פעילויות של קהילות פנסיונרים פעילים המרוויחים בכיף
מס' הקבוצה

הפעילות

1

גינה

גידול של ,ירקות מכל סוג ,תבלינים ,פרחים על ערוגות מוגבהות
ורגילות הכנת זרעים בגמר העונה ,פינת קפה ומנוחה ,סככה קלה
לקיץ ,הכנת קומפוסט ,השקיה ידנית ואוטומטית .העבודה היא כמו
גינות קהילתיות  Allotmentsבאים לשעתיים כמה פעמים בשבוע ויש
כף עצום.

2

משתלה

יזמות להכנת שתילים לכל צמח שהו מזרעים וייחורים בחממה וסככת
רשת צל צמודה ,נדרש שטח קטן יחסית .שיווק התוצרת לאוכלוסיה
המקומית וגם לבחוץ .המגוון של השתילים שאפשר ליצר כמעט אינסופי
ואין צורך במידע או ניסיון קודם .התחלה איטית אך כשהשכונה מגלה
את הפלא יש כבר רווח במשך כל השנה.

3

חינוך

קבוצת עזרה לילדי בי"ס הצעירים בכתיבה קריאה וחשבון .קריאת ספר
בקבוצה .עיתוי יכול להיות במקביל לבי"ס או בשעות הצהרים
כשהילדים חוזרים .ליזמות זו יש ערך חברתי והביצוע יכול להיות גמיש
כי חלק ניכר מהילדים זקוקים ליד תומכת.

4

ארוחת
בוקר לנו
ולאחרים

הכנת כריכים וארוחות בוקר איכותיות במתחם אטרקטיבי שלנו או
התקשרות עם בית קפה כנספח המביא לקוחות .אפשרות גם לשווק
כריכים ליעדים ,משרדים ומקומות עבודה עם הלוגו "קהילת
הפנסיונרים"

5

ארוחת
עשר

הכנת אספרסו במכונה מקצועית ,יצירת אווירה ואטרקציה לקהילה וכל
מי שפנוי בשעות אלו .הוספת קרואסון ו\או עוגית חמאה (למשל).

6

גבינות

הכנת גבינות מריחה אקזוטיות ,הכנת ממרח דגים ,יוגורט ביתי .הכנת
גבינות מחלב (כאשר יש רפת הקיבוץ)
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הפעילות

7

מאפים

הכנת עוגיות ,עוגות ,מאפים ,לחמים ,קרואסונים ,שת"פ עם
הקבוצה הקודמת .מכירה לבתי קפה באזור ,לחברי הקיבוץ
ומבקרים.

8

עבודת יד

עושים תחת הדרכה :חיות ,כריות ,מרבדים ,שטיחים ,מיור ,כיור
פיסול ,מוזאיקה ומבחר אינסופי של עבודות יד ומלאכה.

9

עזרה
למבוגרים

עבודה במלאכה ,ליווי ועזרה לגמלאים המבוגרים יותר .משימה
מלאת השראה עם תשר בצידה.

10

פעילות
קבוצתית

ארגון של ארוחות בוקר משותפות ,הרצאות ,יוגה ,שיטת אלכסנדר,
שיחות יצירתיות וסיעור מוחות לפיתוח רעיונות נוספים לפעילויות
הקבוצתיות.

11

מעורבות בחיי
הקיבוץ (או
השכונה)

עזרה ומעורבות בהכנת חגים ,אירועים כלליים ובבתי הספר .עזרה
למשפחות בהכנת ימי הולדת ,להיות הרגל השלישית בחיי הקיבוץ.
לא רק כיבוד ועוגות.

12

שונות

עזרה לחברים בטכנולוגיות (לא להישאר מאחור) האינטרנט,
ווטסאפ ,סמארטפון ,מדפסת ,העברת מידע ,טיפים איך לתקן את
הציוד מבלי לפשוט את הרגל ,יצרת קשר עם טכנאים לתנאים
מיוחדים.

13

פעילות במרכז
שלנו
(בשכירות)

המרכז :כולל מטבחון מאובזר היטב ,חדר אוכל ,חדר עבודות
ומלאכה ,שירותים כוללים לגיל השלישי .הכנת פעילויות (או השכרת
החלל) לקהילות הרוצות להיעזר ביכולות או כל אפשרות אחרת.

14

בישול בריאות
צמחוני

עבודה עם הדרכה לרעיונות חדשים ושיפורים .יכול להיות צמוד לימי
אוכל במחיר מוזל במרכז.

15

"מפעל זוטא"

התארגנות למתן שירותים ליצרנים ויבואנים שצריכים עזרה של
עבודת יד בעלות סבירה .הדבקת פתקאות על בקבוקים ,השלמת
מוצרים שנפגעו או יוצרו עם פגמים ,יצירת עבודות יד "אישיות",
שקיות ריחניות עם צמחי תבלין .אפשר לשכור או לקבל חלל,
ההכנסה מצויה לתמיד ובשפע והעיסוק מתאים ל כ ו ל ם.
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