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הזמנתי  את  טלי  להעביר ,  במסגרת  תפקידי  כעובדת  סוציאלית  במועדוניות  לילדים  בסיכון  בעיריית  חולון 

 . להורים והילדים באחת המועדוניות בהן אני עובדת, סדנת תיאטרון בת מפגש אחד

מטרות  נוספות .  אינטראקציה  חיובית  בין  ההורים  והילדיםהמטרה  העיקרית  של  פעילות  זו  הייתה  לייצר   

לקרב  את ,  היו  לאפשר  להורים  להשתתף  בפעילות  מהנה  עם  ילדיהם  שתוציא  אותם  משגרת  יומם  הקשה  והעמוסה

 .  ההורים למסגרת המועדונית ובכך להגביר את מעורבות ההורים בחיי הילדים

  את  ההורים  והילדים  בטכניקות  שונות  של  תנועה במסגרת  הפעילות  טלי  הפעילה.  הפעילות  ערכה  כשעה

על  הילדים "  איימו"התאימו  לרמה  של  כל  המשתתפים  ולכן  לא  ,  הפעילויות  היו  לכאורה  פשוטות  ומהנות.  ומשחק

דבר  שאינו  מובן  מאליו  לגבי  אוכלוסיית  הילדים  וההורים ,  כל  ההורים  והילדים  השתתפו  בפעילות.  או  ההורים

הפעילות  טלי  הפגינה  מנהיגות  וניהלה  את  הסדנה  תוך  שליטה  בתכנים  המועברים  ותשומת לאורך  כל  .  במועדוניות

 . לב לכל המשתתפים

. היה  ניכר  כי  הפעילות  תוכננה  מתוך  מחשבה  עמוקה  לגבי  אופי  האוכלוסייה  צרכיה  ומטרת  הפעילות

לעיתים .    ולהציג  ביחדלבחון  זה  את  זה,  לגעת  זה  בזה,  ההורים  והילדים  נדרשו  לחשוב  ביחד,  במסגרת  הפעילות

בסדנה  של  טלי .  פעולות  אלה  אינן  בשגרת  היום  של  הורים  והילדים  במועדוניות  והן  עלולות  ליצור  לחץ  והתנגדות

". בדרך  אגב"כיוון  שהפעילות  תוכננה  מתוך  מחשבה  כך  שהאינטראקציה  הייתה  כ,  כל  ההורים  והילדים  השתתפו

כאשר  בסוף  הסדנה  כל ,  ליותר  מגע  משותף  וחשיבה  משותפתההורים  והילדים  נדרשו  ,  ככל  שהסדנא  התפתחה

 .ההורים והילדים יצרו מאין הצגה

בחנו  אחד  את ,  חשבו  ביחד,  נגעו  זה  בזה,  ראשית  ההורים  והילדים  נהנו  מאוד.  מטרות  הסדנה  אכן  הושגו

עה עדות  להנאה  שהפיקו  ההורים  אפשר  למצוא  בדבריה  של  אחת  האמהות  שהגי.  השני  ונהנו  מזמן  משותף

. כשאמרה  שהיא  שמחה  שהגיעה  וביקשה  שנעשה  פעילויות  נוספות  בסגנון  הזה,  לאחר  שהפצרנו  בה  לבוא,  לפעילות

 במועדונית  ניצלה  את  הרוח  החיובית  של  ההורים  והחלה  סדרת  מפגשים  המועדוניתלאחר  הסדנה  המדריכה  של  

ה  לבחון  את  היחסים  בין  ההורים הסדנה  אפשר,  הצוות  האחראי,  לנו.  בהם  ההורים  מעבירים  פעילויות  לילדים

 . שפתחו אפיקים חדשים לעבודה עם ההורים והילדים, לזהות נקודות כוח ונקודות תורפה, והילדים

לבסוף  אני  רוצה  לציין  שכעובדת  סוציאלית  אחראית  על  מועדוניות  יצא  לי  להיות  שותפה  במספר  סדנאות 

 .  הייתה מהמהנות והמקצועיות ביותר שנכחתי בהןהסדנה בהדרכתה של טלי. של הורים וילדים מסוגים שונים

 בברכה
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