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חניכים ת ובהדרככם בתפקיד כםראשונית שתסייע לשתית מספקים תהתכנים בחוברת 
  שונות במהלך חופשות מבתי הספר.  קבוצותב

כערכות הפעלה לשימוש ומוגשות  , לפי צבעיםעל פי תחומים שונים מסודרותהפעילויות 
 הורדת אמצעי עזר לשימושכם.  או לאחרישיר 
 
 
 

 חכם-פרחיה יתחג עריכה:עיבוד ו
 אפרת חבה עריכה לשונית:

 חכם -: חגית פרחיהגרפי עיצוב
 כרמלה אפטקר הפקה:

 -עמליה לואין, ת הכשרה והשתלמויותוכניותת אגף תכנים, מנהל-לוי-רות קנולר צוות היגוי:
אגף -אורן פיינגולדו אירית ברוקאגף תכנים, צוות  ,פיתוח תכנים ותוכניות-מפקחת ארצית

 וות אגף של"חוצ המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמהחח"ק, 
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 םענייניוכן ת
 

 עמוד מס' צבע הנושא
 3  דבר מנהל מינהל חברה ונוער
 5  ת, הכשרה והשתלמויותדבר מנהלת אגף תכנים, תוכניו

 7  היכרות, כללים ובניית קבוצה –יוצאים למסע 
 32  פעילויות חברתיות

 71  בוקר ולסיכום יום לשיחות הצעות
 76  פעילויות חוץ
 88  (קשרים)היכרות, כדור, חדר, דרמה, מספרים,  משחקים

 125  בישולי שדה
 139  יצירה

 155  ימי שיא
 181  פרדה
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 מנהל מינהל חברה ונוערר דב
 

 !מדריכים יקרים
אני שמח שבחרתם להדריך במפעלים החינוכיים של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי 

 .בישראל
חברה ונוער, האחראי לקידום החינוך הבלתי פורמלי, הפיק עבורכם את הפנקס "כיף  מינהל

 .לי בקיץ" כדי לסייע לכם בפעילותכם החינוכית החשובה
לחברי הקבוצה ולביטחונם הפיזי והנפשי. הוא גורם משמעותי  עיר אחראיהמדריך הצ

ושת שייכות, במתן בשלב גיבושה, ביצירת אווירה של סובלנות ותח –בהתנהלות הקבוצה 
הזדמנות לכל משתתף לממש את יכולותיו ואת נטיות ליבו. המדריך הוא אחד הגורמים 

ה, של החניכים בקייטנה. המדריך הוא המרכזיים הקובעים את מידת ההנאה, או אי ההנא
פניה של הקייטנה בעיני החניך. הוא ראש הקבוצה שתהיה ביתו של החניך במהלך הקייטנה, 

הקבוצה ירגישו בה כבביתם, המדריך צריך ליצור אווירה של נינוחות, של סובלנות  וכדי שחברי
 .ושל קבלה ולחזק את לכידות הקבוצה

 
נויות ההדרכה שלכם, לזהות את ה יסייעו לכם לחזק את מיומהפעילויות המוצעות בפנקס ז

 .מקורות הכוח של חניכיכם ולשמש דמות משמעותית לילדים הצעירים
 



4 
 

 
 
 

פנקס זה הוא תוצר משותף של צוות אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל 
קהילה והגשמה;  חברה ונוער; אגף של"ח וידיעת הארץ; אגף חח"ק, המחלקה לתנועות נוער,

 .תנועות נוער וארגוני נוער בישראל
פשות אני מודה לכם, גאה בעשייתכם החינוכית ובתרומתכם ליצירת פנאי משמעותי בחו

 .ובמהלך השנה
 

 חגי גרוס
 
 

 מנהל מינהל חברה ונוער
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 דבר מנהלת אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות
 

 מדריכים יקרים
מממשת שליחות חינוכית  תי פורמליה במסגרות החינוך הבלכניסתכם לתפקידי הדרכ

 דמויות משמעותיות לילדים הצעירים.  משמשיםשבה אתם  ,חשובה
מוטלת עליכם אחריות לגלות מקצועיות, רגישות ופתיחות לעולמם של החניכים הצעירים 

 ודאגה לביטחונם ולרווחתם. 
 

לתת מענה מקיף למפגש המיוחד רה במט פותח עבורכם  ",בקיץכיף לי פנקס הפעילויות "
שלכם עם החניכים הצעירים ולצורך הנעה של התהליך שאתם תובילו כמנהיגים צעירים. 
הפנקס כולל פעילויות מגוונות, הנוגעות בכמה עקרונות חשובים לבניית קבוצה: היכרות, 

ות יצירה, משחקי חוץ ופנים, פעילויקביעת כללים ותיאום ציפיות, וכן פעילויות חברתיות, 
 וד ועוד. בישולי שדה וע

באמצעות הפעילויות החברתיות, תוכלו לטפח בחניכים מיומנויות חברתיות שונות, כגון: 
 הקשבה, יצירת קשרים חברתיים, עצמאות לצד היעזרות, קבלת השונה.
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ל"ח ינהל חברה ונוער; לאגף שאני מודה לצוות אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במ
ח"ק, בשיתוף פעולה עם המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה; וידיעת הארץ; לאגף ח

 לתנועות הנוער ולארגוני נוער בישראל על תרומתם להכנת פנקס זה.
  

 .קיץ מקסים ומשמעותי לכולכם
 
 

לוי –רות קנולר   
 
 

והשתלמויותמנהלת אגף תכנים, תוכניות, הכשרה   
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 יוצאים למסע 
 מטרות

 .ות ראשונית בין חברי הקבוצהכרהי
 למשחקים ציוד

, מדבקות לבנות מלבניות ריקות ומדבקות י"ועד ת ל"ףאותיות אפתקים של חישוקים, 
 בהן.שאותיות רשומות 

לבנים, נייר טואלט, דפים לבנים, בריסטולים  – גרוטאות בצבע לבן :לפעילות מכונית המסע
 .לבן גדולכלים חד פעמיים לבנים, דבק נוזלי, כובע 

 לצ'ופר ליצירת קשרציוד 
שם המדריך ומספר  שבהןמדבקות ושיפודי עץ, סוכריות מרשמלו לבנות, פרחי קלקר לבנים 

 הטלפון שלו.
 מהלך הפעילות

 משחקי פתיחה - שלב א'
לפזר בחדר מדבקות לבנות מלבניות, על כל מדבקה נרשמה מראש אות  - משחק השמות

 מדבקות לבנותוכן להשאיר  להכין מספר רב של מדבקותיש  ת."בי-ף"אחת מאותיות האל
 להשלמת אותיות לפי הצורך.
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למצוא את האותיות שמרכיבות את שמו ולהדביק את  אחד מהחניכים: על כל המשימה
 סיים מתיישב על הרצפה במעגל.מהמדבקות על חזית החולצה. מי ש

  ו.שמ של דבקהחולצתו של כל חניך תתנוסס מעל חזית  ,בסיום המשחק
אותיות  להניח פתקיכל חישוק תוך לפזר חישוקים שונים על הרצפה, ב - יבשה של שמות-ים

 רץ לחישוק שבו יש אות כלשהי משמו. חניך, כל "יבשה" מכריזשונות. כאשר המדריך 
 ת.-ר-פ-דוגמה: אפרת יכולה לרוץ לכל חישוק שיש בו את האותיות א

 אחר. חניךב על הרצפה בלי לגעת בגופם באף שכל החניכים, על "ים" מכריזכאשר המדריך 
 ות שונות או לשנות כללים.במהירוימספר לשחק במשחק זה פעמים  אפשר
 יצירת מכונת מסע לבנה - שלב ב'

כין מראש חומרי יצירה בצבע לבן או שקוף בלבד: צמר גפן, קלקר, ניירות לבנים, לה
גבינות, צלחות וכוסות חד קופסות של בריסטולים לבנים, נייר טואלט, גביעים של יוגורט, 

 את חומרי היצירה.  להניח בולהכין כובע לבן ענק  אפשרפעמיות לבנות, ניילונים ועוד. 
 סיפור:את תחילת ה המדריך יקרא

 ...הכובען, איפה הוא? לאן הוא נעלם
 אין ברירה ילדים, זהו...

 אנו חייבים למוצאו במהרה.
 אתם שואלים: מדוע זה כה חשוב?

 פר לכם הכול,סא
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 אבל צריך להתחיל במרוץ ולרוץ
 קדימה! אין זמן, אין זמן...

  הכובע הלבן?אחר הכובען שנעלם עם  למסע השנתי לחיפוש ימוכנים להצטרף אלי
צריך לבנות  חניךשכדי שנוכל לרדוף אחרי הכובען שנעלם עם הכובע הלבן, כל סביר יהמדריך 

שמינית מקבל  חניךת חומרי היצירה הלבנים. כל לו מכונה מיוחדת ודמיונית למסע בעזר
שכל  לחניכיםבריסטול או קרטון לבן קשיח ועליו להכין את עבודתו. חשוב להבהיר ולהדגיש 

 אה מצוינת ושאין נכון או לא נכון.תוצ
יסביר בקצרה מה עשה.  בכך המעוניין חניךיתקיים סבב קצר ובו כל  ,בתום השלב האישי

 על ידי שאלות מכוונות וממקדות.לכוון את השיח חשוב 
 יש לחבר את כל שמיניות הבריסטול ליצירה אחת גדולה ומשותפת.

 שאלות לדיון
 ועוד( ,הכול לבן ,? במה? )צבע זההזה לזה דומים היצירה האם חלקי ,לדעתכם  .1
 האם קיים שוני בין החלקים? במה? )הצורה, סידור שונה של החומרים ועוד( ,לדעתכם  .2
 טוהר, נעימות ועוד(, לדעתכם מסמל הצבע הלבן? )התחלה, ניקיון המ  .3

 סיכום
חשיבה ", "ניטרליות", "אובייקטיביותהמושגים "המדריך יסביר בקצרה את המשמעות של 

מקום שווה בקבוצה ולכל  חניךלכל המדריך יבהיר כי דעות קדומות. ללא ללא שיפוט ו ,נקייה"
 אחריות אישית וקבוצתית.לגלות כל אחד ואחת על  לתת לקבוצה. אחד יש מה לתרום ומה
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 צ'ופר
פרח קלקר שעליו  לשיפודים שיפוד של סוכריות מרשמלו לבן. המדריך יחברכין י חניךכל 

  ומספר הטלפון שלו. שמושבה רשומים מדבקה 
 בחדר הפעילות הקבוע של הקבוצה. אותם חשוב לשמור את תוצרי הקבוצה ולתלות

                                         .בעתיד לפעילויות נוספותלשמור אותו  כדאיבע לבן, אם המדריך הכין כו
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 יכרות ראשונית ותיאום ציפיותה
 מטרה 

תחילת תהליך ההיכרות, הכרת שמות חברי הקבוצה בדרך חווייתית, ביטוי הציפיות של חברי 
 הקבוצה ושיח על אודותיהן.

 ציוד
 ., כרטיסי ציפיות )נספח(חניך: שלוש מדבקות לכל מדבקות חתוך כדור, גיליון

 מהלך הפעילות
 : פתיחה והיכרות באמצעות מסירת כדור'א שלב

 דברי פתיחה
ועל  יום, שעה, תדירות()על מסגרת הפעילות בכלליות  חניכיםהמדריך יציג את עצמו, יסביר ל

 ת פעילות זו. הפעילויות החברתיות שיקיימו כקבוצה. כן יציין את מטר
 שמות  -כרות ראשונית יה

 בכל סבב, המדריך יבצע את המטלה ראשון. 
חברי הקבוצה יעמדו במעגל וימסרו את הכדור זה לזה. כל מי שמחזיק בכדור  סבב ראשון:

 אחר וישלב את ידיו. לחניךיאמר את שמו, ימסור את הכדור 
 שמות חברי הקבוצה.  המדריך יבקש מהחניכים לנסות לזכור את סדר המסירה ואת
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החניכים יתבקשו למסור שוב את הכדור באותו סדר בדיוק כמו בסבב הראשון,  סבב שני:
 כאשר המשימה זהה )כל אחד אומר את שמו ומוסר(. 

חברי הקבוצה ימסרו את הכדור זה לזה באותו סדר, אך הפעם כל אחד יאמר  סבב שלישי:
 שאליו הוא מוסר את הכדור.  החניךאת שם 

כמו הסבב השלישי, אך סדר מסירה הפוך. האחרון ימסור לזה שמסר לו וכן  סבב רביעי:
 שאליו הוא מוסר.   החניךהלאה, וכל אחד יאמר את שם 

 : תיאום ציפיותב' שלב
הציפיות  ן: שנבין מהציפיות תיאוםיאמר שכדי שלכולנו יהיה נחמד, חשוב שנערוך  המדריך

דבר הדרך שבה נתנהל כדי להגשים ציפיות להסכמה בושנגיע  הקבוצה מחברישל כל אחד 
 .שיקרה רוצה שאני הדבר, ומייחל מקווה אני שלו הדבר היא ציפייההמדריך יסביר שאלו. 

 מדבקות וכרטיסי ציפיות
שמשקפות ציפיות מהקבוצה, מהמדריך,  ומילים תמונותהמדריך יתלה על הקיר כרטיסיות 

יקבל שלוש  חניךכל  ל המילים.דריך יקרא את כ. בכיתה א', הממהתכנים וברמה האישית
בגיל בוגר רצוי לשלב  מדבקות וידביק אותן על שלוש תמונות שמשקפות את הציפיות שלו.

 דפים ריקים ולאפשר לצייר או לכתוב ציפיות שאינן מופיעות ושרוצים להוסיף. 
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 סיכום
  :ישאל המדריך. א
 טיס זה?היכן יש הכי הרבה מדבקות? למה בחרתם בכר -
 האם יש כרטיס שאף אחד לא הדביק עליו מדבקות? -
 תמונות?אינה מופיעה בהאם יש לכם ציפייה נוספת ש -
 ?יתגשמומה אני, המדריך, צריך לעשות כדי שהציפיות הללו  -
 ?כדי לממש את הציפיות צריכים לעשות ,חניכיםה ,מה אתם -
 ת מימוש הציפיות? אילו התנהגויות, אישיות וקבוצתיות, כדאי לאמץ כדי לאפשר א -
 . המדריך יכתוב לצד כל ציפייה שנבחרה את ההתנהגויות הרצויות להגשמתה.  ב
 תיבת ההתנהגויות תשמש בסיס לחוזה קבוצתי. כ
. המדריך יסכם ויאמר שלכל אחד ציפיות שונות, אך יש גם ציפיות משותפות, יפרט על ג

תית, על תפקיד המדריך ועל תפקיד מסגרת הפעילות, על הנדרש מכל חניך, על החוויה הקבוצ
 הקבוצה וכיו"ב. 
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 כרטיסיות :נספח
 

 יצירה תנועה  

 חברות למידה
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 סדר הקשבה

 שקט משחוק
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 שיתוף פעולה עזרה
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 היכרות כצעד ראשון בבניית קבוצה
 לעבור כדי הקבוצה. התפתחות בתהליך ראשון צעד היאאחרות,  רבות זו, כמו היכרות פעילות
 ננסה לזה, זה להתוודע הלחברי הקבוצ ולאפשר הראשוני ההתחלתי הגישוש מחסום את

 .זה של למגירתו זה לרגע, ולו הצצה, ולאפשר מגירות כמה יחד לפתוח
לחברי  ולאפשר הקרח את במקצת לשבור נועד בו,יל מצפונות ומעט האחר את להכיר הניסיון
 פעולות מנםוא השיתוף. מידת ואת החשיפה גבולות את קובעים הם שבה היכרות הקבוצה
 ליצור עשויות הן אולם שותפות,של ו קרבה של אווירה רגע בן ייצרו לא אלה מעין ראשוניות
 .אמת ולחברות משותפת לעבודה טובה קרקע
 הטרמ

 .משותפת לפעילות בסיס ליצור כדי לזה זה להתוודע חניכיםל לאפשר
 מהלך הפעילות

 שלב א' 

רת. המוכ מסביבתם הרחק נמצאים הם כי לעצמם לדמיין מחברי הקבוצה בקשהמדריך י
 כל צריך קשר, ליצור כדי איש. מכירים אינם והם אותם, מכיר אינו איש החדשה בסביבה
 :אלו מרכיבים ולפרט עיתון נייר על גיליון הפיזית דמותו את לצייר מהם אחד
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 לעתיד חלומות :בראש
 לעשות שונא או לעשות אוהב שאני דברים :בלב

 ייש בש טובות : תכונותבריאות
 אשונ או אוהב שאני צליליםה ו: מוזיקבאוזניים

 אשונאוהב או  שאני טעמיםו : מאכליםבפה
 .כםעלי הטובה הדמיון כיד ועוד

 שלב ב' 
 עצמם על ביניהם ישוחחו ציוריהם, את לזה זה יציגו הזוג בנייתחלקו לזוגות,  חניכיםה

 .במליאה זוגם בן את להציג ויתכוננו
 שלב ג'

 זה פרט לתקן או להשלים הזוג לבן ויאפשר זוגו בן על שלמד מה את במליאה יציג חניך כל
 .אחר או
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 1היכרות ללא דעות קדומות
 מטרה

 הכרה בתפיסות סטריאוטיפיות המונעות היכרות אמיתית. 
 ציוד

 שני דליים שרשום על האחד "בנים" ועל השני "בנות", פתקי תכונות, שלטים: "מין", "מגדר".
 מהלך הפעילות

 ריאוטיפיותשלב א': תכונות סט
סאותיהם במעגל ויעמדו לפני הכיסאות. המדריך יקרא היגדים שונים יהחניכים יציבו את כ

המתחילים במילים "כל מי ש...". חניכים שההיגד מתאר אותם יעמדו על הכיסא 
 שמאחוריהם. 

 היגדים 
 כל מי שאוהב לשחק כדורגל •
 כל מי שיש לו פחד במה •

                                                           
 .ארגון הנוער איגיבאדיבות  1
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 כל מי שאוהב לקנות בגדים •
 פיזיקהוהב כל מי שא •
 כל מי שאוהב אומנות •
 כל מי שמאמין בעצמו •

 שלב ב': מרוץ שליחים מגדר
המדריך יחלק את המשתתפים לשתי קבוצות ויסדר אותם בשני טורים. המדריך יעמיד לפני 

 שני הטורים, במרחק מה, שני דליים, על האחד רשום "בנים" ועל השני "בנות".
תק תכונה. עליהם לרוץ ולהניח את הפתק בדלי ור פהמדריך ייתן לשני העומדים ראשונים בט

המתאים לתכונה לדעתם. ברגע שהרץ יניח את הפתק בדלי, המדריך ייתן פתק אחר לעומד 
 ראשון בטור עכשיו.

 תכונות
, בושה, גאווה, עדינות, רכלנות, חוזק נפשי, חוזק פיזי, רגישות, תחרותיות, ביטחון עצמי
ש אסתטי, חוש התמצאות במרחב, חוכמה, אסרטיביות, , חובכיינות, הקשבה, סדר וניקיון

אמפתיה, עקשנות, חתירה למטרה, דעתנות, פשרנות, תככנות, חברותיות, שחצנות, יופי 
 חיצוני, ספורטיבי, יצירתיות, אומץ )ועוד כיד הדמיון הטובה על המדריך(.
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 שלב ג': מין ומגדר
ו"מגדר". המדריך יסביר את ההבדל  מין"המדריך יתלה בשני קצוות של החדר את השלטים "

 בין מין ומגדר: 
 מכלול ההבדלים הפיזיים שבין גברים לנשים – מין
 מכלול ההבדלים בין גברים לנשים שהם תוצאה של תהליך תרבותי – מגדר

 המדריך יקרא משפטים שונים, על החניכים לעמוד בצד השלט שלדעתם הוא הגורם להבדל. 
 משפטים

 מבנים.ותר בנות בוכות י •
 בנים טובים יותר מבנות בספורט. •
בנות טובות יותר מבנים במקצועות כמו ספרות ותנ"ך, ובנים טובים יותר  •

 במתמטיקה ובפיזיקה.
 לבנים חוש התמצאות במרחב יותר מלבנות.  •
 בנות הן אמפתיות לסביבה יותר מבנים. •
 בנים הם תחרותיים. •

  .זה שאלותת המדריך יאפשר לחניכים להתווכח ולשאול זה א

  משחקי היכרות נוספים בפרק: משחקים
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 כללים
 המטר

  לדון בחשיבותם של כללים ובמטרתם ולגבש כללים לקבוצה.
 ציוד

 שתי חפיסות שוקולד, קוביית משחק, סינר, סכין ומזלג, בריסטול וטוש.
 סרטונים

חשיבות  במהלך הפעילות, אפשר להציג סרטונים העוסקים בכללים שונים וללמוד מהם על
 הכללים: 

  כללים לחצייה בטוחה
 
 
 

 כללים למחזור לפי פחים

  מפני השמשכללים להגנה 
 
 
 

  כללים להדלקת מדורות
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bDM-OJCj2A
https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko
https://www.youtube.com/watch?v=VUeskxCnMz0
https://www.youtube.com/watch?v=VUeskxCnMz0
https://www.youtube.com/watch?v=VUeskxCnMz0
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
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 : משחק השוקולד בשתי גרסות ודיוןשלב א'
 כללים ללא –משחק השוקולד 

לאכול כמה שיותר שוקולד. אסור  היא מהם המדריך יאמר לחניכים שהמטרה של כל אחד
שוקולד במרכז החדר. צפוי כי ה. המדריך יניח את חפיסת תמש בכוחהשל בשום פנים ואופן

יהיה בלגן בשלב זה. המדריך יפסיק לאחר זמן קצר את המשחק ויבקש מכולם לחזור 
 למקומות.

 כללים לפי –משחק השוקולד 
משחק השוקולד. גם הפעם, המטרה של כל אחד היא בהמדריך יאמר שעכשיו נשחק שוב 

 וקולד, אבל הפעם יש כללים:לאכול כמה שיותר ש
זורקים קובייה בסבב, רק מי שיוצא לו שש יכול לגשת אל החפיסה. בינתיים הסבב  •

 הוא ייגש אל השוקולד וזה שהיה שם קודם –ממשיך, וכאשר יצא למישהו אחר שש 
 יתבקש לחזור למקומו.

 מי שניגש אל השוקולד, צריך קודם כול ללבוש את הסינר. •
אסור לגעת בו! גם קילוף העטיפה  –ן ומזלג אכול רק בעזרת סכיאת השוקולד אפשר ל •

 צריך להיעשות בסכין ובמזלג.
 דיון

לאחר משחק בשתי הדרכים, המדריך ישאל: מה ההבדל בין הפעם הראשונה ששיחקנו לפעם 
 ים להשתתף?כחנימתי זכו יותר  השנייה? מתי נהניתם יותר?



24 
 

 שיר ודיון  :שלב ב'
 השיר: הקראת

 
 ה לעשות מה שבא לי / שלומית ראונרצ  רו אני
 

 ה לעשות מה שבא ליאני רוצ  
 מא תגיד לי אסור או מותריבלי שא

 אני רוצה לא לישון כל הלילה
 להישאר ערה עד מאוחר.

 
 אני רוצה לטפס עד למעלה
 על החומה שליד הבניין

 ואני עוד קטנטונתהיא גבוהה 
 זה קצת מסוכן.אם אז מה 

 
 

 אני רוצה לאכול ממתקים
 הרייםוכל ערב וכל צ

 בלי עוף ובלי ירקות
 וגם בלי לצחצח שיניים.

