
כרטיסיםנזנסחקי:אפרק

משפטיםאושמות,מושגיםכתוביםעליהםאשרבכרטיסיםהחניכיםמשחקים,אלובמשחקים

.לטבלאותאותםלהתאיםאו,לזהזההכרטיסיםאתלהתאיםמנסיםהחניכים.מסוייםבנושא
דעת-שיקולמפעילים,מנתחים,נוסףידעצוברים,שברשותםבידעמשתמשיםהםכךכדיתוך
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ביבבו

הבינגובמשחקיעיקריותקבוצותשלושקיימות

בנושאשלהם.בידעמשתמשיםהחניכים,המשחקבמהלר:ידעהמפעיליםבינגומשחקי.1

רצוי-נוספיםהבנהאוידעלחניכיםמקניםשאינםכמעטכאלושמשחקיםכיווך.המשחק

.נושאלסכםאולפתוחכדיאו,מסוייםבנושאענייןלעוררכדיבהםלהשתמש

:שוניםידעבמקורותנעזריםהחניכים,משחקכדיתוך:ידעאיסוףשלבינגומשחקי.2

להשתמשאפשר.במשחקלפתרונותלהגיעכדי-'וכומפות,ושביםעוברים,חוברות

להםולהוסיף,שוניםנושאיםעםהחניכיםשלההיכרותאתלהעמיקכדיאלובמשחקים

.ידע

.דעת-שיקולאלאידעידרושלאזהמסוגלמשחקים:דעתשיקולהמפעיליםבינגומשחקי.3
ודנים,השונהואתהמשותףאתמגלים,מנתחים,דעתםשיקולאתמפעיליםהחניכים
בנושאיםהחניכיםשלההבנהאתלהעמיקכדיאלובמשחקיםלהשתמשניתן.המשחקבנושא

.ניתוחכושרבהםולפתח,שונים
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ידעהמפעיליםבינגומשחקי.1

צמחיםבינגו

הנושאאתלסכםרוצההמדריך.הצמחיםבנושא,פעולותמספרבמשך,עסקווחניכיומדריר

בינגו-היאהאפשרויותאחת.היכרותערכושאיתם,הצמחיםעלכללימבטלחניכיםולתת

.צמחים
.החניכיםשהכירוהצמחיםעלכלליבמבט,הצומחנושאאתלסכם,היאהמשחקמטרת

:הכנה

ובראש,משבצותששמסומנותטבלהכלעל.החניכיםכמספרמספרן-בינגוטבלאות.א

:הקודמותהפעילויותבמהלךהכירואומכיריםשהחניכים,צמחשםמופיעטבלהכל

החסידהמקור/גפן/סביון/אקליפטוס/ברוש/חרוב/כלנית/רקפת

.וכוישקדיה

--------------------------:לדוגמא
;ס

;ע"

שףן4יי/

*
כלעל.בינגוטבלתשלכמשבצתגודלוכרטיסכל,כרטיסיםכשלושים-בינגוכרטיסי.ב

פריבעל/קוציםבעל/עץ/אדוםפרחבעל:צמחשלאחדמאפייןיופיעכרטיס

בצלבעל/במדברגדל/חוםפריבעל/ורודפרחבעל/ברצמח/לאכילההניתן

צומח/עגולפריבעל/מחטעליבעל/המיניםמשבעת/באביבפורח/פקעתאו

.ועודפרחיםללאצמח/ורחובותכבישיםלצידיאותושנוטעיםעץ/בחורשבארצנו

הכרטיס-למשל)טבלאותלשתילפחותלהתאיםיכולבינגוכרטיסשכל,לכךלבשים

הןמתאים"ורודפרחבעל"
לטבלה_

כדי,זאת,("החסידהמקור"לטבלהוהן"רקפת"
.הכרטיסיםלהשגתהחניכיםביןתחרותשתהיה
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:המשחקמהלך_

לכלאחתטבלהלחלקאפשר-גדולהחניכיםמספראם)אחתבינגוטבלתחניךלכללחלקיש

.הראשוןבכרטיסהכתובאתבקולוהקרא,הבינגוכרטיסיערימתאתקח.(חניכיםשני
מקבל,הטבלהשבראשהצמחבשםרםבקולקורא-שלולטבלהמתאיםשהכרטיסהחושבחניך

