
 

 

 שכב"ג – מה ארצה לאמץ משגרת הקורונה לתקופה שאחריה?
מסר: הסתכלות של חברי השכב"ג על הצד החיובי ועל הדברים הטובים שלמדנו מתוך 

 בזכות הקורונה –התקופה 

במידה והשכבה  –*הבהרה לקראת הפעילות, הפעילות מתאימה לכל גודל של שכבה 

עולה על מספר גדול ממה שמותר להתכנס, יהיה אפשר להעביר את זה "בהעברה 

 עצמית" או בהפעלה של המדריך.ה. 

 שיתוף ראשונה:מתודה 

בכל פעם ניתן  –נכין לפני פתקים עם שאלות על דברים חיוביים בתקופת הקורונה
לחניך.ה אחר.ת להגריל את השאלה ולענות עליה. אפשר להוסיף גם פתקים ריקים ובכל 

 פעם שיוצא פתק ריק על החניך.ה לספר משהו טוב על התקופה.  
דברים חדשים בבית שלא גיליתי קודם, משהו חדש שיצא לי ללמוד על  –דוגמה לשאלות 

, תחביבים חדשים שפיתחתי, הנחיה שהשפיעה עצמי, מישהו שיצא לי להתחבר אליו יותר
 עליי הכי הרבה. 

פתקים ועטים, שקית/כובע לשים בפנים את   :ציוד | שאלות חיוביות  נספחים: |  דקות  15 זמן:

 השאלות

 דיון בשאלה: מתודה שנייה

נכתוב על פלקט/נייר עיתון, בצד אחד מה קרה בגלל הקורונה?  ובצד השני מה קרה 
 בזכות הקורונה? 

וניתן לכל חניך.ה לכתוב על הפלקט את הדברים הטובים שקרו בעצמם, לאחר מכן הם 
 ישתפו את מה שכתבו ואת מה שהם התכוונו אליו. 

רים טובים קרו בזכות הקורונה אילו דב –אפשר לעזור ולכוון בשאלות  הערות למדריך.ה:
 בעולם? מה הייתם חושבים שעשינו כתנועה בזכות זה?

 טושים כמספר החניכים.  פלקט כתוב,   ציוד: |  נספחים: |  דקות  15 זמן:

 השראה ודיון בשאלהשלישית: מתודה  

נבקש מכל החניכים לחפש כתבות שמדברות על הצופים בתקופת הקורונה, פירסומים  
 בשבטים אחרים וברשתות חברתיות על יזמות קהילתיות כאלה ואחרות שנעשו בזמן הזה. 

 מה היו הדברים שמשכו לכם את העין?  למה?
 ספרו על משהו אחד שעורר בכם השראה והייתם רוצים לעשות אותו גם? 

 אילו דברים אתם חושבים שהתקופה הזאת יצרה אצלנו ? 
 מה הייתם רוצים לאמץ ולקחת מהשגרה הזאת ?

 
 כדאי להגיע עם כתבות מוכנות מראש שמתארות את המצב.  הערות למדריך.ה: 

  נים של החניכים טלפו  ציוד: |  נספחים: | דקות 20  זמן:


