
 

 
 עיבוד יום התנדבות ולמידה להמשך | מי זו הקהילה הזאת? (שעה וחצי)

 
 שם הפעולה הקודמת יום התנדבות 1

 שם הפעולה הבאה יום התנדבות 2

 
  מטרות-

 החניכותים יעבדו וידברו על החוויה בהתנדבות הראשונה1.

 החניכותים יבינו יותר לעומק מי הקהילה שאיתה מתנדבים.ות2.
 

 מהלך
נבקש מהחניכותים לשתף איך היה להם בהתנדבות ב-10 מילים.1.  מה נשמע? (10 דק')- 

 
 חבילה עוברת (40 דק') -2.

  החניכותים ישחקו במשחק חבילה עוברת. חוקי המשחק-
 החניכותים יושבים במעגל ומקבלים חבילה מעיתונים, בכל סבב המדריך.ה מפעיל.ה מוזיקה לכמה

 שניות שבהן החבילה עוברת בסבב בין כל החניכותים עד שהמוזיקה נעצרת, מי שהחבילה אצלו.ה
 ביד צריך לענות על השאלה/ לעשות משימה שכתובה בפתק. משחקים עד שמגיעים לסוף החבילה

 ששם יש חטיף שכל הקבוצה חולקת אותו. בכל סבב אפשר לנסות לפתח דיון סביב
 השאלה/משימה שעוד חניכותים ישתפו.

  (הפתקים נמצאים בנספח 1, רצוי להוסיף עוד בהתאם להתנדבות שעשיתם.ן).
 הפסקה ( 10 דק')3.

 
 הידעת? (5 דק')  המדריכיםות בונים שאלות הידעת על האוכלוסייה איתה החניכיםות מתנדבים4.

 
 סיכום (5-10 דק') -5.

 איך היה לכם.ן בפעולה?-
 האם הזדהתם.ן עם הדברים שהקבוצה אמרה?-
 האם יש משהו שרק עכשיו בפעולה הבנתי על ההתנדבות שעשינו?-
 נספר לחניכותים את החוויה שהייתה לנו איתם במהלך ההתנדבות והציפיות שלנו מהם.ן-

 להמשך ההתנדבויות, מה אהבנו לראות, מה שמחנו לשמוע וכו'.
 

 פינה אישית (15 דק')- חניךה מביא.ה נושא מעולם התוכן שלו.ה ומעביר.ה פעילות/פרזנטציה לקבוצה (אפשר6.

 גם להנחות דיון בקבוצה). לאחר סבב ראשון של הקבוצה, אפשר לתת נושא לפינה אישית- סוגיות חברתיות,
 אקטואליה, מוזיקה, וכו'

 
 עזרים- חבילה עוברת- עיתונים, דבק סלוטייפ, נספח 1, חטיף, פלייליסט ורמקול.

 
  



 

 נספח 1 - משימות או שאלות לחבילה עוברת
 

 ספר.י בקצרה מה עשינו בהתנדבות תוך כדי שאתה מתופף על הגוף ועושה לעצמך קצב-
 

 האם למדת משהו חדש על עצמך במהלך ההתנדבות? העבר.י את החבילה למי שלמדת עליו.ה-
 משהו חדש במהלך ההתנדבות וספר.י מה.

 
 עליך לספור עד 20 מהר בלי להגיד את המספר 14 וכאשר את.ה מצליח.ה ספר.י מה הפתיע אותך-

  במהלך ההתנדבות?
 

 מי זאת הקהילה שאיתה התנדבנו? ספר.י זאת תוך כדי שאתה תופס לעצמך את האף-
 

 ספר.י האם למדת משהו חדש על הקהילה שהתנדבנו איתה? תוך כדי שאת עם לשון בחוץ לאורך-
 כל המשימה

 
  עלייך לרקוד בתוך המעגל ולספר האם ציפית למשהו בהתנדבות שלא קרה?-

 
 עלייך לקפוץ 10 פעמים על רגל אחת ולספר מה את.ה מצפה שיהיה אותו הדבר בהתנדבויות-

 הבאות?
 

 מה את.ה מצפה שיהיה שונה בהתנדבויות הבאות? העביר.י את החבילה למי שיושב.ת מולך-
 שי.תענה גם על השאלה הזו!

 
 עלייך לדלג מסביב למעגל 3 פעמים ותוך כדי לספר איך היה לך להתנדב עם כל החברים.ות-

 לקבוצה?
 

 עלייך לשתת כוס מים בשלוק אחד ולספר האם הרגשת שאת.ה עושה משהו חשוב? משמעותי?-
 

 עלייך לספר לקבוצה איך היה למי שמימינך בהתנדבות כאילו הוא\היא זה את.ה-
 

 עלייך לקפוץ ולמחוא כף עם הרגליים ולספר.י לקבוצה 2 מרכיבי זהות שיש לקהילה שאיתה-
 התנדבנו.

  