:"החורףבסוףפורח":הכרטיסאתמקריאאתה,למשל.חטבלהעלאותוומניאהכרטיסאת

.הכרטיסאתולקבל,"שקדיה"בקוללקרואיכול,"שקדיה"כתובשבראשההטבלהבעלהחניך
את,אבל,החורףבסוףפורח,למשל,סביוןגםשכן,אחתמטבלהליותרמתאיםהכרטיס

ומוכניםדרוכיםלהיותהחניכיםעל,שכךכיוון.ראשוןבקולשקראהמשתתףרקמקבלהכרטיס

-שלולטבלהמתאיםשאינו,כרטיסדרשמשתתףאם.האפשרככלמהר,שלהםהצמחבשםלקרוא

בלי,כךסתםמלקרואהמשתתפיםאתלהרתיעכדי,לכךבנוסף.הכרטיסאתיקבללאהוא

משתתף-היאאחרתאפשרות.נוסףכרטיס(כעונש)למדריךלהחזירעליויהיה,מחשבה

לפדותוועליו,('וכושעון,סנדל,בגד)"משכון"יתן-לומתאיםשאינו,כרטיסשדרש

הכרטיסאתהקרא,מכןלאחר.עליושתוטלמשעשעתמשימהביצועידיעל,המשחקום"לאחר

אתלמלאיסייםהמשתתפיםשאחדעד,או,שבידיךהכרטיסיםשיסתיימועד-,הלאהוכך,הבא

זהאו,המשחקתוםעם,ביותרהגדולהכרטיסיםמספרבעלהמשתתףמנצח.שבידוהטבלה

.מנצחיםוללאתחרותיבלתיבאופןלשחקגםאפשר,אולם.שלוהטבלהאתלמלאראשוןשסיים
ההיכרותעלכללימבטלהםונותן,החניכיםלפניהצמחיםנושאאתהמדריךמסכם,זובצורה

שלבמקריםלעייןחוברתאוספרלפעולהלהבגא.כדאי.הקודמותבפעולותאיתושערכו

.דיעותחילוקי

גםהבינגובמשחקלהשתמשאפשר,אבל.צמחיםשלבנושאעוסק,למעלההמתוארהבינגומשחק

:למשל.אחריםלנושאים

בחניכיולפתחכדי,ישראלבמדינתשוניםפוליטייםבנושאיםחניכיועםלדוןרוצהמדריך

אחרייגררוולא,עצמאיתדיעהלעצמםשיגבשווכדי,שכאלהבנושאיםוהבנהניתוחכושר

לא,קלילבמשחקלפתוחהמדריךרוצה,ובדיוניםבניתוחשיתחיללפני,אבל.אחרים

עמדותיהןעל,בארץהשונותהמפלגותעללחניכיםשישהידעאתירכזאשר,מידימעמיק

משחקהכיןהואזולמטרה.זהבנושאהחשוביםהפרטיםאתששכחולאלוויזכיר,הפוליטיות

אלולזהותנסה.המדריךשהכיןהבינגווטבלאותמכרטיסיםחלקשלרשימהלפניך.בינגו

משחקובנה,הטבלאותהןואלו,הכרטיסיםהם
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עדתיתהפלייהנגד/המערך/"עכשיושלום"תנועתבעד/ל"לצהבנותגיוסנגד

מתיםלניתוחימתנגדת/בשבתעל-אלטיסותלהשגחתמתנגדת/ישראלאגודת

החזרתנגדהיתה/בגדהיהודייםישוביםבהקמתתומכת/י"של/ח"רק/ל"מפד

דתיתמפלגה/ישראללמדינתהגולןסיפוחבעד/התחייה/שינוי/למצריםסיני
בגדהאוטונומיהבעד/ץ"ר/הליכוד/דתיתכפייהנגד

?ובכך

:תשובה

,ח"רק,ל"מפד,ישראלאגודת,המערך:מפלגותשלשמותביןלהבחיןהיאהנכינההתשובה

,"עכשיושלום"תנועתבעד.ל"לצהבנותגיוסבגד:פוליטיותעמדותלבין'וכו,י"של
תיאוריואת,הבינגוטבלאותבראשנרשוםהמפלגותשמותאת.'וכועדתיתהפלייהנגד

אתלהתאיםהחניכיםיצטרכו,המשחקבמהלך.הכרטיסיםגביעל-הפוליטיותהעמדות

:לטבלאותהכרטיסים

הצוך/%)

