
דק')45(סטטוס""משניםלפרויקטחשיפהפעולת

שם הפעולה הבאה-  מהי חברות?

מטרות-
החניכים יחשפו וירתמו לנושא ולפרויקט השנתי שלהם.1
החניכים ילמדו מושגים בסיסיים הקשורים לנושא השנתי - על חברות, על בריונות, על רשתות.2

חברתיות ועל פרגון בקבוצה
החניכים יתנסו בפרגון אחד לשני ובעבודה בקבוצה.3

מהלך
מתייחסחניךכלהספר.בביתלושהיההיוםעלבקצרהמספרבתורוחניךכלדק')-5(נשמע?מה.1

למשהו טוב/ כיף שהיה לו היום עם חבר.ים מהכיתה.

מקבלתקבוצהכלחניכים.4כשללקבוצותהקבוצהאתת.יחלקהמדריךה-דק')20(זמן!פצצת.2
החניכים יתנסו בנושאים שלולכל משימה יש מספר נקודות. במשימות(נספח א)דף משימות

הנושא השנתי: בעזרה הדדית, בעבודה בקבוצה, בעולם הרשתות החברתיות ועוד... לחניכים יש
נקודות.שיותרכמהלצבורוכךמהדףמשימותשיותרכמהלבצעדקות20

דק')-5(דיון.3
מה היה במתודה (שאלת הבנה וחיבור של כל החניכים לנושא)-
איך היה לי לבצע את המשימות יחד עם חבריי לקבוצה?-
(שאלה שמכוונת לקבוצה שהרוויחה הכי הרבה נקודות) מה גרם לכם לצלוח את המשימות-

ולנצח?

בקבוצהבחברות,ועוסקסטטוס""משניםנקראהשנתיהנושאדק')5(השנתיהנושאעלהסבר.4
וברשתות בחברתיות. נעסוק בדברים הטובים שיש ברשת וגם בדברים המסוכנים ואיך בכלל

מבדילים ביניהם? נלמד כיצד להיות חברים טובים אחד של השני,לעזור ולפרגן אחד לשני. נדבר
על ההצגה העצמית שלכם- איך אתם מציגים את עצמכם בפני חברים חדשים או ותיקים ואיך אתם

מתאים רק לחניכים שיש להם פלאפונים וידוע(שיח על רשת חברתיתמציגים את עצמכם ברשתות החברתיות
לכם שכבר יש להם פרופילים ברשתות החברתיות. אם החניכים ללא פלאפונים או שזה ערכים שלא תואמים את בית

הנוער, המנעו מלדבר על על הרשתות החברתיות (חוץ מוואטסאפ).

שיהיהחשוב-חיוביותתכונותהרבהיפזרהמדריךהחדררצפתעלדק')5(הפרגוניםמעגל.5
כל חניךה בתורו.ה בוחר.ת פתק.(נספח ב')מבחר גדול של תכונות כדי שיהיה אפשרות בחירה

אותו הוא/היא מעניק.ה לחבר.ה מהקבוצה ומקריא.ה בקול. (על מנת שכולם יקבלו פתק של פרגון
נתינת וקבלת פרגון בקבוצה כדי לצפות ולהתרגשהמטרה שהחניכים יחוואסור להעניק לחניך פתק פעמיים).

לקראת הפרויקט השנתי.



הכיממהמהמשחקים?למדתמההיה?איך-בסבבדק')5(השנתיהפרויקטעלוהסברסיכום.6
נהנית?

המדריךה ת.יסביר על הפרויקט השנתי ות.יקשר אותו.ה למתודת הפרגונים:
הפרויקט נקרא "מילה טובה" ובו הקבוצה הולכת לעשות משהו למען כל חניך וחניכה בקבוצה.

