה קושי עם הילדים ,לא היה מי שישמור
עליהם ,אז סטודנטית נוספת מהתכנית הצטרפה לעזור לי ובמקביל לחוג עשינו בחדר
נפרד פעילות לילדים(.
להמשיך כל הזמן להגדיל את הקבוצה ,גיליתי שהדרך הטובה ביותר להביא שכנות
נוספות לחוג זה פשוט שכנה מביאה שכנה ,בסוף כל חוג סבב קצר של מי אתן מכירות
שתשמח עוד להצטרף...
נקודה אחרונה ,להפוך את הקבוצה של החוג לקבוצת חברים\חברות -לחגוג ימי הולדת
יחד ,כשיש אירועים קהילתיים לקחת חלק באירוע ברמת הקבוצה )אנחנו היינו מכינות את
הכיבוד( ,לאחל חג שמח\שבת שלום ועוד .הגיבוש הקבוצתי מייצר מוטיבציה נוספת
להגיע לחוג ולא לפספס.
יש דברים רבים שאפשר לעשות כשחוג לא הולך ,אני פה כדי לשתף ולחשוב יחד!"

