גיל תיכון – אם כבר לבד אז שתהיה קהילה
החיים בקהילה כתשובה להברת ההמונים
חלק א'
מטרה :נברר מושגים הקשורים להתארגנות חברתית
 .1אתגר קבוצתי  -על הקבוצה להצליח לשמור על הבלונים באוויר (אסור להחזיק אלא רק להקפיץ) מבלי
שיגעו בהצפה ומבלי להשתמש בידיים  .מתחילים בבלון אחד ומוסיפים  5בלונים .המטרה שיעמדו
במשימה מעל  2דקות.
(בהתאמה לפעילות וירטואלית אפשר לבקש מהם לספור עד  21בזום מבלי לחזור על ספרות ומבלי להגיד
ביחד)
 .2חידוד מסרים  -נבחר שני מתנדבים זריזים לכתיבה על הלוח .כל מתנדב מקבל טוש מחיק בצבע אחר וצד
אחר בלוח .הקבוצה עושה סבב אסוציאציות מהיר .שכל פעם שנתקעים המדריכ/ה מוסיפה מושג שממנו
ממשיכים את האסוציאציות .על המתנדבים לכתוב שן־ כדי הסבב אסוציאציות -בצד אחד את הדברים
שאומרים בקבוצה שהם קשורים להפרטה ובצד השני דברים שהם ההפך מהפרטה( .מומלץ להסביר את
המשחק במרץ ,לא לאפשר לסבב להיתקע ולזרז אותו באווירה טובה).
מושגים לסבב אסוציאציות :הפרטה ,קהילה ,תחרות ,שותפות ,ניכור ,סולידריות ,אחריות משותפת.
(התאמה לפעולה וירטואלית – אפשר לכתוב ב ) https://he.padlet.com/dashboard

חלק ב'
מטרה :נבחן את הצורך החברתי של בני האדם בחיים בקהילה
 .3איפה אנחנו בשירים – נפזר על הרצפה של מרחב הפעולה דפים ועליהם שירים שמדברים על לבד ,על
ביחד ,על חיי קהילה וכו' (בנספחים) ונבקש מהם להיעמד בהתחלה ליד השיר שלדעתם מאפיין את
החיים שלהם עכשיו אל מול הקהילה ,הביחד והלבד.
לאחר שנעמדו וחלקם שיתפו על הבחירה שלהם ,נבקש מהם להיעמד ליד השיר שמתאר את סגנון
החיים שהם היו רוצים לעצמם כאנשים בוגרים.
(התאמה וירטואלית – אפשר להציב את השירים בפאדלט לפני או על שקופית במצגת פאוור פוינט .או
לשלוח אותם להקשיב לשירים ולבחור מתוכם)
דיון:
• איך היינו רוצים שאנשים ירגישו בחברה שלנו?
• איזה חברה היינו רוצים שתהיה?
• מה היכולת של האדם להשפיע?
• מי רואה אותו ודואג לו?
לסיכום החלק – אפשר לנסות לנסח ביחד את צורת החיים בה היינו רוצים כבוגרים.

חלק ג'
מטרה :נדון בתפיסת הקהילה בבני המושבים
 .4חוויות מעצבות  -נתחלק ל 4קבוצות (אם הקבוצה קטנה אז לזוגות או ליחידים או שנעשה ביחד מול השעון) .כל קבוצה מקבלת
משימה אחרת ועליה לכתוב דוגמאות לחוויות מעצבות לפי הקטגוריה שקיבלו .המטרה לכתוב כמה שיותר דוגמאות ודוגמאות
טובות .ניתן לייצר אווירת תחרות ספורטיבית.
ניתן  5דקות לקבוצה לכתוב את החוויות .לאחר מכן עוברים על החוויות שכתבו.
(התאמה וירטואלית – גם כאן פאדלט מתאים מאוד ואם לא רוצים לכתוב – אפשר להעלות את הקטגוריות על גלגל מזל ואז
לדבר בעל פה .עושים את זה דרך האתר)https://wordwall.net/about/template/random-wheel :
המשימות:
א .עליכם לחשוב על החברה הישראלית שלנו היום -איזה חוויות אנשים עוברים שגורמים להם להרגיש חלק מחברת המונים.
ב .עליכם לחשוב על הקן/מועדון בני המושבים ביישוב  -איזה חוויות אנשים עוברים שגורמים להם להרגיש חלק מקהילה ו/או
חלק מחברת המונים.
ג .עליכם לחשוב את היישוב שלכם  -איזה חוויות אנשים חווים שמחזקים את הקהילה ואיזה חוויות הם חלק מתרבות חברת
ההמונים.
ד .בעולם אידיאלי  -איזה חוויות יכולות להצמיח אנשים מאושרים ,בטוחים ,סולידריים.
דיון:
-

מה האחריות שלכם בשכבה ,במועצה ובתנועה על החוויות שאנשים עוברים?
מה המשמעות של חיים בקהילה?

שורה תחתונה
התנועה החדשה היא תנועת נוער קהילתית .היא נוצרת מהקהילה ופועלת למען הקהילה ,אנחנו זו הקהילה ואנחנו זו התנועה החדשה.
החיים בקהילה תומכים באדם ,עוזרים לו להתפתח ולקבל ביטוי ,להתקדם ולהגשים את עצמו.
ציוד נדרש:
בלונים ,טושים מחיקים בשני צבעים ,לוח מחיק ,שירים

נספחים:

בתי קפה  /עברי לידר
"לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה
זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו
בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה
איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו
זה דור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום
עם מי לישון עם מי לקום ואיפה הילדות שלנו?
בתוך מחשב ,בתוך אתר של כמה מופרעים
שכבר איבדו את הרצון שיהיו להם פנים"

ביחד זה הכל  /סמדר שיר
יחד נאבק בכל מיכשול
יחד נגלה ,גם יחד ניפול
יחד ננצח ,לא נפחד
כי ביחד זה אף פעם לא לבד
יחד נסתובב ,נתאהב
ביחד זו שמחה כמו משפחה
יחד נתפלגן ,נתבגר ,לא ניפול
כי ביחד זה הכל

אם כבר לבד  /החברים של נטאשה
ִמילְ יֹונֵי ֲאנ ִָשים לְ בַ ד ,ו ְִאם כְ בָ ר לְ בַ ד אָ ז ֶׁשי ְִהיֶׁה ִב ְתנּועָ ה,
ִשתַ גֵעַ .
נִקפָ אֶׁ ,שּלא נ ְ
ֶׁש ִנ ְתחַ מֵ םֶׁ ,שּלא ְ

אתה לבד  /דני סנדרסון
ואתה לבד
מתגלגל בדרכך
אתה לא לבד
אחרים לבד איתך

