אגף קהילה ורווחה
מחלקת מתנדבים
כוכב הילדים
רקע על מקום ההתנדבות:
כוכב הילדים ,המרכז לגיל הרך במגדל העמק הוא מרכז העוסק במניעה ,איתור ,אבחון,
טיפול ,הדרכה והעשרה לילדי הגיל הרך ,הורים וצוותים בקהילה .במרכז פועלת יחידה
להתפתחות הילד ותכניות רבות הנותנות מענים מגוונים למגוון האוכלוסיות בעיר ובסביבה.
דרישות מהמתנדב/ת (קורס/ידע מקדים/הכשרה):
לא נדרש ידע קודם .נדרשת "גישה" לילדים ,אהבת ילדים ,הנאה ממשחק משותף ,רצון
להשתלב בצוות .תינתן הדרכה.
משימות -מה הנער/ה המתנדב/ת צריך/ה לעשות בזמן ההתנדבות:
משחקיה -פועלת בימים א' ו-ג' בין השעות  16:30-19:00ומיועדת לילדים בגיל לידה.7-
במסגרת המשחקיה מגיעות משפחות ,רובן תושבות השכונה המערבית בעיר ,לזמן של פנאי
איכותי עם ילדיהם .חלק מהמשפחות ברוכות ילדים ולכן חשוב צוות גדול ש"יפנה" את ההורה
(האם בד"כ) לשחק עם חלק מהילדים והצוות משחק עם ילדים אחרים .במשחקיה יש פעילות
ג'ימבורי ,יצירה ,ומשחקי חשיבה .המטרה היא ללמד את המשפחות משחקים ,להיות מודל
לצורת משחק מותאמת ,ליצור יחדיו ולשחק עימן משחק משותף.
אפשר גם במסגרת המשחקיה להצמיד חונך לילד מסויים שאנחנו יודעים לגביו שזקוק
לתיווך ועזרה ספציפיים יותר .תלוי כמובן גיל הנער/ה ,יכולות ועניין.
חדר להכנת ש.ב  -מיועד לילדים בגיל בה"ס יסודי שהנם אחים של ילדים המגיעים
למשחקיה .המטרה לתווך ולעזור לילדים הגדולים בעת הכנת ש.ב בעוד האם משחקת עם
האחים הצעירים.
פעילות בימי ה'  -אנחנו מתחילים בתכנית כיף לקראת שבת .פעילות משתנה בימי ה' בין
השעות .16:30-19:00 ,נשמח לעזרה עם ילדים גם בפעילות זו( .ייפתח ככל הנראה אחרי
החגים).
תלמידים בעלי תחומי עניין כמו גרפיקה ואומנות יכולים לעזור לנו גם כן בהכנת חומרים
לפעילויות יצירה.
מחויבות (זמן ההתנדבות ,שעות וימים):
 משחקיה  -להגיע פעם או פעמיים בשבוע למשך שעתיים וחצי.
 להיות חלק מצוות כולל של אנשי מקצוע ,עובדים ומתנדבים .להשתתף במפגשי
צוות ,להיות חלק מצוות השומר על מקום ,מסגרת וגבולות התנהגות של כל
המשתמשים במקום.
 להגיע בעקביות ובזמן – ליצירת המשכיות ,רצף וקשר עם הילדים והמשפחות.
 במשך הפעילות  -להיות עם הילדים ,ליהנות מהמשחק המשותף ,לעבוד איתם,
להיות להם מודל ולהוות דוגמא אישית.
מקום ההתנדבות:
כוכב הילדים – המרכז לגיל הרך ,רחוב זבולון  ,29מגדל העמק .מחכים לכם!
דרכי גישה:
תחבורה ציבורית
ההתנדבות מתאימה ל (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת):
 יחידים לאורך השנה

