
למפגש הכנה לדיור! 



לו״ז  
09:00 - 09:15  כניסה, הרשמה ודברי פתיחה  

09:15 - 10:00  הכרות, ציפיות, חששות  

10:00 - 10:15  הפסקה  

10:15 - 11:15  דינמיקה ותקשורת  

11:15 - 11:45   הפסקה  

11:45 - 12:45  התמודדות עם אתגרים 

12:45 - 13:00  הפסקה  

13:00 - 13:30  תמונת עתיד - משקפיים ורודים



קוד התנהגות בהכשרת זום
אנא מצאו מקום שקט ומואר, ובמידת הניתן - ללא הפרעות ★

הקפידו על לבוש מכובד  ★

המנעו מאכילה במהלך ההכשרה  ★

השאירו את המצלמה דולקת  ★

בדקו ששמכן/ם כתוב מתחת למסך ★

 בשימוש בצ׳ט אנא הקפידו על שפה נקייה ונסחו שאלות ברורות★



דגשים להכשרה בזום
בתחילת כל יחידה אעבור על המצלמות ונקיים בדיקת נוכחות.  

אנא הקפידו לסגור את המיקרופון כאשר אתן/ם לא מדברות/ים  

אפשר ורצוי לכתוב בצ׳ט, אך קחו בחשבון שלא אוכל להגיב באופן מיידי.  

אם זה דחוף אפשר בווטסאפ, אך גם כאן - אוכל לבדוק רק בהפסקות.  

בואו נקפיד על תרבות דיון ותשומת לב מירבית לרעשים והפרעות  

         כדי שנוכל להספיק לעבור על כל המידע החשוב לקראת תחילת השירות. 



  מטרות יום ההכשרה : 
הפגת חששות לקראת המעבר מתלמיד/ה בבית ההורים למתנדב/ת בדירת שירות.  

עיסוק בהיבטים אישיים וחברתיים כעצמאות, אינטימיות וחברוּת בתוך מרחב הדירה. 

התמודדות עם הפער בין הציפיות והמציאות – קשיים ואתגרים בחיים המשותפים. 

הבחנה בין חיי גרעין או קומונה לחיים משותפים בדירת שירות.  

מתן כלים לתקופה הראשונית של חיים משותפים בדירת השירות.



אמת או שקר  
הכרות בימי קורונה



כתבו בצ׳ט: 
מה הדבר שאני הכי מצפה לו  

בחיים בדירת שירות?



כתבו בצ׳ט: 
מה הדבר שאני הכי חושש/ת ממנו  

לקראת החיים בדירת שירות



ארץ עיר הכרות 



דינמיקה ותקשורת



המשימה : 
הכנת ארוחת בוקר ! כן כן ! לצורך המשימה יש לכן/ם עשר דקות.  

על המסך תהיה רשימה של מצרכים ופריטים שעל הקבוצה לארגן לארוחת הבוקר.  

כל משתתפ/ת יכול/ה להביא פריט אחד או שניים בלבד.   

עליכן/ם להחליט מי מביא/ה מה,  

תוך התמודדות עם המגבלות הבאות : 

עליך לסגור את המצלמה ואת המיקרופון, תוכל/י לדבר רק בצ׳ט. 1.

עליך לסגור את המיקרפון, המצלמה פתוחה, תוכלי לדבר רק בצ׳ט. 2.

עליך לסגור את המצלמה, אסור לך לכתוב בצ׳ט, אך את יכולה לדבר במיקרופון.  3.

עליך לסגור את המיקרופון, לפתוח את המצלמה, אסור לך לדבר בצ׳ט.  4.

כל משתתפ/ת תקבל מספר מ 1 עד 4 ותפעל לפי המגבלה.  



 סכין ומזלג.  1.

  כפית וכף. 2.

  צלחת.  3.

  קערה. 4.

  כוס לשתיה קלה. 5.

  כוס לשתיה חמה. 6.

  עגבניה. 7.

  מלפפון. 8.

  גמבה. 9.

  חסה. 10.

  בצל 11.

  גבינה12.

13.  גבינה טבעונית או ממרח אחר.  

14.  לחם. 

15.  ביצה. 

16.  מלח ופלפל. 

17.  פרחים באגרטל. 

18.  מפה. 

19.  מפית. 

20.  קופסת קפה וסוכר. 

21.  תיונים. 

22.  חלב רגיל. 

23.  חלב סויה. 

25.  ריבה. 

26. ממרח שוקולד.

רשימת  

הפריטים  

לארוחת  

הבוקר:



דיון 



התמודדות עם אתגרים



שלב א׳ - בואו נדבר תכל׳ס… 
כבו את המצלמות. 

הקשיבו להיגדים. 

אם זה היגד שמתאים לכן/ם - פתחו את המצלמה. 



