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  מאדישות למעורבות
  
  

   ט"תשס –ל "ז ליום הזיכרון ליצחק רבין מארז הפעלות
  

  המכללה לאיכות השלטון בישראל, טלי פייגלסון וזהבה חן: פיתוח
                                   חמוטל קציר: עריכת לשון                  

                                                               :מטרות
  
  לטפח חשיבה ביקורתית -
 לעודד מעורבות חברתית ואזרחית -
 סובלנות ומעורבות, להטמיע ערכים אתיים בדגש על אחריות -
 לפתח תרבות פוליטית של שיח ציבורי על דילמות חברתיות ואזרחיות -
עוולות חברתיות באמצעות ללהניע בני נוער למציאת פתרונות לבעיות ו -

 .עשייה
  
  

  :רקע
  
  נרצח במילוי תפקידו , ראש ממשלה ואדם, מנהיג, מפקד: ל"ש הממשלה יצחק רבין זרא 

בסיום עצרת רבת  , ו"חשוון תשנ'  יב1995  בנובמבר 4  - בכראש ממשלה

  :נושא העצרת היה. בכיכר מלכי ישראל בתל אביב משתתפים 

  "  לא לאלימות-כן לשלום " 
  
  יהודי שלא הסכים . יגאל עמיר - זרח ישראליל נרצח על ידי א"הממשלה יצחק רבין זראש  

  .לדעותיו
לאור . האתיות כאדם וכמנהיג, במערך שיעור זה אנו רוצים להדגיש את תכונותיו האנושיות

 גם אם ,הוא הודה בשגיאות שעשה ולקח אחריות על מעשיו. ערכים אלה פעל והחליט
  .כהונתו כראש ממשלהויתור על המחיר היה 

  
בהם ראה , צעיריםללבני נוער ו, שקיע והקדיש תשומת לב מיוחדת לחינוךבתקופת כהונתו ה
 היה קשר מיוחד מאוד עם הצעירים למרות גילו ,ל"ליצחק רבין ז. את עתיד המדינה

  . ותקווהערכים,אמונה: ביםרהוא העניק ל. המתקדם
  

  .תמנהיגות ויזמות חברתי, במערך זה תוכלו למצוא פעילויות שונות המתקשרות לאתיקה

  . ת חברתיות המתקשרות ליחס לקשישיםיובחרנו להציע פעילויות ויוזמו

והדרת "לעורר מודעות לערך ,  אחריות חברתית לדאוג לקשיש ולזקן,כמו לכולנו, לבני נוער
בהם גם , הזנחת קשישים, אלימות כלפי הקשישלסייע למניעת תופעות של כן ו, ..."פני זקן
  .שמירת זכויות הקשישלחקיקה ול ודעותלעודד ולעורר מו ,שואההניצולי 
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  : יש האומרים
  
  ...".מדינה שאינה דואגת לזקניה אינה מדינה שראוי לחיות בה"
  

  ?מה דעתכם על משפט זה
  

  דור הסבים והסבתות . בן דור המייסדיםהיה , ל"ראש הממשלה יצחק רבין ז
  . ונלחמו למענה ובנו את מדינת ישראלשהקימו

  
   .86   הוא היה בן-היה כיום בן החייםאילו יצחק רבין 

  
את ניצולי השואה ואת , את דור המייסדים,  נכבד אותו-ביום הזיכרון לזכרו

 את היחס והטיפול בקשישים להונע, הקשישים האחרים שחיים במדינה שלנו
  . על סדר היום הציבורי

  
  : הצעת הפעילויות- תרשים זרימה

  
מניעים -------ח בין אדישות ומעורבותהטוו------בירור מושגים אסוציאטיבי

אתיקה כבסיס למעורבות בנאומי -----בלי ערכים אתיים אי אפשר----לעשייה
שלבים חשובים בניהול ----- יוזמים מעורבות חברתית-לוקחים אחריות-----רבין

פתרונות וחשיבה -------?הפרויקט החברתי" נתקע"איפה -----פרויקט חברתי
  סיכום------ חברתייצירתית לקדם פרויקט

  
   מאדישות למעורבות–שמש אסוציאציות : 1פעילות 

  
על כל ,  פלקטים2כל אחת מקבלת . מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות קטנות

  ) מעורבות, אדישות(פלקט כתובה מילה אחת 
החניכים ניגשים ורושמים כל מה שעולה במוחם כאשר הם רואים את שתי 