 
 אבל... מה אם תכאב לי הבטן 
 או אפול או ברחוב אירדם

 מא שומרתימזל שא
 שלא כל רצון יתגשם.
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 המדריך ישאל:
 ?מדבר על מה השיר -
  מרשה לה? המימה ההבדל בין מה שהילדה רוצה לבין מה שא -
  לא מרשה לה כל מה שהיא רוצה? המילמה א -
 למה חשוב שיהיו כללים? -

 : סיכום וכתיבת כללים קבוצתייםשלב ג'
 הנותילשאם רוצים  ויסבירמת הקוד פעילותאת הציפיות שהעלו ב לחניכיםהמדריך יזכיר 
  .קבוצתייםצריך לקבוע כללים  –יתגשמו  ,החניכים ושלהמדריך  של ,יפיותצהשו מהפעילויות

  כללים כדאי לקבוע? לואי ,לדעתכם -
 מה נעשה אם מי מחברי הקבוצה לא יעמוד בכללים? -
 ?שמרויי שלנו הכללים כי לוודא האחריותמוטלת  מי על -

כללים  כין מראשהמדריך ישעל בריסטול. מומלץ העולים בשיחה כללים את ההמדריך יכתוב 
את  ולהזכירחדר הפעילות את הבריסטול יש לתלות ב החשובים לו ויוודא שהם מופיעים.

 תים יהיה צורך להוסיף או לשנות כללים. ילע ו בעתיד לפי הצורך.הכתוב ב
יחתמו על הבריסטול בדרך יצירתית )טביעות אצבע או ידיים, שמות,  החניכיםלסיום, כדאי ש

 ואף במעמד טקסי. "ב(עיצוב מדבקות וכיו
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 התחלה
  המטר

 .לדון ברגשות שמעלות בנו התחלות חדשות לצורך התמודדות עם רגשות אלו
 פעילות.קיום ל חניכיםכהזדמנות ועל אחריות הלשוחח על התחלה 

 ציוד
כרטיסי רגשות )נספח(, כרטיסי משימה לפי מספר הקבוצות )לחניכים היודעים לקרוא(, 

 .וצות וטושיםבריסטולים כמספר הקב
 ברגשות משתפים: שלב א'

הראשונה המדריך יפזר על הרצפה כרטיסי רגשות )נספח( ויבקש מכל חניך להיזכר בפעם 
שבה הגיע לקבוצה כלשהי ולספר אילו רגשות הרגיש לפני המפגש עם הקבוצה ובמפגש 

הרגשות באלו המבטאים את מה. החניכים יבחרו מתוך כרטיסי הרגשות יהראשוני ע
 מדריך ירשום את הרגשות על הלוח.רגישו, והשה

 המדריך ישאל: 
 שכבר מכירים את הקבוצה?האם הרגשות שתיארתם נשארים לאורך זמן, גם אחרי 

 מה גורם להם לעבור?
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 הסיפור את ממשיכים: שלב ב'
החניכים יתחלקו לקבוצות בנות כארבעה חברים. כל קבוצה תקבל כרטיס משימה ובו התחלה 

)כל הקבוצות יקבלו אותו כרטיס(. לאחר קריאת הקטע, כל קבוצה תחליט מה קרה  של סיפור
 החלטתם על הבריסטול בארבעה ריבועי קומיקס.יציירו את בהמשך. החניכים 

אם החניכים אינם יודעים לקרוא, המדריך יקרא את הפתיח של הסיפור, ייתן את 
 ההוראות ורק אז יחלק את הקבוצה לקבוצות קטנות.

  
 כרטיס משימה

 ִקְראּו ֶאת ַהִסיּפּור
ֶהם  ים ְלַטֵפס ב  לִּ ן, ּובֹו ֲחב  ט  ים ק  ה ֵיש ַגן ַשֲעשּועִּ ש ֶשל  ד  ן ֶהח  ְני  ֵצר ֶשל ַהבִּ ה. בח  יר  ה דִּ ְבר  ת ע  ֶאְפר 

ַאְרג   ה ֶאת ה  ְרק  א פ  מ  ְזַמן ֶשאִּ ת ְמַשֲעֵמם בִּ ה ְקצ  י  ת ה  ת אֹוֶהֶבת ְמאֹוד. ְלֶאְפר  ים ֶשֶאְפר  ים ַהְגדֹולִּ זִּ
ים, ַה  דִּ ל ַהְבג  ר ש  יּו ְכב  ים ה  לִּ ֲחב  ים. ַעל ה  ַשֲעשּועִּ ֶלֶכת ְלֵגן ה  ה ל  ה ל  ְרְשת  א הִּ מ  ים, ְואִּ ים ְוַהֵכלִּ ַצֲעצּועִּ

ה ַלֲעלֹות... ְתַבְיש  ת הִּ ה ַבַצד ּוְקצ  ת ֶנֶעְמד  ים, ְוֶאְפר  דִּ ה ְיל   ַכמ 
ה ַבֶהְמֵשךְ  ר  ה ק  יטּו ַיַחד מ  ם ֶאְפ ַהְחלִּ ְברּו עִּ ים דִּ דִּ ם ַהְיל  יא . ַהאִּ ם הִּ ה? ַהאִּ ה ֵהם ָאְמרּו ל  ת? מ  ר 

ים?  לִּ ה ַבֲחב  ְלת   ע 
יְקס. יבּוֵעי קֹומִּ ה רִּ ע  יְסטֹול ְבַאְרב  יפּור ַעל ַהְברִּ  ַצְירּו ֶאת ֶהְמֵשְך ַהסִּ
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 ומסכמים מציגים: שלב ג'
 כל קבוצה תראה לכיתה את הסוף שציירה. המדריך ישאל:

 לסופים שונים?איך אותה התחלה יכולה להוביל  -
 במה תלוי המשך הסיפור? -

המדריך יאמר: גם אנחנו בהתחלה של משהו. גם בקבוצה יכולים לקרות כל מיני דברים. במי 
 תלוי מה שיקרה כאן? 
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 ותנספח: כרטיסי
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 סמל הקבוצה והשם שלה
 מטרה

קבוצות מליצור כמה סמלים המאחדים את חברי הקבוצה לגוף אחד ומייחדים את הקבוצה 
 .אחרות
 ציוד

, חוטי ממרחיםחוטים, בדים שונים, צמר גפן, עיתונים, קופסות של מעדני חלב, קופסות של 
 .םדבק, צבעים ומכחולי ברזל, קופסות קרטון, גרוטאות, מספריים,

 מהלך הפעילות
 שלב א' 

 .צוותים ארבעה-שלושההקבוצה תתחלק ל
 :בובה אשר תעמוד בכמה דרישות בסיסיות ייצורכל צוות 

 .תהיה לה הבעה כלשהי בפנים -
 .כאשר ינענעו אותה היא תשמיע רעש כלשהו -
 .היא תוכל לעמוד בכוחות עצמה -

 שלב ב' 
הקבוצה. סמל של לדעתה להיות האת זו שראויה תבחר הקבוצה  ,הבובות שעמדו בדרישותמ

 .'כגון: שומר סף, המצפון של הקבוצה וכד ,ליתר הבובות אפשר לתת משמעויות אחרות
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שמות לקבוצה, ומתוכם יבחרו בשם יציעו  חניכיםה ,לאחר בחירת ה"סמל של הקבוצה"
 .המקובל על רוב חברי הקבוצה

יש  ,הקבוצהמעות בעיני חברי : כדי שהבובה והשם יהיו מיוחדים לקבוצה ויקבלו משלבסוף
תכם את הבובות לטיולים, תלו אותן במקום ילהשתמש בהם בהזדמנויות שונות: קחו א

התכנסותכם וברכו אותן לשלום בבואכם ובצאתכם. את שם הקבוצה אפשר להכריז או 
  .לצעוק בתחילת כל פגישה של הקבוצה

  שלבו את השם בהמנון הקבוצה.
 וענדו אותם על בגדיכם.ם הקבוצה הכינו סמלים אישיים עם ש

הכינו כרזה גדולה עם שם הקבוצה ותלו אותה במקום המשמש את הקבוצה. חברו סיסמאות 
 .לב בהןושונות אשר שם הקבוצה מש
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  הקשבהל פעילויות
  המטר
 לקיומה.  הנחוצים תנאיםובהקשבה פעילה ולדון בחשיבותה  ילהבין מההקשבה,  לחוות

  ותמהלך הפעיל
 : רק על עצמי לספר ידעתי1תרגיל 

 או שניים. אחד –ויגדיר לכל אחד מבני הזוג את מספרו לזוגות  החניכיםיחלק את  המדריךא. 
בהינתן  םהמדריך יבקש מכל מספרי אחד לספר למספרי שתיים כמה שיותר עובדות על עצמ

 ומות וכיו"ב(. לאחרלימודים, חוויות, חל ,האות )משפחה, חברים, תחביבים, מוזיקה, אוכל
 . בתפקיד להתחלףמבני הזוג המדריך יבקש  ,דקות עשר
 שבן זוגו סיפר.  בהתאם לדבריםציג את בן זוגו להכל אחד מהמדריך יבקש  ,. במליאהב

 שאלות 
 איך הרגשתם כשסיפרתם על עצמכם? האם הרגשתם שהקשיבו לכם?  -
 האם הציגו אתכם כפי שהייתם מציגים את עצמכם? -
 ?על עצמו פריס ואכפי שהמדויק ד מכם כדי להציג את החבר במכל אח מה נדרש -
  איך אתם יודעים שמקשיבים לכם? -
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 : כיסאות נגד הזרם2תרגיל 
את הכיסאות  לאסוף הוראה. קבוצה אחת תקבל יםחלק את הקבוצה לשתיהמדריך י .א

ת את הכיסאו לסדרבצד החדר בזמן הקצר ביותר. הקבוצה השנייה תקבל הוראה  בערמה
 . זו עם זולדבר  ותלקבוצ אסור מן הקצר ביותר.בשורה בז

תתכנן במשך שתי  בקש שכל קבוצהיעצור את הפעילות וי דקות, המדריך כמהלאחר  .ב
, הקבוצות ישובו למלא את ההוראות דקותשתי  משימה. בתוםה דקות דרך פעולה לביצוע

 .שקיבלו
 שיחה ו ביניהםנהל. הנציגים יהנציגים מכל קבוצ שניויבקש  יעצור את הפעילותהמדריך  .ג

במשך שלוש עד חמש דקות, יחזרו לקבוצות וינהלו דיון בקבוצה במשך שתי דקות 
שתי הקבוצות ישובו  ,. לאחר מכןמשימהלביצוע ה ש דרך פעולהוביגורך נוספות לצ

 למלא את ההוראות שקיבלו.
 המדריך ישאל: ,במליאה

? מה סייע לכם באיזה שלב ,אם כןמה קרה בקבוצה? האם הצלחתם לעמוד במשימה?  -
 לעמוד במשימה או מה מנע מכם לעמוד בה?

 במשימה?מה היה יכול לסייע לכם לעמוד  -
המדריך יתאר מה קרה במהלך ביצוע המשימות וישאל אם יש בחיים מצבים שבהם כל אחד 

 רואה מציאות שונה ומה יכול לגשר על הפער בראיית המציאות )שיחה והקשבה(. 
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אלוג ר דיוקבוצה עלינו להקפיד ליצבפעילות היום שלנו ומבחיי היואמר שיסכם ויהמדריך 
 טובה וירהוא תריהקשבה ליצועל חשיבות ה שיח על ניהול רגשותאפשר לקיים  .והקשבה

 התקדמות קבוצתית משותפת. לו
 : קבוצה של דיונים3 תרגיל
היום, משחק  האוויר: מזג מהלדוג .נושא שונה שבו כתובפתק  חניךלכל  המדריך ייתן .א

לדעתי יש , מה לדעתי צריך בבית הספר, איך המקצוע של ההורים שלישאני אוהב, 
הריים, דמות שאני אוהב, למה חשוב לשמור ולקבל את האחר, הצעות לבילוי אחר הצ

 ועוד. על איכות הסביבה
מהם על כל אחד  ביניהם. יתחילו לשוחח חניכיםה ,תן האותנהיעם ש יאמרהמדריך  .ב

המדריך  .זה נושאבפתק ולוודא כי הקבוצה תשוחח בעל נושא השיחה שכתוב לו  ברלד
, שקיבל פתקבחייב להתייחס לנושא שכתוב כל אחד יבקש להקפיד על כמה כללים: 
לנושא או לפעילות, יש  יםקשורולומר דברים שאינם אסור לשתוק, אסור לצעוק 

 כבוד החברים בקבוצה. להתייחס לדברים שנאמרים ולהמשיך אותם ולשמור על 
 ויווצריש על אףשיחה. חשוב לא להתערב במהלך הפעילות ה ילתאות לתח ייתןהמדריך  .ג

 תחושת בלגן. ו שיחה צעקנית
הל לנבקש יחברים ו חמישה-ארבעה קטנות בנות קבוצותלהמדריך יחלק את הקבוצה  .ד

 כללים.  שיחה בקבוצות הקטנות לפי אותם
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 דיון במליאה 
 ח או קל יותר לנהל שיחה? ו? באיזה שלב היה לכם נהפעילותהלך איך הרגשתם במ

 ל דיון בקבוצה בעבר? ויהחוויות של נבמה שונה חוויה זו מ
 מהי שיחה טובה? מה תורם לשיחה טובה? מה מפריע לשיחה טובה? 

 על מה חשוב להקפיד ולשמור בשיחה טובה? 
 נסחו כללים שיתרמו לקיומה של שיחה טובה בקבוצה.

 ציגתהקשבה ושיחה טובה ובאחד התנאים ליצירת אווירה של  בחרקבוצה קטנה ת כל
 . כולה סרטון( בפני הקבוצה ,ציור ,מחזה ,)שיר תיצירתי אותו בדרך
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דומים כולנו, שונים כולנו  
 מטרה

החניכים יבינו שבכל אחד יש ייחוד, יפתחו אמפתיה כלפי השונה ומודעות להתנהגות מכבדת 
 ביחס לכבוד לאחר. תיתוצקב אמנהוינסחו 
  ציוד

תיים יכומתה, טמבל(, אמכובעים מסוגים שונים )קש, פונפון, מצחייה, בנדנה, קסקט, גרב, ים, 
 (, בריסטול, טושים, צבעים וצבעי גואש ליצירת אמנה ולחתימה עליה.1או מודפסים )נספח 
 מהלך הפעילות

 הקדמה ושיר פתיחה - שלב א'
או  שנייםתנו זה מזה. כל חניך )או על מאפיינים שמבדילים אוהמדריך יאמר שהיום נדבר 

יקבל כובע מסוים או תמונה של כובע מסוג מסוים ( החניכיםבהתאם למספר  –שלושה 
(, יעמוד וירים את הכובע שלו כאשר יוזכר 1נספח  – התמונה )כששם הכובע רשום תחת

 (.2בשיר. מומלץ להדפיס את השיר לכל החניכים )נספח 
 דיון - ב' שלב
 שקיבל.: המדריך יבקש מכל חניך )או קבוצת חניכים( להציג את ייחודו של הכובע סבב
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  ןלדיו שאלות
 על מה השיר מדבר? -
  למה בהתחלה הכובעים לא רצו לקבל את הבנדנה? לדעתכם, איך היא הרגישה? -
 מה היא הסבירה לכובעים בסוף השיר? -
 ציאות טובה או רעה?העובדה שהכובעים שונים זה מזה יוצרת מ -
 ?לדעתכם מה הנמשל השיר על הכובעים הוא משל. -
 בכך שבכל אחד יש ייחודיות?איזו חשיבות יש  -
 האם אתם מכירים מישהו ששונה מכם? במה?  -
 האם קרה לכם שהייתם שונים מרוב חברי הקבוצה שלכם? איך הרגשתם? -
ים עליו בגלל שהוא האם קורה בכיתה שאנחנו מתייחסים למישהו בתור "בנדנה" וצוחק -

 שונה? 
הוא היה רוצה שיתייחסו  איך מרגיש ילד שהוא שונה במשהו מכולם בכיתה שלנו? איך -

 אליו?
יתאר דבר אחד שבו הוא שונה מרוב חברי הקבוצה או יספר על מקרה שבו  חניך: כל סבב

 הרגיש שונה.
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 : כתיבת אמנה משותפתשלב ג'
ה יתחייבו טול, בניסוח חופשי, אמנה משותפת שבלסיכום, חברי הקבוצה יכתבו על בריס

 –לכבד גם את מי ששונה מהם ולא לפגוע בו. החניכים יחתמו על האמנה בטביעת כף יד 
 שגם היא שונה אצל כל אחד ואחד. 

בכיתות  חניכיםהיא אינה מתאימה לשימוש  ."אני הוא האחרלהלן קישור לאמנת " :למדריך)
 (.הנמוכות, אך אתה יכול לקבל ממנה רעיונות לדגשים לאמנה הקבוצתית

  

 

: כובעים1נספח   

 כומתה כובע פונפון כובע קש כובע מצחייה  

http://meyda.education.gov.il/files/Yam/2013/AmanaAcher.jpg
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSuY-K1-TbAhXENJoKHb7zDyQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bgood1.co.il/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%94&psig=AOvVaw0BMqngB14rlQxFyGrKh-Pt&ust=1529667785102764
https://www.aliexpress.com/item/Fashion-Men-Straw-Hats-2017-Brand-New-Women-Summer-Beach-Hat-Wide-Brim-Sun-Hat-For/32816288708.html
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEjrqc1-TbAhWoyKYKHT3-AiUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.castro.com/he/SALE/Women/perD7per9BperD7per95perD7per91perD7perA2-perD7perA4perD7per95perD7perA0perD7perA4perD7per95perD7per9F-154869.html&psig=AOvVaw1P9CUSw4W6r3lGx_qKYZ6a&ust=1529667922328002
https://www.hagorshops.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A1/%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C/
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 בנדנה כובע קסקט

 כובע גרב כובע ים

 כובע טמבל

 ברט

https://www.kovale.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A7%D7%A1%D7%A7%D7%98-507-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A7-%D7%A7%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C/
http://www.g-bikes.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%94-4fun
https://www.decathlon.co.il/iw/p/8388274_baby-mesh-swim-cap-blue-orange.html
https://www.jr360.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%92%D7%A8%D7%91/%D7%92%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C/
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שיר: 2 ספחנ  

 הבנדנה בארון הכובעים / שלומית ראונר
 

 נו, גם אני,   
 הודה קסקט,

 לא מכסה על באמת...
 אבל, קסקט, מר קש קשקש,
 רק היא צריכה להתבייש,
 מול שמש ובלי עננים,

 הפנים?היכן הצל על 
 אז בעבע כובע ים,

 אם כך, אני כמוה גם,
 כי גם אני איני מצל,
 אך למה לי להתנצל?
 אני יפה פה מתקפל,

 קש, הולל,ורק אתה, מר 
 תופס מקום ולא שואל!
 נכון, נכון, קראו כולם,

 

 כומתה וטמבל, גרב גם, 
 וכעסו, רתחו ממש,

 הכובעים על כובע קש.
 עצרו, בנדנה כך קראה.
 הסתכלו אל המראה.
 בכל אחד ייחוד קטן,
 אחרת לא היינו כאן.
 אחד לחוף, שני לחורף
 זה סמלי, זה עד העורף
  –לטיול, לפארק, לגן 

 יופי של מגוון! איזה

 יום אחד קפצה בנדנה
 אל ארון הכובעים.

 לא ניתן! קרא פונפוני,
 וברט בקול הרעים:
 את הרי אינך כמונו,
 נעים!כשאת כאן זה לא 

 למה? התפלאה בנדנה.
 לכולנו מטרה:

 לכסות הראש היטב
 מחמה או מקרה!

 אבל, נימקה המצחייה,
 את לא ממש,
 את מן צרה,

  –ויש לך מן כזו צורה 
 אוזניים ככה משאירה...
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  (יותר לגיל בוגר) דומים כולנו, שונים כולנו
 א'ב של
או מסדין כחול( ויקרא, או יציג במצגת, את  המדריך יניח במרכז החדר "אגם" )מאלבד. 1

 הסיפור "כמו דג במים" )נספח(.
יניח דגים באגם בהתאמה לסיפור )יש להכין מראש(. כדאי  המדריךמהלך הסיפור, ב. 2

של דגים כביטוי להוסיף עוד סגנונות של דגים גם ללא קשר לסיפור כדי שייווצר מגוון גדול 
 לשונות. 

מסתיים בשאלה "איזה דג אתה". המדריך יבקש שכל חניך יבחר בדג שמאפיין . הסיפור 3
מוצא דג שמייצג אותו יוכל ליצור  ינואותו. חשוב לשים דף ריק או שבלונה של דג, וחניך שא

 לו דג כזה. 
יסביר במה הדג הזה כל חניך יציג את הדג שבחר ו ,בקבוצה. החניכים יתחלקו לקבוצות. 4

 ותו. מאפיין א
 במליאה, המדריך ישאל: .5

 מה האגם מייצג? מה הדגים מייצגים? -
מה אנו לומדים על האגם הקבוצתי שלנו מההצגה של כל אחד את הדג המאפיין אותו?  -

 במה כולנו דומים ובמה אנו נבדלים זה מזה?  
 מה תורמת השונות לחיים באגם?  -
 ד ולקבל שונות? למה חשוב לחיות יחד בכבו -
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 שלב ב' 
לק את החניכים לשלוש קבוצות. כל קבוצה תיצור דגם של אגם קבוצתי המדריך יח .1

אידיאלי ותכניס אליו דגים שמייצגים את חברי הקבוצה. הקבוצה תחליט כמה דגים יחיו 
באגם, איזה סוג של דגים, באילו תנאים ועוד. לבסוף, חברי כל קבוצה ינסחו חמישה 

 ים משותפים בכבוד באגם הקבוצתי. כללים לחי
המדריך יקיים תערוכה מיצירות הקבוצות. החניכים יתבוננו בתערוכה ויחליטו יחד על  .2

כללים החשובים בעיניהם לחיים באגם הקבוצתי )יש לרשום את הכללים הנבחרים 
 בגיליון נייר או בבריסטול ולהשתמש בהם כבסיס ליצירת אמנה משותפת(. 

מתוך סדרת הסרטונים "האחר  סרטוניםסרטון או שלב זה: הקרנת אפשרות נוספת ל
הוא אני" של משרד החינוך, שבה מפורסמים מספרים על האחרות שלהם. אפשר 

 .סוגיהב שונים היבטיםלבאמצעותם  ולהתייחסלהשתמש בסרטונים בתערוכה 
 כללהם מסכימים  אם וישאלשנבחרו  כלליםה לקרוא את מהקבוצה יבקש המדריך .3

 לחיים הכללים את לאמץ מוכנים הם אםו כלל שכדאי להוסיףחסר  אם ,ליםהכל
 של חברי הקבוצה לקיום הכללים. התחייבותכתב  לכתוב. כדאי הקבוצתיים
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אנה אהרונוב –האחר הוא אני   
 

תיל חוט על ציפורים –השונה  קבלת  
 

 

 
יובל המבולבל –האחר הוא אני   

 
עודד פז –האחר הוא אני   

 

 

 
  טיטי איינאו –אני  הוא האחר

 
 

סלים טואמה –האחר הוא אני   
 

 

 
קרן פלס –האחר הוא אני    

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CorVuB2Y7M8
https://youtu.be/CGL7BgtSNr8
https://youtu.be/6K9wv4zBxKg
https://www.youtube.com/watch?v=dG_asbM4At8
https://youtu.be/XU4EM15Q2uo
https://www.youtube.com/watch?v=zjofJ55YQj4
https://www.youtube.com/watch?v=Y4SvqMYBFEc
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: סיפורנספח  

  ליזרוביץ אילן/  במים דג כמו

 
 שהו מקום בעולםיזבא

 ענק.יש אגם 

 ובתוך האגם חיים להם

 המון דגים מכל מיני סוגים:

 דגים שחיים לבד

 שחיים בקבוצהוכאלה 

 דגים גדולים, דגים קטנים

 והמון בינוניים.

 ששוחים כל חייהםיש דגים 

 סביב אותה שושנה,

 וגם אחרים שמרוב שושנות

 .עיניים בולטותנותרים עם 

 הסלעיםשחיים בין יש דגים 

 . ששוחים במרכז האגם –ויש 

 מרשימים, אבל מאוד רעילים, יש דגים

 דג זהבויש גם 
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 עוליםמפעם לפעם הם 

 ובכלל, לאסוף אוויר.

