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20 רעיונות
לפעילות 

אצלכם.ן בבנין! 

פתיחת קבוצת וואטסאפ של הבניין לעזרה הדדית, יוזמות
הארות ובקשות.

 
משחק "גמד וענק" – הענקת מתנות קטנות בין שכנים ע"י

עריכת הגרלה בין כל מי שרוצה להשתתף. כל אחד צריך
להביא מתנה סמלית לשכן שיצא לו בהגרלה.

 
פעילות משחקי קופסא לילדים ולמבוגרים 

מחוץ לבנין
 

יצירת לוח מודעות לבניין אותו יתחזקו כל
הדיירים בו אפשר יהיה לתלות מתכונים,

עצות, מודעות מעניינות וכו'.

הכי פשוט
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ארוחה /פיקניק משותף בחצר הבניין. 5



20 רעיונות
לפעילות 

יצירת כרטיסי ברכה עבור דיירים מבוגרים בבניין 6
7

9
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ערב שירה משותף

סדנה שאחד מהשכנים יעביר - סדנת יצירה, כושר,
שעת סיפור לילדים וכו'

תערוכת אומנות של דיירי הבנין בלובי -
יצירות קיימות או בהכנה משותפת!

אפשר בשיתופי פעולה בין דירות,
הילדים של דירה 5 והקשישה שגרה

בדירה 10 למשל. 
 

משלחת ניקיון סביב הבניין - תזמינו את
השכנים והשכנות למסיבת ניקיון סביב הבניין

ובחללים המשותפים. תקנחו את הפעילות
בכוס מיץ ועוגה.

 

אצלכם.ן בבנין! 
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סרט בלובי - כל מה שצריך זה מקרן, קיר11
לבן, כיסאות ופופים �ואולי שטיח�,

פופקורן ואתם מסודרים. 



 'שוק תן וקח' בו כל אחד מביא דברים שהוא לא צריך12
מהבית ובתמורה הוא יכול לקחת מה שהוא צריך. 

אפשר לקחת עבור כל פריט סכום סמלי ולתרום את
הכסף עבור עיצוב הבניין או קופת בניין לחגים. 

 

20 רעיונות
לפעילות 

אצלכם.ן בבנין! 
למשקיענים

הקמת גמ"ח ציוד של הבנין - שכנים שירצו יוכלו
לתרום משהו עבור גמ"ח משותף לכל הבניין בו יוכלו

כל השכנים להשתמש �לדוגמא: מקדחה, סולם,
בריכה מתנפחת וכו'�.
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שוברי בארטר - ליצר עם השכנים בארטר, מה אני14
מוכן ויכולה לעשות ומה אני מעוניינת לקבל.

 
יצירת חוברת מתכונים של הבנין המאגדת מתכון מכל15

משפחה בבניין. אפשר להדפיס ולחלק את החוברת
לכל משפחה, לארגן תחרות בישול בניינית וכד'. 

 



הכנה משותפת של "שלט לדלת" לדלתות הדיירים16
בבנין. אפשר לארגן את המפגש בחצר הבניין עם

מוזיקה, כיבוד קל ותערוכת היצירות.

20 רעיונות
לפעילות 

אצלכם.ן בבנין! 

חפש את המטמון - השאלות יכולות להיות קשורות
לבנין או שאלות ידע כללי, שימו לב לקושי כדי שגם

ילדים בבנין יוכלו להנות יחד איתכם. 
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יצירת ספרייה קהילתית בפתח הבניין- תולים מדף
בלובי הבניין והשכנים.ות מוזמנים.ות לתרום עבורו

מספר ספרים או משחקי קופסא להשאלה והחזרה.
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סדנאות שמבוססות על כישרונות של דיירי הבניין-
למשל: סדנת בישול/ אומנות/ תנועה הרצאה בכלכלה,

וכד'. איך לגייס? תוכלו לתלות שלט בכניסה לבניין בו
כל דייר יכתוב איזה פעילות הוא רוצה להעביר.

 

19

הקמת גינה קהילתית משותפת או שתילת צמחי20
תבלין/ פרחים בעציצים/ אדניות.

 
 


