
.כללימבטעליהםנעיףהבה,זהשבקובץהחליפייםהמשחקיםכלעלשעברבולאחר,עתה

ואפשר,נוספיםמשחקיםלהמציאניתן.החלופייםהמשחקיםכלאלושאין,לזכוררקכדאי
חליפייםמשחקים-מזהויותר.כאןשהוצגוהחליפייםלמשחקיםמעניינותגירסאותלבנות

.חליפייםמשחקיםשאיבםבמשחקים,החברתיתבקבוצהבפעולות,להשתמשאפשר.הכלאינם
חליפייםמשחקים.אחדלנושארקאלא,רביםלנושאיםמתאימיםשאינםבמשחקים-כלומר

:אחדיתרוןלהםאולם,חליתייםשאינםממשחקיםפחותטוביםאויותרטוביםאינם

הואאין:פעולהתכנוןבעתלמדריךעוזרזהודבר,שוניםלנושאיםבהםלהשתמשאפשר

להתאיםיכולהוא.עוסקהואשבוחדשנושאלכלמיוחדמשחקלמצואאולהמציאצריך

י .חליפייםלמשחקיםחוברתהקדשנוכךומשום.מתאיםחליפימשחקנושאלכל-

אחדמשחק:שובהלמטרהלשמשיכולהחליפייםהמשחקיםמןאחדשכל,לכךלבלשיםחשוב

יעילאחרמשחק.הפעולהבנושאחדשותעובדותהחניכיםאתללמדכדיבמיוחדטוב
לשיקולהחניכיםאתלעוררכדיטובשלישימשחק,כלשהיתופעהלהםלהמחישכדיבמיוחד

טובחמישי,עליוכללימבטולתתהנושאאתלסכםכדיטוברביעימשחק,בנושאדעת

בעזרתלהשיגשאפשרמה,כךמשום.הלאהוכן,בנושאמשוגה"ילנקידלבתשומתלהסבבבי
-"בינגו"במשחקלהשיגשאפשרמה,"בינגו"במשחקלהשיגאפשראי-תפקידיםמשחק

בעזרתלהשיגשאפשרומה,שכנועתחרותבעזרתאותפקידיםמשחקבעזרתלהשיגאפשראי
,זוובמחשבה.תצפיתבעזרתאוהתאמותחידוןבעזרתלהשיגאפשראי-שכנועתחרותן

שאפשר(היחידותלאאך)העיקריותובמטרות,שהיכרנוהחליפייםבמשחקיםנתבובןהבה

:מהםאחדכלבעזרתלהשיג

לשמשהמשחקיכולמטרותלאילועמודהמשחקשם

.פתיחהכמשחק,המשחקבנושאענייןלעורר-המשחקיםכל
אוירה)המשחקנושאשלמתאימהאוירהליצור-=

(פוריםבנושאמשחקבעזרת,למשלפורים-חגשל

:כרטיסיםמשחקי

-7:בינגו

,בבושאמביכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-8ידעהמפעילבינגו

.סיכוםאופתיחהכמשחקבעיקר
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לשמשהמשוקיכולמטרותלאילועמודהמשוקשם

,הנושאעםהחניכיםשלההיכרותאתלהעמיק-נוידעאיסוףשלבינגו

.ידעלהםולהוסיף
שיקולהמפעילבינגו
ולפתח,בנושאהחניכיםשלההבנהאתלהעמיק-15דעת

.זהבנושאניתוחכושרבהם

21:דומינו

,בנושאלחניכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-21ידעהמפעילדומינו
.סיכוםאופתיחהכמשחקבעיקר

,הנושאעםהחניכיםשלההיכרותאתלהעמיק-24ידעאיסוףשלדומינו
.ידעלהםולהוסיף

ולפתח,בנושאהחניכיםשלההבנהאתלהעמיק-26דעתשיקולשלדומינו

.זהבנושאניתוחכושרבהם

30:סוחרים

בנושאלחביכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-המפעיליםסוחפים
.סיכוםאופתיחאכמשחקבעיקר30ידע