טנ/ש,

וגק==פ0~י

-------ןעאף4ק

.עמדותיהןועלבארץהמפלגותעללחניכיםשישהידעאתלרכז,כןאם,היאהמשחקמטרת
שבידולטבלהמתאיםשהוקראשהכרטיסהחושבחניך.אחדאחדהכרטיסיםאתמקריאהמדריך

.מתאיםאינווהכרטיס,טעההחניךכןאםאלא)הכרטיסאתומקבל,שלוהטבלהבשםקורא
המדריך:לדוגמא,(כקנס,נוסףכרטיסומחזירהכרטיסאתמקבלאינוהואכזהבמקרה

,"ל"מפד"כתובשבראשןטבלאותלהםשישהחניכים,"דתיתמפלגה"הכרטיסאתמקריא

,"ישראלאגודתפועלי"או"ישראלאגודת"
-והראשון.שלהם'הטבלהבשםלקרואיכולים.

.שלוהבינגוטבלתעלאותוח,ומנ,הכרטיסאתמקבל-שקרא
הכרטיסיםטספרבעלאו,שלוהטבלהאתראשוןשהשליםמימנצח-תחרותיהמשחקאם

.המשחקתוםעםביותרהגדול



.בארץהמפלגותשלהפוליטיותעמדותיהןעללחניכיםשישהידעומתרכזעולה,כזובצורה

ואת,הטבלאותבראשבמקוםהכרטיסיםעלהמפלגותשמותאתלרשום:והפוכהאחרתאפשרות

,פחותטובהזואפשרות,אבל.הכרטיסיםעלבמקום,הטבלאותבראש-הפוליטיותהעמדות
שמונהמשתתפיםכאשר-למשל.טבלאותמאשרכרטיסיםיותריש,כללשבדרךכיוון

אתנכתובשאם,הואהדברפירוש.כרטיסיפוכשלושיםטבלאותשמונהדרושות-חניכים

וכל,כרטיסלכלאחת,שונותמפלגותלשלושיםנזדקק-הכרטיסיםגביעלהמפלגותשמות

מכרטיסיותרעלמפלגהכללרשום,אומנם,נוכל.בארץקיימותאינןמפלגותהרבהכך

.טבלהלכלאחת,פוליטיותעמדותשמונהרקבמשחקישתתפו-כזובצורהאבל,אחד
משחקעדיף,שנוכלככלרבותפוליטיותדיעותהמשחקבמהלךלפרוסרוציםשאנוכיוון

.הטבלאותבראש-המפלגותושמות,הכרטיסיםגביעלרשומותהפוליטיותהדיעותשבו

ידעאיסוףשלבינגומשחקי.2

,אבל.ממילאכברלהםשישבידעהחניכיםמשתמשים,כהעדשראינוהבינגומשחקיבשני
אפשרויותשתי?זאתעושיםאיך.לחניכיםידעיוסיףהבינגושמשחקמעונייניםאנולעתים

:לנו

עובריםמפיוללמודלחקורבצוותיםהחניכיםיוצאים,המשחקלפני-לבינגוחכנא.1

שלבידעתלויותהמשחקשתוצאותכיוון.המשחקבנושאוספריםחוברותאו/וושבים

מתכנסים,(שעהכחצי)מוקצבזמןלאחר.בהתלהבותזאתיעשושהםסביר,החניכים

.מתחילהבינגוומשחקהחניכים

דף,מפה,חוברת,ספר-המשחקבנושאכתובחומרחניךכלבידי-דיפדוףבינגו.2

מדפדפיםהמשתקפיםוכל,כרטיסמקריאהמדריך.אחרעזרכלאועיתונים,משוכפל

שמגלהמשתתף.שלהםלטבלהמתאיםהכרטיסאםלבררומנסים,הכתובבחומרבמהירות

.כרגילההמשך.בכרטיסוזוכה,בקולקורא-שלולטבלהמתאיםשהוקראשהכרטיס

4ל*לן.

חיו
.1ע"ח



בארץעדותבינגו

ארץ,מנהגים)בארץעדותבנושאהחניכיםשלהידעאתלהרחיב,היאזהמשחקשלמטרתו

.('וכומפורסמיםאישים,לארץעלייהשנת,מקור

למשחקנקדים,ממילאלהםשישבידערקישתמשוולא,הנושאעלילמדושהחניכיםכדי

."דיפדוף-בינגו"בצורתהמשחקאתשנערוךאו,"לבינגוהכנה"הבינגו

:הכנה

ייקים,פולנים,תימנים,מרוקאים:עדהשםיופיעטבלהכלבראש-בינגוטבלאות.א
.'וכוגרוזינים,רוסים,(גרמנים)

:למלל,.העדותלאחתלפחותהמתאיםתיאוריופיע,כרטיסכלגביעל-בינגוכרטיסי.ב

ציון-מסילתהמושבאתהקימו/החמישיתבעליהארצהעלו/אפריקהמצפוןעדה

נהריהאתהקימו/החתונהלפניחינה-טקסלעשותנוהגים/קוסקוסלאכולנוהגים

.'וכוספרדיתמדברים/מאסיהבאו

.עדותבנושאאחרכתובחומראוספרים,חוברות.ג

ש,,



:המשחקמהלך

:לפנינואפשרויותשתי

החומראתלהםחלק.שתשחקוהמשחקאתלחניכיםוהסברתאר,ראשית:לבינגוהכנה.1

.דקותכעשרלאחר,האפשרככלרביםפרטיםלזכורולנסותבולעייןמהםובקש,הכתוב
המתואריםהמשחקיםכמושיתנהל,הבינגובמשחקוהתחילו,הכתובהחומראתאסוף

לעדהמתאיםשהקראתשכרטיס,שחושבחניךוכל,אחדאחדהכרטיסיםאתהקרא:למעלה

.הכרטיסאתויקבלהעדהבשםיקרא,שבידוהטבלהבראשרשוםששמה

אתישיגוהמשחקבארץהעדותעללחניכיםשישהידעאתירחיבהכתובבחומרהעיון

.מטרתו

אחתבינגוטבלתחניךלכלותן,החניכיםביןהכתובהחומראתחלק-דיפדוףבינגו.2

בחומרלעייןשהותלחניכיםתן-כרטיסכללאחר.אחדאחדהכרטיסיםאתוקרא

אתמקריאאתה,למשל.שלהםלטבלהמתאיםשהקראתהכרטיסאםולברר,שבידיהםהעזר

אםיודעיםשאינםחניכים."הראשונההעלינהלפגיכברבארץהיוחלקם"הכרטיס

בחומרמדפדפים-הראשונההעלייהלפניבארץהיו,שלהםבטבלהרשוםששמה,העדהבני

וקורא,שלהלעדהמתאיםשהכרטיסהמגלהחניך.זאתלבררומנסים,שבידיהםעזר"

-הכרטיסאתשדורשחניךאין,קצרזמןתוךאם.בכרטיסזוכה-האחריםלפניבשמה

.הבאלכרטיסעוברים

.בארץהעדותעלשלהםהידעאתהחניכיםמרחיבים,דפדוףתוך,כזובצורה

כדי,טבלאותלשתילפחותיתאים,בינגוכרטיסשכלמאודחשובכיראינו:לבשים

,זאתלעומת.הכרטיסאתלדרושהיכולים,הטבלאותבעליביןותחרותמתחשיהיה
.בלבדאחתלטבלהמתאימיםהכרטיסיםמןחלק,למעלההרשוםעדות-בינגובמשחק

'ייקי6"כתובשבראשהלטבלהרקמתאים"נהריהאתהקימו"הכרטיס,למשל)

.(גרמנים)
?עושיםמה

אחתלעדההמתאיםכרטיסגם,זובדרך.עדהלכלטבלאותשתילהכין,אחתאפשרות

.טבלאותלשתייתאים-בלבד

,כותרותמספראלא,אחתכותרתרקבהןאיןאשר,בטבלאותלהשתמש,שניהאפשרות

:משבצתבכלאחתכותרת
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הודיםפרסיםפולנים

אמריקאיםעירקיםרוסים
אמריקאים-דרוםמרוקאיםתימנים

-רומניםתימניםהודים

4_____________________4"_=_==5--_-נ

מצריםגרמניםבולגרים

מרוקאיםרומניםהונגרים

גם,זובדרך.משבצתלכלאחדכרטיס,שלולטבלהשיתאימוכרטיסיםלאסוףמשתתףפלעל

שכל,הואזושיטהשלנוסףיתרון.טבלאותלמספרמתאים-אחתלעדההמתאיםכרטיס

.אחתבעדהרקולא,עדותבמספרעוסקחניך

ציפוריםבינגו:2-אתרגיל

והבנהענייןבהםלפתחכדי,בציפוריםתצפיותלסדרתחניכיועםלצאתרוצהמדריך

חייהןאורחאודותנוספיםפרטיםללמדםרוצההוא,הראשונההתצפיתלאחר.בנושא

,בינגומשחקתכנן.יותרומעמיקהפוריהלתצפיתלהכינםכדי,צפושבהן,הציפוריםשל

.ציפוריםשלחייהןאורחאודותשוניםפרטיםהחניכיםאתללמדמטרתואשר

:תשובה

בבינגו,כזכור)לבינגוהכנהאודיפדוףבינגולערוךיש-ללמדהיאהמשחקשמטרתכיוור
.(חדשידעצובריםואינם,ממילאכברלהםשישבידעמשתמשיםהחניכיםרגיל
שחרור/בולבול/דוכיפת/דרור:ציפורשםמופיעטבלהכלבראש-דיפדוףבינגו

כך,ציפורשלרשוםשבטבלהמשבצתבכל-אחרתאפשרות)'וגו/תור/נץ/עורב

:ציפורשלחייםאורחשלתיאוררשוםכרטיסבכל.(שמותששהרשומיםטבלהשבכל

בארצנוביציםומטילהקןבונה/באביברקבארץנמצאת/השנהכלבמשךבארץנמצאת

הזכרוגםהנקבהגם/בזוגחיה/בלהקותחיה/קןכאןבונהואינהגארצנוחולפת



,'וכועציםעלקינהאתלבנותנוהגת/מבוץקינהאתלבנותנוהגת/הביציםעלדוגרים

.ציפוריםבנושאלהכיןשישחוברתאוהסברדף-עזרחומרוכן,בינגוטבלתמקבלחניךכל
-שלולטבלהמתאיםשהכרטיס,העזרחומרבעזרת,שיגלהחניך.אחדאחדהברטיסיםאתהקרא

.בכרטיסויזכה-שלוהציפורבשםיקרא

.הבינגומשחקלפניהעזרבחומריעיינוהחניכים.ל"כנוהכרטיסיםהטבלאות-לבינגוהכנה
מחומרלהםהזכורבידעמשתמשיםכשהחניכים,במשחקוהתחילו,החומראתמהםקח,מכןלאחר

.העזר
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"י דעתשיקולהמפעיליםבינגומשחקי.3

מתאימיםהמשתתפיםשבהםלמשחקיםעתהנעבור.ידעדורשים,כהעדשראינוהבינגומשחקי

הןאלומשחקיםמטרות.דעתשיקולפיעלאלא,ידעפיעללא,לטבלאותהכרטיסיםאת

.המשחקבנושאהחניכיםשלההבנהפיתוח

להתנהגותסיבותבינגו

:מתנהגיםשהםכפימתנהגיםאדםבנימדוע-בנושאמחשבהבחניכיםלעוררהיאהמשחקמטרת

השוטרמדוע?הזמןכלמתווכחתרינהמדוע?בחברהכשהואבשקטלשבתנוהגיוסימדוע

.'וכו?להעלבכךכלנוטהאנימדוע?לשניויתרלאאך,אחדלאדםויתר



אתלחניכיםלהסבירמנסיםאנחנואין.משמעיות-חדתשובותהללולשאלותשאין,מובן

.בנושאולהרהרלדרןהחניכיםאתולעודד,השאלותאתלהעלותמנסיםאלא,לשאלותהתשובות

?מהלשם,זאתוכל

,כזהאדם.נמצאהואשבהולחברהלחבריו,לושקורהלמהיותרמודעיהיהשהחניךכדי

.ובדיעותיובמעשיויותרעצמאייהיה-סביבומתרחשמההמבין

:הכנה

סקרנותמתוך:להתנהגותסיבהשלקצרתיאורכתוב,טבלהכלבראש-בינגוטבלאות.א

חששמתוך/לדעתרצוןמתוך/פחדמתוך/עצלנותמתוך/ללעגלהיותחששמתוך

ובאהבהבחוםצורךמתוך/מאחריםהערכהלקבלרצוןמתוך/מאחריםשונהלהיות

.'וכן

במקוםלעשן/עיתוןלקרוא:אדםשלמעשהיתוארכרטיסכלעל-בינגו-כרטיסי.ב

במסיבהבשקטלשבת/באוניברסיטהללמוד/כלבלקנות/מכוניתלקנות/אסור

להסתרק/החדראתלקשט/לשוטרלציית/בכיתהלהפריע/בחורהעם"להתחיל"
.'וכולבכות/עלבוןעלעלבוןלהחזיר

:המשחקמהלך

שהכרטיסהחושבחביך.אחדאחדהכרטיסיםאתוהקרא,אחתבינגוטבלתחנירלכלחלק

.עלאותוומניח,הכרטיסאתמקבל,שלוהטבלהכותרתאתבקולקורא-שלולטבלהמתאים

שבראשההטבלהבעלהחניךאם."מכוניתלקנות"הכרטיסאתמקריאאתה-למשל.הטבלה

.,מכוניותקוניםשאנשיםלכךהסיבותשאחתחושב,"אחריםעלרושםלעשותרצוןמתוך"כתוב
,מובן.הכרטיסאתומקבל,"אחריםעלרושם"בקולקוראהוא-רושםלעשותכדיהיא

."נוחיותשם"לגם,למשל,להתאיםיכולהוא.אחתמטבלהליותרלהתאיםעשוישהכרטיס
.בקולשקראהראשוןהמשתתףרקמקבלהכרטיסאת,אבל

,כזהבמקרה.לטבלהמתאיםאינושהכרטיס,ולטעוןהתנגדותואתלהביערשאיחניךכל

תיערך,מכןלאחר.מתאיםלאאומתאיםשהכרטיסחושבהואמדועבקצרההמתנגדיסביר

-לטבלהמתאיםשהכרטיסיוחלטאם.(יחליטשופטיםשצוותאו)הקבוצהחבריביןהצבעה

יוחלטאם.שלוהטבלהשלהמשבצותאחתעלויניחו,אותויקבל,הכרטיסאתשדרשהמשתתף

כרטיס,כעונשלהחזירועליוהכרטיסאתמקבלאינואוא-לטבלהמתאיםאינושהכרטיס

שתוטלמשימהביצועתמורתאותוולפדותהמדריךבידימשכוןלהפקידאו,למדריךנוסף

מנצח.מחשבהללא,כךסתםמהתפרצותהמשתתפיםאתלהרתיעכדי,זאת.המשחקבסוףעליו
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עםביותרהגדולהכרטיסיםמספרשבידיוזהאו,הטבלהאתלמלאראשוןשסיים,החניך

בצורה.מנצחעללהכריזבלי-כלומר,תחרותיבלתיבאופןלשחקגםאפשר.המשחקתום

מהרהרים,אדם-בנישללמעשיהםהשונותבסיבותדנים,דעתשיקולמפעיליםהחניכים,זו

.אליויותרמודעיםוהופכיםבנושא

שיכנועבינגו-אחרתגירסא

מניח,כרטיסמקריאהמדריך.וויכוחיםדיוניםיותרמעוררתהמשחקשלזוגירסא

כל,מכןלאחר.מצביע-שלולטבלהמתאיםשהכרטיסמשתתףוכל,קצתלחשובלמשתתפים

יותר,שבידולטבלהמתאיםשהכרטיס,הקבוצהחבריאתלשכנעמנסההמצביעיםמןאחד

מןמיוקובעת,הצבעהעורכתהקבוצה.האחריםהמצביעיםשללטבלאותמתאיםמשהוא

.הכרטיסאתיקבלהמצביעים

מטבלהליותר,יותראופחותשווהבמידהיתאיםכרטיסשכללבלשיםחשיבזהבמשחק

.ויכוחיםוינהלוהכרטיסאתידרשואשרמשתתפיםמספריהיהשתמידכדי,אחת

ערכיבמעשההפסדיםבינגו:3-אתרגיל

,להקריבעליוקרובותלעתים-מאמיןהואשבהםלערכיםנאמןלהיותרוצהאדםכאשר
חייואתלסכן,(לחברעוזרשהואבשעה)זמןלהפסיד:שוניםדבריםלהפסידאולסכן

,(במצוקהלאדםעוזרשהואבשעה)כסףלהפסיד,(מדינתולהגנתנלחםשהואבשעה)
(מהדברלמעןיחידמלחמתנלחםשהואבשעה)האחריםבעינימגוחךלהיראותעלולהוא