  –, פרט ל שוחים עם הזרםרובם 

.כמה שונים  

 

 באיזשהו מקום בעולם יש אגם ענק.

 ואם פעם תגיע אליו, הקשב חרש למים

 ושאל את עצמך:

 ה?איזה דג את

 

 קופצניים, דגיםיש 

 מרוב קפיצות שלעתים 

 מוצאים עצמם ברשתות,

 –ויש גם אחרים 

 ...שחושבים וחושבים

 עד שניצודים.

 מדי בוקר יוצאים הדגים

 לחפש אחר מזון.

 מוצאים אותו לבד,חלק 

 אוכלים על חשבון אחרים,חלק 

 נותרים רעבים.והשאר 
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  2האיש הירוק
 מטרות 

 שוני בין בני אדם.ש שימודעות לת והעלל
 .חברות, כבוד, קבלת האחר והשונהק ערכים: יהעמל

 ציוד
אפשר לספר ואפשר יהונתן גפן ) " שלהכבש השישה עשר" ", מתוךהאיש הירוקסיפור "

 .פלסטלינה בגווני ירוק, איש כחול, דפים לבנים וצבעים, מחשב ומקרן( להקרין באמצעות
 מהלך הפעילות

 השמעת השיר -שלב א' 
 לפעילות לבושים בבגדים ירוקים. מהחניכים להגיעהמדריך יבקש . 1
להקרין רק את . האיש הירוקאו  האיש הירוק  האנימציה: נילהקרין את אחד מסרטו אפשר .2

או להקריא את הסיפור מתוך  החלק הראשון של הסיפור, לפני הפגישה עם האיש הכחול.
 . יש לעצור לפני המפגש עם האיש הכחול.שישה עשר"הכבש ה"השיר 

                                                           
 .רשת קהילה ופנאי חולון ,וניעצישיר באדיבות  2

https://www.youtube.com/watch?v=3WH6wuMHCsg&list=PLLJNWoUY1diKfmdJcqtIzT6mFs36jLoAH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=s0-zMceNz8g
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 הפגישה בין האיש הירוק לכחול - שלב ב'
גוונים שונים של ירוק( פלסטלינה בלחלק  אפשרה )פלסטלינה ירוק לחניכיםחלק המדריך י

המכונית של האיש הירוק, את הבית של האיש הירוק, את פסל את האיש הירוק, י חניךוכל 
 וכו'. גר האיש הירוק בוהרחוב שאת 

בובת פלסטלינה של האיש הכחול מראש ובתום שלב הפיסול ממחיזים בעזרת  ןכיך יהמדרי
 .                             נפגשים יש הכחול והאיש הירוקהפסלים סיטואציות שבהם הא

   האיש הכחול של המדריכים.והאיש הירוק שלו  ביןציג את הפגישה יאחר  חניךבכל פעם 
 לצייר את סופו של הסיפור. :אפשרות נוספת

 דיון -ג' שלב 
 דחייה שללמנוע  אפשר)הכחולים( שדוחים אותם? כיצד  חניכיםכיצד מרגישים  -

 ?חניכים
 רק אנשים בעלי צבע אחיד או דעה אחידה?יהיו בו שאיך יראה עולם  -
 . פרטוהאם הרגשתם פעם כמו איש כחול בקבוצה של ירוקים?  -
  איך אתם מתנהגים כאשר אתם פוגשים איש שונה מכם? -
 והירוק? ?הכחול בחיים שלנו מייצגמה  -
 ברה כזו? בה אנשים מכל הצבעים? מה יקרה בחשהאם אפשר לבנות חברה  -
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 סיכום -ד'  שלב
 האיש הירוק.ל עלהקרין או לספר את החלק השני של הסיפור 
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 3עיר הקרטונים
  ותמטר

  .חיזוק כוח הדמיון והיצירה של החניכים
  להם. אחריותםוקהילה לחברה ולפיתוח היחס של החניכים 

 ציוד 
 . 'וכד צבעוניקרפ, נייר ניירות טושים, דבק, מספריים, גואש, : קרטונים, חומרי יצירה מגוונים

  מהלך הפעילות
כפר , מושב, קיבוץ, ישוב )עירינבחרו למועצת השהם ולחניכים שהיו בחירות  המדריך יאמר

 ביישובלשפר את המצב  כדילעשות  היו רוציםמה  יאמרוהחניכים בו שסבב  ךעריי .וכו'(
 ,יציג את דבריואחד מהחניכים שכל טוב יותר עבור התושבים. אחרי ולעשות אותו למקום 

 השיפורים שהציעו.  המציג אתשוב ימהם לבנות דגם של היבקש המדריך י
לאסוף קרטונים ולבנות  ,להמשיך ולשוחח על נושא הקיימות , אפשרבתום הפעילות הרחבה

  ספסל.או  ארון, מהם מדף

                                                           
 .באדיבות תנועת הנוער העובד והלומד 3
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  4רוצה צדק חברתיהעם 
 מטרה
 אף שיש לה גם מחיר. נית בהיעזרות בזולת, על יבינו שהצלחה במשימה מותהחניכים 
 ציוד

 .אביזרים לבניית מגדל ,מצרכים לכדורי שוקולד ,מצרכים להכנת משימה: ירקות לסלט
 מהלך המשחק

 להכיןאו  אותה משימה: להכין סלט מירקות רבים ככל האפשרקבל יכל אחד מהחניכים 
. ביותר )אפשר להוסיף רעיונות(לבנות את המגדל החזק והיציב או  כדורי שוקולד עשרה

שימו לב: כל אחד צריך לבצע את המשימה לבדו )או בזוגות, בהתאם למספר החניכים 
 בקבוצה(. 

סוג אחד מצרך מאת המצרכים שבחרתם פזרו בין החניכים כך: כל חניך יקבל כמות גדולה של 
 ראחפפונים, יקבל מל רחניך אחד יקבל עגבניות, אח ,למשל, במשימת הכנת הסלטבלבד! 

יקבל  ררק אחד יקבל קוביות, אח ,מגדלהסכינים וכן הלאה. במשימת בניית  רבצל סגול, אח
 ’.פעמיות וכו-כוסות חד רקפלה, אח מקלות

                                                           
 .באדיבות תנועת הנוער בני עקיבא 4
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המוצר המוגמר. החניכים צריכים להבין כי עליהם לסחור זה עם זה כדי שיוכלו להכין את 
של ההתנהלות ולהראות לחניכים  צפו בהתנהלות שלהם. אפשר גם לצלם סרטון ,בזמן זה

 צד התנהגו.אחר כך כי
אחרים,  אביזרים כשבידושקפו לחניכים את המציאות העולה מן המשחק: כל אחד התחיל 

 והם גילו שיש צורך לעזור זה לזה כדי להתקדם הלאה.
לכולם ומי שהכי   בצורה שווה את המצרכים מראש ם יחלקוהאם מוטב שהמדריכי - שאלו

 ?נצרכו זה לזהשר ינצח או שיש טוב בזה שמהיר ומוכ
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 5מה החוזקות שלי
 מטרה

  גילוי אישי של נקודות החוזק של המשתתפים.

 הענקת חוויה סוחפת ואינטלקטואלית.
 לחוזקות של אחרים בכל תחום. יצירת אווירת פרגון

 ציוד
 מצגת חידון )נספח(
 מהלך הפעילות

 ים. עות מצגת( המתבסס על שאלות לפי תחומהחניכים ישתתפו בחידון תחרותי )באמצ
נושאי השאלות: ידע כללי, ידע קולינרי, כישורי חיים, אומנות, תקשורת בין אישית. השאלות 

המשתתפים הראשונים שיענו על השאלה בזמן הקצוב המופיע בכל תחום יוצגו לקהל, 
 במצגת ייגשו לבמה.

                                                           
 .באדיבות ארגון הנוער היכלי ענג 5
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ע במסך נפרד ויתעדכן בזמן אמת. מנצח תשובה נכונה תזכה בנקודה. חישוב הנקודות יתבצ
במספר הגדול ביותר של נקודות )אפשר לערוך את התחרות בין קבוצות(. לאחר  זה שזוכה

שקופית שבה המסר: אם גילית שידעת בתחום זה או שנמשכת אליו כל תחום בחידון, תוצג 
תקשורתי  ,תימנואו ,בעל כישורי חיים ,קולינרי ,מאוד, סימן שזה התחום שלך! )אינטליגנטי

 . בדרך זו, מתגלות נקודות החוזק של המשתתפים.(וכו'

 מצגת שאלות לתחרות

 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1yy-zyqIYQ5Ok0Pa84v4t7gktYSFTWLAm/view?usp=sharing
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 עפיפונים וחלומות
 המטר

 לה ולהעמקת הקשרים ביניהם. לפעילות חווייתית, לשיתוף פעו חניכיםלרתום את ה
 מהלך הפעילות

 . חברים שבעה-חמישה לקבוצות בנות החניכיםמחלקים את  .1
 .)בהמשך( יבנו את העפיפונים בהתאם להנחיות החניכים .2
משותף לכל חבריה ותרשום אותו בקצרה על החלום בכל קבוצה תבחר  .3

 העפיפון.
 ,לשטחפני היציאה עפיפונים. לפת המועד ומקום קרוב ובטיחותי להע וייבחר .4

חשוב לבדוק את תנאי מזג האוויר בחוץ, ללמוד מעט על כיווני הרוח ולשים 
 בוחרים להעיף את העפיפון. למקום שבולב 

 הנחיות להכנת עפיפון
 ציוד

קשיות או  כמה, מספריים, טושים שאינם נמחקים במים, מפה חד פעמית אטומה ועבה
 .גליל נייר טואלט, ה וחזקחוט עב, סרט הדבקהדבק , שיפודי עץ דקים
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 הכנה
  התחתון(.מעוין ממפת הניילון )החלק העליון צר בהרבה מהחלק  לגזור .1
 צייר עליו בטושים.לקשט ולאת המעוין  .2
 נקב חור במעוין בנקודה של מפגש האלכסונים. ל .3
לגב המעוין. על קו האורך  הדבקההסרט חבר את הקשים או את שיפודי העץ בעזרת ל .4

יש לחתוך את הקצוות החדים שלהם כדי  ,משתמשים בשיפודים אםב. קו הרוחעל ו
 למנוע תאונות מצערות.

נחזיק את  שבאמצעותור חוט סביב לנקודת המפגש של הקשים. זהו החוט וקשל .5
 מטרים לפחות(. 20העפיפון ולכן הוא צריך להיות ארוך במיוחד )

יפון כדי שלא יסתבך קשט את גליל נייר הטואלט ומגלגלים עליו את החוט של העפל .6
 וייקשר.

זנב. את הזנב ניצור מחוט שאליו נחבר משולשים חבר ללקצהו התחתון של המעוין  .7
קטנים ממפת הניילון. בסופו נחבר חפץ בעל משקל גדול מעט יותר מאשר חוט, למשל 

 דיסק, חתיכת עץ וכד'. הזנב חשוב כדי לשמור על יציבותו של העפיפון. –
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 פרסומת
  המטר
 ,מנסות להשפיע על הקונים תפרסומופנות את תשומת ליבם של החניכים לדרכים שבהן הל
 . תפרסומויפעילו שיקול דעת בעת קנייה ולא ילכו שולל אחרי ש כדי
 ציוד

 .תופרסומודף מעיתון ובו כתבות 
 מהלך המשחק

תרות בקש מהם לזכור את הכווימשך כחצי דקה בחניכים העיתון בפני האת דף  המדריך יציג
שאל את החניכים שאלות על המדריך יאת הדף.  סתיריאחר מכן המופיעות בדף. ל

המופיעות בדף. למשל: איזה משקה מתפרסם בדף זה? מה שמו של בית  תהפרסומו
החרושת המייצר את הנעליים המתפרסמות בדף? מה מציע נתי לעשות נגד סתימות ביוב? 

 לתה? וכו'. תבפרסומומיהי הדמות המופיעה 
 החניכים ישיבו לשאלות בכתב או בעל פה.

נתבקשו לזכור את הכותרות(? הם י )הר תהפרסומואת זכרו : למה החניכים ררבהמדריך י
 לו פחות? מדוע?ייותר ואזכרו החניכים  תהפרסומולו מן יא
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 לוטו עיתונים
שמתם לב שהמפרסמים משתמשים באמצעים שונים  יודא ,ששיחקתם במשחק הזיכרוןכ

. למשל: צבעים המושכים את העין, שאלה תהפרסומשוך את תשומת ליבנו למודעות כדי למ
רצוננו  מפרסמים מנצלים את ה .שמעוררת סקרנות, עיצוב מיוחד, תמונה של דמות מוכרת

 וכדומה. במשחק זה להיות כמו כולם, להיות יפים, להיות מיוחדים, להגיע למקומות רחוקים

למשוך את תשומת ליבנו ולפתות אותנו לקנות  מנסות תמוהפרסודרכים  באילוננסה לבדוק 
 מוצר זה או אחר.

 ציוד
, (עיתונים שונים )רצוי גם עיתונים צבעוניים, אפשר גם עיתונים הכתובים בשפה זרה

רשום טריק  רצועהבראש כל  רצועות,בריסטול גדול המחולק ל, מספריים וצלוחיות דבק
, מודעה גדולה, דמות מוכרת, סוג אותיות מיוחד, פרסומאי. למשל: הומור, צבעים בולטים

יה אל רצוננו להיות מושכים, יסיסמה מצלצלת, הצעת פרסים לקונים, מעורר סקרנות, פנ
  .פניה אל רצוננו להיות כמו כולם

 מהלך המשחק
לכל זוג כמה עיתונים, זוג מספריים וצלוחית דבק.  וייתן לזוגותחלק את הקבוצה המדריך י
שם של טריק פרסומאי. כל בקרא המדריך ישלושה שופטים מבין החניכים.  המנהמדריך י
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דביק אותה על הבריסטול יגזור אותה ויב, ומצא מודעה המתאימה לטריק בזמן קציזוג 
למידת ההתאמה שבין המודעה  המתאים. צוות השופטים יעניק ניקוד לכל זוג בהתאם

 טריק. ל
אשר הטריק מופיע כבמודעה, נקודה אחת וד אמשלוש נקודות כאשר הטריק בולט  למשל:
 אבל לא בצורה בולטת, ואפס נקודות כאשר הטריק אינו מופיע במודעה. ,במודעה

 מנצח הזוג שבסיום המשחק צבר את מרב הנקודות.

 
 שכנועחידון , טוב או רע – פרסומת
  מטרה

 . תשבפרסומלבחון את הצדדים החיוביים והשלישיים 
 הלך המשחקמ

המדריך יקרא לשני צוותים.  חלקיהקבוצה  רשלושה חניכים כשופטים. את שא המנהמדריך י
לתמוך בדעה אחת ביחס על אחד הצוותים לשכנע את חבר השופטים משפט שאלה. 

. כל צוות רשאי לבחור בכל צורת אותם לתמוך בדעה נגדית, ועל הצוות השני לשכנע למשפט
 ציור, נאום וכו'.שכנוע הנראית לו, כמו: שיר, הצגה, ריקוד, 
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 שאלות לשכנוע
 ? פרסומתיותר ללא  רעאו תר יוהאם עולמנו היה טוב  -
  המכירות?האם הפרסומות מציגות תמונה אמיתית ומהימנה של המתרחש בשוק  -
 ?תופרסומהאם טוב לצרכנים שיש  -

זו היא טובה  פרסומת. על צוות אחד לשכנע שפרסומתקבוצה מודעת ה בפני גציהמדריך י
 זו אינה טובה. פרסומתשכנע שהקונים, ועל השני ל לציבור

 תחרות משימות
 מטרה

 לסכם ולהמחיש את הנושאים שהחניכים דנו בהם במשחקים הקודמים.
 ציוד

 בריסטולים, מספריים, דבק, צבעים, עיתונים שונים, דפים ועפרונות.
 מהלך המשחק

שלושה חניכים  המניחלק את הקבוצה לצוותים, ארבעה חניכים בכל צוות, והמדריך י
 כשופטים.

 מספריים, דבק, צבעים וכו'.  :לכל צוות חומרים לעבודה המדריך ייתן
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תום הזמן המוקצב, עליהם עם קבע מראש. ייזמן שבמשך  את המשימה יבצעוכל הצוותים 
 להציג את תוצר המשימה בפני הקבוצה והשופטים.

 - עבור העבודה שעשהוד לכל צוות דף שבידו ניקבלכל שופט דף ועיפרון. כל שופט ירשום 
  .סכמו את הנקודות שצבר כל צוותהשופטים י מנקודה אחת ועד חמש נקודות.
 נקודות.מנצח הצוות שצבר את מרב ה

 משימות לביצוע
  לחולצה שתהיה מצחיקה ככל האפשר. פרסומתחברו  -
 מוכרת ושפרו אותה. פרסומת הציעו -
 ביותר. השקר הגס שבה פרסומתמצאו בעיתונים את ה -
 אשר תשכנע בני נוער מהשכונה להצטרף למועדון. פרסומתהכינו מודעת  -
 למכירת חפץ ישן שאתם רוצים להיפטר ממנו. פרסומתהכינו מודעת  -
 למסמרים ובה כל המידע החשוב לצרכן. פרסומתחברו מודעת  -
 ברדיו לשרוכי נעליים. פרסומתחברו מודעת  -
ה ללמוד ממנה דבר על שר אי אפשר יהיעשרה משפטים, א שבה פרסומתהכינו מודעת  -

 לקנותו.כדאי כי רושם כי המוצר הוא טוב ו צורתיש, אך המוצעהמוצר 
 כל אחד מחברי הצוות. למכירה של פרסומתחברו מודעת  -
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 6כוח הרצון –פיתוח מוטיבציה 
 מטרה

  .אין הדבר תלוי אלא ביוהבנה ש כוח רצון, פיתוח מוטיבציה להעצמה
 ציוד 
 .מקטרות יפרסום, מנק עלוני, דבק, מהדק, יםטושצבעים, 

  מהלך הפעילות
 תולים שלט -
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
 .באדיבות ארגון הנוער פרחי הדגל 6

 צריך לרצות. –וחניכות שלי חניכים 
 ואם לא רוצים, צריך לרצות לרצות.

 ואם לא רוצים לרצות.
 צריך לרצות לרצות לרצות.

 ח רצון.ועם הרבה כ םמחכה לכ
 המדריכה
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  (רצ"ה). במודעה פעמים רבותמילה חוזר  איזה שורש שלשואלים את החניכים  -
 .דברשבלי כוח רצון, האדם אינו מצליח לעשות סבירים לחניכים מ -
ניתן להוריד עוגיות" )מחלקים לכל חניך חוברת מקופלת של הסיפור "קרפדי, צפרדי וה -

 .את הסיפור ראיםו( וקמהרשת
  .מצליחים אם לא רוצים מספיק, לאמסבירים שאם רוצים באמת אפשר להצליח,  -

  'חלק א
 בצורה הגיונית לדעתו.אותו עליו למלא ש, (1נספח ) חלק לכל חניך דף שאלוןהמדריך י
 ןזמייאלון, בכל סעיף סעיף אחר סעיף בש קבוצות ויקרא הקבוצה לשתיחלק את המדריך י

תחרות בין שני החניכים. החניך  וךריעמכל קבוצה את החניך שציין את המספר הנמוך ביותר ו
קבל מנקה מקטרות. על הקבוצה ליצור חבל ארוך ממנקי המקטרות, הקבוצה שהחבל יהמנצח 

 שלה ארוך יותר היא המנצחת.  
 ותמסקנ 
בתחרות  הצליחושגים שלא חלמנו עליהם )אנחנו יכולים להגיע להי ,כאשר אנחנו רוצים -

  יותר משהעריכו בשאלון(.
 .(מניצחון לניצחוןמתארך  החבל) גוררת רצוןרצון גורר הצלחה והצלחה  -
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 'בחלק 
העשוי בריבוע של שש על ) ילכל חניך לוח משחק מגנטהמדריך ייתן : מבוך מכוניותמשחק 
במרכז המעגל לוח משחק  יך יניחדרהמ. (2נספח )חלקים ממגנט  ובהשקית ומשבצות( שש 

במרכז. שלוח בלוחות שקיבלו בהתאמה ל םאת החלקים שיש לה וסדריהחניכים  לדוגמה.
. אסור 1כללים להוצאת החלק:  .להוציא את החלק שכתוב עליו "כוח רצון" לאחר מכן, עליהם
 . מותר להזיז חלקים רק קדימה ואחורה. 2 .לדלג על חלק אחר

המדריך  ,(חניכים שאינם מצליחיםלעזור ללחלץ את החלק )יש ם הצליחו כל החניכיאחרי ש
 .על המשחק החניכים יחזרוו במרכזת הלוח א ףחליי

 מסקנה
כל  וכו'. עבר כישלונותלא חברים, לא עייפות,  לא עומד בפני הרצון, לא משפחה, ינודבר א

כאשר הרצון אכן חזק : קורה במציאותוכך  ,החלקים שהיו במשחק זזו כדי לפנות מקום לרצון
 ל לעמוד בדרכו.וואמיתי, אין דבר שיכ

 סיום 
 .(3נספח ) כרטיס למחזיק מפתחות :מזכרתחלק המדריך י
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ר מעלוני וגזי – כין לעצמו חטיף אנרגיהי חניךכל  :אפשר להמיר את המזכרת בחטיף אנרגיה *
דביק אותם על וי כוח הרצוןושמגבירים בו את  אנרגיהמוצרים שממלאים אותו בהפרסום 
  .בריסטול
 נספחים
 דף שאלון – 1נספח 

 אתה יכול לקפוץ בחבל?____________רצופות כמה קפיצות  -
 ? ____________במקוםיכול להסתובב  הכמה זמן את -
 כמה כוסות מים אתה יכול לשתות ברצף? ____________ -
 יכול להקיף את החצר? ____________ הבכמה זמן את -
 ד על רגל אחת בלי ליפול? ____________לעמו יכול הכמה זמן את -
 מעלה? ____________מונפות  ךידייכשאתה מסוגל לעמוד כמה זמן  -
 אתה יכול להגיד? ____________באות מסוימת המתחילות כמה מילים  -
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 לוחות משחק – 2נספח 
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  לוחות המשחק

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1n5pW9TM_1KaDEM7dwc74Nw7uZsFOKy98TpsutDmqmJA
https://drive.google.com/open?id=1n5pW9TM_1KaDEM7dwc74Nw7uZsFOKy98TpsutDmqmJA
https://drive.google.com/open?id=1n5pW9TM_1KaDEM7dwc74Nw7uZsFOKy98TpsutDmqmJA
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מחזיק מפתחות – 3נספח   
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 הולכים על בטוח
 מטרה

 .לבטיחות ם והחניכיםמדריכיהלפתח את מודעותם של 
 מהלך הפעילות

 מילוי שאלון – 'שלב א 

לעיתים  תמיד 
 קרובות

לעיתים 
 רחוקות

אף 
 פעם

     אני שוחה בחוף שיש בו שירותי הצלה
     כשאני רוכב על אופניים אני חובש קסדה

     אני חוצה את הכביש במעבר חצייה
     מיםבבטיולים אני מצויד בכובע ו

     אני מעיר לחבר שמתנהג בצורה מסוכנת
כאשר אני מפעיל מכשיר חשמלי אני נועל 

 םינעלי
    

     בטיולים אני הולך רק בשבילים מסומנים
     גורת בטיחותברכב אני חוגר ח
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דיון  –' שלב ב  

 מה למדתם מהשאלון על בטיחות, על אחריות ועל זהירות?
 זהיר הוא אדם פחדן?האם זהירות מנוגדת לאומץ לב? האם אדם 

 מתי התנהגות היא מסוכנת?
 בחיים?באילו מקרים יש הצדקה לסיכונים 
 אילו סיכונים קיימים בקייטנה?