  .המילים
  

  אדישות
  

  מעורבות
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 על ן המנחה יקריא את ההגדרות המילוניות ויתלה אות–' לסיכום שלב א*

  .הלוח
  

  : הגדרות מילוניות
  

  :   אדישות
  ) שושן –מילון אבן (     . אכפתיות–לא , ן נפשיוויוש ,קרירות

  
  

  :מעורבות
נכונות של הפרט לפעול מתוך תחושה של אחריות ליצירת חברה 

           )החינוך מתוך אתר משרד (.  טובה יותר
  
  

  :שאלה לדיון
  

  ?האם ההגדרות המילוניות תואמות את הפירושים שהעלתם
  ?ומה בולט בפרשנות של מעורבות? מה בולט בפרשנות של המילה אדישות
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  בין אדישות למעורבותשהטווח : 2פעילות 
  
  

  סיפור אירוע
  
  

  לפניכם סיפור אירוע מהחיים
  :פור בעיון ומלאו את הטבלה על פי ההנחיות שבהמשךקראו את הסי

  
בודדים וללא ( בית אבות גדול לקשישים עריריים , ביישוב פסגות

נכים ,  ניצולי שואה הםחלק גדול מאוכלוסיית הקשישים). משפחות
  .ובעלי מוגבלויות

  
הסמוך לבית , "מעורב"הנהלת בית האבות פנתה לבית הספר התיכון 

 תלמידים בפעילות התנדבותית ולאמץ את  בהצעה לשלב,הספר
ההצעה הייתה שכל תלמיד או תלמידה יאמצו . קשישי בית האבות
  עמםישחקו וישוחחו, יבקרו אותם פעם בשבוע, קשיש או קשישה

חגים , קבלת שבת,  יחגגו אתם ימי הולדת:וישתתפו בפעילויות שונות
עימה נ אוזן קשבת וחברה שמשוהמטרה שבני הנוער י. ומועדים

  .לזקנים הבודדים
  
  

בדיון שהתקיים בכיתה הועלו דעות שונות  . 2/ההצעה הועלתה בפני כיתה ט
  .באשר להשתתפות בפרויקט
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 על פי רמת האדישות 10 ועד 1 -קראו בעיון את הדעות השונות וסווגו אותם מ
  . או המעורבות בהשתתפות בפרויקט

  
                                                                                     

    מעורבות                    אדישות                                                              

חבל לי על .   עזבו אותי מהזקנים האלה-דן
את הזמן הקצר העומד לרשותי אני . הזמן

  .מייעד ללימודים ולספורט

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 אני לא יכולה להצטרף לפרויקט בשל -נועה
אבל אני מוכנה לעזור . מקום מגורי הרחוק

  .לעורר מודעות לנושא בתקשורת המקומית

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

יש מספיק בני נוער ?  למה אנחנו-אסף
  . שהם יתנדבו. ביישוב

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

. סבתות זקנים במשפחה שלי יש סבים ו-מרב
  .אני צריכה להתייחס קודם כל להם

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

אני מציע שבמקום .  זה טיפול נקודתי-מתן 
להתנדב בלבד נציע הצעת חוק שכל 

יהיו חייבים להתנדב  ,'בכיתות טהתלמידים 
   .למען הקשיש

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

שהמדינה ... הפרויקט מיותר- תעזבו-שני
  . עליהםתיקח אחריות

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

הזקנים האלה .  אתם ממש מגזימים-אלידנ
  .התרגלו להיות לבד והם לא צריכים אותנו

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ... אני רוצה להצטרף אבל די מפחדת-ליהי

 אני חושב שכולנו צריכים להצטרף -אריאל
גר גדול זה את. ולבנות תוכנית פעולה לביצוע

  .לחולל שינוי

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

זה חשוב אבל אפשר יהיה להתחרט -שחף
  ?באמצע

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  ?  מה יצא לי מזה-דולב

 טוב -מה שתחליטו.  לא איכפת לי-סיוון
  .בשבילי

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 מצב האלימות והזנחת הקשיש בלתי -רועי
והדרת פני " חייבים ליישם את הערך -םנסבלי
  ...."זקן

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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  : לדיוןהשאל
מי לדעתכם מבין הדמויות המוצגות היא הדמות האדישה ביותר ומי המעורבת 

 .נמקו בחירתכם? ביותר
  

   מניעים לעשייה- משימה קבוצתית :3פעילות 
  
  

