חווה פתוחה בסימן ראש השנה או פתיחת שנת הפעילות-

החווה הפתוחה כשמה כן היא חוויה שפתוחה לכלל הקהילה .המטרה שלנו היא לייצר עבור
הקהילות שלנו מרחב חוץ בו מתקיים חיבור לטבע ולאדמה תוך עשייה משותפת והתנסות חוויתית.
אנו פותחים את החווה ומזמינים כל אדם מהקהילה להצטרף ולהתחבר לחווה .בין אם יצירות
מהטבע ,בנייה בעץ ,בנייה בבוץ ,חקלאות מקיימת ,חוויות והתנסויות מחברות ,עשייה משותפת
ואישית שפגישה את הקהילה עם הטבע ומחברת בינהם.
מודל החווה הפתוחה בנוי ממרחבים שבהם כל אחד מוצא את מקומו עפ"י מה שהוא רוצה
להתנסות .אין לחץ של זמן ואין דרישה לעבור ממרחב למרחב ,כל אחד מסתובב ובוחר מה הוא
רוצה ליצור ולחוות .החווה הפתוחה הינה תוכנית סדורה של החוות והיא חלק משגרת הקהילה,
הילדים והנוער אחת לשבוע או לשבועיים תלוי בצורך ובאופי הקהילה.
החווה הפתוחה מאפשרת לקהילה ליזום ולהביא לידי ביט וי אנשים וכוחות מתוך הקהילה .לקראת
חגים ואירועי תרבות ישוביים החווה משמשת כמרחב חינוכי קהילתי נוסף ולעיתים נקדיש את
החווה הפתוחה לביטוי החג הרלוונטי בדוג' שלפניכם ראש השנה.

מרחבי עשייה-
 .1הכנת שלטים – שלטים לצמחי תבלין\ירקות לקראת יום שתילות
תיאור :יצירת וכתיבת שלטים ביחד עם חברי הקהילה( .בהתאם לצורך -אם לפני יום שתילות ,או
אם חסרי שלטי נא לא לקטוף . )..ניתן גם להכין בסימן החג שלטים קטנים שעליהם מצויר שנה
טובה ולנעוץ ברחבי הישוב או לקחת הביתה ולנעוץ באדמה בגינה.
ציוד :עצים חתוכים ,מסמרים ,פטיש ,גואש ,מכחולים ,כוס מים.
.2מוביילים מהטבע
תיאור :יצירת מובייל למשפחה ,לחדר ,למרפסת ,או אפילו לקישוט החווה או הקן .את החומרים
למובייל מומלץ לאסוף ממה שמציע מרחב החוץ ,עלים יבשים ,איצטרובלים ,תרמילים של עצים
ופירות מיובשים ,מקלות זרדים או אפילו אבנים .הטבע מזמן לנו אין סוף של אפשרויות להכנת
יצירות מהטבע.
ציוד :חוט טבעי ,מקלות באורך קצר ובינוני ,חומרים מהטבע.

.5
שעת
סיפור
תיאור :ניתן לבקש מסבתא מהקהילה או אמא ,או לחילופין מנהוער או ש"ש .לבחור סיפור מהטבע
זה יכול להיות קשור לראש השנה או לא .במהלך החווה הפתוחה לעניין את המשתתפים שבעוד
 10דק תתקיים שעת סיפור לכל הילדים .ניתן לשלב עזרים או להתחפש כל דבר שיעניין וירגש את
הילדים.
ציוד 2 :מחצלות ,ספר ילדים שקשור לטבע (העץ הנדיב וכו')..

 .6מנדלה קהילתית
תיאור :כל אחד מחברי הקהילה מוזמן לשים כרצונו במנדלה הקהילתית הגדולה מהטבע!
ציוד :ענפים ,עלים ,אבנים ,כל דבר שמוצאים על הרצפה בטבע .לא קוטפים.

 . 7עמדת תה (אומרים להם מראש להביא כוסות רב פעמיות מהבית)
תיאור 2-3 :חניכים שאחראים על עמדה זו .עשיית התה ,חימום המים במבנה הקרוב,
ודאגה לכך שתמיד יהיה תה\כוס רב פעמית למי שרוצה.
ציוד :צמחי תבלין ,סוכר ,כוסות רב פעמיות.
 . 8הכנת איגרות שנה טובה-
תיאור :שש או מדריכים שאחראים על עמדה זו .מכינים מבעוד מועד קרטון ממוחזר או
דפים ממוחזרים שהם הבסיס .כל מיני הדבקות לקישוט של חומרים מהטבע וכל מיני חלקי
מיחזור שונים כמו פקקים ניירות ממג זינים ישנים ועוד .החניך וההורה מעצבים לעצמם
ברכת שנה טובה שיתנו למשפחה או חברים מהישוב .ניתן להכין כמה דוג' מראש
להמחשה.
ציוד :ניירות או קרטונים חתוכים לבסיס ,דבק פלסטי ,טושים ועפרונות ,חומרים מהטבע
כגון עלים יבשים בצבעים שונים זרעי עצים ופרחים אבנים קטנות ועוד.

