
  

   אידיאולוגיה

  וואטסאפ  פלטפורמה:  אידיאולוגיה  נושא הפעולה:
  כיתות ח  גיל:  15  כמות משתתפים:

    תאריך:  שעה  משך הפעילות:
  תהתנועה בצורה מקוונ הכרת האידיאולוגיה של  מטרות הפעולה:

  תםהכרו הסבר מקיף על ערכי היסוד של התנועה
  פיתוח מחשבה על יישום הערכים

  

  מתודת פתיחה

  דקות 3-5  זמן:  אידאולוגיה אישית
  .בתחילת הפעולה לא מוצג נושא הפעולה

  להתעסק בועל כל חניך לשלוח למדריכים בפרטי את ה"אידיאולוגיה שלו" משהו שבעיניו הכי חשוב 
) בסוף כל פעם 'וכו ר,(לדוגמא: מיגור העוני בעולם, טיפול בכלל הכלבים והחתולים ברחוב, דאגה למחזו

  המדריך שולח אידיאולוגיה של אחד החניכים ועל הקבוצה לנחש מי כתב את זה.
  

  גוף הפעולה

  דקות 50  זמן:  ערכי יסוד 12
  ערכי התנועה בעזרת משימות לכל ערך: 12הצגת 

  
מצע בחירות, כל אחד צריך להקליט/לרשום/לצלם סרטון וידיאו שבו הוא מציג את מצע  -דמוקרטיה 

  הבחירות שלו לרוץ לראשות הקבוצה.
לאחר שכולם שולחים מבצעים בחירות דמוקרטיות וחשאיות (אסור להצביע לעצמך), כל אחד שולח את 

וא עוזר של המדריך/מנהל הקבוצה בוואטסאפ הבחירה שלו למדריך ומי שזוכה הוא ראש הקבוצה ומעכשיו ה
  או כל עזרה נוספת שהמדריך צריך.

  
  כל אחד שולח אימוגי בוואטסאפ שהכי מתאר אותו ומסביר למה. -העצמה אישית 

  
שליחת סרטון קצר שמציג התנדבויות ע"י המדריך, כלל החניכים יצפו בסרטון ויגידו מה  -ערבות הדדית

  (מצורף קישור).הערך המרכזי בסרטון 
  

שכל אחד ישלח סלפי עם סממן יהודי אחר שקיים לו בבית (סידור, כיפה, כוס קידוש, תפילין, שרשרת  -יהדות
  של מגן דוד וכו').

  
שליחת טקסט קצר על תרבות נוער ופיתוח דיון על חשיבות תנועות הנוער בין בני הנוער על  -תרבות הנוער

  מנת למנוע תופעות הדרדרות בחברה.
  

  דקות לעשות רשימה של כמה שיותר תפקידים בצה"ל. 2המדריך מקציב לכל חניך  -גיוס משמעותי לצה"ל
  החניך שיש לו את הרשימה הארוכה ביותר של תפקידים קיימים מנצח.



  
דברים שבעיניו הם הדברים ההכרחיים ביותר למחייה, לאחר מכן יש  5על כל חניך לשלוח  -חמשת הממים
  א ולהציג את חמשת הממים ע"פ זבוטינסקי.ליצור דיון בנוש

  
מקומות חשובים ארץ ע"פ בחירותו (הכותל, הר הבית, ים המלח, הכרמל,  10המדריך שולח  -אהבת הארץ

  בית לחם, אילת, הגלבוע, מצדה, כינרת, נתב"ג, תל אביב וכו').
  ועל החניכים לנחש לאחר כל תמונה באיזה מקום בארץ מדובר.

  
המדריך מקציב זמן ועל כל חניך להכין בבית כתר מדף וטושים, הכתר המושקע ביותר  -כל אדם הוא מלך

  לדעת המדריכים יזכה.
  

כל חניך לוקח את ה"אידיאולוגיה" שרשם במשחק הפתיחה על משהו שמפריע לו בחברה ועכשיו  -הדר ותגר
  בוחר איך היה רוצה לקרוא עליו תגר ואיך היה רוצה לתקן את העוול.

  
על כל חניך לבחור בעיניו את מי שבעיניו מייצג מנהיג בצורה הטובה ביותר (הורים/בני  -מנהיגות

  משפחה/ראשי ממשלה/אנשים מהעולם) ולהסביר מבחינתם מה באותו בן אדם מייצג מנהיג.
  

  סרטון שעל החניכים להגיד מה הערך המרכזי בו (מצורף קישור). -כבוד האדם וקבלת השונה
 
  

  סיום הפעילות

  דקות 3-5  זמן:  איך מיישמים בתנועה
  על המדריכים לסכם את הפעילות ואת הערכים שהתנועה בחרה לציין.