 

משימה קבוצתית  –שלב ג'   

החניכים יתחלקו לחמש קבוצות. כל קבוצה תתמקד בסיכונים הקיימים במרחב אחר בשטח 
 הקייטנה.
 בכבישים ובשבילים –קבוצה א' 
 בבריכת השחייה –קבוצה ב' 

     אני לא מוסר פרטים אישיים באתרי אינטרנט
     אני אדם זהיר 
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 בחדרי הפעילות ובחדר האוכל –קבוצה ג' 
 פורטבמגרשי הס –קבוצה ד' 
 בפארק ובטיול –קבוצה ה' 

 
 כרטיס משימה קבוצתי

 חשבו אילו סיכונים קיימים במרחב שלכם. אתרו וצלמו מפגעים סביבתיים במרחב שלכם.
 והציבו אותם במרחב.הכינו שלושה שלטי אזהרה שונים המתייחסים לסכנות במרחב שלכם 

 
  הצגת תוצרים –שלב ד' 

 קיימו תערוכה להצגת התוצרים.
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 יום ולסיכום בוקר לשיחות עותצה
 בוקרשיחת הצעות ל

 מספר .החדר ציורי פנים )הציורים יכולים להיות פשוטים מאוד( במרכז פזרהמדריך י -
בקבוצה )כדי להגדיל את אפשרות הבחירה(.  חניכיםגדול במעט ממספר ה הציורים יהיה
ציור של פנים בבחר י חניך, עייפות ועוד. כל י, עצב, בכחיוךשונות: יהיו הבעות הפנים 

 . על המדריך לעודד את הקבוצה להתייחס לדברים.זהספר לקבוצה מדוע בחר בציור יו
משהו על עצמו באמצעותו לקבוצה ספר יאו חפץ מהסביבה ו חפץ שלו ציגי חניךכל  -

 בבוקר זה.
סביר מדוע בחר יבחר בדף וי חניךעל הרצפה דפים בצבעים שונים. כל פזר המדריך י -

 זה.בצבע 
 חלמו.הם חלום ש על לספר לקבוצה חניכיםאת העודד יו שחלםחלום על ספר יהמדריך  -
כמו: נחתנו פה הבוקר מכוכב אחר. מי רוצה  ,מזמנים שיחהמשפטים בפתח יהמדריך  -

 לספר על הכוכב שלו?
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 שיחת סיכום יוםל הצעות
אפשר ועדה ליש לאסוף את הקבוצה לסיכום היום. שיחת סיכום יום נ ,בתום יום הפעילות

במטרה היום כיחידה  תריבמשך היום וסגשעלו יום, אוורור רגשות  פעילותעל  הקצר סקירה
 להתייחסמאפשרת למדריך שיחה זו  ,כמו כןלאפשר התחלה חדשה ונקייה ביום המוחרת. 

 לטפל בהן ולמנוע את הישנותן. ,מצוקות שעלו במשך היוםלבעיות ול
 

  הקבוצתית. זקות את הסולידריותשיחת סיכום היום מחושיחת הבוקר 
 

 הצעות לפעילויות לסיכום היום
 חוויה במסגרת

תאר באיזו מסגרת יהיה רוצה לשים במסגרת וושחוויה או רגש שחווה היום  צייןי חניךכל 
 מדובר )צבע המסגרת, עובי המסגרת, מאיזה חומר עשויה המסגרת(.
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 במשקפיים חדשים
. המשקפיים יכולים להיות כהים, כלשהם דרך משקפייםתאר את חוויות היום י חניךכל 

, משקפיים חדשים שדרכם רואים דברים שלא מביטים קרוב, מביטים רחוקורודים, ממקדים, 
 . וכו' ראינו קודם

 
 איתי בתרמיל
 אפשרות א'  

 ומה היה רוצה להשאיר כאן.  שלו תרמילמכניס להוא מחוויות היום אמר מה י חניךכל  ,בסבב
 ב' אפשרות

ומה הוא רוצה להשאיר  שלו תרמילמכניס להוא מחוויות היום פתקית מה בם ורשי חניךכל 
בקול  כתוב בהה קרא אתיקח פתקית, יי חניךניח את הפתקיות באמצע. כל המדריך יכאן. 

 .לדבריםתייחס יו
 אפשרות ג'
לה או ימ בהןלכתוב  חניכיםבקש מהיו חניךלכל  כמה פתקאות ייתןהמדריך  ,היום בתחילת

משפט בבחר י חניךכל  ,משפט בכל פעם שהם מרגישים שחוו חוויה משמעותית. בסוף היום
  שתף את הקבוצה במשפט, ברקע לו ובמשמעותו. ישרשם ו אחד
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 איזה פרצוף
חמישה פרצופונים שונים,  :פרצופוני מצב רוחשל קלפים  המדריך ייצור הכנה מוקדמת:

 חמישה עותקים מכל פרצוף.
באמצעותו תייחס יקלף פרצופון ובבחר י חניךניח את הקלפים במרכז החדר. כל המדריך י
 שקרה במהלך היום.לדבר מה 

 
 כך אני רואה את זה

 קבל דף וכלי כתיבה.י חניךכל 
כעת או  הרגשתםמן הדף צורה או לצייר צורה שתבטא את  ליצור מהחניכים בקשהמדריך י
 לים. . אין לכתוב מינקודת מבטםאת היום משתסכם 

תאר את יתוצר שלא הוא יצר ורים יבתורו  חניךכל במרכז המעגל. יש להניח את התוצרים 
 שביצירתו בחרו יהיה הבא בתור לבחור בתוצר ולהסביר.  חניךה. לפי אותו תוצריום יחסו ל
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 לו הייתה לי קופסת צבעים
 באילו צבעים הייתי משתמש כדי לתאר את מה שחוויתי היום? 

 י את היום? ים התחלתאילו צבעב
 אילו צבעים נוספו לי?
 אילו צבעים השתנו? 

 
 מילה אחת או שתיים, לא יותר מזה

אמר משפט אחד שהוא זוכר שנאמר במהלך היום ומשפט אחד שהוא אמר י חניךכל  ,בסבב
 הלך היום.במ
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חוץ יותפעילו  
דרך נפלאה  ם( הבמרחב הפתוח ,)פעילויות שמבוצעות בחוץ .O.D.Tמשחקים ותרגילים של 

 ןחותיחברי הקבוצה ולפ שלחוזקות  ויטיאחדות בין חברי הקבוצה, לבוחיבורים  תריליצ
ף מצבים קבוצתיים במטרה לפתור בעיות בין חברי הקבוצה בדרך חווייתית. התנאי וקילשו

תרגילים בחשיבה מקדימה ותכנון מושכל. כדאי לבחור  הואלהצלחה בתרגילים אלו 
לטפל  או מדריך רוצה לטפחהש לתחוםתית )מלבד גיבוש וכיף( או הקבוצמטרה המתאימים ל

עבודת צוות וכיו"ב(. כוחה של  ,כולת פתרון בעיותשיפור י ,ת ערך האמוןיבקבוצה )הקניבו 
מסוג זה )מלבד החוויה( הוא בתהליך לעיבוד החוויה אחרי ההתנסות: שיקוף  פעילות

בירור מערכות היחסים , ערכית-ללמידה חברתית הביחס ל וניהול דיון פתוח ומעמיקההתנסות 
 משותפות שיתורגמו מסקנותתהליך ביצוע המשימה, ניסוח בבקבוצה ובין פרטים בקבוצה 

 הקבוצה. ברמת התנהגויות רצויות ברמת הפרט ולכללים לחיזוק 
בה עלול ליצור תחושות ותגובות  ונושאים שעלשל חוויה וה של רפלקציה ועיבוד אי קיום

 ת, התנגדויות וכיו"ב(.  )קונפליקטים, אדישו תגדומנו
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 גב אל גב ציור
את הקבוצה לזוגות. כל זוג ישב על הרצפה גב אל גב. רצוי לחלק את הזוגות  חלקהמדריך י
 שתייםומספרי  ,יקבלו תמונה של צורה או ציור מופשט אחת. מספרי אחת ושתיים למספרי
 דף וכלי כתיבה. יקבלו

איך לצייר את  שתייםינחו )בדיבור בלבד( את מספרי  אחתמספרי  המדריך יסביר כי -
. יש לנקוב בזמן ומה מתאר הציור הציור מבלי להגיד מפורשות מהי הצורהאת הצורה או 

 .  לביצוע המשימה
 לזה שציירו. יםציור המקוריה או המדריך יבקש מכל זוג להשוות בין הצורה -
 :אלו שאלותבה המדריך ינהל דיון במליא -

 הצליחו במשימה? הזגות ם אה •
 ?שתייםלמספר את התמונה  אחתאר מספר יכמה טוב ת •
 ?את התיאור שתייםכמה טוב פירש מספר  •
 ו?קבלתבהאם היו בעיות תקשורת כלשהן בהעברת המסר ו •
 יותר בביצוע המשימה?  מה היה על בני הזוג לעשות כדי להצליח •
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 חושבים הישרדות
את הסיפור  המחישבגילאים צעירים רצוי ל יספר לקבוצה סיפור רקע.המדריך  -

בספינה בלב  שטים: הם מהלדוגאחרים. סיפור  תפאורה או אמצעים חזותיים באמצעות
סירות הצלה לאי בודד. ב ולעבור הם נדרשים לנטוש את הספינה .יר סוערואוהומזג  ,ים

פריטים עליהם לבחור ב .חפצים 12-אבל רק ל ,בסירות ההצלה יש מקום לכולם
 אי. בהם כדי לשרוד יזדקקו לש

 .לקחת פריטים אילו טיולהחל תדון הקבוצה -
  .)למה וכיצד בחרו( ת החפציםתהליך בחירעל  דיון במליאההמדריך ינהל  -
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 דעות קדומותו מסיבת סטריאוטיפים
של טיפוסים או  שמותעליהם , יכתוב כתרים או מדבקות , שרשרות,תגיםהמדריך יכין  -

 .   ל חניך שם כך שהחניך עצמו לא יוכל לראות איזה שם קיבליד לכויצמ דמויותשל 
בלו באמצעות שאילת שאלות יק שםלגלות איזה  החניכיםבקש מכל יהמדריך  -

בתעשיית הבידור? וכן עובד אישה? אני ספורטאי? אני או  סטריאוטיפיות: אני גבר
. " בלבדלא" " אוכן"יכולים לענות הנשאלים . אחת שאלהיותר מ חניךלשאול  איןהלאה. 

 החניכים כל ,מוטיבציה. בהינתן האותהגביר את החשוב לתת זמן מוגבל למשימה כדי ל
 . מיהם כדי לדלות מידע ולנחש חניכיםיסתובבו בחדר וינסו לשאול שאלות כמה שיותר 

חניך יספר מה נאמר לו שהביא אותו לזהות את הדמות שניתנה לו ויביע כל במליאה:  -
 נכון ניחשו אםלהסתכל בתגים ולראות  מכולם יבקש המדריך. מותדהעל  דעתואת 
 . את הגילוי עיכבאפשר ניחוש נכון ומה  מהבשאלה  דיון וינהל
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  קול אנושי ייחודי
. אחד מבני הזוג יהיה יחליט על צליל ייחודי לוחלק את הקבוצה לזוגות. כל זוג יהמדריך  -

 ת. ניו מכוסומובל כשעיה השניצליל והמוביל באמצעות ה
המובילים בשורה יעמיד את המדריך יפזר את המובלים )כשעיניהם מכוסות( במרחב ו -

 . בקצה החדראחידה 
ג להנחות את בני הזו ישמיעו את הצליל הייחודי להם כדי מוביליםלאות מהמדריך, ה -

 .לפי שמיעהלהגיע אליהם. המובלים ילכו לעבר בני זוגם 
היכן  ויראואת כיסויי העיניים  וסיריהמובלים  .לעצורלאחר זמן מוקצב, המדריך יבקש  -

 . ביחס לבן זוגם הם
: אמון, הקשבה, שיתוף ויתייחס לנושאים עיבוד החוויהלדיון במליאה המדריך יקיים  -

 פעולה, תקשורת אפקטיבית וכיו"ב. 
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 שדה מוקשים
 םחפציממיני קופסות ומכיסאות, מהמדריך יכין מראש שדה מוקשים מכדורים,  -

רווחים למעבר בין  , שבומסלול מכשולים מאתגר ומגוון ליצור. יש להקפיד אחרים
 המכשולים. 

זו הזדמנות לחבר בין  :בקש מתנדבים. למדריךיהמדריך יחלק את הקבוצה לזוגות או  -
 ביניהם. שחברי קבוצה שיש לטפל בקשר 

חוץ לתחום הישאר מחייב ל ווהוא אינו רשאי לדבר. בן זוג ,אחד מכל זוג יכסה את עיניו -
מתחילתו ועד סופו בלי להתנגש  את חברו לעבור במסלול שדה המוקשים ולכוון

להתחיל  ועליאם בן הזוג מתנגש במכשול, על ידי דיבור בלבד. וזאת  – במכשולים
 מהתחלה. 

אמון, הקשבה, דרך  ויתייחס לנושאים: דיון במליאה לעיבוד החוויההמדריך יקיים  -
 ת ושיתוף פעולה וכיו"ב. רת מקדמת, חוזקות וחולשות, עבודת צווהעברת מסרים ותקשו
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 להפוך את הסדין
בגודל שיאפשר לכל חברי הקבוצה  – אלבדסדין או יריעת  על הרצפה יניחהמדריך  -

 . לעמוד על היריעה יחד
יה לדרוך על שולממנה ואין לרדת היריעה. אין  לעמוד על חניכיםכל היבקש מהמדריך  -

 .  שאיש מחבריה ירד ממנה בלייריעה להפוך את ה הקבוצהעל . לה חוץאו מ
בשיתוף ביצועה משימה ולתכנן את ביצוע הלחשוב על דרכים ל חניכיםרצוי לעודד את ה -

 פעולה.
ויתייחס לנושאים: גורמים להצלחה או לאי  דיון במליאה לעיבוד החוויההמדריך יקיים  -

, תפקידים בקבוצה )מנהיגות, עזרה כוחה של קבוצה )חשיבה ותכנון משותף(הצלחה, 
 שעשוע וחוויה מחברת.  ,האחריות וכיו"ב(, שיתוף פעול גילוידית, הד
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 תיל חשמלי

הקבוצה, בין שני  בו את כל חברי ףיהקשאפשר ל מראש חבל, באורך ימתחהמדריך  -
 גובה המותניים.בעצים 

חק: לעבור מעל החבל מול החבל המתוח. מטרת המש ועמדיידיים ו ואחזיחברי הקבוצה  -
לעזוב ידיים. כל נגיעה בחבל תאלץ את חברי הקבוצה להתחיל  ובליעת בו בלי לג

 מהתחלה. 
הקבוצה ועל מקומה של התנאים הנדרשים למילוי המשימה על דיון המדריך יקיים  -

 כמסייעת או כבולמת.
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 גשר מעל המים
 שלושה לכל קבוצה ייתןחברים,  שישה בנותלקבוצות  חניכיםהמדריך יחלק את ה -

נהר גועש. רצוי לחלק כוגדר שיתחום יסמן בקרקע קרשים חזקים )קורות שטוחות( ו
החיבור  ,חניכים שיש לשפר את מידת הקשרכך שבכל קבוצה יהיו  את הקבוצות

 ושיתוף הפעולה ביניהם. 
יצירת גשר על ידי המטרה של כל קבוצה היא להעביר את כל חבריה דרך הנהר הגועש  -

ים שכל חברי הקבוצה צריך לפרק שלב, ולכן לדרוך רק על הקרשים אפשרמהקרשים. 
לקו  הרזנפילה מצריכה ח –יפול לנהר י חניךאף שקדימה. אסור  םולהעביר עברו אותם
 ההתחלה.

 את הנהר בזמן הקצר ביותר.ו עברה כל חבריהקבוצה המנצחת היא זו ש -
 את ביצועה.בלמו שוע המשימה או יקיים דיון על התנאים שאפשרו את ביצ מדריךה -
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 הרועה והכבשים
רועה צאן. שאר חברי הקבוצה יכסו את עיניהם היות ל חניכיםאחד הבהמדריך יבחר  -

 בכיסויי עיניים. 
 רשאים לדבר ולתקשר ביניהם רק בשפת הכבשים.הם  ,העדר יהיוחברי הקבוצה  -
ות הוביל את הקבוצה באמצעאליו רועה הצאן צריך לש ,וגדר דירשיהמדריך יסמן מקום  -

 אחד או יותר )אםהקבוצה יכולה להתקדם רק כשכל חבריה מכונסים יחד פעמון. 
 (. םקדהתל, הקבוצה לא יכולה התנתקו מהקבוצה מחבריה

 לביצוע הדרךן ודקות לתכנ חמשלקבוצה  יקציבלפני תחילת המשחק, המדריך  -
 .מרבית ותבמהיר : להישאר בקבוצה ולהיאסף יחד עד לכניסה לדירהמשימה
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  שלושת הקופים
או  להכין כדורי שוקולד יחד על פי מתכון מה)לדוגלקבוצה  משימה יגדיר המדריך -

 (. רצוי כמה שיותר גדולים –להרכיב ריבוע מחלקים שיוכנו מראש 
 אינה: אחת אחרת מגבלהתוגבל ב קבוצה כל, קבוצות לשלוש הקבוצה את יחלק המדריך -

 לדבר ואחת אינה יכולה לראות.  יכולה אינהלזוז, אחת  יכולה
מרכיבי  את לחלק אפשר) די לבצע יחד את המשימהכצריכות לתקשר ביניהם  הקבוצות -

 (. בין הקבוצות או את חלקי הריבוע המוצר
ולפתח  האת היכולת להביע את עצמם, לתקשר בקבוצ חניכיםמשחק מתרגל אצל הה -

 .  צתיתוקבודרכים יצירתיות לתקשורת בין אישית 
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 7עמלנות וחבל –צופיות 
 הכנת ראש טורקי 

שימושים רבים. בצורתו זו הוא משמש טבעת, אך בצורות אחרות יש לקשר  אראש טורקי הו
פלטת קאריק בנויה במבנה זהה לראש הטורקי, אך צורתה שונה  למשל, .לו תפקידים אחרים

 .)צורת פלטה(
 ציוד

 .ךמטרים לכל חנישלושה חבל באורך של כ
 

  :ברשת תבסרטון הדרכה צופימומלץ להיעזר 
 

  

                                                           
 .באדיבות תנועת הצופים העבריים בישראל 7

https://www.youtube.com/watch?v=skt_GGbaAzQ
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 משחקים

 משחקי היכרות
 סבב שמות 

  .כלשהי פרי או תנועה או של ממתק , שלשם של חיהצרף לו יאמר את שמו ויכל חניך 
 .השמות או התנועות שצורפו להם עלו שנאמרו לפניו השמותכל לחזור על  חניךעל כל 

 

 קריאה בשמות 
שליך לעברו יו חניך אחרבשם קרא י ,במרכזד ועמי חניכיםאחד הבמעגל,  ועמדהחניכים י

 רצפה.נוגע בלתפוס את החפץ לפני שהוא  חפץ. על החניך שקראו בשמו
 

  החפץ שלי
 על החפץספר י ך. החניקשור אליושהוא ניח במרכז המעגל חפץ שחשוב לו או יכל חניך 
ממרכז המעגל )שאינו שלו( ועליו אחר קח חפץ ייכל חניך סיימו, לאחר שכולם  מילים. בכמה

 ר של אותו חפץ.ולספר את הסיפ
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 פלונטר 
ק וזרי ,קצה החוטבס ותפיחזיק בידו כדור צמר. המדריך יהמדריך  .במעגל וסתדרהחניכים י

הצמר כדור ק את וזריוחוט ביד אחת בס ותפישמו. החניך קרא ביואגב כך לחניך  הכדור את
כך  בחוט. ואחזיחניך אחר אגב קריאה בשם אותו חניך, וכן הלאה, עד שכל חברי הקבוצה ל

ר לקודמו ומסיהאחרון  :הפוך בסדרעל הפעולה  , יש לחזורבשלב זה. מהחוטפלונטר  ייווצר
 .ותויחזור לקדמ הפלונטר וכדור הצמריותר ש , וכן הלאה עדאמר את שמויו
 

 1פלונטר 
 מהלך המשחק

ידיים. בהינתן  ואחזי חניכיםד במעגל וכל הועמתהחוצה. הקבוצה  ומתנדב או שניים יצא
אבד את צורתו ישהמעגל כך , ידיים לעזובלהסתבך בתוך עצמם בלי צריכים  חניכיםה ,האות

את  להחזירהוא לחדר. תפקידם  וזרחיהמתנדבים  ,שלב זהבלקשר מסובך. היה יהמקורית ו
 כיצד לזוז. חניכיםהוראות ל ל ידיעגל לצורתו המקורית עהמ
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  כרטיסי היכרות
 תחלה שליכתוב הממספר החניכים. על כל פתק  מספר רבהמדריך יכין מראש פתקים ב

האוכל האהוב עליי "לדוגמה: "התחביב שלי הוא...", "אני אוהב...", "אני בן...",  ,משפט היכרות
 הוא...", וכן הלאה.

רים י חניךפניהם כלפי מטה. כל כשבמרכז המעגל יונחו הפתקים במעגל.  שבוי חניכיםה
 על עצמו. ובכך יספר דבר מה  – את המשפטשלים יו והכתוב ב קרא אתי ,פתק
 שהשאלות לא תהיינה אישיות מדי. להקפידיש  :הערה
 

  שכנים
 ציוד 

 פתקים וכלי כתיבה.
 מהלך המשחק

, מימין ונציין תכונה של שכיו "זה שמימיני הוא"המילים ר את ב על פיסת נייוכתי חניךכל 
לשכנו משמאל: "זה שמשמאלי תייחס יעל פיסת נייר אחרת הוא כגון: נחמד, פיקח וכו'. 