,בנושאהחניכיםשלההבנהאתלהעמיק-32ניתוחהדורשסוחרים

.זהבנושאניתוחכושרבהםולפתח
או,דעותיהםאתלהביעהחניכיםאחלעורר-35דיעההבעתשלסותרים

.בנושאדיעהלעצמםלבחור

39:משימהמשחקי

.בנושאידעלהוסיף-41נעלם-חידת

,ידע:במשחקהמופיעותהמשימותפיעל-4גמשימותתחרות
.ועודנושאפתיחתאוסיכום,עביין.הבנה

,ידע:במשחקהמופיעותהמשימותפיעל-49תחנותתחרות
:במיוחדאבל,עניין,הבנה

.שוניםמהיבטיםנושאלסכם-
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לשמשהמשחקיכולמטרותלאילועמודהמשחקשם

,ידע:במשחקהמופיעותהמשימותפיעל-53משימותמסיבת
:במיוחדאבל,עניין,הבנה

.שוניםמהיבטיםנושאלפכם-

.חדשנושאלהכיר-56תצפית
נושאכלפיעמדהלנקוטהחניכיםאתלעורר-

.מסויים
לתופעותהחניכיםשלליבםתשומתאתלהסב-

.שונות
לתופעותהחניכםשלליבםתשומתאתלהסב-.60.אילועעלתצפית
.שונותחברתיותמבויים

דרכי,אמונות,השקפות,דיעותולהכירלברר-62,משאל
.אדםבנישלחיים

67:לותמשחקי

בנושאלחניכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-69הטבלהמשחק

.פתיחהאוסיכוםכפעולתבעיקר,המשחק
המשחקיבנושאהחביכיםשלהבנתםאתלהעמיק-

.זהבנושאדעתשיקולבהםולפתח

:במשחקהמופיעותהמשימותפיעל77מסלולים

.המשחקבנושאההבנהאתלהעמיק-
בנושאלחניכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-

.פתיחהאוסיכוםכפעולתבעיקר,המשחק
.המשחקבושאעלללמד-

84:שכנועמשחקי

שוניםושיקרליםנימוקים,דיעותלהכיר-86שכנועתחרות

להפעיללחניךלאפשרכדי,המשחקבבושא

.יותרמעמיקדעתשיקול
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לשמשהמשחקיכולמטרותלאילועמודהמשחקשם

92:חידונים

ידעלהםולהוסיף,חדשנושאלחניכיםלהכיר-94התאמותחידון

.זהבנושא
,בבושאלחביכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-

.סיכוםאופתיחהכמשחקבעיקר

,בנושאלחביכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-98שליפהחידון

.סיכוםאופתיחהכמשחקבעיקר
.בנושאידעמעטלהוסיף-

להםולהוסיף,חדשנושאלחניכיםלהכיר-102החלפותתידוו

.זהבנושאידע

,בנושאלחביכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-108בחירהחידון

.סיכוםאופתיחהכמשחקבעיקר
.בנושאידעמעטלהוסיף-

,בנושאלחניכיםשישהידעאתולהעלותלסכם-111בורשטשניצל

.סיכוםאופתיחהכמשחקבעיקר
.בנושאידעמעטלהוסיף-

להםולהוסיף,חדשנושאלחניכיםלהכיר-115דפדוףחידון

.זהבבושאידע

מש

119:דשהי"

לתופעותהחביכיםשלליבםתשומתאתלהפנות-121תפקידיםמשחק

.שרנות
.מסוייםבושאלהמחיש-

כללייםומושגיםרעיונותכיצדלהמחיש-125אותיזהה

.למעשההלכהביטוילידיבאים,מוחשייםולא
החניכיםשלליבםתשומתאתלהפנות-

.שונותלתופעות
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ומעוניינים,פעולהלתכנןניגשיםאנוכאשר,לכן.אחרותלמטרותמתאיםמשחקכל,כןאם

