
 

 לא לשכוח לעזור
 עוזרים וכשאנחנו נעזריםכשאנחנו  -נבין את החשיבות של העזרה בחיינו

  
 'חלק א

 מטרה: נבין מי האנשים סביבנו
  

כל חניך מקבל דף וצריך לגזור בו צורה של ספירלה. במרכז הספירלה החניכים  -ספירלה
רושמים את שם. בהמשך הספירלה החניכים רושמים את האנשים שמסביבם בחיים שלהם: 

 ..'ג וכוהורים, חברים שלהם, אחים, משפחה, מורים, חברי חו
 .מבקשים מהחניכים להציג את הספירלה שלהם ואת מה שרשמו

 :דגש
 .מביאים לחניכים טושים ומדבקות כדי שהם יוכלו לקשט את הספירלה שלהם –
  

 .בנוסף, מביאים חוט כדי שיהיה ניתן לחבר לספירלה ולתלות במועדון או בבית –
  

 'חלק ב
 סביבי צריך עזרהמטרה: נשאל ונבין מה אני עושה כשמישהו 

  
 20מחלקים לכל חניך דף. מודדים דקה אחת, ובה כל חניך צריך לרשום שמות של  -דברים 20

 .ערים בארץ
משקאות שתייה  20לאחר מכן מודדים דקה אחת והחניכים צריכים לרשום בדף, שמות של 

 .קלה
 .כדורגלשחקני  20לאחר מכן מודדים שוב דקה אחת והחניכים צריכים לרשום שמות של 

בפעם הרביעית עושים את המשחק כל הקבוצה ביחד: כל הקבוצה צריכה להגיד בדקה שמות 
 .משחקי כדור 20של 

  
 :דיון

 ?מה קרה כשניסינו לעשות לבד את המשימה? האם הצלחנו •
 ?כשעזרנו האחד לשנייה האם הגענו יותר רחוק עם המשימה •
 ?מה העזרה אחד לשנייה נותנת לנו •
 ?ואים כמישהו צריך עזרה מה אתם עושיםכשאתם ר •
  

 'חלק ג
 מטרה: נכיר דרכים נוספות של עזרה

  
מחלקים את החניכים לזוגות וכל זוג מקבל סיטואציה שהוא מציג לקבוצה (אם  -סיטואציות

 .הקבוצה גדולה מאוד אפשר לחלק גם לכמה שלשות)
היא לעזור לחניכים להבין בכל סיטואציה יש דרך של עזרה לאדם אחר. מטרה של משחק זה 

 .שעזרה יכולה לבוא בהמון דרכים ובהמון צורות



 

לאחר כל סיטואציה שואלים את שאר הקבוצה (לא את החניכים שהציגו), איזה סוג של עזרה 
 .הייתה בקטע שהציגו להם

  
 :הסיטואציות

o  חבר מתקשה בלימודים וחבר אחר מציע לשבת איתו אחר הצהריים וללמד אותו את
 .החומר

o  חברה שכחה את האוכל בבית ואין לה מה לאכול. החברה שלה מציע לה לחלוק איתה
 .'את הסנדוויץ

o  אדם מבוגר הולך ברחוב עם המון שקיות כבדות. אתם רואים אותו ועוזרים לו לסחוב את
 .השקיות

o  מישהי ברחוב איבדה את העגיל שלה על הרצפה והיא מחפשת אותו. אתם מצטרפים
 .ה לחפש את העגיללמאמץ ועוזרים ל

o  יורד גשם ואתם הולכים עם מטרייה. לצדכם עומד אדם ללא מטריה שנרטב כולו. אתם
 .מציעים לו לעמוד תחת המטריה כדי שלא יירטב

o  אבא אופה עוגיות ויש לו כמות מאוד גדולה להכין. אתם מציעים לו ומכינים את העוגיות
 .יחד איתו

o ישי והוא לא מספיק לסיים הכול. אתם אבא מתחיל לנקות את הבית לקראת יום ש
 .מציעים לו עזרה ושואבים אבק במקומו, כדי לעזור לו לסיים בזמן

o  לחבר שלכם נגמרה הבטרייה בפלאפון והוא חייב להתקשר להורים שלו כדי שיבואו
 .לאסוף אותו מהחוג. אתם מציעים לו להתקשר מהפלאפון שלכם

o  האוטובוס שלו לא הגיע. לכם יש גם זמן עד אתם רואים מישהו יושב לבד בהסעות כי
שהאוטובוס שלכם יבוא. אתם מצטרפים אליו ומארחים לו חברה כדי ששניכם לא תשבו 

 .לבד
o  .אתם משחקים בהפסקה בכדור עם חברים ואתם רואים ילד שרוצה להצטרף אליכם

 .אתם מזמינים אותו להצטרף ומסבירים לו את החוקים
   

 שורה תחתונה
רבים מסביבנו, וכל אחד זקוק מידי פעם לעזרה. זו יכולה להיות עזרה בלימודים וזו יש אנשים 

יכולה להיות עזרה לסחוב שקית בסופר. עלינו להיות ערים לסיטואציות כאלו ולהושיט יד 
לאותם אנשים. הם בסופו של יום החברים שלנו, המשפחה שלנו, האנשים שמסביבנו וככל 

  .לנושנדאג להם כך ידאגו גם הם 
  

 :ציוד נדרש
טושים, מספריים, חוט, קרפים, מנקי מקטרות, בריסטולים, או כל חומר יצירה שיכול  ,A4 דפי

  להתאים.
   