רכז את כל הפתקים המתייחסים לשכן מימין בערמה אחת ואת כל הפתקים המדריך יהוא". 
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את הפתקים מאחת הערמות.  בקול לקרואויתחיל  שכן משמאל בערמה שנייההמתייחסים ל
חזיק בפתק שהותאם לו עד סוף המשחק. כל י חניךחליט למי מתאים כל פתק, והתהקבוצה 
 ערמת הפתקים השנייה. חוזרים על כך בקבל רק פתק אחד. לאחר מכן, י חניך

 ציין עד כמה הם מתאימים לו לפי דעתו.יקרא את שני פתקיו וי חניךלסיכום, כל 
 שאלות לדיון

 עצמך?איך הרגשת במהלך המשחק? האם כלל חברי הקבוצה השתתפו? מה למדת על 
 

 קצב -קצב
את התנועות בקצב אחיד: טופחים פעם אחת בידיים על  וצעויב במעגל וישבהחניכים 

מקצבים(.  ך הכול ארבעהשים פעמיים באצבעות )סיקמהברכיים, מוחאים כף פעם אחת ו
שמו )פעם אחת בקרא פעמיים י, הראשון אחיד קצבבאת התנועות  ובצעי חניכיםכשכול ה
אחר )פעם  חניךשמו של במחיאת הכף( ופעמיים  בעתברכיים ופעם אחת ה על הטפיחבעת ה

שמו בפעמיים קרא יעשה אותו דבר: יששמו נקרא  חניךקשת אצבעות(. ההאחת עם כל 
 ,שליליתל נקודה בקיאו  ןעירבו ייתןכשל ייש חניךוכך הלאה. אחר,  חניךם של שבופעמיים 

 אפשר לשחק גם ללא ערבונות או נקודות.
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   נייר עף ברוח
. כלפי מעלהק נייר וזרי ואגב כך אחר חניךקרא בשם של י ,ד במרכז החדרועמי חניכיםאחד ה

 ,ששמו הוזכר צריך לקום ולתפוס את הנייר לפני שייפול לארץ. אם הנייר הגיע לארץ חניךה
אחר. אם הוא הצליח לתפוס  חניךקרא בשמו של ילשניים ו ותוך אוחתישקראו בשמו  חניךה

 בלי לחתוך את הנייר.אחר  חניךיקרא בשמו של הוא  ,את הנייר

 
  לו הייתי עץ

צמח שהיה רוצה להיות או של עצם או שם של כל אחד ממשתתפי המשחק ירשום על פתק 
יחלק אותם אקראית והפתקים יאסוף את  מדריךהאו לגור בו.  בו מקום שהוא חולם לבקר

הוא  הפתק שהוא קיבל ולהסביר מדועכתב את בין כולם. בסבב, כל אחד יצטרך לנחש מי 
את הקשר בין  לספר בכמה מיליםל ותב יכוכההפתק, כתב את מי . לאחר שגילו חושב כך

 .יואו לחלומותהרשום בפתק לאישיותו, לאופיו 
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 בינגו היכרות
 שבו בכל משבצתש( שלוש על שלוש – משבצות תשע) דף בינגו חניךחלק לכל יהמדריך 

כל ב. מתאים לו היגדהמי שאת כתוב היגד היכרות. על החניכים להסתובב בחדר ולהחתים 
 ."בינגו"משבצת חייבת להיות חתימה של חבר אחר. מי שהחתים את כל המשבצות צועק 

 

 אמת ושקר 
התרחש שסיפור אחד  – חידים(ספר שני סיפורים )רצוי שיהיו משעשעים או מפי חניךכל 

 תי ואיזה שקרי.ילנחש איזה מהסיפורים אמ חניכים. על שאר המומצאבאמת והאחר 

 
  אנדרלמוסיה

שאל את אחד ישיושב באמצע  חניךישב באמצע. ה חניכיםאחד הובמעגל  תשבהקבוצה 
 אם .צריך לענותנשאל הזה שיושב לשמאלו של  ,דעתו(ב)כל שאלה העולה שאלה  חניכיםה
ומתחילים מחדש  מחליפים מקומות ,צועקים "אנדרלמוסיה"נה תשובה שגויה, כולם ועוא ה

 .במשחק
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  ביל בול
אמר יאחר ו חניךפנה בכל פעם בהפתעה לימדריך הלאחר סבב שמות,  .במעגל וישב חניכיםה

 חניךאת שמו של ה רמלוצריך  האליו פנש חניךה". אם הוא אומר "ביל", לו "ביל" או "בול
להכיר את  :מטרהה .נומילייושב האת שמו של עליו לומר  ,משמאלו. אם נאמר "בול" ושבהי

 .חברי הקבוצה בדרך משעשעתשמות כל 
 

  איון אישייר
חלק את המדריך י. חניכיםזהות לכל השאלות אישיות  שלכין מראש כרטיסים המדריך י

אחד  כללאחר מכן,  .את זה הז ינויראיבני הזוג הקבוצה לזוגות. כל זוג יקבל כרטיס שאלות ו
 מבני הזוג יציג את בן זוגו בפני שאר הקבוצה.
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 מראה מראה שעל הקיר
בצד אחר של החדר. כל קבוצה  דועמתה כל קבוצ ,שתי קבוצותלהמדריך יחלק את החניכים 

 חניךהתלוי נייר עיתון. יהיה . על הקיר שמול כל קבוצה בטור מאחורי קו ההתחלה תסתדר
על הנייר לרשום את שמו יו ובהינתן אות מפי המדריך על ,טושקבל יטור ראשון בהעומד 

לכתוב את כל השמות נכון  ראשונה םסייתבכתב מראה ולחזור לסוף הטור. הקבוצה ש
 מנצחת.

 

 ששת
. עליו לרשום על כל כרטיסייה את שמו בצורה אחרת: ציור, כרטיסיות ששקבל יכל חניך 

קח יימששתף כל  ערבב,יו ם את הכרטיסיות במרכזישהמדריך י שפה שונה, צבע שונה וכד'.
אמר שעל כל אחד לאחוז בידו שש כרטיסיות הנושאות יאקראית שש כרטיסיות. המדריך 

לאורך כל  .לדברנדרשות לו בלי על כל חניך להשיג את הכרטיסיות האת שם היושב לימינו. 
 שש כרטיסיות. המשחק צריך שיהיו בידיו
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  קרוסלה
 במעגל חניך מול ישב הפנימי במעגל חניך כל. מעגל בתוך מעגל, מעגלים בשני וישב חניכיםה

 עצמם על לספר זה מול זה היושבים חניכיםה זוג ועל ,נושא על כריזי המדריך. החיצוני
 שלי התחביבים, שלי החברים, עליי האהוב המקצוע, שלי המשפחה) שהוכרז לנושא בהתאם

 מקום זוזי הפנימי והמעגל הראשונה המשימה סיום על כריזי המדריך ,דקות כמה לאחר'(. וכו
 .הלאה וכך נושא על כריזהמדריך י שוב .אחר חניך מול לשבת רועבי חניך וכל, ימינה אחד
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 משחקי כדור
 פישוקכדור 

נוגעות ברגלי  חניךבמעגל ברגליים פשוקות כשכפות הרגליים של כל  יעמדו חניכיםה
  .לו וכיםהסמ חניכיםה

את הכדור בידיו ס ותפי חניכיםאחד ה ,המדריךק כדור למרכז המעגל. לקריאת וזרי המדריך
ר בעזרת ושמינסה לגלגלו ולהעביר אותו בין רגלי האחרים. כל אחד יבלי להזיז את הרגליים ו

מהמשחק. מנצח מי צא יי, המשחק עבר ידיו בלבד שהכדור לא יעבור בין רגליו. אם הכדור
 .שהצליח להישאר אחרון

 

  כדור ידע
ק את וזריכריז על נושא ויכדור האוחז ב חניךה ר.כדומהם במעגל ובידי אחד  ועמדי חניכיםה

במהירות מילה הקשורה לנושא ולזרוק לומר . מקבל הכדור צריך חניכיםהכדור לאחד ה
אחרת. החוזר על מילה שנאמרה יכריז על ארץ  חניך: הנושא הוא ארצות. כל ההלאה. לדוגמ

 כבר יקבל נקודה שלילית ויכריז על נושא חדש.
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 כדור גב
את הכדור ביניהם ללא הרמת  וזרקי חניכיםה במעגל כשפניהם כלפי המרכז. ושכבי חניכיםה

 הראש.
 

  איפה המגרש שלי
נייה לעבר הקבוצה השאת הכדור  וזרקיחברי כל קבוצה  בשני צידי מגרש. ותייצבי חניכיםה
ר בריצה לקבוצה ועבישזרק כדור  חניך. הנפגע יוצא מהמשחק. כל חבריהניסיון לפגוע בב

 חבר בה.להיה ייה ויהשנ

 
 ידיים שלובות

עשה יאו  חניכיםק את הכדור לאחד הוזרי המדריךידיים.  ושלביבמעגל ו ועמדי חניכיםה
את הכדור פתח את יוון כ מדריךשאליו ה חניךתנועה של זריקת הכדור. אם הכדור לא נזרק וה

הוא יקבל נקודה , גם אז אותו לא תפס חניךיקבל נקודה לרעתו. אם הכדור נזרק וההוא ידיו, 
 .למדריךחזרה  עליו לזרוק אותואת הכדור, תפס  חניךלרעתו. אם ה
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 סחרור מוח

 ציוד
 דפים וכלי כתיבה.

  כל דף מחולק לארבעה טורים. בראש כל טור כותרת:
 ם שקל לבצעם במקום הפעולה הנוכחי.שימושי :1טור 
שאינם שימושים אפשריים אך לא במקום הפעולה כי דרושים אמצעי עזר נוספים : 2טור 

 במקום הפעולה. בנמצא
לבצעם רק בעזרת אמצעים  שאפשרשימושים אפשריים אך קשים לביצוע או : 3טור 

 משוכללים.
 שימושים שאינם אפשריים.: 4טור 

 מהלך המשחק
שם חפץ כלשהו, בב ונקי ךהמדרי. (בקבוצה חניכים שלושה) לקבוצות ותחלקיהחניכים 
כתבו, בפרק זמן קצוב, את השימושים האפשריים באותו חפץ, בהתאם לכותרות יוהקבוצות 

 הטורים שבכל דף.
 .לדוגמה: ספר
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  שימושים אפשריים בספר בהתאם לארבע הכותרות:
 לקרוא בו. .1
 רשת, כדור ושולחן(.פוגג )דרושים -לשחק בעזרתו פינג .2
 .תלגרום לכך שהדפים ייהפכו אוטומטי .3
 להכניס את הספר למכשיר שיקרין כמו בטלוויזיה את העלילה הכתובה בו.  .4

כל קבוצה מקבלת נקודה על כל רביעיית שימושים . לכתוב מפסיקים הקצוב הזמן בתום
 שכתבה. 

 .מנצחת הקבוצה בעלת מספר הנקודות הגבוה ביותר
 שאלות לדיון
 במהלך המשחק? האם כלל חברי הקבוצה השתתפו? מה למדת על עצמך?איך הרגשת 
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 סיפור בהמשכים
  ציוד

 .כלי כתיבה וניירות
 מהלך המשחק

ב בראש דף משפט )או חלק ממשפט( הפותח וכתי חניכיםבמעגל. אחד ה וישבהחניכים 
יכתוב  כלום(או לא סיפור. את המילה האחרונה ואת סימן הפיסוק שאחריה )נקודה, פסיק 

  בשורה נפרדת. 
 הדףכך שרק המילה האחרונה גלויה והשאר מוסתר. אחר כך יעביר את  הדףיקפל את  חניךה

וסיף לסיפור משפט או חלק ממשפט בהתאם למילה הגלויה לעיניו. גם ליושב לידו. הלה י
בין  עברף לאחר שהדהוא ישאיר מילה אחת גלויה, יסתיר את השאר ויעביר את הדף הלאה. 

 מאוד. תמשעשעהתוצאה בדרך כלל,  ברצף. את הכתוב וקוראים, פותחים אותו חניכיםכל ה
 חניךדפים. כל  כמהדאי להעביר ביניהם , כבזמן שאחר כותב שתעממולא י חניכיםהכדי ש

 יתחיל בדף חדש. הדפים יעברו במעגל בכיוון אחד.
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 סיפור החמור
במעגל  וישב חניכיםו למים. לסיפור נוסח קבוע. ההמשחק מבוסס על מעשה בחמורים שנפל

מחיאת כף אחת ) על ברכיהם הידייםבכפות וטפיחה כפיים מחיאת קצב אחיד על ידי  וצריוי
 ברכיים וחוזר חלילה(. אחת על ה הוטפיח
אמר את שתי המילים הראשונות של סיפור החמור. הבא י חניכיםלקצב, אחד הייכנסו כש

כך הלאה. כל מילה נאמרת וסיפור בוסיף את שתי המילים הבאות יה, אחריו, לפי סדר הישיב
 טפיחת כפות הידיים על הברכיים.עם כף או  בעת ובעונה אחת עם מחיאת

 נוסח הסיפור והשתנותו בכל סיבוב
ארבע  – שני חמורים .קפץ למים – קפיץ קפוץ – ארבע רגליים – שתי עיניים – חמור אחד
שלושה   .קפצו למים – קפצו למים – קפיץ קפוץ – קפיץ קפוץ – שמונה רגליים – עיניים
 קפיץ קפוץ וכך הלאה. – רגליים 12 – שש עיניים – חמורים

 נוספות לסיפור שתי עיניים, ארבע רגליים, "קפיץ קפוץ" ו"קפצו למים". בכל שלב לב: מושי
היא תנאי שמירה על קצב  חמור אחד"."פתח שוב בי בתורהבא קבל נקודה וי, טעהש חניך

 .הקבוצה חברישאר שצבר פחות נקודות מ זה מנצח הכרחי להצלחת המשחק.
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 שבע אבנים
 ציוד 
 .זו על גבי זו ציבלה אפשרשבע אבנים שטוחות ש ,כדור

 מהלך המשחק
זו מול זו משני  ועמדי ותקבוצה ,לשתי קבוצותויחלק את החניכים  מגרשבקו  ןסמהמדריך י

עשרה צעדים מן הקו. כמגדל משבע האבנים במרחק של  בנהתקבוצה אחת  הקו.די יצ
בשלושה ניסיונות זריקה. אם הכדור לא נסה לפגוע במגדל האבנים בכדור תהקבוצה השנייה 

. אם הכדור פגע, חברי הקבוצה שבנתה את המגדל תחלפו בתפקידיםיהקבוצות , במגדל פגע
המגרש.  אסור לצאת מתחום בזמן מוגדר. צריכים לתפוס בנגיעה את חברי הקבוצה השנייה

תפס חייב יימי ש. לבנות את המגדללנסות חברי הקבוצה השנייה להתגנב אל האבנים ועל 
רשאי לחזור למשחק. לחברי  יהיהרק אז  – גע בוימקבוצתו י חברלעמוד במקומו ולחכות עד ש

ר אסור להם להעמיד שומהנבנה ו אסור לגעת באבנים ולהרוס את המגדל הראשונההקבוצה 
 קבוע ליד האבנים.
 שאלות לדיון

 ?המשחק במהלך הרגשת איך -
 כלל חברי הקבוצה השתתפו?  האם -
 מה למדת על עצמך? -
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 כדור כיסאות
 הכנה

שני , כדור נייר מחוזק בנייר דבק )רצוי להכין כדור נוסף להחלפה(, חניכיםכיסאות כמספר ה
 מסומנת רחבה. ו,כמטר ממנ במרחק, סביב לכל שער ,שערים ברוחב של כשני מטרים

 מהלך המשחק
 חניךכדור לשער היריב. כל את הס יהכנכל קבוצה צריכה ללשתי קבוצות.  ותחלקהחניכים י

 ועביריחברי הקבוצה אסור לו לקום ממנו.  – ישב עליוו מקם את כיסאו במקום כלשהו בחדרי
ברגל של  . אם מבוצעת עברה )הכדור נגעביניהם בגלגול באמצעות הידיים בלבד את הכדור
של ר לשוער ועביקומו או הזיז את כיסאו(, הכדור קם ממ חניכיםאו אחד ה חניכיםאחד ה

מקום הכיסאות.  ינוישניות לש 15כריז על יהמדריך  ,כמה דקותאחת ל הקבוצה היריבה.
שהבקיעה מספר היא זו מנצחת ההקבוצה  ברחבת השער יימצא רק כיסאו של השוער.

 .דרמוגשערים גדול יותר בזמן 
 שאלות לדיון

  ?המשחק במהלך הרגשת איך -
 האם כלל חברי הקבוצה השתתפו?  -
 מה למדת על עצמך? -
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 שיתוף פעולה
 מהלך המשחק

 כריז: לקום!י מדריךה .השני בידי שלובות מהם אחד כל ידי, גב אל גב בזוגות ותיישבי חניכיםה
 נסה להתרומם יחדיו בלי לנתק ידיים.יכל זוג 
 הלאה וכך. יחד כרביעייה להתרומם עליהם – לרביעייה ותאחדי אשוניםר שקמו הזוגות שני
 .אחת לקבוצה ותאחדי חניכיםה שכל עד

 שאלות לדיון
 ?המשחק במהלך הרגשת איך -
 האם כלל חברי הקבוצה השתתפו?  -
 מה למדת על עצמך?  -
 

 המלך אמר
 מהלך המשחק

כאשר קדמה להוראה המשימה תתבצע אך ורק  שיהיה מלך או מלכה. חניךבחר בהמדריך י
מטיל. על המלך לנסות המלך לבצע את המשימות ש חניכיםעל כל ה הקביעה "המלך אמר".

 על ידי שינוי נוסח ההוראה. מי שמתבלבל צובר נקודה. חניכיםלהטעות את ה
 ביותר. זה שצבר את מספר הנקודות הנמוך מנצח לאחר כמה הוראות, מחליפים את המלך.



106 
 

דרים באיםק  
 קמהלך המשח

ד באמצע המגרש. ועמיהכדר והוא  יהיה חניכיםבצד אחד של המגרש. אחד ה ועמדי חניכיםה
 של המגרש בלי להיתפס. הנגדילעבור לצד  חניכים, ועל ה"באים כדרים"עליו להכריז 

  הנתפסים בתוך שטח המגרש נהיים גם הם לכדרים.
 

 כדורגל סיני
 מהלך המשחק

ות )כף רגלו של האחד צמודה לכף רגלו של שכנו קשבמעגל ברגליים מפו ועמדי חניכיםה
את הכדור על הרצפה  וגלגלי חניכיםה הוא השער. חניךהרווח בין הרגליים של כל  במעגל(.

בו ולהבקיע כמה  שהכדור לא יעבור השער שלועל  להגן חניךכל  על בכף היד או באגרוף.
מנצח זה שהבקיע מספר  שיותר שערים של אחרים )אין להבקיע שער של העומדים בסמוך(.

 שערים רב ביותר וספג מספר שערים קטן ביותר.
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 השחלת נר לבקבוק
  ציוד

 .בקבוקי שתייה מפלסטיק, נרות, סרטים או חוטים לקשירה
 מהלך המשחק
ד בקבוק ועמיעל הקרקע, בין רגליו,  חוט שבקצהו נר.קשור יהיה  חניךעל מותניו של כל 

 פלסטיק ריק.
 ות להשחיל את הנר לתוך פתח הבקבוק ללא עזרת ידיים.לנס חניךעל כל 
 זה שהכניס ראשון את הנר לתוך פתח הבקבוק. מנצח

 

 משחקי חדר
 למי הוא קורץ

 .חניכיםכיסאות בכמות של מחצית מספר ה
שאר ריק. שאר יי. כיסא אחד חניךתיישב יסדר את הכיסאות במעגל. על כל כיסא המדריך י

 יהיו י הגב. הםאחורמידיהם  ושלביוסאות )כולל הכיסא הריק( מאחורי הכי ועמדי חניכיםה
  .שומרים
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נסה לעזוב את מקומו ולעבור לכיסא יץ לאחד היושבים. היושב וקריהעומד אחר הכיסא הריק 
, אם במקומו יישאר)רק בעזרת הידיים(, היושב  לתפסוסאו יעל כהריק. אם הצליח השומר 

 חניך לשם נסה למשוךירי הכיסא הריק וואחעמוד מר לועביהצליח היושב לחמוק, השומר 
 אחר על ידי קריצה.

 
  לא אמרו לי

המדריך . אינטרנטמעיתון או מהדפים שבכל אחד מהם ידיעה כלשהי שישה  יביא המדריך
ספר יובו ידיעה אחת. הוא  דףקבל יאחרון בכל טור ה חניךה. בשני טורים חניכיםסדר את הי

ספר את הידיעה, כפי שהוא יי להראות את הכתוב(. השומע הידיעה לעומד לפניו )בל את
יחזור לראשונים בטור, כל אחד מהם  תגיע וכך הלאה. כאשר הידיעה ,זוכר אותה, לעומד לפניו

זכה את קבוצתו יר מספר פרטים נכונים גדול יותר ומסיבקול על הידיעה שקיבל. מספר אשר 
  בנקודה. 
ר על המשחק שלוש פעמים. מנצחת הקבוצה שלה וחזיאת סדר העומדים ו השנהמדריך י

 מספר נקודות גבוה יותר.
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   זפ זיפ
פנה אל אחד יהעומד במרכז  .ד במרכז המעגלועמי חניכיםבמעגל. אחד ה וסתדרהחניכים י

ציין את שם העומד לימינו. אם אמר י חניך, ה"זיפ"ר לו "זיפ" או "זפ". אם אמר מאיו חניכיםה
 חליף את העומד באמצע.יאת שם העומד לשמאלו. הטועה  צייןי חניך, ה"זפ"
 

 הצגת מילה
הם מילה שמספר אותיותיה כמספר היוצאים. יחד ב ובחריו ויצא חניכים חמישה-שלושה

לחדר. כל אחד מהיוצאים  וחזרוי מילה חדשהייצרו כל אות מ ,את המילה לאותיות וחלקי
תו לפני הקבוצה. על הקבוצה לנחש ציג אויקבל על עצמו תפקיד הנובע מהמילה החדשה וי

ראשון יציג תפקיד של  חניךך". -ל-לה שנבחרה היא "ממה המילה שנבחרה. לדוגמה: המי
, הקבוצה תזהה כל מילה ותרכיב מראשי התיבות את כנר משוגע, שני של למדן ושלישי של

 .המילה שנבחרה

 מעגל כוח
 עמדי חניכיםידיים. אחד ה יםחזוא כשהםלחוג סביב המרכז  ותחיליבמעגל ו ועמדי חניכיםה

יים שנשארו אחרונים נמהמשחק והמעגל מצטמצם. מנצחים הש. הנוגע בעומד יוצא במרכז
 במעגל.



110 
 

  הקומקום שלי
 כגון: כר )שדה ,בעלות משמעויות שונותכרטיסים שעליהם רשומות מילים יחלק  המדריך
 –ה להציג את פירוש ותכונניו כרטיס שבו רשומה מילה וקבלי חניכיםכל שני  .וכרית( מרעה

לנחש מהי המילה בעלת שתי  חניכים. על שאר הוכד' , בציורתמילולי בדרךבפנטומימה, 
 המשמעויות.

 
  שלושה גלגלים, חם, לוהט

 שלושת ראשי הטורים ,אותבהינתן  .קבל גלגליבשלושה טורים. כל ראש טור  יעמדו חניכיםה
הגלגל על הרצפה. אין להחזיק  ים אתגלגלמ םכשהוחזרה למקומם  הנגדיאל הקיר  וצורי

ר לקו וחזיהרץ  ,נפל. אם הגלגל אחריור את הגלגל לעומד ומסיבגלגל אלא רק לדוחפו. הרץ 
 .תנצחהיא המ מהר יותר ההתחלה. הקבוצה אשר כל חבריה חזרו למקומם

 
   פסל עיוור

ם עיניו )או ועצייה יאחד בכל שליש .חניכיםלחוליות בנות שלושה את הקבוצה  חלקהמדריך י
חומר הניתן לעיצוב. על ציב עצמו כיושלישי  יד בעמידת פסל כלשהועמימכסה אותן(, שני 

השלישי בעמידה זהה לעמידת הפסל בעזרת מישוש  חניךלהעמיד את ה ו עצומותעיניזה ש
 ושאלות.
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   נחש על הדשא
לגעת בו  ונסיו וסביב וסתובבי חניכיםה. יתר זחל על בטנוי. הוא הנחש יהיה חניכיםאחד ה

 חניךגם הוא לנחש. מנצח ה היהינסה לתופסם. כל הנתפס יזחילה על גחונו, בבאצבע. הנחש, 
 האחרון שלא נתפס.

 

 משחקי דרמה
 דרמה? להציג? מה פתאום?

 ,מתחיש בה חוויה ש .גוף, קול ודמיוןהמשלבת : כיוון שלהציג זאת חוויה מיוחדת סיבה אחת
 לקבוצה.וליחיד הנאה יה המספקת חוו .אך גם של שחרור

משתדלים לאפשר לכל חניך  ,המדריכים ,שלו, אנומ: לכל אחד כישורים נוספתסיבה 
ל ביבו הוא חזק. אנו משחקים עם חניכינו במשחקי ספורט בששלהתבטא ולהצליח בתחום 

כרון יזשהם בעלי , תם מהירהמחשבשל אלו בימשחקי חדר שונים בשבאלו הטובים בספורט, 
 אלו הטובים במלאכת ארגוןכדי לאפשר ביטוי ל מסיבותיוחד. אנו עורכים מים בזריז או

 טית.דרמחשוב לאפשר ביטוי גם לבעלי יכולת אם כך, . בריקודיםו וקישוט
 אם כן, איך מתחילים?