אין.להשיגרוציםאנושאותההמטרהאתלעצמנולהגדירעלינו-חליפיבמשחקלהשתמש

-לפירוט).המדריך,למטרתךלהתאיםעליו,הפעולהלנושאיתאיםחלופישמשחקמספיקזה

.זאתנתרגלהבה.(זוחוברתבסדרת,"לפעולהממטרה"חוברתראה

שונותישובצורות:1-זתרגיל

העומדוהשונותלאפשרויותיותרמודעיםשנהיהכדי,שונותחייםדרכישנכירחשוב

לעסוקחשובכךמשום.האדםבניעלהשקפותינואתלהעשירכדי-בןובמו,בפנינו

שלהיכרותםאתולהעמיק,שונותחייםבדרכי,ופעםפעםמדי,בקבוצהבפעולות

מקצועות,שוניםמנהגיםלהםלהכיר:אדםבניחייםשבהןשונותדרכים.עםהחניכים

ובין,שוניםיוםסדרי,שונותאמונות,שונותחברתיותיחסיםמערכות,שונים

,גדולהבעיר,במושב,בקיבוץהחייםאת:שונותיישובבצורותהחייםאת-השאר
.פיתוחבעיירת,קטנהבעיר

להיכרותםלהוסיףשמטרתם,שהיכרנוהמשחקיםמתוךמשחקיםסידרתאומשחקתכנן

.מהן

:תשובה

התאמותבחידוןלהשתמשאפשר-שוניםמסוגיםישובצורותעלשונותעובדותלהכירכדי
משחקיםשהם(102עמוד)החלפותבחידוןאו,(115עמוד)דפדוףבחידון,(94עמוד)

:כגוןשאלותלהופיעיכולותאלובחידונים.עובדותבעזרתםללמדשאפשר

?ממוצעבקיבוץישחבריםנמה-

?בקיבוץלחברותאדםמתקבלאיך-

?במושביםהתוצרתאתמשווקיםאיך-

ותוך,הללולשאלותהתשובותאתהחניכיםמחפשים,הללו.החידוניםבשלושת.הלאהוכן

כךעלמסתמכיםשהיכרכוהחידוניםיתר).הנושאעלחשובותעובדותלומדיםהםכךכדי

אינןעובדות,אבל.(למטרתנומתאימיםהםאיךולכןהנושאאתכגרמכיריםשהחניכיס

ידיעללעשותאפשרזאת.אנשיםעםולדבר,לראותיש-באמתלהכירכדי.בהיכרותהכל
.במושבבקיבוץ,בעירסיורבמהלךייעשואשר,(62'עמ)ומשאלים(53עמי)תצפיות



-134-

ליבםתשומתאתשיפנו,תצפית-דפיבעזרתהחניכיםיערכוהתצפיתאת.פיתוחבעיירת

יערכוהמשאלאתגם.צופיםהםשבההיישובלצורתוהמיוחדותהמעניינותלנקודות

להתענייןשכדאימעניינותנקודותרשומותיהיושבהם,משאל-דפיבעזרתהחניכים

.ועודתרבותאירועי,פעולהשיתוף,חברתייםמפגשים,התושביםשליוםסדר:בהן
החייםמןכלליתיתרשמוהם-התושביםעםוישוחחויצפוהחניכיםשבו,כזהבסיור

אתלסכםיש-המשאלועלהתצפיתעלבפרקיםשראינונפי.שוניםמסוגיםבישובים

כללימבטהחניכיםיקבלו,כזהבסיכום.אחרתבצורהאובהצגה,בתערוכה,הפעילות

.ביניהםההבדליםועלהשוניםהישוביםסוגיעל
?השוניםהישוביםסוגישלוהחסרונותהיתרונותאתלחניכיםנכירוכיצד