  ....אילו הייתם
  

חבריכם בכיתה האדישים לנושא פני במתבקשים להציג את התוכנית 
  :ומנסים לגייס אותם למעורבות חברתית למען הקשישים

  
כיצד הייתם מציגים את הנושא בדרך משכנעת ומעוררים אותם מאדישות 

  ?למעורבות
  :בחרו את הדרך הטובה ביותר לדעתכם

 על מצב הקשישים ,מצגת או שקופיות,  סרטוןה והקרנה שלהכנ .1
  .בישראל

 . האבות ומפגש עם הנהלת בית האבות והקשישיםהכנת סיור בבית .2
הכנת פעילות סדנאית בכיתה והשתתפות כל התלמידים בחקר  .3

 .הנושא ובבחירת מסלול המעורבות
 .הרצאה מעוררת מוטיבציה לפעילות .4
  ... נא לפרט-רעיון אחר .5

  
  
  

  מדדי הצלחה
  

ה /ה  מוביל/את
 -התנדבות בבית האבות

י שהצלחת /כיצד תרגיש
  ?בתפקידך 

 תוערך , לדעתך,יצדכ
בתהליך הפעילות 

המעורבות וההתנדבות 
על ידי האחראים בבית 

  ?הספר

 תוערך , לדעתך,כיצד
הפעילות על ידי 

הקשישים וההנהלה 
בבית האבות בה 

מתבצעת המעורבות 
  ?וההתנדבות

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  
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  בירור אישי....  אפשר בלי ערכים אתיים אי: 4פעילות 
  
  

  התורה המתארת את הטוב . תורת המידות,  מוסר–אתיקה 
  .               שיבחר לו האדם ואת הרע שעליו להתרחק ממנו 

  )  שושן –מילון אבן : מתוך (              
  

   .כללים אתייםמספר לפניכם 
  

  .בעיניכםקראו בעיון את הכללים ובחרו את חמשת הכללים החשובים ביותר 
  
  
  

  כללים אתיים חשובים
  
  כבוד לאדם באשר הוא אדם -כבוד האדם. 1

  אמנות והסכמים חברתיים, תקנון בית ספרי,  כיבוד חוקי המדינה-שמירה על חוקים.2

  בהבטחות שנתת, במילה שלך, עמידה בהבטחות  -מחויבות. 3

  ם ומניעת אפליהלהתנהג באופן שוויוני כלפי בני אדם ממגזרים שוני -שוויון. 4

  בפעילות התנדבותית או ציבורית,  בבחירות- איסור מתנות וקבלת טובות הנאה. 5

  שמירה על רכוש האחר כולל זכויות יוצרים וקניין רוחני -הקפדה על  קניין. 6

  הפעלת שיקול דעת וכיבוד חופש הדעה והמחשבה של כל אדם -חירות. 7

  גוף והביטחון האישי וגם של הזולתאחריות אישית על שלמות ה -אחריות. 8

  בהתנהלות אישית ובכל תפקיד בחיים החברתיים והציבוריים -יושר ויושרה. 9

  בהסתמך על חוק התלמיד וזכויות הילד -זכות טיעון ושימוע 10

  כלפי דעותיו של הזולת גם אם לא מסכימים - סובלנות.11

   ...ספורט, הוגנות במבחנים -טוהר מידות.12

  למדינת ישראל ולחברה הישראלית - נאמנות.13

  במידע ובכל הקשור ביחסי גומלין של מורים ותלמידים -שקיפות. 14

  
  

  ?האם לדעתכם ישנם כללים אתיים חשובים אחרים שאינם מופיעים בטבלה
  ? לדעתכם חשוב לדבר על ערכים אתים בקבוצההאם

  ?מה הערך המוביל והמוסכם בקבוצה
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  ל" בנאומי ראש הממשלה רבין זאתיקה כבסיס למעורבות : 5פעילות 
  
  

אחד מחברי הקבוצה . חלוקה של כרטיסיות עם קטעי נאומים של יצחק רבין
עורכים סבב של המשתתפים איך הם . מקריא בקול את קטעי הנאומים

  ? מה אקטואלי? מרגישים עם מה שנאמר
  
  

  .1כרטיסיה 
 של יצחק רבין בטקס סיום מחזור קטע מנאומו, " יהיה בסדר–הבעיה שלנו "

  1992 ,ל"בית הספר לפיקוד ומטה של צה של

 זהו -שם פרטי ושם משפחה , לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם"...

