
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החניכים יתמודדו עם מטרות  •
 ייעודיות

החניכים יערכו מיפוי צרכים  •
 בנוגע לרעיון המיזם

החניכים יתחלקו לצוותי עבודה  •
 החניכים יתנסו בעבודת שטח  •

 גיליונות עבודה 3

 עטים

 שאלון (נספח)

קבוצתי שלב איתור דרכים ומיפוי קהילתי

 קהילתי

החניכים יתנסו בעמידה במטרות ייעודיות על ידי משחק 
כו מיפוי, יחפשו דרכי פעולה ויתחלקו אנדרלמוסיה. בהמשך, יער

 לצוותי עבודה על המיזם.

על המנחה להיות זהיר 
בזמן הטיפוס של 

 החניך על הכיסאות .
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 :הערכות לפעילות 
הכיסאות מספר כסאות כמספר התלמידים. על כל החניכים יהיה לעמוד על 

בתחילת המשחק. הירידה מהם תתבצע רק על ידי הנחייה של מדריך/ 
 מתנדבי המשימות.   

 :הנחיות לקבוצה 
 -שלב ראשון

בחירת שני מתנדבים מהקבוצה, שישתפו כל משתתף במשימה אחת שידועה 
 רק לו. על המשתתף לבצע את המשימה בזמן שיוגדר לו מראש.

 –שלב שני 
ימות סותרות לשני משתתפים מהקבוצה ועל מש 2המתנדבים יעבירו 

המשתתפים יהיה לבצע אותן בו זמנית. לדוגמה: להושיב/להעמיד את חברי 
הקבוצה. כאשר ייווצר בלגאן בקבוצה עקב המשימות הסותרות, יהיה על 
המדריך לעצור את הפעילות וליצור דיון בנוגע לריבוי המשימות וריבוי המידע, 

 מנת להצליח . שיתוף הפעולה ושיתוף ולהבהיר שיש להתמקד על 
 המידע בקבוצה הוא הכרחי להצלחת וקידום המיזם.  

 –שלב שלישי 
 חלוקה לשלושה צוותים. כל צוות יקבל גיליון עבודה שבמרכזו 

 ירשם הארגון הנבחר (לדוגמה: בית הקשיש) ותחום התוכן עליו 
 הצוות אחראי (לדוגמה: שיווק, קשרים קהילתיים), עליו החניכים 

 יצטרכו לרשום את הגורמים בקהילה שעשויים לסייע לתחום 
 התוכן הספציפי. 

 –שלב רביעי 
 החניכים יבנו דף מנחה שמבוסס על מיפוי גורמי הקהילה 

 הרלוונטיים שנאספו לפני ושאלון שמפורט 
 משאלות כלליות על האוכלוסייה 

 המיועדת למיזם ועל המצב הקיים
  בעיר.  

 שיתוף פעולה •

 עבודת צוות •
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 דוגמאות לשאלות בשאלון:

מה אתה יכול לספר לנו בנוגע למענים הקיימים עבור האוכלוסייה  .1
 (קשישים/נכים/חד הוריות/ גיל הרך...)?

 האם בשכונתך (איזו?) קיימים מענים עבור אותה אוכלוסייה? .2

 האם לדעתך ישנם דברים שחסרים עבורם? אם כן, תן דוגמה בבקשה. .3

 מה הייתה מטרת משחק האנדרלמוסיה? •

 האם כולם שיתפו פעולה? •

 מה היו הגורמים המפריעים ? •

 מה יכול היה לעזור בביצוע המשימה? •

 איזה מצב המשחק מדמה בחיינו? •

 כיצד המשחק קשור להתנדבות ויזמות ? •
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