
 

 

 ?איך אני תופס את העולם שסביבי
 

בשיחת וידאו שכבתית באחת מאפליקציות הפעילות תעבור  :להעברת הפעילות הערה

. בשיחת וידאו ניתן לקיים שיחה עם כלל החניכים, לשתף את חות )זום, הנגאווט וכו'(השי

 המסך של המדריכ.ה ולעשות הסברים כאשר החניכים.ות במצב של 'השתק'.

 

השכבתית נשלח לקבוצה  יום לפני הפעולה נשלח בקבוצת הוואטסאפ הכנה לפעולה:

 דרכים שונות לראות את העולםמספר תמונות עם שירים/קטעים קצרים שמציגים 

נבקש מהחניכים.ות לקרוא את הקטעים ולהגיב עם אימוג'י על כל  ולהתמודד אתו )נספח(.

 . משקף את תחושתם, או שהם רוצים ליצור אתו דיאלוגש שיר /קטע

ם שקיבלו הכי הרבה תגובות, או שירים שכמעט לא עולה נעשה סיכום של השירילפני הפ

קיבלו התייחסות. ננסה לייצר תמונה של הסיכום הזה אותה ניתן יהיה לשלוח לחניכים.ות 

 בתחילת הפעילות 

אחת הסיבות לכך שנבחר בתקופה כזו לתת לחניכים.ות שלנו משימה  הערכה למדריכ.ה:

כי נוסף על הקשר שהם מקיימים  לקראת הפעולה הבאה היא כדי לעודד קשר חברי ער

במסגרת הקבוצה. התקופה הזו יכולה להיות מאוד בודדת ועם צמצום של קשרים חברתיים 

 (.     ולכן נרצה כמדריכים.ות לעודד את השיח בניהם )ולא רק של משחקי מחשב 
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 דיון בשאלה  ראשונה:מתודה 

כך שכל החניכים נשלח לחניכים.ות תמונה מסכמת של התגובות שלהם לשירים/ קטעים. 

יוכלו להתבונן ולבחון אם היו קטעים שנבחרו יותר לעומת קטעים אחרים, ומה הם. אפשר 

 הדיון מכאן, בעזרת השאלות המנחות:להתחיל את 

מעט, אם בכלל.  שקיבלוולעומתם יש קטעי  שקיבלו הרבה תגובות,יש קטעי שיר  •

ל כך הרבה תגובות? איך אתם מסבירים את זה? מה יש בשיר המסוים הזה שגרר כ

 למה לדעתכם השיר הזה נותר ריק ממדבקות?

לאיזה שיר בחרת להגיב  –אפשר לבקש מהחניכים לספר על הבחירות שלהם  •

מה עורר אצלך השיר? האם הסכמת אתו או לא? האם הוא עורר אצלך  ומדוע?

 ?הזדהות? האם הוא עורר רגש אחר



 

 

שלכם אתם יכולים לראות הקבלה בין איפה בחיים  –אם נצא מגבולות השירים  •

 -יום? מהן הבחירות היום-התכנים שעלו בשירים לבין הבחירות שלכם בחיי היום

 ?יומיות שלכם? האם אתם נוטים לברוח, לרוץ, להתבודד, או להיות עם חברים

קטעי השירים עוסקים בתכנים שונים: חלקם עוסקים בחברות )האם אני מעדיף  •

, חלקם מתעסקים בתחושות ורגשות )האם אני נוטה לראות להיות לבד או ביחד?(

דברים באור חיובי או שלילי?(. מה השירים מלמדים על הבחירות של רובכם? מהן 

 ?ההעדפות? למה אתם חושבים שזה כך

האם הייתם רוצים לשנות את הבחירות שלכם או להדביק מדבקות על גבי קטעים  •

 ?שלא מופיעים כאן אחרים? אולי אפילו תרצו להזכיר שירים

אם יש קטעי שירה שלא נגעו בהם: למה קטע השיר הזה נותר ללא התייחסות? מה  •

 ?יש בתוכן של השיר שלא התחברתם אליו
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 הסברה: מתודה שנייה

 
הספציפי של שתיית סיכום הפעילות הוא למעשה המשך של הדיון, ומכוון לקראת התוכן 

 שתיית בנושא  פעילויות לסדרת פתיח בעצם היא  היום הפעולה  מסכמים: אלכוהול.

 : שסביבכם העולם את תופסים אתם שבו האופן על דיברנו הפעילות במהלך. אלכוהול

  ?איך אתם מרגישים ופועלים •

 ?איך אתם מעדיפים להתמודד עם קושי •

 ?מוחצנת או מופנמתהאם אתם מעדיפים לפעול בצורה  •

 ?האם אתם מעדיפים להיות לבד או בחברת אנשים •

 ?אם נחשוב על התכנים שהעליתם, איך לדעתכם זה מתקשר לשתיית אלכוהול •

 תכנים שעשויים לעלות:  הערות למדריך:

 "אני אדם חברתי ואוהב ליהנות ולהיות מוחצן, ולכן לאלכוהול יש –תוכן חברתי  •

"כשאני עצוב,  –ם מצוקה ע התמודדות בעת כמפלט אלכוהולמקום בחיים שלי".  •

  ".אני שותה מתוסכל או מתבייש

 "אני אדם מציאותי שאוהב להיות בשליטה ועל כן לא שותה, או שמגביל  –הימנעות   •

  ."את עצמי בשתייה



 

 

 תפיסת העולם שלי ליברלית ואני מאמין בחופש, ולכן חושב שלכל אדם יש זכות •

  לשתות אלכוהוללעשות מה שהוא רוצה, גם 

 חשוב לאסוף את התגובות שעלו ולשקף שכפי שלכל אחד יש תפיסת –לסיכום  •

עולם שונה ודרך אחרת להתמודד עם מצבים חברתיים כך לכל אחד גישה אחרת 

 .לשתיית אלכוהול

 נקודות חשובות להצלחת הפעילות: 

תמודד "כיצד אני מ –חשוב לאפשר דיון פתוח וכן על תפיסת העולם של החניכים  •

 ."?עם סיטואציות חברתיות בחיי

חשוב החיבור שבין שתיית אלכוהול והתנהגויות שיש בהן סיכון: "האם אני לוקח  •

סיכונים? האם לאלכוהול מקום מרכזי בחיי? האם האלכוהול הוא כלי להתמודדות 

 ."?עם מצבים חברתיים שונים
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