ובדפיהתצפית-בדפי,ולמשאללתצפיתהנקודותאחת:הסיורכדיתוךלעשותאפשרזאת

החניכים,הסיורכדיתוך,כך."היישובצורתשלוחסרונותיתרונות":תתוה,המשאל

מסקנותיהםואתחסרונותיוואתהישועיתרונותאת,בשיחהאובהתבוננות,לגלותינסו

.הסיכוםבתערוכתלהציגהחניכיםיכולים

תחרותמשחקלהוסיףאפשר,וחסרונותיתרונותשלזובנקודהיותרלהעמיקרוציםאם

:למשלכמו,שאלותיקריאהמדריך.אחתישובצורתייצגצוותכל;(86עמוד)ושכנוע

?יותרטובהישובצורתאיזו,חברתיתמבחינה-

?יותרטובהישובצורתאיזו,תרבותיתמבחינה-

?יותרטובהישובצורתאיזו,כלכליתמבחיבה-

?יותרטובהישובצורתאיזו,משפחהחיישלמבחינה-

היישובשצורת,שופטיםצוותלשכנע,בתורו,צוותכלינסה,שאלהכללאחר.וכוי

אחתנקודהיעניקשופטיםצוות.בהדנהשהשאלההבחינהמןיותרטובהמייצגשהוא

צורותונגדבעדשוניםטיעוניםיכירוהחניכים,זובצורה.יותרהמשכנעלצוות

.זהמולזה,שלהםוהחסרונותהיתרונותאתוישוו,שונותיישוב

ה

אי
י4,
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קבוצות:2-זתרגיל

קבוצת,הנוערבביתחברתיתקבוצה:שוניםמסוגיםלקבוצותמתקבציםאדםבני
,בצבאכתה.ספרבביתכתה,לאוטובוסבתורהממתיניםאנשיםקבוצת,כדורגל

,שוביםמאפייניםישכזוקבוצהלכל.ועודשכונהועד,בקולנועצופיםקהל

פעמיות-חדהןהקבוצותמןחלק,למשל.מאחרותושונים,הקבוצותמןלחלקהדומים

.(למשל,ספרביתכתת)יותרארוךלטווחקבוצותוחלקן(למשל,קולנועצופיקהל)
וחבריהן,(למשל,ספרבביתכתה)זהאתזהמכיריםהקבוצותמןחלקשלחבריהן

הקבוצותמןחלק.למשלל-לאוטובוסתור)זהאתזהמכיריםאינםאחרותקבוצותשל

הקבוצותמןאחרחלקשלחבריהןואילומשותפתקבוצתיתמטרהלהשיגכדיהתקבצו

עמוקמגעישהקבוצותמןבחלק;מהםאחדכלשל,אישיתפרטיתמטרהבגללהתקבצו

.הלאהוכן;בלבדשטחיהמגע-מהןובחלק,חבריהןביןיותר

להוסיףכדי,ואחרותכאלוחברתיותלתופעותהחניכיםשלהלבתשומתאתלהפנותרצוי
אתראייתםאתתעשירזוהבנה.בחברהסביבםבמתרחשולהתבובןלנתחליכולתם

הפשחקיםמתוך,משחקיםאומשחקתכנן.בחברהלפעולליכולתםותוסיף,העולס

שלהשוניםלמאפייניםהחניכיםשלליבםnxilwnאתלהפנרתמטרתואשר,שהיכרכו

.ביניהןולשונהולדומה,שונותקבוצות

:תשובה

דומינו,(7עמוד)בינגו:הכרטיסיםלשחקיהםוהשוואהלניתוחהמתאימיםמשחקים
כרטיסואתלהתאיםהחניכיםיצטרכו,אלובמשחקים.(30עמוד)וסוחרים(21עמוד)