כחלק מהנושא השנתי שלנו- ערך החברות, אנחנו נחשוב ביחד מה תפקיד הקבוצה אל מול הפרט.
דרך פרויקט זה הקבוצה תבנה פרויקט/פרויקטים שבהם הקבוצה תפרגן, תחזק, תעצים את

החניכים בה. כלומר, כל חניך במהלך השנה יחשוב על משהו שהוא רוצה לעשות וזקוק לקבוצה
שבשביל להצליח. הקבוצה תפרגן ותעזור לצלוח/ להגשים את הצורך. אפשר גם להחליט

שהקבוצה מפתיעה את החניךה ועושה משהו בהפתעה, אפשר להחליט שעושים כל פעם פרויקט
אחד לכל אחד או שעושים יום אחד ארוך שבו הקבוצה עושה לכל חניךה משהו במרוכז. את כל

הדברים האלה נחליט בפעולות הבאות. הפרויקט יהיה לבחירה- או ברשת החברתית או בבית
הנוער.

לקבוצהפרזנטציהומעביר/השלו/ההתוכןמעולםנושאמביא/החניךהדק')-5(אישיתפינה.7
נושאלתתאפשרהקבוצה,שלראשוןסבבלאחרדק'.5במשךבקבוצה)דיוןלהנחותגם(אפשר

לפינה אישית- סוגיות חברתיות, אקטואליה, מוזיקה, וכו'

עזרים
)1(נספחהזמןפצצתשלהמשימותאתלהדפיס.1
)2(נספחפרגוןפתקילהכין.2



נספח א

משימות לפצצת זמן

נקודות)30(אוהבים!ממששאתםרשתכוכבעלדקות3שאורכהפרסומתלהכיןעליכם.1
נקודות)20(קבוצתיטיקטוקלצלםעליכם.2
נקודות)20(בריונותנגדכרזהלהכיןעליכם.3
נקודות)10("א"באותמתחילששמםמפורסמים5לצייןעליכם.4
10(משתתפיםהקבוצהחבריכלבהומיוחדתמקוריתקבוצתיתבתמונהלהצטלםעליכם.5

נקודות)
נקודות)30(הקבוצהמולאותוולשירהאינסטגרםעלשירלהכיןעליכם.6
נקודות)10(קבוצתית!פירמידהלעשותעליכם.7

משימות לפצצת זמן

נקודות)30(אוהבים!ממששאתםרשתכוכבעלדקות3שאורכהפרסומתלהכיןעליכם.8
נקודות)20(קבוצתיטיקטוקלצלםעליכם.9

נקודות)20(בריונותנגדכרזהלהכיןעליכם.10
נקודות)10("א"באותמתחילששמםמפורסמים5לצייןעליכם.11
10(משתתפיםהקבוצהחבריכלבהומיוחדתמקוריתקבוצתיתבתמונהלהצטלםעליכם.12

נקודות)
נקודות)30(הקבוצהמולאותוולשירהאינסטגרםעלשירלהכיןעליכם.13
נקודות)10(קבוצתית!פירמידהלעשותעליכם.14

משימות לפצצת זמן

נקודות)30(אוהבים!ממששאתםרשתכוכבעלדקות3שאורכהפרסומתלהכיןעליכם.15
נקודות)20(קבוצתיטיקטוקלצלםעליכם.16
נקודות)20(בריונותנגדכרזהלהכיןעליכם.17
נקודות)10("א"באותמתחילששמםמפורסמים5לצייןעליכם.18
10(משתתפיםהקבוצהחבריכלבהומיוחדתמקוריתקבוצתיתבתמונהלהצטלםעליכם.19

נקודות)
נקודות)30(הקבוצהמולאותוולשירהאינסטגרםעלשירלהכיןעליכם.20
נקודות)10(קבוצתית!פירמידהלעשותעליכם.21



נספח ב'-  פתקי פרגון

נחמד.ה

חבר.ה טוב.ה

יפה

חכם.ה

מצחיק.ה

שר.ה יפה

מצייר.ת יפה

רוקד.ת יפה

מתלבש.ת בסטייל



נדיב.ה

יצירתי.ת

מתוק.ה

עוזר.ת לחבריו.ה

מנהיג.ה

ספורטיבי.ת

בוגר.ת

טוב.ה בלימודים

מתנהג.ת יפה