שרבים מאיתנו , צירוף המילים האלה". יהיה בסדר"צירוף שתי המילים 

באחורי שתי . נסבל-הוא בלתי, יום של מדינת ישראל-שומעים בחיים היום

יהירות ותחושת ": בסדר"כלל כל מה שלא -המילים האלה חבוי בדרך

מלווה " יהיה בסדר"ה. שאין להם מקום, כוח ושררה, מופרזביטחון עצמי 

והוא סממן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות , שנים, אותנו כבר זמן רב

, תמני'חברהאותה טפיחת כתף , "יהיה בסדר"ה. ברבים מתחומי חיינו

, הוא סממן לחוסר סדר ומשמעת, "סמוך עלי"אותו , אותה קריצת עין

  .נות שישנהלבטל, למקצועיות שאיננה

לאו דווקא , ים רבים בישראלנחלת ציבור, לצערי הרב, היא" פיףח"אווירת ה

 , בדרך הקשה והכואבת,ואנחנו כבר למדנו. היא אוכלת בנו בכל פה. ל"בצה

  ".בסדר"פירושו שהרבה מאוד לא " יהיה בסדר"ש
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  .2כרטיסיה 
 או –המנהיגים : יהמי מעצב את פני ההיסטור: "לעולם לא ייתם הוויכוח"

  "?הנסיבות

  

  .אנחנו כולנו מעצבים את פני ההיסטוריה: הנה תשובתי לכם

המורה בבית ,  החקלאי ההולך אחרי המחרשה-אנחנו  :  העם–אנחנו 

פועל החרושת מול , המדען מול המחשב, הרופא המציל חיים, הספר

 את בנה  המלווה בדמעותאהאימ –אנחנו , פועל הבניין על הפיגום, המכונה

 -אנחנו; אנחנו האב הדואג והחרד בלילות לשלום ילדיו: ביום גיוסו לצבא

  .... ;וערבים יהודים 

, ואנחנו המנהיגים;  אנחנו מעצבים את פני ההיסטוריה– העם –אנחנו 

האלפים והמיליונים  –מזהים את רחשי הלב של מאות , שומעים את הקולות

  .....ומתרגמים אותם למציאות

  )1994, נאום בקונגרס האמריקני, יןיצחק רב(
  
  

   .3כרטיסיה 
מעשה , בעודו נערך לבחירות התגלה חשבון בנק של אשתו בארצות הברית

לאחר שלוש , בעקבות העמדתה לדין החליט רבין. חוקי שהיה באותה עת לא
  .פרס התמנה לממלא מקומו שמעון. להתפטר מתפקידו, שנות כהונה

זכתה להערכה  יות משותפת לעבירה עם אשתוהחלטתו של רבין לשאת באחר
  .ציבורית רבה

 
לא משום . לראשות הממשלה איני יכול להיות עתה מועמד המפלגה"

מוכרח  ואני, אף אם טכנית, אלא מפני שעברתי עבירה… חומרת העבירה
כל .  ולשלם את מחירה-שלי ' אני מאמין'ה, מסורתי, לנהוג על פי חינוכי

 המבקש את אמון העם לכהונה ,ראש הממשלהמר וקל וח  ,אזרח כך
      "נוספת

  
  ) מרכז רבין –כהונה ראשונה כראש ממשלה , קורות חיים (
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   .4כרטיסיה 
האלימות היא כרסום יסוד " :מתוך הנאום האחרון של יצחק רבין

  "הדמוקרטיה
א בחשוון "י, תל אביב,  בכיכר מלכי ישראל-נאומו האחרון של יצחק רבין

  1995 בנובמבר 4 ,ו"תשנ

, אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם. שאני גם מתרגש, תרשו לי לומר" 
שיש לי זכות לעמוד , הממשלה הזו. שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום

לשלום , החליטה לתת הזדמנות לשלום, יחד עם חברי שמעון פרס, בראשה
נלחמתי כל .  שנים72בא הייתי איש צ. שיפתור את מרבית בעיות מדינת ישראל

סיכוי גדול וחייבים לנצל , אני מאמין שיש סיכוי לשלום. עוד לא היה סיכוי לשלום
  .והם רבים בעם, למען אלה שאינם עומדים פה, אותו למען אלה שעומדים פה

ואתם . מוכן ליטול סיכון לשלום, תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום"
, שלא הגיעו לכאן, מוכיחים עם רבים אחרים, בהתייצבותכם בעצרת הזו ,כאן

