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תהליכים בהכנת המפגש החברתי .4

שלב ההכנה:  :א

התשובה אני עושה את הפעילות?" למה"שאל את עצמך   שלב א:

לשאלה גדולה זו תהייה המצפן שלך לאורך הנתיב כולו. תשובה זו תחבר אותך 
 למטרות העל של התכנית , הרצף התהליכי והמוטיבציה בתהליך 

ע"מ אני רוצה להשיג בפעילות הזו?"מה "שאל את עצמך   שלב ב:

לעזור ולהכווין אותך לתשובה לכל פעילות שנבנתה עפ"י התכנית  יש מטרות משלה. 
חשוב להדגיש שבהכנה לפעולות שאינן בתכנית שנכתבה חובתך לשאול את עצמך את 

ולה זו השאלה הזו ע"מ שתוכל להציב מטרה לפעילות ולהשיגה. התשובה לשאלה גד
  תהייה המצפן שלך לפעילות הספציפית.

אשיג את המטרות שהגדרתי  איך"שאל את עצמך  שלב ג:

התשובה תוביל אותך למערך פעילות. בבסיס התהליך ניתן בסעיף הקודם?"

להשתמש בבנק פעילויות הנמצאות בסוף החוברת או באמצעות ההדרכה המוצעת ע"י 
  O.D.Tם פעילות מכון עזריאלי או ארגז הכלים בתחו

 מהלך הפעילות: :ב

 מערך הפעילות המתוכנן . ל פי יבוצע ע

חובה להשאיר זמן  ,יש לבצע רפלקציה בסוף המפגש או באמצע עילותלכל פ
בוצה, בכדי שיהיה אפשר לדון במה שקרה היום , איך זה משפיע עלי , איך זה קשור לק

  .למשפחה , לקהילה וללימודים
חשוב ליצור את הקשר על חשיבות הפעילות החברתית ותרומתה לחיזוק והעצמת 

  התלמיד .
ר לחניכים שהפעילות מתוכננת לפרטים, הפעילות היא חלק חשוב להעביהערה: 

  מתוכנית כללית ומחייבת ויש יעד שנוכל להגיע אליו בסוף התהליך .

 סיכום פעילות: :ג

 מטרתו הינה תיקון וחיזוק.
ביצוע מול תכנון (ומאיפה נובעים הפערים): •

 לוח זמנים. �
 בביצוע התכנים. �
מילוי תפקידים וחלוקת משימות . �

חניכים שהפריעו למהלך הפעילות ולתת ביקורת בונה. ציון•
כדאי לרשום את זוג או שלושת המצטיינים -ציון חניכים שתרמו למהלך הפעילות•

 בכל פעילות ובמעמד 
מתן ראיה כללית על מיקומה של הקבוצה בהתקדמות התהליך •
מסר לפעילות הבאה.•

  :וסיכום  שלב הדיווח :ד
דריכים עם הרכז , דיון סיכום והחלטות/ בסוף כל פעילות חברתית ישיבת צוות המ •

) ימולא לאחר כל פעילות. יומן מעקב דו"ח פעילות (מצורף  •

  העברת דוחות אל כל בעלי התפקידים/  •

כל חודש ישיבת צוות עומק העוסקת בתהליכים והשיפורים  •