עלהמתוארתלקבוצהיתאים-האחדהכרטיסעלהרשוםשהמאפייןכך,לזהזההמשחק

מתקבציםזוקבוצהחברי"-ל'ספיביתמוריקבוצת"יתאימוהם-למשל.השניהכרטיס
."הדומהמקצועםבגלל



ועל,קבוצהשלתיאורבינגו-טבלתכלבראשיופיע,בינגומשחקלהעבירנבחראם,למשל

:לדוגמא.קבוצותשלמאפייניםיופיעו,הבינגו-כרטיס

במעליתהנמצאיםאנשיםקבוצתזולקבוצה
מנהיגותיש

זוקבוצה

קבוצהלחברי
--נוסדה

קבוצהחברימקצועיותהתנהגות lafiJnl41---------נפגטיםזן
קבועבאופןמשותפים

קורא-לומתאיםשהכרטיסהחושבטבלהבעלוכל,אחדאחדהפתקיםאתמקריאהמדריך

אלא,הכרטיסאתמקבל-ראשוןשקוראמי.שלובטבלההרשומההקבוצהשםאתבקול

החניכיםמנתחיםכך.מתאיםאינושהכרטיס,הצבעהידיעל,החניכיםהחליטוכןאם

.והשונההדומהביןומבחינים,שונותקבוצותשלהמאפייניםאת

מופיעשבואחדכרטיסלאסוףחביךכלעל.סוחריםמשחקיגםלערוךאפשר,דומהבצורה

:למשל.זוקבוצהשלמאפייניההמתאריםכרטיסיםושלושה,קבוצהשלתיאור

זוקבוצה
-------------לאוסדהנ

----------ההצטרפותמיוזמתם
חוגקבוצהזוהיזולקבוצהשלהבלעדית

קרמיקההנפגשתנעשיתהקבוצהחברי -------------
בביתקבועבאופןבאופן

נוערחופשי

שלתיאוריופיעדומינוכרטיסכלשלהאחדחציועל.דומינומשהקגםלערוךואפשר

בתורויניח(צוותאו)חניךכל.קבוצהשלמאפייןיתואר-האחרחציוועל,קבוצה

יתאים,אחדבכרטיסהמופיעשהמאפיין.כך,השולחןעלכברשהונחכרטיסליד,כרטיס

:למשל.השכןבכרטיסהמופיעהלקבוצה

ח --

--------------------------

-

------------

---

-------

------

--------------- ילדיםהפעילותועדקבוצהחבריחברי
חבריחוליםחברי ביתמנסיםזותזמורת

קבוצהבחדרקבוצהבמגרשזובקבוצה
זובביתזומשחקיםנקבעתאינהלפעמיםלהגיע _________

תלוייםחוליםאינםפיעללהחלטות
תלרשמייםחוקיםמשותפות

~

בזהזהיים

בזהזה.---------------------------------- --------

--
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~"1
ותון,שונותקבוצותשלמאפייניהןאתלנתחהחניכיםנדרשים,הללוהמשחקיםשלושתבכל

להתבונןלומדים-ובעיקר.ביניהןולשונהלדומה,שונותלקבוצותלבשמיםהםכךכדי
.שוניםמסוגיםקבוצותעליותררבלעומק

,כזכור.במקומואו,הכרטיסיםלמשחקבנוסף,(56עמוד)בתצפיתלהשתמשאפשרגם

;בקבוצותלהתבונןמהםולבקש,הכוונהכלללאהחניכיםאתלשלוחתועלתכלאיך

,כךמשום.רואיםשהםאתלנתחוכיצד,להתבונןמהעלידעולאהם,כזובצורהכי
:למשל.לתצפיתנקודותובהם,תצפיתדפילהםלתתיש

תכונותומצאו,בהןצפו.אנשיםשלשונותקבוצותלגלותונסו,בשכונההסתובבו

:למשל.אותןהמאפיינותשונות

לבדופועלאחדכל/הקבוצהחבריביןתחרות/הקבוצהחבריביןפעולהשיתוף-

.זהאתזהמכיריםהםאין/זהאתזהמכיריםהקבוצהחברי-
.כאלוחוקיםאין/בקבוצהלפעילותוקבועיםמוגדריםחוקיםיש-
אחדכל/מנהיגאו.מנהלפיעל/הרובדעתפיעלנקבעתבקבוצההפעילות-