נוחיותעללוותר,תכניותיואתלבטל,בגדיואתללכלך,בריבלהסתבך,מאמץלהשקיע

שערכיםלכךהמודעאדם.אלולעובדותהחניכיםלבתשומתאתלהפנותחשוב.'וכו

,רצינותביתרערכיואתיבחר-והקרבההפסךדורשיםהםושלעתים,מענגמשחקאינם

-לכךמודעשאינואדםואילו.הקשייםאףעל,להםנאמןלהיותיותרמוכןויהיה

.הפסדאוהקרבהממנונדרשים,הרבהשלהפתעתוברגעערכיואתלזנוחעשוי

החביכיםשלליבםתשומתאתלהפנותמטרתואשר,בינגומשחקלתכנןעליך,כתרגיל

,בהפסדיםקרובותלעתים,כרוכים-בערכיםאמונהמתוךהנעשיםשוניםשמעשים,לכך



:תשובה

:הכנה

:סיכוןאוהקרבה,הפסדשלקצרתיאוררשוםיהיהטבלהכלבראש-בינגוטבלאות.א

האחריםמצדלעג/גופנימאמץהשקעת/חייםסיכון/כסףהפסד/זמןאיבוד

התלכלכות/גופניתבפגיעהסיכון/נוחיותעלויתור/מקצועיבקידוםפגיעה

.'וכובריבהסתבכות

לעזור:ערךשלמימושלהיותהעשוימעשהיתוארכרטיסכלעל-בינגוכרטיס.ב

ארנקלמשטרהלהביא/בצבאקרביתליחידהלהתנדב/כבדיםסליםלסחובלזקנה

להתנדב/לכךטרבההזדמנותשישאףעלבמבחןלהעתיקלסרב/ברחובשנמצא

טובעלהציל/עובדאתהשבובמשרדמשחיתותעיןלהעליםלסרב/האזרחילמשמר

בחברהלהעשותצריך,דעתךלפי,אשרשינוילמעןכרוזיםברחובלחלק/בים

.'וכונוערכמדריךלעבודהלהתנדב/בומאמיןשאתהדברלמעןבהפגנהלהשתתף

:המשחקמהלך

מתאיםמסוייםשכרטיסוחניך,בכרטיסיםהכתובאתמקריאאתה:הקודםהבינגובמשחקכמו

בראשהמתוארבהפסדכרוךלהיותעשויבכרטיסהרשוםשהמעשה-כלומר,שבידולטבלה

:לדוגמא.לכךמתנגדתהקבוצהבןאםאלא,הכרטיסאתמקבלהוא.בקולקורא-שלוהטבלה

ובראשןטבלאותשלהםהחניכים."כבדיםסליםלסחובלזקנהלעזור"הכרטיסאתמקריאאתה

לקרואיכולים-"האחריםמצדלעג"גםואולי,"גופנימאמץ"או,"זמןאיבוד"כתוב

.שלוהבינגוטבלתעלאותוומניח,הכרטיסאתמקבל-שקראהראשון.שלהםהטבלהבשם
אשר,קצרסיפוריספר,כרטיסהמקבלחניךשכלכדאי,ענייןוהוספתהנושאהעמקתלשם

.שלובטבלההמתוארהפסדתוך,הכרטיסעלהמתוארהמעשהנעשהבו
שהכרטיסהחושבים,החניכיםכלפיהשעל,"שכנועבינגו"בגירסאלשחקהיאאחרתאפשרות

.לאחריםמאשריותרלהםמתאיםהכרטיסכיהקבוצהאתלשכנעמנסים-שלהםלטבלהמתאים

ר
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עקרונותיו.אחנסכםהבה-רבותגירסאותכוללשהמשחקכיוון.הבינגומשחקכאןעד