מידה  חניכיםפעילויות דרמה, וכל סוג דורש מן השל ו הצגה יש סוגים שונים של משחקי
נתחיל במשחקים קלים ונעבור  – אל הכבדונתקדם קל תחיל בנשונה של חוש דרמטי. 
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 החניכיםשל  היכולת לעמוד על ו. כך תוכלחניכיםבהדרגה אל קשים יותר, הדורשים יותר מן ה
 .שהם מגלים בתחום הענייןעל מידת ובנושא הדרמה 

 

 פתגמים בשרשרת
פשר להציג אותו מתנדב רביעי פתגם שאליצאו מן החדר. המדריך יקרא  שלושה מתנדבים

 כנס לחדר, והמתנדבויאחד המתנדבים לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם(.  :)למשל
, ועל המתנדב הקודם להציג יוכנס מתנדב נוסףלים. יללא מאת הפתגם ציג בפניו י הרביעי

 .בא אחריו בתוראת הפתגם בפני הציג י כך כל מתנדבבפניו את המשפט כפי שהוצג לו. 
אמר י –מהאחרון שנכנס לחדר אל הראשון  – כל מתנדב ,כולם. לאחר מכןבפני ציג יהאחרון 

 מה הבין ומהו הפתגם שהוצג. 
 .מומצאסרטים או סתם סיפור  או של םאפשר להציג שמות של ספרי

 

 הנציג האילם
 הנציגים לשני המדריך יאמר. שלח נציגתלשתי קבוצות, כל קבוצה  חלק את הקבוצההמדריך י

פני קבוצתו ללא בל נציג צריך להציג את השם שקיבל כספר או פתגם. ו של א שם של סרט
 .מנצחתהיא ה השםלים. הקבוצה צריכה לזהות את השם. הקבוצה שזיהתה ראשונה את ימ
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 האוצר
 ציוד

יה כתוב תפקיד קצר המתקשר הפתקים שמספרם לפחות כמספר חברי הקבוצה. בכל פתק י
 רשרת של תפקידים(. לדוגמה:לתפקיד הכתוב בפתק הקודם )מעין ש

 : הגנן מגרף את גינתו ומוצא בה אוצר.1פתק 
 ונה.כהם נושכים את ילדי הש ומשום כך : השכן כועס על הגנן על שלא קשר את כלביו2פתק 
 "אבא! אבא! למה עזבת אותי?" צועקת: ,ה לאיבוד לפני חודשכשהל ,: בתו של השכן3פתק 
 בוא לאכול בננה.מה של הילדה קוראת לה לי: א4פתק 
 בשפת המאדים. האם: יצור מן המאדים מנסה ליצור מגע עם 5פתק 
 שהחנה את חלליתו ליד שלט "אין חניה".: שוטר עוצר את איש המאדים על 6פתק 

יצטרפו לעלילה  שכל התפקידים צורך אין )ולים להיות דמיוניים כוכך הלאה. התפקידים י
 .(אחת

 מהלך המשחק
את הפתק הראשון יקבל  קבל פתק אחד, לפי סדר הפתקים.י חניך. כל לבמעג וישב חניכיםה

 חניך שאיננו מתבייש להציג.
בקש ילא להחליף את מקום ישיבתם ו מהחניכים בקשהמדריך ילאחר חלוקת הפתקים, 

מבעל הפתק הראשון להציג את תפקידו )הגנן והאוצר( במרכז המעגל )לא כדאי להאריך 
הבא  חניךלחש להמדריך ישהגנן מוצא את האוצר, לאחר  מייד. (חוקי המשחק בהסבר



114 
 

 להיכנס למעגל ולהציג את תפקידו ולהתייחס לגנן הנמצא כבר במרכז המעגל. לאחר זמן קצר 
לגנן לחזור למקומו. כך  ןסמילמשחק את בעל התפקיד הבא ו יסנכהמדריך ישניות(  30-)כ

מו את החניך הוותיק מבין השניים למקו החזירלולהכניס חניך נוסף כל חצי דקה  ימשיך
 .תתבצע החלפה וכל חצי דקה, המציגים. כלומר, תמיד יציגו בתוך המעגל שני חניכים

 
 משחקי מספרים

 הכנה
 .משבצות 30שבו  מסלול התקדמות או על המדרכה )בגיר( צייר על בריסטולהמדריך י

 
 
 
 
 
 

 ציוד
כפתורים, כוסות אשל, ים להיות החיילים יכולחיילים כמספר הצוותים ), ית משחקיקוב

 אבנים שונות וכו'(.
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ם האחר תהיה דיצב, 30עד  אחתמם האחד יהיו הדפים ממוספרים צדב – דפי משימות 30
אותן החזירו וכל אחד מחברי הצוות ל)או סנדל(  אחת משימה מצחיקה, למשל: חלצו נעל

עמדו סביב  ;מהרדיו סומתפרשלוש פעמים; אמרו בקול סיסמת  כולם יחד ; קומו ושבולמקומן
 אמרו: "החיים קשים" והיאנחו עמוקות. ,עיניובאחד המדריכים, הסתכלו 

, כך שהמספר הרשום על דף או הניחו אותם על הרצפהקירות האת דפי המשימות על  תלו
 .גלוי לעיןהמשימה יהיה 
 מהלך המשחק

 ניכים בכל צוות(.ח 15-חלק את הקבוצה לצוותים )לא פחות משישה ולא יותר מהמדריך י
 המשחק.אין לנתק ידיים במשך כל  חברי הצוות יאחזו ידיים כך שתיווצר שרשרת.

מסלול בל צוות. עליו לקדם את חיילו של הצוות כה עבור יהמדריך יעמוד ליד הלוח ויזרוק קובי
 יה.יקובשהעלתה ה מספרלפי הההתקדמות 

בה הוא נמצא, לקרוא את שבו רשום מספר המשבצת שעל הצוות לחפש את דף המשימה 
 ,חמש אם החייל של צוות א' עומד במשבצת מספר :הכתוב בדף ולבצע את המשימה. למשל

 לקרוא את הכתוב בו ולבצע את המשימה הרשומה. ,חמש עליו למצוא את דף משימה מספר
 לב: שימוה שוב. יזרוק את הקובייהמדריך למקומו ויחזור אחרי ביצוע המשימה, הצוות 

 .המשחק כל במשך ידיים לנתק צוותל אסור .א
 .הזמן כל במקומם להישאר צריכים כרטיסיםה .ב
 .האחרים בצוותים תלות ללא פועל צוות כל בזמן, בו פועלים הצוותים כל    .ג
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 מנצח הצוות שהגיע ראשון לסוף מסלול ההתקדמות.
 המשחק יחזור חמש משבצות אחורנית.מהלך צוות שינתק ידיים ב

  תפקידו יהיה:י שלכל צוות יתלווה מדריך או חניך אשר : אם אפשר, רצוהערה
 .שעליו לבצעלבדוק שהצוות מבצע את המשימה  .1
 .גם בעת מילוי המשימה מנתק ידיים אינולבדוק שהצוות  .2
 הצוותים האחרים. לשימוש את דף המשימה במקומולבדוק שהצוות משאיר  .3
מאורעות וכו'. המשימות : חגים, עסוקרצונך לו בנושא שבלהמשימות להתאים את  אפשר
 נושא וכו'.בדעה הבעת , נושאאירוע הקשור ל תסוף מידע, הצגילהיות: איכולות 
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 משחקי קשרים
המשחקים המוצעים כאן דורשים תיאום רב. מטרתם היא להתנסות במצבים הדורשים 

 .מימושוללמוד על שיתוף פעולה ועל דרכים לושיתוף פעולה 
 

 קושרים קשרים
 ציוד 

 ה.ישתיל שתי חבילות של קשיות
 מהלך המשחק 

קיים מתל קבוצה לקשור קשרים רבים ככל האפשר בין חבריה בפרק זמן מוגבל. קשר כעל 
כאשר שני חניכים מחזיקים ביניהם קשית אחת, וכל אחד מהם נוגע בקצה אחר של הקשית. 

מותר רק  ,לקשור בעזרת כל חלק בגוף, אבל אסור לאחוז בקשיות אפשראת הקשרים 
 להשעין אותן על הגוף )על הרגל, על היד, על הפנים, על הכתף וכו'(.

 .משחק דקות שלוש לאחרקשיות  של קשריםמנצחת הקבוצה המחזיקה יותר 
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 מרוצי קשיות
 ציוד 

 יה.ישתל חבילת קשיות
 מהלך המשחק 

 נערכים המרוציםאו יותר. קבוצות  משחק זה מורכב מסדרה של מרוצים המתנהלים בין שתי
על גופם בלי שיפלו. קשיות בכל פעם על הרצים להשעין אך ובהרכבים שונים,  בדרכים שונות
יותר נקודות במהלך  תברולהתחלה. מנצחת הקבוצה אשר צחוזרים הרצים  -נופלת אם קשית 
 המרוצים.

 : חברי כל קבוצה יתחלקו לזוגות, הזוגות יעמדו בשורה זה אחר זה.מרוץ שליחים עם קשיות
בר בגוף )ידיים, מצח, רגליים וכו'(. הזוג יקרא בשם של אי מדריךה –כאשר כולם מוכנים 

בר, לרוץ לעבר קו הגמר יא אותו יד קשית אחת בעזרתיהראשון מכל קבוצה צריך להחזיק מ
, וכך הלאה עד שהזוגות של אחת יצא הזוג הבא -תו ר לקבוצוחזיולחזור לקבוצתו. ברגע שזוג 

שכל זוג ירוץ פעמיים(. הקבוצה  , אפשר לקבועלרוץ )אם מספר החניכים קטן וסיימיהקבוצות 
 בר אחר, וכן הלאה.יבשם אכריז י מדריךהשסיימה ראשונה מקבלת נקודה. 

יש להחזיק את מרוץ שליחים, אלא שעתה  הוא: גם מרוץ זה מרוץ מכשולים עם קשיות
המכשולים מרוץ למרוץ הוא מסוים לכל אורך המרוצים. הגורם המשתנה מבר יאהקשיות ב
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  שעל כל זוג לעבור. המכשולים יכולים להיות:
 מעבר מתחת לשולחן. -
 סאות.יכ כמהמעבר מעל  -
 קפיצה מעל חפצים בלי לגעת בהם. -
 הלאה.וכן  ,קפיצה על רגל אחת -

על אצבעותיו שתי  יניחיחדיו. כל חניך  וצורי: חברי כל קבוצה מרוץ קבוצתי עם קשיות
קשית אחת בכל יד. עליו להתחבר באמצעות הקשיות האלו לשתיים מאצבעותיהם  קשיות,

כל  – של חבריו לקבוצה. בצורה כזו, כל החניכים מכל קבוצה חייבים להיות מחוברים זה לזה
בקו  ועמדים כול ים,חיבור ליצורסיימו י. לאחר שהקבוצות אחרים לשני חניכיםחניך מחובר 
אל קו הגמר. מנצחת הקבוצה שהגיעה ראשונה לקו ירוצו קבוצות ה ,אותתן נייהזינוק. כאשר 

 פלו.נהגמר בלי שהקשיות 
 

לנקודת חוזרים נופלת הרצים קשית שאם בכל המרוצים, יש להקפיד על כך 
 ההתחלה.
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 משחקי תנועה עם קשיות
, כדורסל, אך על השחקנים לשחק בזוגות לדוגמה לשחק במשחקי תנועה מוכרים אפשר
ר ועביהכדור  -נפלה הקשית . אם ם של בני הזוגחזיק קשית אחת בעזרת גופיכל זוג כש

 הקבוצה מפסידה נקודה(.שלקבוצה השנייה )או 

 
 כתב קשיות

 ציוד 
 יה.ישתל שתי חבילות של קשיות

 מהלך המשחק 
אנדרלמוסיה, התרגשות,  :)למשלציין מילה י מדריךהלשתי קבוצות.  ותחלקי חניכיםה

את המילה או את  על כל קבוצה לכתוב באמצעות הקשיות שבידה קצר.מתנהגים( או משפט 
 הקשיות זו לזו )מכניסים קשית אחת לתוך השנייה חיבורהאותיות יוצרים על ידי  את המשפט.

 באוויר חזיקיש לה. את המילה הכתובה בקשיות אחרת( ת חיבורמדביקים אותן או בכל צורו
מחזיקה הו לה שהוכרזהיראשונה לכתוב את המ גוף. מנצחת הקבוצה שסיימההבעזרת חלקי 
 ויר.ואותה בא
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  רגשות באמצעות שירה אוורור
 מטרות

 לאפשר הבעת רגשות באמצעות שירים.
 לתת לגיטימציה לרגשות.

 נדרש ציוד
 או אחר. יוטיוב, שירונט, שירשת יםאתרהשירים מתוך 

 ., בריסטולים, דפי טיוטהצבעיםכלי כתיבה, דבק, 
 שיר חדש

 אותם על קירות החדר.  התליאת השירים ודפיס יך יהמדר
 דף.את בחירתו במילה מתוך השירים וירשום בשורה או ביבחר  חניךכל 
 טקסט חדש. כך יצרו יוברצף יקראו את כל המשפטים שנבחרו  חניכיםה

  לדיון שאלות
לאירועים המתרחשים  מתקשרהשיר החדש? כיצד השיר החדש  בשמיעתאילו רגשות עולים 

 סביבנו?
 הוספת בית
 שיר ללא הבית האחרון. חניכיםחלק להמדריך י

 עליהם להמשיך ולהוסיף בית לשיר. 
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  לדיון שאלות
לאירועים המתרחשים ר קשמתהשיר החדש? כיצד השיר החדש  בשמיעתאילו רגשות עולים 

 סביבנו?
  צבעים בשירים

או ונה שהוא רואה בדמיונו לצייר תמ, דבר מה לכתובו שירבלבחור  חניךבקש מכל י המדריך
 .בעקבות השירחפצים בין לבנות דיאלוג בין דמויות או 

להכין סולם של צבעים המבטא את התחושות  חניךיקרא את השיר ויבקש מכל  המדריך
 בכל אחד מחלקיו. בו שהשיר עורר

או  תנועהלהביע את פרשנותם לשיר באמצעות  חניכיםיקרא את השיר ויבקש מה המדריך
 נושי או פסל מחומרים שונים.פסל א
  לדיון שאלות

 מה התחדש לנו? -
 ללמוד מההבדלים שהתגלו בפרשנויות השונות? אפשרמה  -
 בה אנו חיים?שכיצד זה מתקשר למציאות  -
 

 בתנועות שירים

 קבעתינקודות. לכל קבוצה  עשר קבלתקבוצה  לארבע קבוצות. כל החניכיםחלק את י המדריך
 לשיר. מדי ותחילהחניכים יעליהם באצבע.  בצע כאשר יורול מסוימת שעל חבריהתנועה 
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לבצע את התנועות שלה בלי להפסיק  חייבת , וזואחת הקבוצותעל צביע המדריך י בפעם, פעם
קבוצה ולגרום לכך שלפחות הלהצחיק את  ונסי, השרים אף הם, חניכיםיתר ההשירה!  את

, נכשל הקבוצה כשמישהו מחברי את התנועה. יפסיק לבצעיפרוץ בצחוק או חבריה אחד מ
 מנצחת.היא ה מספר נקודות רב ביותר ו להשנשאר נקודה אחת. הקבוצהמפסידה קבוצתו 

 משעשע גם ללא אתגר התחרות. אפשר, כמובן, לשחק משחק זה ללא ניקוד, הוא
 

 יחד יחד ויחד לחוד
אריך לשיר שי זה. אחראבל כל אחד שיר  -לשיר יחד  ותחילי)או שתי קבוצות(  חניכיםשני 
 זכה.י -פסיק יתבלבל או לא יו

      .רצוי וכדאי ששני השירים יהיו בעלי קצב שונה ,למען השעשוע

 
 המשך לשיר

להמשיך  צריך והלה אחר חניךצביע על יבמהלך השירה, הוא תחיל לשיר, יאחד  חניך: בצוותא
צביע ישלב כלשהו במשיך לשיר וי, הוא צליחיאם לשיר מהמקום שבו הפסיק המצביע. מייד 
 שיר אחר.לשיר תחיל יפקיד עירבון וי, הוא צליחילא  אם אחר. חניךעל 
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על  צביעיר שיר. ראש הקבוצה ישת( קבוצה אחת חברים חמישה-שלושה בנות: )בקבוצות
 ךמשית, צליחתאם הפסיקה קודמתה.  ושב מהמקוםקבוצה אחרת, וזו חייבת להמשיך לשיר 

ועליה  נותנים לה נקודה -צליח תלא  אם ל קבוצה אחרת.צביע עילשיר, וראש הקבוצה 
 . זוכה הקבוצה שצברה מספר מועט ביותר של נקודות.אחרשיר להתחיל לשיר 
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השד בישולי  

 ףוא פעילות חווייתית המאפשרת לתלמידים להתנסות בהכנת תבשיליםבישולי שדה הם 
ש חברתי, ובמיוחד "טעם" הפעילות מזמנת שיתוף פעולה, גיבו משלהם. מתכונים להמציא
לכל המתכונים צריך להוסיף מידה גדושה של אהבת השדה, והעיקר, יש להקפיד  של עוד.

 לא תיפגע. דים מן הפעילותהנאתם של התלמיכדי ש אששימוש בעל כללי בטיחות ב
 כללים לפני בישול8  

 ד וודאי לא תפגע בהנאת החניכים מןוהקפדה על כללי הבטיחות באש חשובה מא -
 הפעילות.

כדי למנוע סכנת  בצורה היגייניתיש לטפל במצרכי המזון, בתבשילים ובכלי הבישול  -
 זיהום.

קיון השולחן והסביבה. ינלהגשה מסודרת וליש חשיבות לעריכה נאה,  ,גם בשדה -
 מראה. וריח בעקבות זכרו כי תיאבון בא 

                                                           
 .פנקס כיס למש"צמתוך:  8
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כפי  מתכונים להמציא ואףיש לאפשר לחניכים להתנסות בהכנת התבשילים  -
 נראה להם. ניסוי וטעייה מוסיפים להנאת האוכלים.ה

 –, טעימה ממגוון המאכלים ושקטהשלווה, לעיסה איטית באכילה  –נימוסי אכילה  -
 . יתרמו רבות להצלחת הפעילות

 לשטוף את הכלים.וסיימתם לאכול? יש לנקות ולסדר את המקום  -
 ולים ובמחנות.יש לפעול לפי הוראות חוזר מנכ"ל לביטחון ובטיחות בטי -
 

 ירקות טבולהסלט 
 ציוד 

 קרשי חיתוך
 קערות
 סכינים
 ההכנהדרך 

 שקיות בורגול במים. שתילהשרות 
 .פטרוזיליה דק דק ילותחב חמשכלקצוץ 

 .לקצוץ חצי זר נענע דק דק
 .לחתוך ראש בצל דק דק
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  עגבניות.ולסלט מלפפונים ולהוסיף לחתוך 
 .להוסיף את הבורגול לאחר שסונן מהמים

 להוסיף שמן זית, כוס מיץ לימון, מלח, פלפל, כמון.
 ל יחד בקערה.ולערבב הכ

 
 עזר במבוגר להדלקת האש(י)יש לה צופים מלוחלחם 

 מנות( ארבעחומרים )ל
 כוסות קמח לבן 2
 כפיות מלח 2
 כף אבקת אפייה 1
 גרם חמאה ללא מלח 75
 כוס חלב 3/4

 לכיסוי התבנית.אלומיניום נייר פעמית ויריעת -תבנית כיכר חד
 ההכנה דרך

 . והמלח האפייה אבקת, הקמח את גדולה בקערה לבחוש .1
 . ותאדומ במדורה שהגחלים וודאלו האלומיניום רדיד ואת התבנית את היטב ןשמל .2
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 . עד שנוצרים פירורים לוהכ שוללו לקערה ףוסילה, חתיכותל החמאה את וךחתל .3
 . רך בצק לקבלת עדכמות מספקת  החלב מן ףסילהו .4
בין  מספיק מרווח להתיר יש. האלומיניוםנייר  ביריעת ותכסלו התבנית אל עבירלה .5

   .הבצק לתפיחת שולי התבנית לכיסוי
. מהגחלים מ"סחמישה -שניים של במרחק, רשת על המכוסה התבנית את יחלהנ .6

 . קובדלו דקות 20-כ ותאפל
 גבי על ניתהתב מיקום את שנותל עליכם יהיהש יתכןי, קבוע אינו אפייהה משך .7

 . חריכה למנוע כדי הגחלים
 של צינון לאחר גישלהו האלומיניום רדיד את סירלה, הגחלים מעלאת התבנית  ורידלה .8

 .דקות חמש
 

 סיקניותקטורטיות )טקוס( מ

 חומרים
 כוסות קמח לבן 2

 כוס קמח תירס 1/4
 כפית אבקת אפייה 1
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 כפית מלח 1
 גרם מרגרינה 50
 כוס מים 2/3

 ההכנה דרך
 .והמלח האפייה אבקת, התירס קמח, הקמח את גדולה בקערה שוחבל .1
  .עד שנוצרים פירורים שוללו לקערה ףוסילה, קטנות לחתיכות המרגרינה את וךחתל .2
 .אחידה תערובת לקבלת עד בחישה אגב המים את ףוסילה .3
 ניחלהו מ"ס 18-16 בקוטר חלקים כדורים 14-12, רטובות בידיים, מהתערובת רויצל .4

 .דקות 15 למשך לתפיחה
 .משולשים ארבעהל עיגול כל חלקלו דקיק לעיגולעל משטח מקומח  כדור כל רדדל .5
 שעל עד אחד אחד!( שמן ללא) הבצק עיגולי את חמםלו גבוה-בינוני לחום מחבת חמםל .6

 וךהפל. נחרכות הבועות אם לחשוש אין. מעט תזהיב ותחתיתן בועות יעלו הטורטיות פני
 .השני הצד את חמםלו
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  איש( 20-)כמות לפיתות 
 חומרים
 קמח לבן
 קמח מלא

 מלח
 יבשיםשמרים 
 שמן

 :בהתאם ליחס זהלערבב את כל החומרים 

כפות שמן 4 ,יבשים כפות שמרים 4 ,כפות מלח 2 ,ק"ג קמח מלא 1 ,ק"ג קמח לבן 1  

 ההכנהדרך 
 לקבלת בצק נוח לעבודה. הצורךלהוסיף מים כפי 
עם  תחתית הקערה וללוש שנית את הבצקבצק, לצקת שמן יש להרים את הב ,בסיום הלישה

 השמן.
 דקות לפחות. 15-כ ה למשךחילהניח את הבצק לתפ

 להכין כדורים.
 .בערך ס"מ חצי לעובי של כל כדורלרדד בעזרת מערוך 
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  לתפוח שנית על גבי סדין. לעיגוליםלהניח 
 לשים בתנור חם.

 שמן זית וזעתר!לתבל ב אפשר
 

 ביצה אינדיאנית
 חומרים

 תפוח אדמה
 ביצה 
 מלח
 אלומיניוםנייר 
 ההכנה דרך
 .גובהו 2/3-את תפוח האדמה ב ותחצל
 החלק הגדול.וציא את פנים לה
 תפוח האדמה הנותר. שלישר בוסגלמליח קלות, להק אל החלל שנוצר ביצה, ויצל
 ניח בגחלים.להו אלומיניוםל בנייר והכ וףעטל
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 כדורי שוקולד
 חומרים

 כף לבחישה, מגש להנחת הכדורים, וב העיסהקערות לערב
 קקאוכוס  1
 כוסות סוכר 2
 ק"ג ביסקוויטים מפוררים 1

 חבילת מרגרינה 1/2

 ההכנה דרך
 להוסיף מים או חלב(. ישהעיסה יבשה מדי, אם יחד. ליצור כדורים )את כל החומרים לבחוש 
'טים )עלי זרים במנפירורי קוקוס לקישוט. רצוי לשים את הכדומעל לפזר , אפשר בסיום

 קיסוסית(.
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עץ אפויים בקינמון תפוחי
 חומרים
 תפוחי עץ
 קינמון
 סוכר
 אלומיניוםנייר 
 ההכנה דרך
 .סכין בעזרת העץ תפוח לב את וציאלה

 כפית סוכר מעורב עם קינמון. קויצל ,במקומו
 בגחלים. ניחלהו אלומיניוםבנייר  וףעטל
 כשהריח מטמטם את האף! וציאלה
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  עזר במבוגר להדלקת האש(י)יש לה פה חרוביםק
 חומרים

 גרם חרובים 250
 סוכר
 מים

 (כלי לקלייה )סיר או מחבת
 כף או מקל עץ לבחישה

 סיר בישול 
 ההכנה דרך
אותם במחבת או בסיר ללא שמן  ותקללוציא מהם את הגרעינים, להשבור את החרובים, ל
וריד מהאש, להאת החרובים הקלויים  מקל עד שישחימו.בערבב בכף עץ או לקלייה  בואג
אסוף את האבקה והרי לנו קפה חרובים. את האבקה יש לשים בסיר לדק,  ן אותם דקוטחל

רובים לספל מים( וסוכר, לחמם על אש בינונית עד )יחס של כפית וחצי קפה ח עם מים
מעט  ותחכלריד את הסיר מהאש, להורתיחה. עם הרתיחה נוצר קצף המאיים לגלוש. 

