
 

 

 מה ארצה לאמץ משגרת הקורונה לתקופה שאחריה? 

 ו'-שכבות ד'

 הקורונה הייתה תקופה קשה אבל היו בה דברים חיוביים שנרצה לשמר גם להמשךמסר: 

 משחק הדמייה  ראשונה:מתודה 

 בית משפט לענייני קורונה
שגרת הקורונה והקבוצה השנייה תייצג את תייצג את  1קבוצה  -הקבוצה תתחלק לשתיים

השגרה "הישנה" )שלפני הקורונה(. כל קבוצה טוענת שהיא השגרה העדיפה ותצטרך 
 להוכיח את זה.

 (בנספחכל קבוצה תקבל דף עם הוראות "המשחק". )מצורף 
בשלב זה עברו בינהם ועזרו  -טוביםדק' לבחור עדים ולבחור טיעונים  5החניכים יקבלו 

 להם לחשוב על טיעונים לשני הצדדים.

 -המדריך/ים הם גם השופטים וגם משחקים את העדים שיעלו לדוכן )אם אתם שניים
תשחקו טוב ותהפכו את בית המשפט לחוויתי  -אחד שופט ואחד משחק את העדים(

את המשך הדיון יים זה ישרת ומצחיק עבורם, אך שימו לב שבאמת עולים טיעונים רלוונט
 ואת מסקנות הפעולה.

ברור לכולנו שהקורונה הייתה תקופה קשה מאוד ויש הרבה אנשים  דגש חשוב למדריך!!
שאיבדו עבודות ואפילו את החיים שלהם. צריך להיות רגישים לחניכים שהרגישו את 

בצורה יותר חזקה ולא לתת תחושה שהקורונה היא דבר טוב, אלה  הקשיים האלה
 שהתקופה הביאה איתה יתרונות מסויימים. 

דפים מודפסים, אפשר לשדרג עם      :ציוד  | להדפיס    -דפי הוראות לקבוצות     נספחים:  |דק'    20   זמן:

 ציוד לשופטים )פתיש, גלימה, שולחן( ולבית המשפט )שלט, כיסא עדים וכו'( 

 

 דיון בשאלה: מתודה שנייה

 ננהל עם החניכים דיון סביב שאלת שגרת הקורונה.

 שעלו ב"בית המשפט".השאלות לדיון הן כלליות מאוד ומומלץ להתאים את הדיון לטיעונים 

 מה היו ההרגלים החדשים שסיגלתי לעצמי?  •

 למה אתגעגע?  •

 מה התקופה של הקורונה אפשרה לי ולמשפחה? •

 רים?מה היא אפשרה לי ולחב •

 מה מתוך כל הדברים האלה אני אוכל להמשיך עם החזרה לשגרה "רגילה"? •

 

 ללא  ציוד: | ללא נספחים: |דק'  10   זמן:

 



 

 

 שיתוף שלישית: מתודה 

הוא ירצה לשמר משגרת הקורונה כל חניך אומר דבר אחד שאחרי מחשבה  -סבב יפני
 לשגרה החדשה שלנו

 ללא   ציוד: | ללא   נספחים: | דק' 5  זמן:

  



 

 

 עורכי דין יקרים, 

 אתם מייצגים את העדיפות של תקופת הקורונה. במשפט שמתנהל על מה עדיף "קורונה או שגרה" 

 אנו רוצים שכל העולם ידע את כל היתרונות בשגרת הקורונה שחווינו בחודשיים האחרונים!!! 

 ואתם באים להילחם על הזכויות שלנו!  הצד השני לא מוכן

טיעונים חזקים מדוע שגרת הקורונה היא השגרה הכי טובה   3על מנת לעשות זאת עליכם למצוא לפחות 

 בעולם!

 בתחילת המשפט תהיו זכאים לדקה להציג את הטיעונים שלכם בפני השופט. 

עליכם להכין מראש שאלות על מנת   -עדים שיעידו לטובתכם  2בהמשך תהיו רשאים להעלות לדוכן העדים עד  

 להוביל את העדים שלכם לטעון דברים שיתמכו במטרה! 

 דק לתחקור של כל עד .  2לרשותכם 

עדים והיא   2בנוסף, תינתן לכם דקה לתחקור העדים שבחרה הקבוצה השנייה. גם לקבוצה המקבילה יינתנו 

 תוכל לתחקר את העדים שלכם.  

בחרו בחוכמה את העדים וכתבו   ם הקבוצה השנייה תעלה לדוכן, וכך גם הפוך.אתם לא יודעים איזה עדי   -זכרו

 שאלות חכמות! 

 בהצלחה!

 רשימת עדים אופציונליים: 

 סבא וסבתא 

 המדריך בצופים 

 רופאים ואחיות 

 ראש הממשלה/ראש העיר 

 מורים בבית ספר 

 בעלי החיים שלכם 

 אמא ואבא 

 מוכר שהחנות שלו נסגרה

 אני והחברים שלי 

 רעיון שעולה לכם כל 

 עורכי דין יקרים, 

 אתם מייצגים את העדיפות של השגרה! במשפט שמתנהל על מה עדיף "קורונה או שגרה" 

 אנו רוצים שכל העולם ידע את כל היתרונות בשגרה הרגילה ושהיה ממש גרוע בקורונה.

 הצד השני לא מוכן ואתם באים להילחם על הזכויות שלנו! 

טיעונים חזקים מדוע השגרה הישנה היא השגרה הכי טובה   3כם למצוא לפחות על מנת לעשות זאת עלי

 בעולם!

 בתחילת המשפט תהיו זכאים לדקה להציג את הטיעונים שלכם בפני השופט. 

עליכם להכין מראש שאלות על מנת   -עדים שיעידו לטובתכם  2בהמשך תהיו רשאים להעלות לדוכן העדים עד  

 דברים שיתמכו במטרה!  להוביל את העדים שלכם לטעון

 דק לתחקור של כל עד .  2לרשותכם 

עדים והיא   2בנוסף, תינתן לכם דקה לתחקור העדים שבחרה הקבוצה השנייה. גם לקבוצה המקבילה יינתנו 

 תוכל לתחקר את העדים שלכם.  

בחרו בחוכמה את העדים וכתבו   אתם לא יודעים איזה עדים הקבוצה השנייה תעלה לדוכן, וכך גם הפוך.  -זכרו



 

 

 

 שאלות חכמות! 

 בהצלחה!

 רשימת עדים אופציונליים: 

 סבא וסבתא 

 המדריך בצופים 

 רופאים ואחיות 

 ראש הממשלה/ראש העיר 

 מורים בבית ספר 

 בעלי החיים שלכם 

 אמא ואבא 

 מוכר שהחנות שלו נסגרה

 אני והחברים שלי 

 כל רעיון שעולה לכם 


