
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החניך ילמד מהם הפערים  •

 לעשייה.-בין עמדה

החניך יבין את הרצון  •

 בלעשות

 2מסקנטייפ זוהר *  •

כרטיסיות מוכנות  •
 עם משפטים 

 טושים •

ההבדל בין עמדה 
לעשייה

קבוצתי שלב

 מתקדם קהילתי

ייפ זוהר כקו כל החניכים עומדים בקו אשר יסומן מראש במסקנט
 התחלה, ועליהם לצעוד קדימה בשני שלבים שונים. 

 דק' 60 

 :הערכות לפעילות 
 החניכים יכירו בהבדל בין עמדה לעשייה.

 :הנחיות לקבוצה 
 -שלב ראשון

ישקפו עמדות. במידה וחניך המדריך מקריא משפטים אשר 
מסכים עם העמדה יהיה עליו לצעוד צעד קדימה. בסיום 
הקראת כל המשפטים יהיה על כל חניך לסמן את מיקומו 

 במסקנטייפ עם שמו על הרצפה.

 –שלב שני 
לאחר הסימון כל החניכים יחזרו לנק' הפתיחה והמדריך 

 יקריא משפטים שמשקפים עשייה, שוב החניכים 
 יערכו את אותה הפעולה, התקדמות וסימון על 

 הרצפה.

 –שלב שלישי 
על כל חניך יהיה לבדוק את הפער שבין העשייה 

 לבין העמדה על פי הסימונים שלו.

 מעורבות חברתית •

 יוזמה חברתית •
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 עמדה-  עשייה- 

  עזרה לאחר זה ערך שמוביל אותי . עזרתי לחבר מהקבוצה 

 אני מאמין בכך. -והדרת פני זקן   כאשר אני רואה אדם מבוגר עם

 מצרכים, אני עוזר לו .

 הקבוצה צריכה לפעול בקהילה  יקט חברתייזמתי במהלך השנה פרו 

  אי אפשר לחנך לאחריות חברתית מבלי

 מא אישיתלתת דוג

  הקבוצה שלי יוזמת פעילויות שעונות

 על הצרכים בקהילה שלי .

 .כל אחד צריך ליזום יותר   אני מעביר חלק מזמני הפנוי

 בהתנדבות

 .כל אחד צריך לתרום ולהתנדב   התושבים בעיר שלי מכירים בעשייה

 החברתית שלי ושל קבוצתי 

 שאר ילפעמים צורך אישי צריך לה

 מאחור בכדי לקדם צורך קבוצתי אחר .

  ויתרתי על משהו אישי בכדי להיות

מעורב בקידום משהו אחר (ערבות 

 הדדית) 

 מדוע לדעתם קיים פער בין עמדות לעשייה ? •

 האם אנחנו מודעים לפער שקיים ? •

 עד כמה יש ביכולתנו לצמצם פערים ? •

 דים והקבוצה , בצמצום הפער?מה התפקיד שלנו כיחי •
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