 מהחיים.  ותנליהמזוג לספלים ולשקיעת החומר, ל
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להדגשת  כשנרצהלקלות שוב ולאחסן בקופסה סגורה  אפשר תשנשאר האבקה: את הערה
 הריח והארומה.

 
 בלינצ'ס
 חומרים

 כוסות קמח 3
 ביצים 4

 כוס שמן 1/4
 (לפי צורךמים )

 מעט מלח
 חומרים למילוי

 מתוק 
 סוכרו גבינה לבנה
 שוקולד

 ממרח חלבה
 בהרי
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 מלוח 
 בצלופטריות 

 תפוחי אדמה
 תבלינים
 עליםה תהכנ דרך
  מימית!(:ערבב לפי הסדר )עד לקבלת עיסה דלילה אך לא ל

 קמח, ביצים, מים, שמן ומעט מלח.
 עלה דק. אליה קויצלחמם מחבת ול
 על אש בינונית שלא יישרף. ןטגל
 .זה על זה וערמייוהעלים  ,צלחת מעל את המחבת וךהפל

 ן שוב או להשאיר כך.לטג אפשר
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 שבקיה
 חומרים

 כוס מים 1
 ביצה 1
 כף סוכר 1

 לפי הצורךקמח 
 ההכנה דרך
 .נחשצורת גלגל ללדד כל חלק לעלה ו, לרחלקיםלשישה חלק , לבצקלהחומרים  כלאת ש ולל
 .באמצעה שלושה פסים וץחרלרדד כל חתיכה ו, ללחתיכות קטנותגליל כל  וךחתל
 .בשמן עמוק ןטגל

 .ל בסירופוטבלהטיגון  אחרי
 סירופ

 כוסות סוכר 3
 כוסות מים 1.5

 תהשקיק 
 בכמות גדולה מיץ לימון
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 יצירה
 יצירת בובה משקית נייר חומה

 ציוד

שקית נייר חומה, עיפרון, צבעים שונים, דבק פלסטי, מספריים, חומרים לקישוט )ניירות 
 .צבעוניים, פקקים, בדים, חרוזים וכד'(

 דרך ההכנה

ניסים את היד לשקית, הקפל שבין האצבעות לאגודל ישמש פה ויופעל באמצעות תזוזת מכ
 מדביקים ומציירים על השקית עיניים, לשון, ידיים, שערות, עניבה וכד'. האצבעות.

 

 מסכה משקית נייר
 ציוד

 .שקית נייר חומה, מספריים, דבק, צבעים, חומרים לקישוט: ניירות צבעוניים ומדבקות
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 הכנהדרך ה
מסירים  בצבע.מניחים שקית נייר על הראש, בודקים היכן מיקומן של העיניים ומסמנים אותו 

 מקשטים. מהראש וגוזרים חורים לעיניים.
 

 בובות אצבע מצחיקות
 ציוד

 .בריסטול, עפרונות, צבעים, דבק, מספריים, חומרי קישוט, כגון: חוטי צמר וחתיכות בדים

 דרך ההכנה
 .דמויות או פרחים, עצים, אנשים, חיות טולבריסעל ה מציירים
 .אותן ומקשטים צובעים .מהדף הדמויות את גוזרים
 .מאחור לציורטבעת  מדביקים .אצבע טבעות מהן ומכינים מבריסטול נייר רצועות גוזרים

 .סיפור לספר ומתחילים אצבע מכניסים
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 בובות מכפות עץ
 ציוד

לסטי, חומרים לקישוט )נייר אלומיניום, צמר, ניירות כפות עץ, נייר, טושים, מספריים, דבק פ
 .צבעוניים(

 דרך ההכנה
 מציירים על הנייר עיניים, פה וכד'.
 מדביקים את הציור על כף העץ.

 מוסיפים שערות, כובע, בגדים וכד'.
 

 חומרים זמיניםמתיאטרון בובות מניירות עיתון ו
 ציוד 

צמר או חומרים שונים היכולים לשמש לשערות  סלוטייפ, שאריות עיתונים, נייר עיתון לבן,
מספריים, שאריות בד בגדלים  )קרפונים, צמר גפן, צמר פלדה, אורלון בצבעים שונים, וכו'(,

 טושים.  ,שונים
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 הכנההדרך 
פתח עיגול בגודל של אגרוף, עוטפים את העיגול בנייר עיתון לבן, משאירים לעיתון  מקמטים

 צוואר להחזיק את הראש )כמו מיקרופון(.לא עטוף לחבר אליו מעין 
 מציירים פנים על הנייר הלבן.

 סלוטייפ.במדביקים שערות 
ה מראליצור  כדיכדאי לכווץ את הבד )צורת שמלה ל או נייר קרפ מדביקים בד הצווארעל 
 . (שמלה של

להדביק אליו אפשר  שיהיה כדימספיק צוואר יהיה ארוך שהביצירת הבובה חשוב להקפיד 
 השמלה ולהפעיל דרכו את הבובה. את

 נצנצים וכו'.באפשר לקשט את הבובה בסרטים, 
דמויות על פי  וליצורלהטיל על הקבוצה לתכנן הצגה  -לבצע את המשימה בקבוצות  אפשר

 הסיפור שנבחר.
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 יציקות מגבס 
 ציוד 

 .גבס, קופסות, מסמר

 הכנההדרך 
 יוצקים מים .נהעד שנוצרת גבעת גבס קט יוצקים גבס לכלי קיבול

 גבעת הגבס, מערבבים ויוצרים בלילה בסמיכות של אשל. לע
 את הבלילה יוצקים לקופסה.

 לאחר שהבלילה מתקשה, מפרידים אותה מהקופסה.
 קווי הציור. לפיים במסמר תעל המשטח שנוצר מציירים בעיפרון וחור

 וצר תבליט.ייולצייר ציור ולגלף סביב הציור כך ש -אפשרות נוספת 
 )שתי כפיות קפה לכוס מים(. קפה מיהתבליט בצבעי מים או באפשר לצבוע את 
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 מסכות גבס
 ציוד 

 וזלין, צמר גפן, תחבושות גבס, כלי קיבול למים, צבעי גואש, שקיות אשפה.

 הכנההדרך 
 עובד על פניו של השני.מבני הזוג עובדים בזוגות, כל אחד 

 מניחים צמר גפן. מורחים את הפנים בווזלין. על העיניים 
 כבות(.)שלוש ש מכניסים את תחבושות הגבס למים ומניחים אותם על הפנים בזהירות

 .לאחר כמה דקות, כאשר המסכה מתקשה, מפרידים אותה מהפנים וצובעים
 הבגדים. מעלולכן מומלץ לשים שקית ניילון מאוד : היצירה מלכלכת הערה
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 תמונות מחול
 ציוד

  גרוטאות(, דבק פלסטי, חול, צבעי גואש, מכחולים דקים.משטחי קרטון )אפשר 
 הכנההדרך 

 התמונה הרצויה.גודל בחותכים ריבועים או מלבנים 
 מורחים דבק.

 מפזרים חול על הדבק.
 וצובעים בצבעי גואש.לאחר הייבוש מציירים בעיפרון 

 

 גרפיטי על ניילונים
 ציוד

 גליל ניילונים, צבעי גואש, מכחולים קשים.

 הכנהה דרך
 או לפי נושאים. ותבחופשי ליצור חניכיםאפשר להנחות את ה
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 מותחים  את גליל הניילון בין שני עמודים או עצים ומציירים על הניילון בצבעי הגואש. 
 צבעי הגואש חייבים להיות סמיכים.

 : כדאי להוסיף לצבעי הגואש דבק פלסטי.המלצה
 

  מפת שולחן
 ציוד

 ., צבעיםמפת אלבד לבנה, נייר דבק

 דרך ההכנה
 פורשים את המפה על השולחן.

 המפה לשולחן בנייר דבק.את  מצמידים
 מציירים על המפה.
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 רנקים מעטיפות חטיפיםא

 ציוד 
 .יםומחט יםחוטוסיכות או  עטיפות חטיפים ריקות, טפט שקוף, שדכנים

  ההכנה דרך

שגוזרים  ובע(. חשוב לשים לב)כיס עגול, מלבן, מר של ארנק שרוצים גוזרים מהעטיפות צורה
ים את העטיפות, מניילנים בעזרת הטפט שדי הארנק. פורישני צ שטח המספיק ליצירת

 תופרים את הפינות.או  השקוף ומשדכים
 

 פרחים מבקבוקים
  ציוד

 .גואש ומכחולים, מספרייםצבעי , חניךליטר וחצי לכל של בקבוק פלסטיק 
  ההכנה דרך

רצועות  חמשגוזרים  בשני שליש הבקבוק הנותריםהבקבוק. של גוזרים את השליש התחתון 
קו, עד הקו פחות או  שמסומן בהםס"מ מפיית הבקבוק )בבקבוקים  חמישהעד למרחק של כ

 עלי כותרת וצובעים את הפרח. ליצירת  כלפי חוץ את הקצה של הרצועות מעגליםיותר(. 
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 רעשנים
 ציוד 

 .קרפניירות ם, טושים, עדשיאו  אורזגרגרי כוסות חד פעמיות, 

 ההכנה  דרך
, מדביקים, צובעים בטושים נוספת פי כוס הכוס שמים את האורז בכוס. מצמידים לפי

 רצועות קרפ בצדדים. ומדביקים

 
 הכנת לוכד חלומות

 ציוד 

 .מנקי מקטרות, חרוזים, נוצות, חוטי רקמה

  ההכנה דרך
 ס"מ.  12חוט סביב טבעת בקוטר  יםלפפמ

 לולאות סביב הטבעת.  וצריםיבחוט אחר, 
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על  יםקפידמ, לטוות את החוט דרך הלולאות יםמשיכמלולאות,  תוקפמכאשר הטבעת כולה 
 של עכביש. כקוריםכולה  תתמלאמלטוות עד שהטבעת  יםוסיפמחוט מתוח. 
 בו חרוז.  יםשחילמחלל קטן. שאר נבמרכז 

 ונוצות.בהם חרוזים  יםשחילמבתחתית הטבעת שלושה חוטים,  יםשרוק
 והרי לוכד החלומות שלכם מוכן. – יהיחוט ממעל לתל יםוסיפמ

 

 ארגוניות מאריזות קורנפלקס
 ציוד 

 .דבק, קישוטים שונים ,אריזות קורנפלקס ריקות, צבעים

  ההכנה דרך

 הנגדיכך גם בצד שמולה.  לצלע הארוכהחותכים את האריזה מפינה אחת שלה בקו ישר עד 
 יק תיקיות.זמח ויוצריםשטים מה שנשאר מקשל הקופסה. 
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 מחזיק עפרונות
 ציוד 

  .לילים של נייר טואלט, קרטון גלי, צבעים, קישוטים, מספריים, דבק חםג
  ההכנה דרך

משטח קרטון. על המשטח מדביקים גליל מאונך )אם נגמרים הגלילים  חניךנותנים לכל 
 ים.אפשר להכין גליל מהקרטון הגלי(, מקשטים וצובע ,המוכנים

 

 מחזיק דפים
 ציוד 

 .קרטון גלי, דבק חם, צבעים וקישוטים

 ההכנה  דרך
מדביקים ו קטנטנה( הפתוח )כמו קופסבקובייה צד אחד , משאירים מכינים מהקרטון קוביות

 הצדדים, צובעים ומקשטים. בסוף אפשר לגזור נייר לפתקים ולשים בפנים. יתר את
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 פרצופים ממוחזרים
 ציוד 

פקקים, גפרורים, חוטים, כפתורים,  מיני חפצים קטנים שאין בהם צורך:דבק ו קרטון ביצוע,
 .לוממש הכ –עיניים, מקלות צבעוניים, צעצועים קטנים, גזירי עיתון 

  ההכנה דרך

התוצאה היא מעין שילוב בין אמנות  מיני החפצים.פרצוף מ יוצריםעליו וקרטון ביצוע  לוקחים
זהויות.  על סיפור על פרצופים או לקרוא אגב העבודהל. אפשר וסיפלאמנות הז' אקולה

חומרים באדם אחר ולבחור לעשות דיוקן של עצמם או של  חניכיםלאפשר וכדאי להמליץ 
 אני אוהב טבע אז אכין את השיער שלי מעלים.  ה:לדוגמ בהתאם לכך,
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 ריחנים
  ציוד

 .בדים, סבון מגורר, חוט שמשון, מקלות קינמון
  ההכנה דרך

קושרים ביניהם הבדים, קושרים לצרור קטן, קושרים את הצרורות לחוט ו יןהסבון בשמים את 
 מקלות קינמון.

 

 כלי מעיתונים
 ציוד 

 .בלונים, עיתונים, דבק, צבעים

  ההכנה דרך

מפוצצים  חרתולמכמה שכבות של עיתונים. מחכים שיתייבש.  יומדביקים עלו מנפחים בלון
 ם את העיתונים.את הבלון שבפנים וצובעי
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 כלי נגינה
 ציוד 

 .גומיות, מספריים, דבק חם)אפשר בגדלים שונים(,  בקבוקי פלסטיק

  ההכנה דרך

 על החור.מליטר וחצי. מותחים את הגומיות  של גיטרה: עושים חור בצורת אליפסה בבקבוק
 למקבכמות שונה. מקישים עליהם מים בבהם  יםמלאמכמה בקבוקים ו יםחברמ כלי הקשה:
  צלילים שונים.  להשמעת

 

 רעיונות לפעילות בעקבות היצירה והמשחק
 דיאלוג ושיח , קיום תערוכה

 דיון על התוצרים 
 דיון על הדמויות

 דיון על מהלך הפעילות 
  חניכיםדיון על האינטראקציה בין ה

  ביחס ליצירה שלהם חניכיםהתחושות )רפלקציה( של הדיון על 
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 איך לספר סיפור
כישורים בעלי הפעולה מאפשר ביטוי לחניכים בעלי ייחוד ודרכי נושאים, במתודות ובגיוון ב
 שונים. 

פחית לחצים ומסייע , מרגשות ביטוישיר מגרה את הדמיון, מאפשר וב השימוש בסיפור
 בהעברת מסרים ערכיים.
חוויות משותפות ואפילו  שלחבריהקבוצה  לכלל חניכיםגיבוש הבהשמעת סיפור מסייעת 

המוכר "כיפה  בוחרים לספר את הסיפור רבים מדריכים ,ים ושפה משלהם. לדוגמהסמל
. אחרי חווית השמיעה של הסיפור כשהוא " וכו'פיכה דאומה"בבלבול, לקרוא לאגדה  אדומה

מה מדובר בכולם יבינו  ,"פיכה דאומה"חברי הקבוצה ישמעו את המילים: כשמסופר בבלבול, 
כן לא רק תוכן הסיפור חשוב, ללהעברת מסר,  (ולא מטרה)י הסיפור הוא אמצע ך.וייהנו מכ

בין האינטראקציה אלא גם הטון שבו הוא מסופר, קצב הדיבור, הבעות הפנים, המחוות ו
יעיל הרבה יותר מהרצאות ומהטפות חינוכי אפשר לומר שסיפורים הם כלי  .חניכיםהמספר ל

המוביל להשגת מטרת  על אודותיו לפתח דיון אפשר ,שומעים סיפור חניכיםהשמוסר. לאחר 
  .הפעולה שנבחרה
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 שיא ימי
מוקדש לנושא אחד שבו עוסקת יום שיא נועד לגוון את הפעילות השגרתית בקייטנה. היום 

שימוש יש חשיבות רבה ל ,. ביום זהפעילותב חניכיםוכל החניכים  ,הפעילות לאורך היום
 ניכים.עניין וחוויה לכלל הח ושיספק נותמגוובמתודות 

 

 יום בלונים
 היוצרתלבצע פעילות ענפה ועליזה  אפשרמשחק צבעוני וחגיגי, בעזרתו  אביזר אבלון הו

 חוויה והנאה.
יעסקו הפעילות המוצעת ביום בלונים מיועדת להתבצע בתחנות. בכל תחנה החניכים 

פי סדר  על ,בין התחנות בקבוצות קבועותיעברו החניכים  ,בפעילות שונה. במהלך היום כולו
 ת. כך שכל קבוצה תפעל בכל התחנו מסודר לוח זמניםלפי וקבוע מראש 

 יש להכין בכל תחנה את הציוד הנדרש. מומלץ למנות מפעילים קבועים בכל תחנה.
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 ציוד 
, טושים צבעוניים לא מחיקים )על בסיס ספירט(, בלונים בגדלים, בצורות ובצבעים שונים

 .חומרי יצירה שונים, גומיות, חבל, דבק פלסטי, עיתונים ישנים
 
 

 הצעות לתחנות
 בלוניםתחרויות ניפוח 

עמידה, עמידה רגל על רגל, עמידה על רגל אחת, ישיבה מזרחית, שכיבה, תוך כדי ריצה . 1
 וכו'.

על כל חניך להרחיק את הבלון למרחק הגדול ביותר על ידי חבטה, מכת אגרוף, בעיטה, נשיפה, 
 ד פעמית.נגיחה, בעזרת צלחת ח

לזוגות, על כל זוג להתאגרף  ותחלקהחניכים ינפח שלושה בלונים, ימשחק בזוגות, כל חניך  .2
 עד לפיצוץ כל הבלונים.אוחז ביד אחת בבלונים שניפח  חניךכאשר כל 
אגב שהם . על המתחרים לאסוף חפצים בחדר פזר חפצים שוניםהמדריך ינפח בלון. יכל חניך 

בקרקע, מנצח זה שאסף את מספר  ולא ייגעבאוויר  כל העתיישאר  הבלוןמשגיחים ש
  החפצים הגדול ביותר.
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ולשמור  בלון קשור לגבו. על החניך לפוצץ את הבלון של שאר חבריו למשחקיהיה לכל חניך 
 הבלון שלו.שלא יפוצצו את 
 כה.ל להיעשות בידיים או בעזרת סיונשאר מנופח. פיצוץ הבלון יכהבלון שלו מנצח האחרון ש

  
 פיצוץ בלוניםתחרויות 

הצעה יעילה: כדאי למתוח את הבלונים מעט לפני שמנפחים. רצוי שהבלון לא יהיה מנופח 
 מדי. 

רעיונות כיצד לבצע זאת  להלןכל חניך יקבל בלון וינפח אותו. על החניכים לפוצץ את הבלון. 
 ביחידים ובזוגות. 
רגל בצץ אותו על ידי: ישיבה עליו, דריכה : כל חניך ינפח בלון וינסה לפומשחקים ליחידים

בין לחיצה זרוע כשהבלון על המותן, של האחת, לחיצה בין הברכיים או הקרסוליים, לחיצה 
 הברך או המרפק. באמצעותהגב, גלגול, על שתי כפות הידיים, שכיבה על הבטן או 

 ברי גוף שונים. יעל ידי א ןזמבצץ שני בלונים או יותר בו ולפ אפשר
לפוצץ את הבלון על ידי: חיבוק  ונסינפח בלון אחד. בני הזוג י: כל זוג חקים לזוגותמש

, בשכיבה האחד על השני, ראש זה כשהבלון נמצא באזור הבטן, גב לגב כשהם נשענים זה על
 לראש, ישבן לישבן וכו'.
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 מרוצי שליחים
צות שיתחרו זו בחצר מרווחת. החניכים יתחלקו לשתי קבורצוי שהמשחק יערך במגרש או 

 בזו.
 ול דעתו של מפעיל התחנהקבמרחק הנתון לשי – כל קבוצה תקבל בלון. ייקבע קו זינוק ומולו

 כשהוא אוחזורו תיונח חפץ שאליו יש להגיע. החניכים ירוצו בזה אחר זה, כל חניך ירוץ ב –
י וחזרו למקומם בל אל החפץהגיעו בבלון בצורה שתיקבע. מנצחת הקבוצה שכל חבריה 

 .שהבלון נפל
בקרקע,  והקפדה שלא ייגעבאוויר ת הבלון בין הרגליים, זריקהבלון אחוז : צורות ריצה שונות

כשבלון מונח על גבי צלחת חד  ,בזוגות כשהבלון מוחזק על ידי בני הזוג בעזרת הבטן או הגב
 בתוך כוס חד פעמית. ון לכשהבמית, פע
 

 תר(לחלק לשתי תחנות או יו אפשרמשחקי קבוצה )
קבל ארבעה בלונים. על כל קבוצה תקו חוצץ. כל קבוצה  ביניהןעמדו זו מול זו, ישתי קבוצות 

בלי שהבלונים יתפוצצו ובלי שייגעו להעביר את הבלונים שבתחומה לאזור הקבוצה השנייה 
 קרקע. מנצחת הקבוצה שהעבירה ראשונה את כל הבלונים.ב
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על  ניםמסומה יםהמפוזרים על הרצפה. עיגול שתי קבוצות מתחרות על איסוף מרב הבלונים
צלחת  חניך. בידי כל של כל קבוצה בלוניםהאיסוף מציינים את מקום הפעילות  מקוםרצפת 

)אסור לגעת עיגול בלאוספם  כדיחד פעמית, על המתחרים לחבוט בבלונים בעזרת הצלחת 
 זו שאספה יותר בלונים. היא הקבוצה המנצחת  .בידיים(

 
 ניםסיפורי בלו
לאפשר בחירה של בלונים בגדלים, בצורות ובצבעים קבל בלון על פי בחירתו. רצוי יכל חניך 

 שונים. על כל חניך לחבר או לצייר סיפור בהתאם לבלון שבחר.
 רעיונות לנושאים

 אם הייתי עף עם הבלון מעל הקייטנה מה הייתי רואה
 לאן הבלון רוצה לעוף, מה הוא רואה

 בלון שבחרתיבמה עוד אפשר לעשות 
 עףאת מי פוגש הבלון כאשר הוא 
 משחק בלון שאני אוהב במיוחד

 מזכיר לי בלון המה 
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 יר.ידף נבפור על גבי הבלון או ילכתוב את הס אפשר

  בקייטנה.חדר הפעילות קיר על מומלץ לפרסם את הסיפורים בחוברת קבוצתית או 
 

 בלון יצירתי
 אפשרנייר דבק.  יק את הבלונים באמצעותאפשר להדב – הכנת פסל קבוצתי מבלונים

 לשלב חפצים נוספים.
חשוב להשתמש  –הכנת בלון מתנה לחבר, להורים, לאח קטן  – ציור וצביעה על בלונים

 בטושים על בסיס ספירט בלבד.
הבלון ישמש לפנים של הליצן. את חלקי הפנים )אף, אוזניים, עיניים  – הכנת ראשי ליצנים

ר עיתון ודבק פלסטי או לציירם על גבי הבלון בלורדים על בסיס יעיסת ניליצור מ אפשרופה( 
 גם לרכוש חלקי פנים שונים בחנויות המוכרות ציוד יצירה.  אפשרספירט. 

