מעבירים את הלפיד
הפעולה מיועדת לשכבות ד' – ו'

מסר :יש בנו טוב  ,סביב המדורה יש הזדמנות להדגיש את הטוב הזה !
זמן 35-40 :דקות.
ציוד:
•
•

שימוש במחשב (ולא נייד) בזמן הפעולה ,על מנת להראות את הקישור המצורף .
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מהלך הפעולה:

פתיחה  :סבב "המדורה משנה שעברה " –  5דק'
זוכרים את המדורות בשנה שעברה ? למה אתם מתגעגעים ?
(סבב בו כל אחד מספר משהו טוב מהמדורה של שנה שעברה )
האם יצא לכם להישאר עד סוף המדורה? למצוא את עצמכם פתאום מדברים אחד עם
השני?
יש משהו מלכד בלשבת סביב המדורה עם החברים .הזדמנות להכיר אחד את השני ולהעריך
את התכונות הטובות שלו .אז היום נעשה משהו דומה.

מתודה  -1מעבירים את הלפיד  15דק'
נעשה סבב בקבוצה בו נמצא דבר אחד אצל חבר אחד בקבוצה שאנחנו מעריכים או מכבדים.
(תכונת אופי ,מעשה טוב ,סיפור שקרה ,דעות או רגשות)
נוריד את הסרטון הבא של לפיד בוער:
https://drive.google.com/file/d/1BMpHyOi2Pk5OlI0lkrOKHNUq_3O1VoKp/view?usp=sharing

נגיד לחניך אחד משהו שאנחנו מעריכים בו ונשלח לו את הסרטון.
החניך יגיד לחניך אחר ויעביר לו את הסרטון בסוף הדברים ( .חשוב שיעבור אצל כולם)
לאחר שכל חניך קיבל התייחסות חיובית נשתף את המסך ונקרין את הלפיד עם השיר.
זה הזמן שלך להגיד דברי הערכה לקבוצה עצמה.

מתודה  : 2משהו טוב על אחרים וגם טעים  15 –...דק '
מראש נבקש מהחניכים להביא לפעולה מרשמלו.
כל חניך לוקח שני מרשמלו .מרשמלו ראשון -משהו שאני מעריך בי ,מרשמלו שני-
"מעבירים" למישהו אחר ואומרים משהו שמעריכים בו.

סיכום 10 :דק'
נשאל :
איך היה לקבל מחבר התייחסות חיובית ? הערכה חיובית ?
אחרי שנחזור לפעילות אפשר לנצל ערב אחד ולשבת מסביב למדורה ,
קצת להיזכר כמה כיף לנו ביחד .לא חייבים לחכות לל"ג בעומר הבא...
יש לנו אחריות משותפת על המציאות שלנו ,וכל שינוי מתחיל בנו.
אפשר גם להזמין את החניכים להדליק כולם נר ולשים על החלון כדי ליצור יחד אור משותף.