.עצמודעתפיעלפועל
.ביביהםשטחימגעיש/הקבוצהחבריביןרבמגעיש-

.'וכו

.שונותקבוצותשלהמאפייניםאחלנתחהחניכיםתלמדהתצפית
הפעילויותששתימפני.לתצפיתלצאתוגם,כרטיסיםבמשחקלשחקהואביותרהטוב

,הקבוצותתופעותשלמופשטבביתוחעוסקיםהכרטיסיםמשחקי:זואתזומשלימות

שבהלצורההחניכיםשלליבםתשומתאתומפנה,התופעהאתממחישההתצפיתואילו

,הכרטיסיםבמשחקלהתחילאפשר,כךמשום.למעשההלכה,השוניםהמאפייניםמתבטאים

,יבינושהחביכיםכיוון,התצפיתבדףצורךעודיהיהלא,כך.לתצפיתהקדמהשישמש
.רואיםשהםאתלבתחוכיצד,לצפותלהםכדאימהעל,הכרטיסיםמשחקמתוך

-----------------------------------------



"3

ליופיים,שבסביבתווהצורותהצבעיםלהרכבילבהשם,מפותחאסתטיחושבעלאדם

עלהסתגלותו-עיניוממראהלהתרשםוהמסוגל,ואנשיםחפציםשללכיעורםאו

,לצבעים,לצורותרגיששאינואדםשלהסתכלותומאשר,יותרועמוקהעשירההעולם

יתרונותישמפותחאסתטיחושבעללאדם.בסביבתוהנמצאים,שלהםולהרכבים

יודעהוא,משרדואת,חנותואת,ביתואתנאהבצורהלסדרכיצדיודעהוא:נוספים

,חשובהתכונההואאסתטיחוש,כןאם.'וכויותרנאהתהיהשהופעתוכךלהתלבש

.אותהלפתחשכדאי

?כיצד,אולם

הדרכיםאחת

~

,בסביבתםלהתבונןהחניכיםאתלהרגילהיאאסתטיחוששללפיתוחותרום

לצורתםבאדישות)להתבונןרגיליםשהםכפילא-ובנופים,באנשים,בחפצים

,ליופי,והצבעיםהצורותלהרכבי,לצבעים,לצורותלבתשומתמתוךאלא,(החיצונית

לאסתטי,הדבריםשלהחיצוניתלצורה,עינייםלמראהפתוחיםלהיות;לכיעור

.שבסביבתם

לבתשומתתוךלהתבונןהחביכיםאתלהרגיל;הזוהרחבהלמטרהניגשיםכיצדאולם

?סביבםשבדבריםלאסתטי

.בגדים:וצנועאחדהתבובנותבתחוםנתחיל."תפסתלא-מרובהתפסת"פיעלבבהג

להתבונןהחניכיםאתלעודדשמטרתם,שהיכרנוהמשחקיםמתוך,משחקיםאומשחקתכנן

:שבהםלאסתטילבתשומתתוךאלא,הגוףלכיסויבדיםסתםכעללא,בגדיםעל

להתאמתם,לסגנונם,יוצריםשהםולרושםלאוירה,לגזרותיהם,לצורותיהם,לצבעיהם

וכויאותםהלובשלאדםלהתאמתם,לזהזה

:תשובה

להםלתתהיא,בבגדיםהאסתטיהצדאללהתבובןהחניכים.אתלעודדביותרהטובההצורה

ליבםתשומתאתהחניכיםיפבו,המשימותממשחקיאחדבעזרת.בהתבוננותלהתנסות

ציוריקבלוהם,למשל.וכלילאלואלובגדיםשללהתאמתם,לגיזרות,לצורות,לצבעים

חולצהולעצבלתכנןעליהםויהיה,מכנסייםזוגשל
,

חליפהלתכנןיצטרבוהם;מתאימה

בעיתונילמצואיצטרכוהם;וקלילותעדינותשלרושם-למשל.מסוייםרושםשתיצור

;ראשוכובדרצינותשלאוירה,אותההלובשתלאשהשתקנהחליפה,ובירחוניםאופנה

,(למתנותעטיפהבניירותלהשתמשלאפשרמסוייהםצבעוניתדוגמאעםניירגליוןיקבלוהם
