
 

 צדקה כערבות הדדית
נשאל מהי ערבות הדדית, מהי צדקה ונשאל האם וכיצד צדקה היא דרך לערבות 

 הדדית
 'חלק א

 מטרה: נבין את המושג ערבות הדדית
  

קבוצות. כל קבוצה מקבלת שני  2-המשתתפים למחלקים את  -כרטיס כחול כרטיס ירוק
מסטיקים / סוכריות. כמות  20כן, כל קבוצה מקבלת -כרטיסים: אחד ירוק ואחד כחול. כמו

 מסוימת תישאר אצל המדריך כקופה.
המדריך ירים את ידו. כאשר הוא מרים את ידו על שתי הקבוצות ביחד לשלוף את אחד משני 

ואה את הכרטיס של הקבוצה השנייה עד הרגע שבו הכרטיסים. (הקבוצה האחת לא ר
  הכרטיסים כבר נשלפו, כמו באבן נייר ומספריים).

 
 :חוקי המשחק

 .מסטיקים 2כאשר שתי הקבוצות שולפות כרטיס ירוק, כל קבוצה משלמת למדריך  •
 .מסטיקים 2כאשר שתי הקבוצות שולפות כרטיס כחול, כל קבוצה מקבלת מהמדריך  •
אחת שולפת כרטיס ירוק, ואחת כרטיס כחול, הקבוצה ששלפה כרטיס כחול אם קבוצה  •

 .משלמת חמישה מסטיקים לקבוצה ששלפה כרטיס ירוק
 .הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שבסוף המשחק יש בידה הכי הרבה מסטיקים •
  

 :דיון
 ?מה היה לכם כי חשוב -שואלים את הקבוצה שניצחה •
 ?כה ששתי הקבוצות יקבלו א מירב המסטיקיםהאם היה לכם ניסיון לפעול כ •
 ?למה קשה לנו כל כך לתת לאחרים? או לגרום לכך שגם מי שאין לו יקבל •
 ?האם הייתם מרגישים טוב יותר אילו לכל אחד מחברי הקבוצה היה מסטיק/סוכריה •
  

 'חלק ב
 מטרה: נדבר על מעשה הצדקה כביטוי לערבות הדדית

  
 :"החניכים את המושג "ערבות הדדית נחשוף בפני -ערבות הדדית
ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל  -ערבות הדדית

 .אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל
 ?שאל את החניכים: האם היה ביטוי לערבות הדדית במשחק ששיחקנו קודם

  
  

 :דיון
בה אליכם, באה לידי ביטוי איפה בקהילה שלכם, בישוב, בבית הספר, או בסביבה הקרו •

 ?הערבות ההדדית
 ?לדעתכםמעשה של ערבות הדדית  צדקה זה •



 

 ?מה הרווח של השכנה במעשה זה? האם יש לה רווח בכלל •
 ?מה הרווח שלנו ממעשה צדקה •
  

 'חלק ג
 מטרה: נחשוב יחד על מעשי צדקה שאנו יכולים לעשות ביום יום שלנו

  
צריכה להכין רשימה עם כמה שיותר רעיונות למתן  . כל קבוצה4נתחלק לקבוצות של  -צדקה

צדקה. על הקבוצה לחשוב על רעיונות אפשריים וקלים לביצוע, כדי שבאמת נוכל לעשות 
אותם. עליהם להיות יצירתיים ככל האפשר ולחשוב על רעיונות דרך האינטרנט, דרך ההורים, 

  שכנים או חברים.
  עיונות שלה.נחזור חזרה למליאה וכל קבוצה תציג את הר

  
 שורה תחתונה

ערבות ההדדית הינה לקיחת אחריות על הקהילה שלנו. במתן צדקה אנחנו עוזרים למישהו 
אחר ולמעשה לוקחים אחריות על המצב של החברה. בסיכום הפעילות לא חייבים לצאת עם 
 רעיון שכל הקבוצה תיקח בו חלק, אלא עדיף לסכם בכך שכל אחד יכול לעשות או לתת כפי
יכולתו ולפי מצבו. מי שרוצה מוזמן לעשות מעשה צדקה אבל לא חייבים לעשות זאת באופן 

  .זה יהיה מבורך!) -קבוצתי (אלא אם כן כולם באמת בעיניין וזה משהו שהוא בר ביצוע
   


