ט' – מה זה מסמל?
הפעולה באדיבות שחר דנק גרעינר בגזר
חלק א'
מטרה :נדבר על המשמעות של הסמלים בחיינו

 .1לוגו קוויז  -כמו המשחק בטלפון ,נדפיס או נצייר לוגואים חלקיים ונראה אותם לחניכים ,והם יצטרכו לנחש של מי
הסמל.
אפשר לחלק את הקבוצה לשתיים ולהפוך את המשחק ליותר תחרותי.





דיון:
איזה סמלים היה הכי קל לכם לזהות?
מה המאפיינים של הסמלים שהופכים אותם להכי זכירים וקליטים?
למה צריך בכלל סמלים? איך חברה או גוף בוחרים לעצמם סמל?

חלק ב'
מטרה :נתנסה ביצירת סמל משלנו על פי מרכיבי הזהות שלנו
 .2המאפיינים שלי  -ניתן לכל חניך דף ריק ונבקש מהם לכתוב על הדף את השם שלהם ובאיזו צורה שיבחרו ולהוסיף
סמלים שמאפיינים אותם .לאחר שכולם ציירו ,נעשה סבב בו נזמין להציג את התוצרים.




דיון:
האם הדברים האלה יכולים לסמל /מסמלים אתכם?  -צבע ,צורה ,מקום מגורים ,השם שלכם.
האם אתם בוחרים את הדברים שמאפיינים אתכם? אם לא אז מי?

חלק ג'
מטרה :נלמד ונייצר חיבור לסמל התנועה
 .3התנועה שלנו -
א .נקח בריסטול עם הסמל של התנועה שמצוייר עליו ונעשה באמצעותו שמש אסוציאציות של כל הדברים שהם
חושבים /מרגישים שמאפיינים את התנועה.
ב .נקרא ביחד את חמשת ערכי הליבה (בנספחים) נסביר אותם בקצרה ונדבר עליהם





דיון:
האם אתם מסכימים עם הערכים האלה? חושבים שהם חשובים?
איך הערכים האלה באים לידי ביטוי בפעילות של התנועה?
האם הסמלים של התנועה מבטאים את הערכים שהיא מייצגת?

 .4חשיפת הפירוש לסמל התנועה  -נפרט לחניכים את המרכיבים של סמל התנועה ונבקש מהם ,תוך כדי השיחה,
לעצור אותנו ולצעוק "בזזזז" בכל פעם שהם מזהים איך מרכיב אחד של הסמל מבטא ערך או מרכיב זהותי אחר.

 .5תחרות ארצית מיוחדת לטרומפים! סמל התנועה הכי גדול!
מוזמנים להשתתף בתחרות ארצית שתערך בין כל קבוצות הט' בכל התנועה  -הרכיבו את סמל התנועה הכי גדול
(מאיזה מרכיבים שתרצו) ושלחו לנו תמונה לווסטאפ למספר הבא  0547391866עד התאריך ה15.12.20
הסמל הכי גדול ,יצירתי ומדוייק ,יזכה את הקבוצה שלו בפרס שווה ובתהילת עולם!

נספחים:

חמשת ערכי הליבה של התנועה החדשה
ערכי הליבה הם הבסיס הערכי של כל חניכי התנועה .הם שזורים בתוכן ובתכניות החינוכיות שאנו מקיימים.
לאורם אנו בוחנים את המציאות ובוחרים את המעשה שלנו בחברה.

שוויון ערך האדם  -ההנחה הבסיסית שלנו היא שכל בני האדם נבראו בצלם ,ייחודיים ומיוחדים ולכן שווים
בערכם .על כן מחובתנו להיאבק למען זכותו של כל אדם לחיים ,לכבוד ,לחירות ,לביטחון ,לביטוי וליצירה.
עלינו לפעול לתיקון חוסר השוויון בכל המישורים בסביבתנו הקרובה והרחוקה ולא לעמוד מנגד.

ציונות כאידיאל שאין לו סוף  -אנו פועלים מתוך חיבור עמוק לארץ ישראל ומתוך שאיפה מתמדת להמשיך
ולבנות כאן חברת מופת מוסרית ,יצרנית ודמוקרטית .אנו רואים את עצמנו ממשיכי הדרך של ההתיישבות
העובדת ומחויבים לרעיונותיה ,ביניהם השמירה על החקלאות .עלינו להכיר את העבר תוך חיזוק זהותנו
היהודית והישראלית ,להתמודד עם אתגרי ההווה ולשאת באחריות על עיצוב מדינת ישראל והעתיד לבוא.

הוויה דמוקרטית  -אנו מאמינים בשותפות של כולנו בעיצוב המרחב הציבורי ובהשפעה על הסביבה בה אנו
חיים מתוך תחושת שייכות ,שיח הדדי ולקיחת אחריות .מלאכת היצירה המשותפת של חיינו מביאה לידי ביטוי
את הרב גוניות ,ומרחיבה את קשת התפיסות והצבעים בחברה .אנו מחויבים למעורבות ולאזרחות פעילה
במדינת ישראל ,שמירה על הדמוקרטיה והתחשבות במיעוט ובשונה.

סוציאליזם קהילתי  -אנו מאמינים כי האדם הוא יצור חברתי ומטבעו להתקיים בשותפות ,ולקשור את חייו
בחיי סביבתו .לכן אנו רואים בקהילה את הביטוי להנחה זו ושואפים לקיום מעגלי חיים ,אשר במרכזם עומדים
יסודות של שיתוף ,אחווה ,רעות ,וערבות הדדית .קהילה וקהילתיות מגבירים את תחושות השותפות והשייכות
ומחזקים את יסודות הצדק החברתי .המחויבות ההדדית הנדרשת כדי ליצור קהילה ,מחייבת את חבריה להכיר
בשונות ,במגוון ובצרכים של כלל חברי הקהילה ,מחויבות זו יוצרת רגישות לאחר ,כבוד לזולת ואחריות
חברתית .מתוך התפיסה הקהילתית-ערכית צומחת מחויבות חברתית למעגלים הולכים ומתרחבים בחברה
הישראלית.

עבודה ויצירה  -אנו רואים בערך העבודה ,העשייה והעמל חלק מקיומנו האנושי ודרך להביא את עצמנו לידי
ביטוי .היכולת שלנו ליצור ולייצר היא זו שתבטיח חברה וסביבה בת קיימא ,בריאה ,יצרנית ועצמאית .מתוך כך
אנו מאמינים בחשיבותה של החקלאות המאפשרת חיבור ושותפות בין אדם לאדמה ,ומבטיחה את החוסן של
הקהילה והחברה בישראל.
עלינו לשאוף כי כל עבודה תכבד את בעליה ולפעול נגד ניצול ועבדות.