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הם.טובבטעםעשוייה,לגברמעילשלגזרהשתיווצר,כךאותולגזורעליהםויהיה

ברחובבהםשילךשאדם,כךאותםלצבועעליהםויהיה,וחולצהמכנסייםשלשרטוטיקבלו

שאת,לחליפהמתאימהעניבהלעצביצטרכוהם;האפשרככלגדולהלבתשומתיסב-

.הלאהוכן,יקבלוהםשלההציור
שופטיםצוות.הסבריםבלווית,שלוהתוצראתצוותכליציג,משימהביצועלאחר

.המשימהאתהצוותמילאשבהלרמהבהתאם,נקודותיעניק

והצגתובירחוניםאופנהבעיתוניחיפוש,התאמה,עיצוב,תכנוןכדיתוך,זובצורה

כאלומשימות,אומנם.שבבגדיםלאסתטיהחניכיםשלהלבתשומתתופנה-הסופיהתוצר

מטרתזוואיןמורכבנושאהואעיצובשהרי,בגדיםלעצבכיצדהחניכיםאתילמדולא

להתאמת,לגזרות,לצורות,לצבעיםלבלשיםהחניכיםאתלעודדהיאהמשחקמטרו.המשהק

.הללוהמשימותבמילויתושגזוומטרה,וכדומהבגדיםשיוצריםולאוירהלרושם,בגדים

וכל,לצוותיםמחולקיםהחניכיםשבהםמשחקיםהםלמטרתנוהמתאימיםהמשחקים,כןאם

משחק:הןלפנינוהעומדותהאפשרויות.התאמה,תכנון,עיצובמשימתמקבלצוות

(44עמוד),(53עמוד),(49עמוד)תחנות-תחרות
"

תחנהבכלומבצע,התחנותבין

,באולםמכונסיםהצוותיםכלשבו,(44עמוד)משימות-מסיבתמשחקאו;אחרתמשימה
ובעונהבעתאותהמבצעיםהצוותיםוכל,המשימהאתכולםלאזניומסבירמקריאהמדריך

,השופטיםולעיניהצוותיםיתרלעינישלוהתוצראתצוותכלמציג,כךאחר.אחת

פניעליתרוןישזהלמשחק.הבאהלמשימהועוברים,ניקודלצוותיםנותניםהשופטים

מקבליםכך.האחריםהצוותיםשלמעשיהםאתרואהצוותשכלכיוון.תחנות-תחרותמשחק

.המשימהלפיתרוןואחרותאפשריותדרכיםובלמדיםבוספיםרעיובות

היות,למטרתנומתאיםאינו,(44עמוד)משימות-תחרותשהמשחק,לכךלבלשיםראוי

רוציםאנו,ואילו;ראשוןהמשימהאתיסייםמביניהםמיהצוותיםמתחריםזהובמשחק

אנו.ביותרהרבהבמהירותולאהאפשרככלטובמשימתםאתלסייםישתדלושהצוותים

במשחקיזאתלעשותאפשר.זמןלחץבלי,ולתכנוןלחשיבהמספקתשהותלהםלתתרוצים

.משימותובמסיבתתחביב-תחרות

סיכוםתרגילי:4-זתרגיל

:הבאותמהמטרותאחתלכל,שהיכרנוהמשחקיםמתוך,משחקיםאומשחקבנה

הכנהכפעולת,גראתהשבובישובהעצמאותבמלחמתשאירעעלהחניכיםאתללמד

.העצמאותיוםלקראת
,רדיו,טלויזיה-התקשורתכלישללהשפעתםהחניכיםשלליבםתשומתאתלהפנות

.בחברתנוהאדםשלוהתנהגותודעותיועל-עיתונות

------------------------------------------------------------
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העדר,ברחובותפסולת)תברואתייםלמפגעיםהחניכיםשלמודעותםאתלעורר.3