    ערכי התנועה וכיצד התנועה פועלת על מנת לממש אותם: 12להדגיש את החשיבות ולציין את כל 
 

 לטובת ערבות הדדית וכבוד האדם וקבלת השונה.  התנדבויות 
 ושנת שירות בתנועה והמשך בגרעין נחל על מנת להנחיל גיוס  עידוד לגיוס משמעותי לצה"ל

  משמעותי לכלל הבוגרים.
  קיום קורסי הדרכה ומנהיגות לכיתות ח' וט' על מנת להשריש ערכי מנהיגות והובלה לכלל חניכיי

  התנועה.
 קיום שיח על סיטואציות קשות בחברה, השתתפות וקיום מחאות על מנת לקרוא תגר על  -הדר ותגר

  בעיות בחברה ועל מנת לשנות אותן.
 קיום מבצעים לאיסוף מזון, כספים (לתרומה לחולים ותרופות) ובגדים על מנת  -חמשת הממים

לעזור למשפחות שצריכות סיוע ובנוסף עזרה וליווי לטובת חניכים עם בעיות בבית ובבתי הספר 
  (מעון ומורה).

 חניכים ובפיתוח כלל הילדים ובני הנוער השקעה בכל אחד מה -העצמה אישית וכל אדם הוא מלך
  בתנועה.

 טיולים ברחבי הארץ, הכרת המדינה וקיום ימי שיא לניקיון על מנת לשמור על הטבע. -אהבת הארץ  
 ציון כלל חגי ישראל בפעילויות וחגיגות בסניפי התנועה. -יהדות  
 קיום פעילויות בנושא ועידוד הצבעה בבחירות בקרב החברה. -דמוקרטיה  
 קיום פעילויות על מנת למגר הרגלים בעייתיים בקרב הנוער בחברה. -ות הנוערתרב  

  



  
  לשימוש המדריך:

  
  הכנות מראש

  

  
  דגשים חשובים לאופי העברת הפעולה:

  
 .לבחור סרטון של ערבות הדדית ולצפות בסרטונים ולעבור על הטקסט 

 
 .לבקש מהחניכים להיות בסביבה עם אינטרנט פעיל ולהכין מראש דפים, מספריים וטושים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מה לעשות?  מתודה
  ערבות ההדית -סרטון 

  (לבחירתכם)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5G_AXvK0js 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JQGAdd68MMY  

  https://www.youtube.com/watch?v=X0WWCvphtWE  קבלת השונה -סרטון 
  םמצורף בנספחי  טקסט תרבות הנוער



  

 נספחים
 

 מה נשמע? -בתשובות שאנשים נותנים לשאלה לא פשוט לחיות היום. אפשר לשמוע את זה 
"אהה.. אתה יודע" או היסוס לפני שהם זורקים "בסדר" שבעצם אומר "רע לי ואני לבד, אבל בכל מקרה לא 

  יהיה לך אכפת".
יום אחד הבנתי שגם אם לאדם יחיד יכול להיות טוב פה ושם, כחברה אנחנו הולכים ומתפרקים, ואדם הרי אינו 

  ל להיות מאושר בתוך ים של סבל.אי ואינו יכו
כי הכל היום זה תחרות ונראה בדיוק כמו מלחמת קיום, למרות שהבעיה האמיתית של אנשים זה בדידות. פשוט 

  בדידות.
  כי חברות היום, חברות אמיתית, היא מחויבות ואחראיות היא כל כך נדירה.

כמו דוגמן כבר לא מאמין שימצא אהבה בחייו  כי אהבה הפכה להיות מוצר שקלווין קליין מפרסם ומי שלא נראה
  ומי שמוצא חי בחרדה שבן או בת הזוג יחליפו אותו בדגם משופר.

    אז עם כל המתח הזה והבדידות מה הפלא?
  מה הפלא שכל החבר'ה לא מצליחים לעשות כיף ביחד בלי לדפוק את הראש.

  מה הפלא שחצי שכבה שלנו מסוממים מנותקים מהמציאות.
שאנחנו בטוח מכירים מקרוב יותר מאנורקסית אחת ואנחנו יודעים כמה זה נורא אבל הבנות גם קצת  מה הפלא

  מקנאות במידה שלה והבנים בפנטזיות שלהם רואים חברה ממש רזה?
  מה הפלא שכמעט ואין שמחת חיים, שמחה של יחד.

  אז מה אני רוצה?
  מראה וגם לא לפי מי מגניב או מקובל.אני רוצה מקום שבו ברור לכולם שלא שופטים אותך לפי 

  אנשים בוחרים להיות חלק ממשהו טוב וטוב זה פשוט!
  לא צריך להיות פילוסופ כדי לדעת מה טוב,

  רק להפסיק להיות צינים ולהילחם במה שרע.
  …לראות סרט, לרקוד במסיבה, לדבר, לשחק כדורגל, לכעוס, להתאהב

  ואז גם אם יש יום קשה אפשר לענות על השאלה: -האנשים או יחד את הכל אפשר לעשות מתוך בדידות כמו רוב
  "מה שלומך?"

 
 מתוך פוסט בפייסבוק של נער בכיתה י"א

 
  


