תנועת הצופים

פעילות לשכבת ט'  -שבל"ר – שימוש ברכב ללא רישיון
רקע
עמותת 'אור ירוק' ושרות המבחן לנוער מקיימים שיתוף פעולה בהדרכת חניכים ,אשר ביצעו עבירות
תנועה ללא רישיון או בהיותם נהגים חדשים.
אחוז גדול מהחניכים הנמצאים בפעילות ,הם חניכים נורמטיביים מ"בית טוב" ,ללא עבר עברייני או כזה
שיכל להעיד ביצוע עבירות מסוג זה ,אך למרות זאת הגיעו למצב בו הם מבצעים את העבירה ,לרוב
בעקבות שיקול דעת שגוי או לחץ חברתי.
מטרות
 החניכים יבחנו את מידת ההשפעה שלהם על מעשיהם.
 החניכים ירכשו כלים להגברת מידת ההשפעה.
מהלך הפעילות
תחנה

מהלך הפעילות

סרט –

הקרנת הסרט על ויקטור בניזרי .נער בן  61שרכב על אופנוע
ללא רישיון ונהרג בתאונת דרכים.

ויקטור
בניזרי

זמן
מומלץ
 5דק'  סרט.

עזרים

 מחשב.
 מקרן.
 רמקולים.

דיון

 האם אנחנו יכולים להשפיע על כל המעשים שלנו?

 02דק'

 איך אנחנו מגדילים את מעגל ההשפעה שלנו?
מעגלי
השפעה

כל חניך מקבל דף עם ציור של עיגול גדול ועיגול קטן (נספח
א') .החניכים מתבקשים לכתוב בתוך העיגול הגדול את
"הדברים שמדאיגים אותם בחיים" .כל דבר

 02דק'  מעגלים –
נספח א'.
 עטים.

הערות
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תחנה

מהלך הפעילות

מעגלי
השפעה
(המשך)

שעולה על דעתם( .לימודים ,אהבה ,משפחה וכד') .לאחר
שהחניכים מסיימים ,כל אחד יספר לפחות דבר אחד שהוא
רשם.
כעת החניכים מתבקשים לרשום בעיגול הקטן את כל הדברים
שהם חושבים שיש להם השפעה עליהם ,מהדברים שרשמו
בעיגול הגדול .כל אחד מהחניכים מתבקש לספר על הדברים
שהוא רשם.

מעגלי

המדריך מסביר לחניכים את המושג – 'מעגל הדאגה ומעגל

השפעה –

ההשפעה'  -מעגל ההשפעה קטן יותר בדרך כלל ממעגל
הדאגה ,ונשאלת השאלה איך אפשר להגדיל את ההשפעה
שלנו על דברים שמדאיגים אותנו .ישנם  0רמות של השפעה:

הסבר ודיון

זמן
מומלץ

 62דק'

 .6השפעה מוחלטת  -בדרך כלל מדובר בדברים שתלויים
רק בי.
 .0השפעה חלקית  -קשורה לאינטראקציה עם אחרים.
 .0אין השפעה  -אין לנו יכולת השפעה בכלל (למשל העבר
שלי).
מעגל
המחירים -
דיון

דיון בנושא 'מעגל המחירים' ,כאשר בכל אחת מהשאלות יש
להתייחס למחיר שלי (של החניך) ,של ההורים ,של החברים,
של הנפגע ושל החברה.
 אלו מחירים כל אחד שילם או עלול לשלם על ביצועהעבירה שלו?
 -האם אתם מוכנים לשלם את המחיר?

ציוד נדרש:
סרט על ויקטור בניזרי ,מחשב ,מקרן ,רמקולים ,מעגלים – נספח א' ,עטים.

02
דקות

עזרים

הערות
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נספח א'  -מעגלים

