בונים הדרכה קרמבואית
תוצרים ופעולות של ש"שים ,מדריכים ורכזים

שם הפעולה :אחריות וקורונה
קהל יעד :חניכי שכבת ז'
משך הפעילות 40 :דק'.
מערך :נובמבר – השומר אחי אנוכי
מטרות:
 .1החניכים יכירו את האחריות הקיימת כלפי אחים
 .2החניכים יפגשו סיפורי אחים מהתרבות שלהם
 .3החניכים יכירו את המשפחה של הקבוצה – מבנה הסניף והצוות המוביל

זמן
(דק')
10
דק'

תוכן
פתיחה-
נעשה סבב מה נשמע ,כאשר כל חניך בסבב ישאל
שאלה אחרת:





10
דק'

עזרי הדרכה

ספר על משהו אחראי שעשית היום?
באיזה מקום היית רוצה להיות בעולם? מה
אתה צריך לעשות כדי שזה יקרה?
ספר על משהו לא אחראי שעשית היום?
ספר על משהו שעשית ונמנעת מלקחת עליו
אחריות?

ספר על דמות שבעיניך נתפסת כאחראית?
אחריות וקורונה –

דגשים למדריך
נגישות
בטיחות
חשוב לייצר אווירה
טובה ומכבדת ,ולשים
לב לזמנים ולרמת
שיתוף הפעולה שלא
מאבדים את החניכים.

אפשר לקיים את הדיון
על בסיס של לוח
שיתופי כגון פאדלט ואז
רק לסכם בקול

נבחר פרסומת של משרד הבריאות לשמירה על
הכללים בתקופת הקורונה( .לדוג' מסיכה אחת לא
מספיקה)
נשאל את החניכים:
מה לדעתכם הפרסומת באה להגיד?
האם אתם מקפידים תמיד על מסיכה?

15
דק'

מה האחריות שיש לכל אחד מאיתנו בתקופה הזו?
הצגת סיטואציות שבוחנות אחריות –
נכתוב מראש סיטואציות שקשורות לאחריות אישית
בתקופת הקורונה.
אופציה א' -נקריא לחניכים את הסיטואציות (עדיף
לשתף את החניכים ולהציג את הסיטוצאיות בצ'ט או
במקום שכולם יכולים לראות) .
אופציה ב -נבקש מהחניכים להמחיז את הסיטוצאיות
(או בלייב ,או לפני הפעולה ולהסריט אותן).

נספח – 1
סיטואציות

אם יש זום מורשה
אפשר לקיים כשיח
בחדרים.

כדאי להתאים את
הסיטואציות לדברים
שקשורים לחניכים.

בונים הדרכה קרמבואית
תוצרים ופעולות של ש"שים ,מדריכים ורכזים

*חשוב לוודא לפני שכל העזרים הטכנולוגיים עובדים.

לאחר הצגת כל סיטואציה נבקש מהחניכם להגיד:



 5דק'

מה הייתם עושים במקום אותה דמות?
מה אתם חושבים על הדרך שבה הדמות
התנהגה?

האם לדעתכם הדמות נהגה באחריות?
סיכום – נשאל את החניכים מה הם לקחו
מהפעולה?

.1

אפשר לבקש מכל חניך לקחת על עצמו משהו שהוא
לוקח עליו אחריות עד הפעולה הבאה.
 ונסביר כי רק אם ניקח אחריות על עצמינו ועל
האנשים הקרובים לנו נוכל יחד לנצח את
הקורונה.
נספח א' – סיטואציות





הלכת לסופר וראית מישהו בלי מסיכה ,תאירי לו או לא?
יש לך חבר שאתה יודע שצריך להיות בבידוד והוא סיפר לך שהוא מתכנן מחר ללכת לחבר ,מה
תעשה?
יש מחר ברית לבן דוד שלך ואתה יודע שהם הזמינו יותר מ 20אנשים וגם אותך ,מה היית
עושה?
חבר שגר  2קילומטר ממך הזמין אותך לבוא לשבת בגינה ליד הבית שלו ,תלך או לא?