 .לבלון על ידי הדבקת חלקי בריסטול צבעוני של ידיים רגליים זנב וכו' - חיה דמיונית
 

 ם.לקיים תערוכה מיצירות החניכי אפשר ,בסיום היום
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 שרשרת בלונים
קבל בלון. עליו לכתוב על גבי הבלון יהפעילות. כל חניך  מקוםמתח חבל לאורך המדריך י

הב לעשות או כל רעיון אחר ולתלות את הבלון על ותכונות המאפיינות אותו, דברים שהוא א
 גומייה.בגבי החבל 

 .בלון החניכים יקראו את הכתוב על גבי הבלונים וינסו לזהות למי שייך כל
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 יום צבעים

לתרום לגיבוש הקבוצה ולמראה עליז  העשויהפעילות קבוצתית אפשר לקיים  יום צבעיםב
 . מתקיימת בו פעילות הקייטנהשי של המרחב תטואס

לאסוף מכל חניך בעוד מועד חולצה ישנה,  אפשררצוי להכין מראש את הפעילות ליום זה. 
  ני הפעילות להגיע בלבוש מתאים.לפרצוי בהירה. חשוב לבקש מהחניכים יום 

 
 בצבע שלי י"תב-ל"ףא

לרשום ליד כל ו, עליו לבחור בצבע האהוב עליו י"תב-ל"ףקבל דף ועליו אותיות האיכל חניך 
 אות חפץ או שם עצם המתאים לצבע שבחר.

אות צבע חום בל ;גזר – ימ"לאות גצבע כתום בל ;אבטיח –ל"ף אות אבלצבע אדום : הלדוגמ
 .הר – "אה

 מנצח החניך שרשם את מספר המילים הרב ביותר.
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 תפריט בצבעים
על  צבע.בחניכים. על כל קבוצה לבחור  חמישה-ארבעה החניכים יחולקו לקבוצות בנות

 מאכלים בצבע שבחרה.של הקבוצה להכין תפריט 
ה התפריט צריך לכלול: מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית, קינוח ושתייה. מנצחת הקבוצ

 תפריטשב המאכלים ביותר. אפשר להכין את והמעורר תיאבוןשהכינה את התפריט המגוון 
 ארוחת בוקר קבוצתית.ם, לאו חלק םכול המנצח,

 
 משימות בצבעים

 .תחרו ביניהןיחניכים. הקבוצות  חמישה-ארבעה תחלק לקבוצות בנותתהקבוצה 
כה זתצבע אותו חפץ ב ביאתשכריז על צבע, הקבוצה הראשונה יהמדריך  - חפצים בצבעים

או  ןזמבלבקש שני צבעים בו  אפשרבנקודה, מנצחת הקבוצה שצברה את מרב הנקודות )
 מאותו צבע(.מספר חפצים 

זכה תהצבע  מצויןבו ששיר  תציעשציין צבע, הקבוצה הראשונה יהמדריך  - שירים בצבעים
 בנקודה.

את כל הצבעים  ןצייתהראשונה ש, הקבוצה בעל חייםציין שם של יהמדריך  - חיות בצבעים
 זכה בנקודה.ת ו של אותו בעל חייםבגופשיש 
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ב בשם של פרח בצבע ונקתכריז על צבע, הקבוצה הראשונה שיהמדריך  - פרחים בצבעים
 זכה בנקודה.תשהוכרז 

ציין שמות של שני צבעי יסוד, על הקבוצות לציין איזה צבע ייווצר יהמדריך  - ערבוב צבעים
 . שניהםבערבוב של 

 צבעי היסוד הם: שחור, צהוב, אדום, כחול, לבן.
 

 תופסת צבעים קבוצתית
בחר להיות תופס. עליו להכריז על צבע. על חברי הקבוצה לגעת בחפץ יי פיםמשתתאחד ה
 התופס.  יהיהנתפס לא נגע בחפץ באותו צבע וצבע שהוכרז. חניך שה שבו
 

 ציור משותף 
 מיםכמו: לורדים, צבעי פחם, גירים צבעוניים, צבעי  ,סוגי צבעים שוניםלהשתמש ב אפשר

חניכים. כל קבוצה תקבל  שישה-חמישה יתחלקו לקבוצות בנות חניכיםה וצבעי גואש.
מספר חברי הקבוצה. כל חניך בקבוצה יקבל לידו צבע אחד בלבד. כצבעים ובריסטול גדול 

. בסיום שבידוק בצבע כל חניך רשאי להשתמש ר ,על כל קבוצה לצייר יחד ציור משותף
 הפעילות. במקוםלתלות את הציורים  אפשר ,הפעילות
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 טביעות כפות ידיים ורגליים
יה או להכין מראש קערת מים גדולה וסמרטוטים לניגוב ירצוי לבצע פעילות זו קרוב לברז

 ידיים ורגליים.
 ביאיולות צלחות חד פעמיות גדולצבעי גואש מדוללים במים בצבעים שונים  זוגימהמדריך 

ויניחו את כפות גיליונות נייר גדולים. החניכים יניחו את כפות ידיהם או רגליהם בצבע שיבחרו 
 ציור קבוצתי משותף. כך ירוייצהידיים או הרגליים על גיליונות הנייר ו

 הצעות נוספות לפעילות לגיבוש הקבוצה: 
לאחר שהצבע  (.A3בגודל דף משלו )דפים ברגלו או כף  ע את טביעת כף ידויכל חניך יטב

כרות ולכתוב ילנצל פעילות זו לה אפשריחתום את שמו בתוך הטביעות שיצר.  , החניךבשייתי
 הובטביעת כף הרגל לאן הי ,טנה או בקיץירוצה לעשות בקי יהבתוך טביעת כף היד מה ה
 רוצה ללכת בתקופת הקיץ. 

 מקוםעל קיר לתלותם או  הםורגליהחניכים כל טביעות ידי מלהכין אלבום קבוצתי  אפשר
 .תערוכהל הפעילות
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 חולצה קבוצתית
 אפשרהחניכים יחברו סיסמה לקבוצה ויציירו אותה על גבי חולצות ישנות שהביאו מהבית. 

 שלב הדבקת פייטים או נצנצים ועוד. ולצבעי בטיק בצבעי בד, בלהשתמש בלורדים, 
 

 )פלונטר( משחק הצבעים
צבעי בדפים  הלוח ריבועיב ויניח (44Xהפעילות לוח משבצות ) קוםמ רצפת צייר עלהמדריך י

, אפשר המשחק מתקיים בחצר מרוצפת . אםנייר דבק(בהיסוד )רצוי להדביק את הדפים 
 לצבוע את ריבועי הלוח בגיר צבעוני. 

חוגה  ובו לוח מחולק לארבעה חלקים, את צבעי היסוד תקוביית משחק הכולל מכינים מראש:
 בכל חלק כתוב או מצויר איבר אחר )יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל(., מסתובבת

ארבעה חניכים: שני מתחרים, חניך אחד שיסובב את החוגה וחניך אחד בהמדריך יבחר 
  שיזרוק את הקובייה.

שנקבע הקובייה בעזרת האיבר אותו הראתה לגעת בצבע ש ,ורותכל אחד ב ,על המתחרים
 ך שלא הצליח לעמוד במשימה יוצא מהמשחק ובמקומו נבחר חניך אחר.בסיבוב החוגה. חני

 בו חלק.  וייקחרצוי לחזור על המשחק עד שכל החניכים 
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 גרפיטי 
, אפשר לנצל את היום ליצירות גרפיטי קבוצתיות עליו לצייראפשר אם יש בקייטנה קיר ש

 : הלדוגמ ,בת סיסמותבציור או בכתי בהם עמדה החניכים יכולים להביעשנושאים שונים ב
 החופש הגדול הגיע

 חיות לחיותלתנו 
 ילד ,שמור על העולם

 ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
 העיר שלי

 העתיד והעוצמה  -ילדי ישראל 
 א הקייטנה ועוד. גרפיטי הקשור לנוש

חשוב לאפשר לכל קבוצה לצייר במקטע נפרד של הקיר. ציורי כל  צבעי ספריי.לצייר ברצוי 
 צבעוני ועשיר במסרים, בהתאם לגילאים השונים. ,צרו קיר שלםיות יהקבוצ

 יהםבעקבות, ומצוירים על גבי הקירההמסרים הכתובים ועל  דיון ואשיחה  אפשר לקיים
 להוסיף מסרים נוספים.
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 קודות לדיוןנ
 כם?יהאם הקיר מוצא חן בעינ

 הסבירו.מה אתם אוהבים בו? מה לא? 
 במיוחד? מדוע?האם יש משהו שמשך את העין 
 מה המטרה של גרפיטי לדעתכם?

 מסרים אתם רואים בו? אילו
 האם אתם מסכימים עם המסרים?
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 ציורי מדרכהבפור יס
 על המדרכה בגירים צבעוניים.  יצוירוהציורים 
 סיפור. בוכל קבוצה תצייר פרק אחד  ,קייטנהעל הלחבר סיפור דמיוני  אפשר

 הפעילות יכולה להתקיים בהמשכים. 
 .להכין מופע צבעוני המבוסס על הציור אפשר
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 יום ספורט טבלאי
במשימות הדורשות  ןזמבבו  הקייטנהמשתתפי יום ספורט טבלאי נועד להפעיל את כל 

לגיבושה. הפעילות נעשית כולה בחוץ, על כן יש  ותתורמההקבוצה ו שיתוף פעולה בין חברי
ולמקם את התחנות באזורים  ,גן ציבוריכמו חצר או  ,חשיבות לבצעה באזור גדול ומרווח

 .מוצלים
 ציוד

 .בהתאם לתחנות שנבחרו
 הכנת הפעילות

 .בפעילות המשתתפותמספר התחנות יהיה כמספר הקבוצות 
 .מפעיל תחנה קבועו מספרייקבע כל תחנה ל

 .ייקבע זמן אחיד ומתאים לביצוע המשימות בכל התחנות
 .שיקבע מראיסדר תנועת הקבוצות בין התחנות 

  התחנות.תפקידו למדוד את הזמן ולתת הוראת מעבר בין  -אחראי לפעילות 
 הניקוד.לקבל מנציגי הקבוצות את דפי הניקוד ולעדכן את לוח  ותפקיד - צוות מזכירות

 .בלה כל קבוצה בכל תחנהיבו יסוכם הניקוד שקובמקום בולט יוצב לוח ניקוד מרכזי 
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 מהלך הפעילות
 תפקיד אחראי תחנה

 .בסיום המשימהד וקינזכות אותה בועיל את הקבוצה בתחנה, לשפוט את פעילותה להפ
ביצוע המשימה בכל לפי מידת ייקבע בהתאם לשיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה והניקוד 
 ה.תחנ

 ה.רצוי לקבוע ניקוד נפרד לביצוע המשימה ולמורל הקבוצ
 דף ניקוד קבוצתי

 :מספר תחנה
 :שם הקבוצה

 :חניכים 'מס
 :משימה לעוד ניק

 :מורל לעניקוד 
 .על נציג מהקבוצה להעביר את דף הניקוד למזכירות המשחק ,בסיום הפעילות בכל תחנה

 .תחנותלמעבר בין הקבוצה שסיימה את המשימה לפני הזמן תמתין בתחנה עד להוראת 
 .שריקה לפי רוז אואחידות מלאה, לפי הודעה של כמתחנה לתחנה יתבצע ב הקבוצות מעבר
 ת.יסוכמו הנקודו ,יום הסבב בתחנותבס

 ר.שצברה את מספר הנקודות הגדול ביותניצחה הקבוצה 
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 גיגית מים
 .מומלץ לבצע את הפעילות סמוך לברז מים

 ציוד
  .גיגיות מים, קשיות או כפיות חד פעמיות, סרגל למדידה שתי

  משימה
 .להעביר מים מגיגית מלאה אל גיגית ריקה בעזרת הקשיות או הכפיות

  ניקוד
 .כגובה המים שנמדד בסרגל

 
  גולותגולף 
 ציוד

 .גולות וסרגלים או מקלות כמספר המתחרים
  משימה

 ת.לגלגל את הגולות מקו זינוק אחיד לגומה מרוחק
  ניקוד

 .כמספר הגולות שהוכנסו לגומה
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 מגדל אבנים
 ציוד 

  .צורות שונות, מטר למדידהבאבנים בגדלים שונים ו
  משימה
 .גל האבנים הגבוה ביותר ליצור את
  ניקוד

 .בהתאם לגובה גל האבנים
 

 מחבוא
 ציוד 

 .שולחן בגודל בינוני, מפה רחבת שוליים או סדין גדול
  משימה

 .בריהם יבצבצו החוצהישולחן בלי שאהתחת  סלהיכנעל כמה שיותר חניכים בקבוצה 
  ניקוד

 .משימהשולחן או בהתאם לזמן ביצוע ההכמספר החניכים שנכנסו תחת 
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 הטלת מטבע
 ציוד 

 .מטבעות ישנים בגדלים שונים, קערה קטנה, צלחת או כלי קיבול אחר
  משימה

 .לפחות מהקו יםלהטיל את המטבעות מקו מסומן לכלי המונח במרחק של שני מטר
  ניקוד

 .כמספר המטבעות שהוכנסו לכלי
 

 חדר הלבשה
  ציוד

 ם. כת שרוולים, כיסוי עינייוחולצה גדולה אר
  משימה
לכסות את עיני  . ישמלביש ומולבש תפקידים: כל זוג יקבע ,יתחלקו לזוגותהחניכים 
החולצה וכיסוי  ,את בן זוגו בחולצה. עם סיום המשימהלהלביש לביש מה. על המלביש
 .וכן הלאה ים בתורלבני הזוג הבאיעברו העיניים 
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  ניקוד
נקודות( או בהתאם לזמן  שתילכל זוג בהתאם למספר בני הזוג שהצליחו להלביש זה את זה )

 .ביצוע המשימה
 

 כדור סל
 ציוד 

 .מרכזועיגול גזור בש ריבוע קרטוןכדור, חישוק סל או 
  משימה

 .כל חניך זורק בתורו -להכניס את הכדור אל תוך החישוק או העיגול בזמן נתון 
  ניקוד
 .נקודות לכל קליעה( שתילמספר הקליעות )בהתאם 

 
 קשורים בחבל

  ציוד
 .חבלים כמספר חברי הקבוצה
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 משימה 
)ימין  בלבדביד אחת עזר ילקשור את כל חברי הקבוצה זה לזה. כל אחד מהחניכים רשאי לה

  .לצורך ביצוע המשימה או שמאל(
  ניקוד

 .ביצוע המשימהכמספר החניכים שהצליחו להיקשר או בהתאם לזמן 
 

 שליח על נעלי עקב
 ציוד 

 .זוג נעלי עקב
 משימה 

מקו הזינוק עד לקו מרוחק וחזרה ולהעביר את הנעליים  בנעלי עקב על כל חניך לרוץ בתורו
 א.לרץ הב
 ניקוד 

 .כמספר החניכים שהספיקו לרוץ או בהתאם לזמן ביצוע המשימה
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 גילוח בלונים
 ציוד 

  .גילוח, סכיני גילוח חד פעמייםבלונים גדולים, קצף 
  משימה

 .ב בעזרת סכין גילוחמנופח היטולגלח בלון גדול 
  ניקוד

 .נקודות לכל בלון( שתיכמספר הבלונים שגולחו ונשארו מנופחים )
 

 גדר מחושמלת
 ציוד 
. רצוי למתוח שלושה חבלים בגבהים שונים בכל מראש שטח מכל צדדיוגדר יש ל. חבלים
 .צד

 משימה 
 .שטח המגודר בלי לגעת בחבליםלהיכנס לעל כל חניכי הקבוצה 

 ניקוד 
 .פר חברי הקבוצה שהצליחו להיכנס לשטח או בהתאם לזמן ביצוע המשימהכמס
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 דלי מים
 ציוד 

. יש לשרטט עיגול על הרצפה ולהניח את הדלי חציו, חבל ומוט ארוך וחזק עד מיםדלי מלא 
 במרכזו.
 משימה 

 .כנס לעיגול ובלי לשפוך את המיםיעיגול בעזרת המוט והחבל בלי להמהלהוציא את הדלי 
  ניקוד

 .או בהתאם לזמן ביצוע המשימה ,נקודות לביצוע מוצלח עשר ,בהתאם לרמת הביצוע
 

 חציית נהר
 ציוד 

 .האחד מהשני יםבמרחק של שני מטרהנמצאים וים ושני ק לשרטטיש  .חמישה כיסאות
 משימה 

, בלי שרגלי החניכים בלבד בעזרת הכיסאות האחרלעבור מצד אחד של השטח המסומן לצידו 
 .קע. על כל הכיסאות להיות בתחילת המשחק ובסופו בצד שבו נמצאים החניכיםיגעו בקר
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  ניקוד
או בהתאם לזמן ביצוע  האחרשהצליחו לעבור מצד אחד של הנהר לצידו  החניכיםכמספר 
 .המשימה

 
 שרוך בגדים

 ציוד 
 .בגדי החניכים, מטר רץ

  משימה
 .צה בזמן נתוןליצור את חבל הבגדים הארוך ביותר מבגדי החניכים בקבו

  ניקוד
 .מ"ס עשרהנקודה על כל  –כאורך חבל הבגדים 
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 מסלול זחילה
 ציוד 

  .מעל הקרקע בערך מ"ס 50בגובה של  יש למתוח את הסדין. סדין גדול, חבלים
 משימה 

 .האחרלהעביר את כל חניכי הקבוצה בזחילה מצד אחד של הסדין לצידו 
  ניקוד

 .או בהתאם לזמן ביצוע המשימה כמספר החניכים שהצליחו לעבור
 

 איסוף גרגרי שעועית
 ציוד 

 .גרגרי השעועית יפוזרו בשטח. גרגרי שעועית לבנה יבשה, כלי איסוף
 משימה 

 .לאסוף כמה שיותר גרגרים
  ניקוד

  .כמספר הגרגרים שנאספו
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 פרדה
תים אין אנו יבשגרת חיינו, בדרך כלל אין אנו נוהגים להחמיא ולומר מילים טובות זה לזה. לע

תים מפני שאיננו מוצאים את הזמן יעושים זאת מחשש שהדברים יתפרשו כחנופה, ולע
הזדמנות פז לעשות זאת. כיוון שאין נוהגים לומר שבחו של אדם  יאהמתאים לכך. פרדה ה

לומר לכל אחד מילים טובות )רק מילים טובות!(, מחמאות מאפשרות בפניו, ההפעלות 
  .ות ולהיחשףוחיזוקים בלי להזדה

 מטרות
 קיום פרדה נאותה מחברי הקבוצה.

 אמירת מילה טובה זה לזה.

 ציוד
 .חניכיםכמספר ה  A3דפי

 .צבעים מסוגים שונים
 מהלך הפעילות

, יכתוב בו את שמו ויקשט A3חניכים ישבו במעגל על הרצפה. כל חניך יקבל דף בגודל ה
 אותו.
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  הדף ליושב לימינם. על פי סימן של המדריך, החניכים יעבירו את
 על כל חניך לכתוב או לצייר דבר מה נעים לחניך ששמו על הדף. 

 הדפים יעברו בין כל החניכים כך שכל חניך יכתוב לכל אחד מהחניכים האחרים.
המדריך ישאל: איך הרגשתם כשהייתם צריכים לכתוב לאחרים? איך הרגשתם כשראיתם 

 ?מה אחרים כתבו לכם? מה למדתם על עצמכם
 

 ידי שלום
  מטרה

 .בקבוצה חניכיםלהיפרד מן ה

 ציוד
 .שמיניות בריסטול בצבעים שונים

 מהלך הפעילות
 שלב א'
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קטע קצר מתוך  חניכיםבצע עם היהסבר קצר על מטרת המפגש )פרדה( ו ספקיהמדריך 
יד מתרוממת אומרת שלום  ,שירה של אריאלה סביר: "יושבים כולנו יחד היום ומביטים למרום

 ,רגע לפני שאומרים שלוםאמר שיהמדריך . )אפשר למצוא ביוטיוב( נחת בום בום בום"וצו
 מוזמן ליצור את כף ידו על גבי בריסטול. חניכיםכל אחד מה
את כף ידו. בו סמן יוכל אחד  ,בריסטול צבעוני )שמינית( חניכיםחלק לכל אחד מהיהמדריך 

: עין הלדוגמ ,לקראת הפרדה בו את רגשותיוצייר יב או וכתיוכף ידו שרטוט ר את וגזי חניךכל 
 ., לב של אהבה, געגוע ועודדומעת
 שלב ב' 
על גבי בריסטול משותף ולספר מה הוא הציור להניח את  חניכיםזמין כל אחד מהיהמדריך 

ניח את י חניכיםמה דכל אח בדרך זו,משיך. יא אחריו וובילדברים  תחבריש חניךצייר או כתב, 
 .זו לצד זו מונחות יהיו רו )ללא הדבקה( עד שכל כפות הידייםכף ידו בתושרטוט 
 שלב ג' 

 התמודדות עימה. על דרכים לשיחה קצרה על התגובות השונות לפרדה ואו  דיוןהמדריך ינהל 
 כגון:  ,המדריך יכול להעלות שאלות
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שר באיזו דרך אפ ,(חניכיםראינו שפרדה מעלה רגשות שונים )לציין חלק מהדברים שאמרו ה
להתמודד עם רגשות אלו? האם מישהו מכם רוצה לספר לנו על דרכים להתמודדות שעזרו 

 לו?
הם דברים ש, להביע פרוילהתייחס לדברים שחבריהם ציירו, כתבו או ס חניכיםלציע י המדריך
 אחר בקבוצה בעקבות מה שהוא צייר, כתב או סיפר. חניךלהגיד ל יםרוצ

 'שלב ד
 םהידייכפות  משרטוטיליצור יחדיו יצירת פרדה משותפת  חניכיםאת הזמין יהמדריך 

 ציור על המצע המשותף.וב
 שלב ה'
אחרי  יהסוכריייתן לכל חניך איחולים לעתיד או  שלמשפטים שבהם פתקים  יחלקהמדריך 

אפשר גם . ספר על משהו מתוק שמחכה לו אחרי הפרדה או למרות הפרדהאותו חניך יש
מכתב או לכתוב לחניכים  להכין במקום מפלסטלינה אפשרשמתנות ומתנות סמליות  לחלק
 ועוד.
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 מאחורי הגב
  מטרה

 .להיפרד מחברי הקבוצה באווירה נעימה

 ציוד

 ., סיכות תפירה או מדבקות, כלי כתיבהחניכיםדפי פוליו כמספר ה

 מהלך הפעילות
זה  ותבכיו בחדר וסתובביכל אחד מחברי הקבוצה. כל חברי הקבוצה דף לגב צמיד המדריך י

את הדף  יוריד חניךמילים טובות על הגב. בסיום המהלך, לאחר שכולם כתבו לכולם, כל לזה 
במה אתה  :קרא בקול. אפשר בסבבי -רצה לספר לכולם מה כתבו לו ימעל גבו. מי ששלו 

   ך?רוצה לשתף אותנו מתוך מה שכתבו ל
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 לקראת סיום
  מטרה

השונים שיכולים להתעורר בעת פרדה וסיום  את הרגשות חניכיםלהעלות למודעות ה
 פעילות.

 ציוד
 .לפחות חניכיםהיגדים )נספח( כמספר ה כרטיסי

 מהלך הפעילות
  שלב א'

 או יותר. חניכיםכמספר ה -יתלה בחדר את כרטיסי ההיגדים  מדריךה
  שלב ב'
 אחד שאליו ירצה להתייחס וישלים את המשפט.היגד ביבחר  חניךכל 

  שלב ג'
)מתנדבים( לקרוא את ההיגד שבחרו ואת השלמת המשפט  חניכים כמהיבקש מ מדריךה

 שלהם.
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 שאלות לדיון
 אילו רגשות כרוכים בפרדה?

 ?בעיניכםמה משמעות הפרדה 
 כיצד, לדעתכם, צריך להתכונן לפרדה?
 (וכו' הפרדה? )מתנות, צ'ופריםמה אפשר לעשות כדי להקל עליכם את 

 רשימת היגדים - נספח
 שריגשה אותי במיוחד...ובעבר חוויתי שפרדה 

 אני שמח שהקייטנה הסתיימה כי...
 אני עצוב שהקייטנה הסתיימה כי...

 הכי קשה לי עם סיום הקייטנה זה ש...
 הכי ריגש אותי בקייטנה...

 הכי טוב היה לי...
 בכלל לא איכפת לי ש...

 אילו יכולתי להתחיל מחדש את הקייטנה אז...
 מ...מאוד הגיד שאני מאוכזב לסיום, אני רוצה ל
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 רעיונות שלי
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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