מה משמעות הסיסמה "היה נכון" וכיצד היא נוגעת לחיינו?
מתודה ראשונה :שיתוף
נשלח לחניכים.ות קישור ל PADLETועל כל חניך.ה להעלות תמונה /הסבר /סרטון שהכי מייצגת
עבורו.ה את תנועת הצופים  -מה המשמעות האמיתית שלה עבורי.
אחרי שהחניכים.ות העלו הכל נתחיל סבב שכל חניך.ה מסביר.ה למה העלה את מה שהעלה.

זמן 10 :דקות | נספחים :אין | ציוד :לוח פאדלט |

מתודה שנייה :חשיבה משותפת
המדריך.ה עושה  SHARE SCREENעם הנספח המצורף וקוראים ביחד משמעויות שונות לסיסמה 'היה
נכון'.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

מה זה "היה נכון"?
מה המהות של הביטוי?
כלפי מי עלינו להיות נכונים?
מה מטרת הביטוי?
מה הייתם משנים?
עד כמה זה רלוונטי למציאות היום?
איך החברות שלכם בצופים משפיעה על חיי היום יום שלכם?
עד כמה זה פרקטי ושימושי?

לסיום מקריאים קטע מתוך הספר "צופיות לבני הנעורים" מאת באדן פאוול (נספח)

הערות למדריך :אפשר לקחת את השיח למקומות של איפה הקבוצה נמצאת היום (יוזמה ,נתינה ,התחברות,
דוגמה אישית) .כשהקבוצות מציגות את ראשי התיבות שלהם – גם המדריך יציג אפשרות משלו לראשי תיבות
ל"היה נכון".

זמן 20 :דקות | נספחים :קטע מהספר צופיות לבני הנעורים| ציוד| :

מתודה שלישית :השראה

נסיים את הפעולה עם סרטון – JUST SCOUT IT
https://www.youtube.com/watch?v=ab2TI6q8J-E

הערות למדריך :הסרטון מדבר על משמעות התנועה ,ההקמה ועל מטרות התנועה העולמית .סרטון
מעורר השראה שמראה כמה כל אחד משמעותי בתנועה כל כך גדולה וכמה כוח יש לנו כתנועה הנוער
הגדולה והמובילה בעולם.

זמן 10 :דקות | נספחים :סרטון ו| ציוד| :

נספח  - 1ראשי תיבות אפשריים לסיסמה 'היה נכון' :
ה – החלטיות
י – יוזמה
ה – התלהבות
נ – נתינה
כ – כוח סבל
ו – ויתור
ן – נימוס

נספח  – 2משמעות הסיסמה על פי באדן פאוול:
פירושה של הסיסמה ,שעליך להיות תמיד במצב של מוכנות רוחנית וגופנית
למלא את חובתך .היה מוכן מבחינה רוחנית ,בזה שתחנך את עצמך למשמעת
וציות לכל הוראה .חשוב מראש על כל מקרה ,או מצב שהנך עלול לעמוד
בפניהם ,כך שתדע לעשות את המעשה המתאים בזמן הנכון ותהיה נכון

לעשותו .היה נכון בגופך ,חסן גופך ,הפעל אותו והיה מוכשר לעשות את
המעשה הנכון.
(מתוך" :צופיות לבני הנעורים" ,עמ' )15

נספח  – 3המנון הצופה:
היה נכון למלא חובתך
נאמן לעמך ולארצך
בכל עת לזולת תעזור
חוקתך הצופה שמור תשמור

היה נכון ,נכון תמיד
היה נכון ,נכון תמיד
היה נכון חוקתך לשמור