:בקצרה

הבינגומשחקסיכום

:עיקריותמטרותלשלושהבינגובמשחקלהשתמששאפשר,ראינו*

לשחקאפשר,כךלשם.נושאלסכםאולפתוח,מסוייםבנושאענייןלעוררבמטרה*

אתמתאימיםשהםבעת,מכברלהםשישבידעמשתמשיםהחניכיםשבו,ביגגובמשחק

.לטבלאותהכרטיסים
לשחקאפשר,כךלשם.מסוייםבנושאהחניכיםשלוההיכרותהידעאתלהעמיקבמטרה-

הכרטיסיםאתלהתאיםכדימשתמשיםהםובו,ידעאוספיםהחניכיםשבובמשחק

.לטבלאות
אפשר,כךלשם.מסוייםבנושאהחניכיםשלהניתוחוכושרההבנהאתלהעמיקבמטרה-

.לטבלאותהכרטיסיםבהתאמתדעתשיקולמפעיליםהחניכיםשבובמשחקלשחק

שיהיהכדי,בינגוטבלאותלשתילפחותיתאיםבינגוכרטיסשכלמא4דחשובכי,ראינו*

מתאימיםהכרטיסיםמןחלקאם,כךמשום.המתאימותהטבלאותבעליביןתחרותשלמתח

בינגו"בלשחקאו,כותרתלכלזהותבינגוטבלאותשתיבמשחקלשתףאפשר,אחתלכותרתרק

."משבצות

:הבאותובגירסאותבדרכיםהבינגומשחקאתלשחקשאפשר,גםראינו*

אתבקולקורא-שלולטבלה,מתאיםשהוקראשהכרטיס,שחושבמשתתף-קריאותבינגו

הקבוצהאם,הכרטיסאתמקבלראשוןהקורא.שלוהטבלהשלהכותרת

.מתנגדתאינה

לשכנעמנסה-שלולטבלהמתאיםשהוקראשהכרטיס,שחושבמשתתףכל-שיכנועבינגו

שללטבלאותמאשריותר,שלולטבלהמתאיםשהכרטיסהקבוצהחבריאת

.אחרים
בתוךאחתכותרת,כותרותמספראלא,טבלהכלבראשאחתכותרתאין-משבצותבינגו

.הבינגושבטבלתפשבצת-כל

אםלבררכדי,כתובבחומרמשחקכדיתוךלהעזררשאיםהמשתתפים-דיפדוףבינגו

.שלהםלטבלהמתאיםשהוקראהכרטיס

על,למשחקלהםשידרשהידעאתלאסוףהמשתתפיםמנסים,המשחקלפני-לבינגוהכנה

.מוגבלבזמן-וזאת,נתובבחומרעיוןכדיתוךאר,תצפית,משאלידי



,למשל.שלולטבלהמתאימיםאינםאשר,כרטיסיםלאסוףמנסהמשתתףכל-הפוךבינגו
הכרטיסאתלדרושיכול"גזר"הטבלהבעלמשתתף,צמחים-בינגובמשחק

,,tvy
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סיכוםתרגילי:4-אתרגיל

טובהואשבהםולעיסוקים,יותרטובהואשבהםלעיסוקיםמודעיהיהשאדםחשוב.1

,מחשבהכושר,זריזות)השוניםלכישוריםמודעיהיהשאדםרצוי,כךמשום.פחות

משחק,שחמשחק,שרטוט,נגרות)שוניםלעיסוקיםהנדרשיםז'וכודייקנות,כוח

להפנותמטרתואשר,מפורטבינגומשחקתכנן.('וכובאוניברסיטהלימוד,כדורגל

.שוניםבעיסוקיםהנדרשיםלכישוריםהחניכיםשלליבםתשומתאת

,כךלשם.שונותמטרותלהשיגכדי,העצמאותמלחמתבנושאלעסוקרוצהמדריך.2

-העצמאותבמלחמתשנערכוהצבאייםהמיבצעיםעםהיכרותלחניכיםלערוךלוחשוב

בינגומשחקתכנן.'וכונערכושבהםהמקומות,וכשלונותיהםהצלחותיהם,מטרותיהם

.העצמאותמלחמתמבצעיאודותשוניםפרטיםהחניכיםאתללמדמטרתואשר

שלבעלי,לכךהחניכיםלבתשומתאתלהסב-מטרותיואשר,בינגומשחקתכנן.3
לחובהשונותוזכויותחובותיש-בחברתנושוניםחברתייםותפקידיםמקצועות

,(התפקידממלאשלבדעתוהתחשבות,לשבותהזכות,בזמןלהופיעהצורך,לציית

.זה'בנושאשלהםהניתוחוכושרההבנהאתולהעמיק

בחירתךלפי,אקטואליבנושאידעלחניכיםלהוסיףמטרתואשר,בינגומשחקתכנן.4

והנראה,ובעולםבארץסביבנוכיוםהמתרחשיםלאירועיםהשייךבנושא-כלומר

.(בעיתוניםלהשתמשתוכל-רמז).חשובבעיניך

.לההמתאיםבינגומשחקובנה,כהעדהוזכרהלאאשרמטרהלעצמךהגדר.5


