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אתכם בכל זמן
מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

היום הוא היום הראשון לשגרה החדשה נבקש לקיים את הדיון 
סביב המצב אליו נקלענו.

נפתח את השיח בקבוצה עם כמה כללים:
1. יש לכתוב בקצרה יחסית. 

2. יש לכבד כל דעה שעולה ואין להגיב בביטול או זלזול חלילה, 
על משהו שחבר אחר לקבוצה כתב.

3. יש לשמור על שפה ראויה ומכבדת.
4. מידי פעם אני )המורה( אעלה שאלה נוספת או אסכם את מה 
שנאמר, עיקבו ושימו לב, כדי שהדיון ימשיך על פי ההתגלגלות 

הרלוונטית.
5. בהצלחה לכולנו.

שאלה: מה הייתה התגובה הראשונה שלך כששמעת על ביטול 
הלימודים, אבל את האמת :( 

לאחר איסוף תשובות )לנסות ולראות שכולם התחברו וענו( 
שאלה: היום, יומיים אחרי ההחלטה, מה הכי מטריד אותך בעובדה 

שאין לימודים? 
בשלב שהתאספו מספיק תשובות יש לנסות ולרכז אותן תחת כמה 
קטגוריות, לתת מענה למה שניתן ולהבטיח לברר דברים שלא ידועים 

עדיין, ולחזור לקבוצה עם התשובות כשיהיו.
לשתף בצילום של הודעה אחת מיני רבות שהגיעה בוואטסאפ בנושא 

הקורונה:
 

משימה לסיום: כתבו לעצמכם איפה אתם הייתם אתמול לאורך כל 
היום כל שעה ושעה, וחישבו האם זה מספר את הסיפור שלכם, 

מה זה אומר על היום שלכם? האם אתם מרוצים?
לסיים בברכת יום נעים ולהזכיר שניתן ליצור איתך קשר בפרטי בכל 

שאלה או עניין שמתעורר...

1. לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת 
משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים 

היית רוצה להיות שותף? ולמה?
2. בחר/י כלי אחד מכלי המשכן וכתוב/וכתבי רעיון ערכי 

אחד שניתן ללמוד ממנו?

למעונינים, ניתן לשלוח לתלמידים הצטרפות לקבוצה של לימוד יומי קצר:
קישור להצטרפות

https://youtu.be/i3zk4QWE0Jg
https://youtu.be/N38ZElN5sds
https://youtu.be/0yjn4fKIeEk
https://chat.whatsapp.com/ERdLW2VAYG2JVzcA0FdYtf