אלימות היא כרסום יסוד . שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות
זו לא . לבודד אותה, להוקיע אותה, יש לגנות אותה. הדמוקרטיה הישראלית
אך הכרעה , יכולות להיות מחלוקות, יש דמוקרטיה. דרכה של מדינת ישראל

נתנו לנו את המנדט לעשות את מה ו ...שהיו כפי תהיה בבחירות דמוקרטיות
  .שאנו עושים ולהמשיך בכך

  

  
  
  ) שאלות מנחות (- סיכום ביניים*
  

  ? באים לידי ביטוי כללי האתיקההיכן , בנאומים שקראתם
  

  ? האדם-מה אתם חושבים על יצחק רבין האיש
  

  ?האם יש בין המנהיגים כיום אנשים הפועלים על פי כללי האתיקה
  

  ?וב שמנהיג יפעל על פי כללי האתיקההאם חש
  

על מה . ל לקהל הרחב"בנאום האחרון בכיכר מלכי ישראל פונה ראש הממשלה יצחק רבין ז
  . בדקו את האווירה הציבורית שהייתה לפני העצרת ? הוא מודה
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  -  יוזמים פרויקט חברתי- לוקחים אחריות. :6פעילות 
  משימת עבודה בקבוצות

  
     

    ..."והדרת פני זקן"            
  ...בואו ניזום פרויקטים חברתיים למען הקשישים בישראל

  
  .המנחה יחלק דף עם שלבים בניהול פרויקט חברתי -
  

הקבוצה מקבלת משימה להכין תוכנית  למיזם חברתי שיעורר ויקדם שינוי 
  . משמעותי במצב הקשישים וביחס אליהם מצד החברה בישראל

  
  .ור את המיזם אותו הם רוצים לעשותעל הקבוצה לבח

וירכז את כל , בויעק, אשר יהיה אחראי, על הקבוצה לבחור ראש קבוצה
  . הפעילות של הקבוצה

  
  .על ראש הקבוצה לחלק תפקידים לכל חברי הקבוצה

 לקבוע תאריכי יעד לכל שלב , יחד עם יתר חברי הקבוצה,על ראש הקבוצה
   .ותאריך סיום להצגת המיזם, בעשייה

  
  אתבסיום חלוקת התפקידים יקריא שוב ראש הקבוצה את כללי האתיקה או

 ויסביר לקבוצה שהמיזם והפעילות סביבו צריכים להיות ברוח כללי ,חלקם
  .האתיקה שנקבעו

  
  
  
  
קיימות ציפיות שמנהל הפרויקט יהיה , ובמיוחד בפרויקט גדול, בפרויקט"

   .גם מנהיגו
היא יכולה להתגלות אצל אנשים : לבדואולם המנהיגות אינה מוגבלת לו 

מנהיגות צריכה להיות מופגנת בכל . רבים בזמנים שונים במהלך הפרויקט
   . PMPגוף הידע לניהול פרויקטים "  דרגי הפרויקט החברתי 
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  :שלבים חשובים בניהול פרויקט חברתי
  
  
  איתור ומיפוי צרכים מקומיים  .1

  ?  ההתנדבותיים המעורבים במקום מי הגורמים–" שוק"בדיקת  .2

  אחר לפעילות" שדה"בדיקת שיתופי פעולה או חיפוש  .3

ך המגדיר ותוחם את גבולות  מסמ–ייזום הפרויקט החברתי  .4
, שותפים ומשתתפים, לוחות זמנים, תכנון.     (ההתנדבותיהמיזם 
  ) קביעת מועד פורמאלי וחגיגי למיזם, בקרה, מקום

   נוספים לפעילותגיוס מתנדבים. 5

 מסודרים לפי לוחות םיבשל –בקרה על לוחות זמנים שנקבעו . 6
  זמנים

   אומדן ותכנון תקצוב עלויות–ניהול תקציב . 7

קהל יעד (ל בעלי העניין מ ותקשורת משתפת וברורה מול כ"מו. 8
, ארגונים ועמותות מעורבים, מקום ההתנדבות, ההתנדבות

