
 

 
 מעורבות חברתית - האם היא רלוונטית אליי? (שעה וחצי)

 
  מטרות

 העלאה למודעות את החשיבות במעורבות חברתית1.

 יצירת תחושת אחריות של החניכים כלפי החברה2.

 שימוש בכלים שכבר הוגדו בקבוצה- מרכיבי זהות, מעגלי שייכות כדי לדבר על החיבור האישי3.
 והקבוצתי של כל חניך לחברה הישראלית

 
 מהלך
 מה נשמע? (10 דק') סבב משהו שעשיתי בשביל מישהו אחר1.

 
 מהי מעורבות חברתית? (15 דק'?) נשתמש באפליקציית מנטי מטר ונערוך סיעור מוחות, כל2.

 חניך.ה יכניסו לאפליקציה דברים שלדעתם יש להם קשר למוערבות חברתית ונוסיף הגדרות שונות
 למושג מוערבות חברתית.

מעורבות החברתית- מעורבות חברתית הינה הנכונות של הפרט לפעול מתוך  נקרא את ההגדרה- 
 תחושה של אחריות ליצירת חברה טובה יותר.

 
 מ-0 ל-100 (15 דק')-  נדביק על הרצפה נייר דבק שיהווה סקאלה בין 0-100, נקריא לחניכים.ות3.

 היגדים ובכל פעם הם.ן יצטרכו להתמקם בהתאם למידת ההסכמה שלהם עם ההיגדים ולשתף
 למה מקמו את עצמם.

 אני מרגיש.ה מעורב.ת חברתית-
 אני מרגיש.ה שאני מודע.ת למה קורה בסביבה שלי-
 אנחנו יכולים לשנות דברים שמפריעים לנו אם נשנה את ההתנהלות שלנו-
 אני מרגיש.ה שאני מתייחסת בכבוד לכל בני האדם-
 אני מתנהל.ת ביומיום שלי במחשבה גם על אחרים- לא אלכלך סתם ממחשבה על המנקים-

 ברחוב/ בבית הספר, אברך את הנהג.ת בשלום באוטובוס, אומר בוקר טוב לשומר.ת בכניסה לבית
 הספר.

 בן אדם אחד שעושה שינוי יכול באמת להשפיע על מה שמפריע לו-
 אפשר לשנות את העולם רק עם מעשים ממש גדולים-
 לשנות את העולם זה התפקיד של המבוגרים-
 אין למה לשנות דברים קטנים שמפריעים לנו כשיש דברים הרבה יותר גדולים שאין להם פיתרון-

 
 הפסקה (10 דק')4.

 
  צפייה בסרטון (5 דק')- מעגל המעשים הטובים-5.

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU


 

 דיון (15 דק')6.
  מה היה בסרטון?-
 במה מעורבות חברתית מתקיימת?-
 האם היא קיימת רק במעשים הגדולים? או גם בקטנים?-
 מה אנחנו צריכים לדעת כשאנחנו רוצים להיות יותר מעורבים חברתית?-
 האם מעורבות חברתית רלוונטית לנו בתור בני נוער?-

 
  המדריכים מניחים על הרצפה את דף מעגלי השייכות ושואלים את החניכים-

  האם אתם מרגישים מחוברים למעגל המרוחק ביותר מכם? החברה?-
  למה הכוונה כשמדברים על החברה הישראלית?-
 מרגישים שייכים?-
 איך אפשר לייצר תחושת שייכות לחברה?-

 
  סיכום (5-10 דק')- איך היה לי בפעולה? מחשבה מרכזית שאני יוצא.ת איתה7.

 
 פינה אישית (15 דק')8.

 
 
 
 
 
 

 עזרים
  מקרן, מחשב, רמקול, פלאפונים-
 סלוטייפ, טוש-
 דף מנטימטר-
 דף מעגלי שייכות- אני, הקבוצה, החברה-

 
 
 
 
 
 

  