שלב ב׳ - ״מה כבר יכול להשתבש?״  

כל דירה בחדר נפרד,  

תכין רשימה של הקונפליקטים והאתגרים 

שעלולים להיווצר לנוכח ההבדלים ביניכן/ם. 



דיון  - 
קונפליקטים בדירת שירות



שלב ג׳ -  
נחזור לחדרים לפי דירה, 

עליכן/ם לכתוב על כל נושא –  
כיצד הוא בא לידי ביטוי בדירת השירות : 

תקשורת  
התחשבות וגמישות לצד הגדרת גבולות  

ערבות הדדית



דיון  - 
קונפליקטים מול ערכים מנחים



דגשים לתקופה הראשונה



קבוצת ווטסאפ  -  

השתדלו לצמצם דיונים/ויכוחים/כעסים בדיון בקבוצה.  

כתיבה בווטסאפ יוצרת "נאומים" על פני דו שיח;  

בכתיבה אי אפשר לשמוע את טון הדיבור ובעיקר,  

אנחנו מרשות/ים לעצמנו לדבר אחרת כשאנחנו לא פנים אל מול פנים.  

שימו לב שתהיה לכן/ם קבוצה עם הרכז/ת וקבוצה בלי הרכז/ת.  

חשוב להקפיד על שיח מכבד בשתי הקבוצות.  

ההתנסות בכתיבה בצ׳ט במשימת ארוחת הבוקר - ודאי הדגימה את הקושי בסוג התקשורת הזה.

תקשורת 
החלטה על שיחת דירה שבועית (ללא הרכזת) – היא יכולה להיות קצרה או ארוכה,  

אפשר להחליט שכל פעם מישהי אחר/ת מוביל/ה אותה ואם יש בעיות/סוגיות/נושאים – 

תעבירו אותם לאחראי/ת ש"מנהל/ת" את הישיבה. 



התחשבות וגמישות לצד הגדרת גבולות: 
קחו בחשבון שהחודש הראשון יהיה לא פשוט.  

לצד הכיף והשחרור מהמסגרת של הבית והמשפחה,  

תגלו לאט לאט שהחיים המשותפים מורכבים ולא תמיד נעימים.  

תהיו סבלניות/ים ותשקיעו אנרגיות בשיחות ובדיבור על מה מפריע לכן/ם.   

אם יש דברים שהם הכרחיים מבחינתכן/ם, 

למשל, אתן/ם קונות/ים חלב סויה כי אתן/ם טבעוניות/ים ומבקשות/ים שלא יגעו בו – הגדירו זאת מראש;  

מצד שני, חשוב לזכור שלא כל ההרגלים שלכן/ם יוכלו לבוא לידי ביטוי בדירה כמו למשל,  

שקט מוחלט בזמן שאני ישנ/ה או להתעורר בבוקר עם מוזיקה רועשת..   

חשוב לדעת שהרכז/ת תעזור לגשר ולהתמודד עם בעיות וקונפליקטים,  

אך היא אינה מתפקדת כ"בית משפט״  

ועם הזמן תבינו במה היא יכולה לעזור ובמה אתן/ם תצטרכו להתמודד באופן עצמאי. 



ערבות הדדית:  
רוב הדירות הן לא "קומונה" עם מטרות משותפות והתנדבות באותו מקום – אולם כולכן/ם חווים חוויות דומות,  

מתמודדות/ים עם קשיים ומתרגלות/ים למציאות חדשה..  

מצד אחד, החיים בדירת שירות יכולים ליצור חברויות וקשרים קרובים – אך זה לא חובה,  

זה לא יכול לקרות תוך תקופה קצרה (לרוב) ולא כולן/ם רוצות/ים בכך...  

מה כן חשוב?  

לזכור שהשותפוּת בדירה דורשת מאתנו לכבד, לתת מרחב (במידת האפשר) וגם לעזור בעת הצורך; 

כמו כולן/ם אתן/ם רחוקות/ים מהבית, מהמשפחה ומהחברות/ים – ויבוא יום ותצטרכו תמיכה בעצמכן/ם..   

היבט פחות "נעים" הוא האחריות המשותפת בהיבטים מסוימים,   

בעיקר בעמידה בנהלים ובכללים כמו:  

איסור לינה של אורחות/ים, שימוש בסמים ואלכוהול, דירה מלוכלכת.  

בחלק מהמקרים חלה עליכן/ם חובת דיווח,  

לעיתים לצערנו נשתמש ב"ענישה קולקטיבית"   

במידה ולא תילקח אחריות (כמו שאמרנו – אנחנו לא "בית משפט")   

לכן, הדבר המרכזי הוא לזכור שלבחירות ולהחלטות שלכן/ם  

יש השפעה על השותפות/ים בדירה.  



משקפיים ורודים 



סיכום ומשוב 



שתהיה שנה מוצלחת ! 
צוות  
שלומית