  ) חסויותהמתנדבים ונותני ה

 הערכות לחלופות אם הפרויקט נתקע מסיבה –ניהול סיכונים . 9
  מסוימת

 לא –עשית ", פרזנטציה,  עמידה מול קהל–שיווק ופרסום . 10
  . " לא  עשית –פרסמת 

הערכה של ,  הערכת חברי הקבוצה–ידה בכל שלב הערכה ומד. 11
  המנחה 

  ) תומציאת פתרונוהגדרת הבעיה (קבלת החלטות בכל שלב . 12

   שיא–סיום פרויקט חברתי . 13
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  02-5000788 פקס 02-5000211. טל. 91060 ירושלים 6191ד .ת: מען למכתבים. ירושלים, 208יפו ' רח
208 Jaffa St. Jerusalem. Mailling Address: P.O.B 6191 Jerusalem 91060 Tel: 972-2-500211 Fax. 972-2-5000788 

www.ethicademy.co.il  

13

13

  
  
  
  
  

   עבודה בקבוצות- ! לא להתייאש-  נתקעתי ...אופס. 7פעילות 
  

  .בשלב זה יש בידכם כלים על מנת להתקדם ולהצליח עם הפרויקט החברתי
  .אבל לפעמים יש גם קשיים

  
לפניכם סיפורים קצרים של פעילים חברתיים שנתקעו עם הפרויקט החברתי 

מה קרה ,  ניהול הפרויקטשלבבדקו על פי כרטיסיית . שלהם למען הקשיש
  .הציעו פתרון שיקדם את הפרויקט. לפרויקט ובאיזה שלב נתקע

  
  :שמואל ואיסוף מזון לקשישים נזקקים . 1סיפור 

. שמואל מנסה זה זמן רב להקים מיזם לאיסוף מזון לחגים לקשישים נזקקים
  .ות מזון שהסכימו לספק לקשישים ארוחות לחגהוא יצר קשר עם מסעדות וחנוי

הוא לא מסוגל להתמודד עם כל הפניות והוא מרגיש שלמיזם . שמואל מתוסכל
  .שלו אין עתיד

  
  שלומית והחוג לריקודים. 2סיפור 

היא מנסה להפעיל בהתנדבות חוג לריקודים . שלומית מורה לריקודי עם
  .שישים בלבדלחוג של שלומית נרשמו שני ק. ס המקומי"במתנ

 שבמועדון השכונתי הקרוב מתקיים חוג לריקודים סלונים ואליו הצטרפו תבררמ
שלומית חושבת שהמיזם שלה טוב ולא מבינה למה . קשישים רבים מהאזור

  .הוא לא מצליח
  

   לירון והסופגניות,דנית. 3סיפור 
 החליטו להתנדב בית האבות הקרוב למקום , תלמידות תיכון,דנית ולירון

 סופגניות שוקולד , ללא תשלום,ןהן גייסו בית מאפה סמוך שסיפק לה. ןוריהמג
  .מדי ערב הגיעו לירון ודנית וחילקו לקשישים את הסופגניות. לקשישים

  .הן לא מבינות מדוע אין התלהבות לסופגניות ומדוע הן מוצאות את רובן בפח
  

  יםיוסקה ודני מקימים סיירת אזרחית להגנה על הקשיש. 4סיפור 
יש להם מתנדבים רבים . יוסקה ודני הקימו מיזם חשוב להגנה על קשישים

הם הצליחו . מקרב בני נוער שהצטרפו לפעילות במסגרת מחויבות אישית
  .למוקד שלהםמייד  שכשיש בעיה יתקשרו ,לעורר מודעות אצל הקשישים

  .הסיירים הצעירים נעים ברגל ולא מצליחים להיענות לקריאות מיידית
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  סיכום : 'שלב ד
  

  . אדישות ומעורבות –בתחילת ההפעלה בדקנו מה אומרות לנו שתי המילים 
  

ערכיו של בעברנו מסלול באמצעות פעילויות שונות המתמקדות בתכונותיו ו
בדקנו את הערכים האתיים כבסיס להגברת המודעות . ל"יצחק רבין ז

  .למעורבות ולעשייה באמצעות פרויקט חברתי
  
  

  : ת מנחותושאל
האם הפעילות עוררה אצלכם רצון להגביר את המודעות בסביבה שלכם  .1

  ?למעורבות חברתית
 ?כיצד לדעתכם יש לסחוף בני נוער לעשייה משמעותית .2
האם לדעתכם בני נוער יכולים לחולל שינוי משמעותי בכל הקשור ליחס  .3

 ?לקשישים
  ?מה אתם לוקחים אתכם הביתה מיום זה .4
  
  

 מנהיגות, אתיקה, ם בנושאים הקשורים לאזרחותתכנים רבים נוספי
  .ץ ישראלי"ומעורבות ציבורית תוכלו למצוא באתר אומ
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