.סילוקםולחשיבות,('וכואשפהלפחימתקנים

חלקיהםשלאו,בתיםשלשוניםלסגנונותהחביכיםשלליבםתשומתאתלהפנות.4

אתלפתחהנסיוןמןכחלק,זאת.('וכומרפסות,גגות,משקופים,חלונות)

.החניכיםשלהאסתטיהחוש

כחלק,('וכוצור,בזלת,גיראבן)וסלעיםאבניםסוגיעלהחניכיםאתללמד.5

אותםלעודדוכדיומגורניםשוניםהתעניינותתחומילהםלהכירמהנסיון

.אופקיהםאתלהרחיב

.בחברתנוהקשישיםשלולצרכיהםלקשייהםהחניכיםשלמודעותםלעוררקאת.6

.חנוכהחגשלאוירהליצור.7

שוניםומוסדותאירגוניםביןלהבדליםהחניכיםשלליבםתשומתאתלהפנות.8

נוערבביתחברתיתקבוצה,חוליםבית,ספרבית,קרקס,תזמורת,בנק,דואר)

האם;דרגותשישאו,שוויםכולםהאם)והדומיםהשוניםלמאפיינים,('וכו

דורשמקצועםהאם;שונהאודומהמקצועבעליהםהמוסדאוהאירגוןחברי

,המוסדאוהאירגוןחבריביןתחרותישהאם;לאאו,ארוכהמקצועיתהכשרה

?וסיפוקהנאהלשם-בפעילות,האירגוןאוהמוסדחברימשתתפיםמדוע;שאיןאו

לאירגוןאולמוסדישהאם?ברירהמחוסר?כסףלהרוויחכדי?צדקהלמטרות

להבנהלהוסיףמנסיוננוכחלק,נעשהזאת.(הלאהוכן?לושאיןאו,לקוחות

.נמצאיםאנושבההחברהבנושאהחניכיםשלהניתוחוליכולת

:אקטואלייםבנושאיםחשוביםמושגיםמספרשלמשמעותםאתהחניכיםאתללמד.9

להוסיףכדי,וכוזהביטחוןמועצת,ם"או,אופוזיציה,קואליציה,דמוקרטיה

.בנושאיותרמעמיקותלפעולותוכהכנהובעולםבארץהמתרחשאתלהבבתם

היהודיתהדתביןהיחסיםבבעייתדעתשיקוללהפעילהחניכיםאתלעורר.10

,ולכאןלכאןהשוניםהשיקוליםואתהבנתםאתלהעמיקכדג,למדינהומוסדותיה

.זהמסוגבנושאיםעצמאיתדיעהלנקוטאותםולעודד

ידיעותיהםאתולהרחיבלהעמיקכדי,ובעולםבארץבמתרחשענייןבחניכיםלעורר.11

.אקטואלייםבענייניםוהבנתם
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דעותיועלזהמשפיעיםשבהןהשונותלצורותהחניכיםשלליבםתשומתאתלהפנות.12

יוכלוהם-זולתופעהיותרמודעיםיהיושאםכיוון-זהשלוהתנהגותו

.אחריםאחריפחותשיגררולהניחוסביריותרעצמאייםלהיות

צוותבהוצאת"פתוחדףקובץ"בחוברתלמצואאפשרנוספיםחליפייםמשחקים:ולבסוף

.הנועראגף,והתרבותהחינוךמשרד,תכנים

.לעבודה-כךאם?חליפייםבמשחקיםלהשתמשכיצדהבנוהאם,ובכן

,הגיגי


