אני כמנהיג חברתי
מטרות הפעילות:
 .1החניך יערוך הכרות עם המושג "מעורבות חברתית".
 .2החניך יבדוק במה זה נוגע לו.
 .3החניך יבין למה זה חשוב להיות מעורב בסביבתי.
מהלך הפעילות:
נושא
פעילות פתיחה.

מהלך הפעילות
מחלקים את החניכים לקבוצות קטנות,
אולי אפילו לזוגות ,תלוי בגודל הקבוצה.

זמן
מומלץ
 10דק'

מחלקים בקבוצות הקטנות את הקטע:
"כולם ,מישהו ,כל אחד ואף אחד"
{בנספח} ומבקשים מהקבוצות להמחיז
את חלקו הראשון של הקטע :בשיר ,הצגה,

עזרים
לצלם כמספר
החניכים את
הקטע" :כולם,
מישהו ,כל אחד
ואף אחד"
שבנספחים.

ראפ ,קטע רומי ועוד.
הצגת התוצר דיון
לאחר פעילות
הפתיחה העוסק
בתוצר של הטקסט
אותו קיבלו.

מתחיל דיון:
 מה הבנתם מהקטע? על מה הקטעמספר? מה המסר?
הצגת נושא הפעולה :נושא הפעולה שלנו
היום הוא "מעורבות חברתית" ,איך זה
קשור לקטע?
כותבים על פלקט גדול מהי מעורבות
חברתית :נכונות של הפרט לפעול מתוך
תחושה של אחריות ליצירת חברה טובה
יותר.
מפזרים את המשפטים הבאים בחדר וכל
אחד מהחניכים מתבקש לעבור ולכתוב
האם זו מעורבות חברתית לדעתו:
-

אני עוזר/ת להורים שלי במשק
החלקאי שלהם.

 30דק'

פלקט גדול,
משפטים על
מעורבות
חברתית+כתבות
אקטואליות
מהעיתון.

-

אני עוזר/ת לילד/ה מהכיתה להכין
שיעורי בית.

-

אני משליך/ה בקבוקים למכלי
המיחזור.

-

כשאני רואה לכלוך על הרצפה אני
מרים אותו לפח.

-

אני אחראי על הכלב שלי ומוציא
אותו כל יום לטיול.

-

אני מתנדב/ת לעזור לאנשים
הקרובים אליי כשמבקשים ממני
עזרה.

-

בגדים ,ספרים וצעצועים שלי שאני
כבר לא צריך/ה אני מעבירה למי
שאוסף או לכאלה שאין להם.

לאחר שהחניכים סימנו אם כן או לא,
עוברים על זה ביחד אל מול ההגדרה
ובודקים מה זה מעורבות חברתית ומה לא.
יש אפשרות לפזר על הרצפה כתבות
אקטואליות שונות מחיינו ושכל אחד
מהילדים יבחר כתבה ,לפי הזמן שיש יבחרו
החניכים להציג את הכתבה שהכי נגעה
להם ומה היו עושים בנושא אם היו
מעורבים חברתית /בתור אזרחים מנהיגים
במדינה.

סיכום המשימה

לאחר סיום המשימה ,יושבים ומקיימים

 15דק'

דיון:
ודיון בנושא
"מעורבות/מנהיגות  -למה זה חשוב להיות מעורב בסביבה שלי?
האם אני יכול לגרום לאנשים אחריםחברתית"
להיות מעורבים בסביבתם אם אני מעורב
בסביבתי?
אוספים את מגוון התשובות ומסכמים-
אמירה חיובית על נתינה ועל רצון ליצור
חברה טובה יותר.

נספח :1
זהו סיפור על ארבעה אנשים ,כולם ,מישהו ,כל אחד ,ואף אחד .
פעם אחת היה תפקיד מאד חשוב ובקשו מכולם לעשותו .לכולם היה ברור שמישהו יעשה זאת
אבל… אף אחד לא עשה זאת .מישהו כעס על כך ,כי זה היה תפקיד של כולם.
ולכולם ,היה רושם שכל אחד יכול לעשות זאת אבל ..אף אחד לא ידע שזה לא יעשה על ידי כולם.
בסופו של דבר…
מישהו הואשם על ידי כולם ,שאף אחד לא עשה את מה שכל אחד היה יכול לעשות.

