
 

 טורניר כחול אדום –כוחה של קבוצה 
 ו'-פעילות פתיחת שנה ד' 

 
 

השנה! הוא חייב להיות עם הרבה מאוד הסמלה וזהות לפתיחת  הצעה לאירוע"טורניר כחול אדום" הוא ה: /למדריכ
מבחינת הפעילות והארגון והן מבחינת האווירה, והרבה כחול אדום מסביב. ככזה, הוא חייב להיות ברמה מאוד גבוהה הן 

 החגיגיות וגיוס החניכים לקראתו. 
 

 עזרים:

קונוסים, צמיגים, דליים, ספוגים, ג'ריקנים עם מים, ספר, מקל מטאטא, אלבדים/ סדינים, חבל סיירים, אלבד עם 
קאו, ביסקוויטים, חורים, כדור קטן, חישוק גדול, כדורגל, שערף סבונים מוצקים, בלונים, טום, עטים, פתקים, ציפית, ק

 חלב, סוכר, קצת חמאה, סוכריות צבעוניות, מנג'טים.
 

 מטרות:

 להשתתף בה ולתרום להצלחת הקבוצה יהנו בפעילות ספורטיבית שכולם יכולים יםהחניכ .1
 החניכים יתמודדו יחד עם אתגר קבוצתי ויצליחו בו! .2
 גיבוש הקבוצה וחיזוק ההסמלה והזהות הקבוצתית .3

 
 דק'( 15הכינוס ) -חלק א' 

 בהובלת המדריכים  -/ של המושב / הקיבוץ/ היישוב הקהילתי מוראל קבוצתי  .1
 : /ית או הגרעינר/יתשל המש"צהסבר  .2

 ומציגים את תפקידם בקן/ במועדון/ בסניףאת כל החניכים לכבוד השנה החדשה  יםמברכ 

 ב:"ווהוו" םאם הם כאן והחניכים עונים לה יםקבוצה, שואל קבוצה יםעובר 

 אין שום סוג של אלימות, אין השחתה של המבנה  / במועדון/ בסניףבקצרה את הכללים בקן יםמבהיר(
 או הציוד, חובה להישאר עם הקבוצה ולהקשיב למדריכים(

 בה.חשוב לפרט מה יהיה  - ההבא לפעולהאת כל החניכים  יםמזמינ 

  הסבר על היום: כולכם הולכים להתחרות בטורניר ספורט מטורף. כל קבוצה וקבוצה תתמודד עם
להסתובב בין הקבוצות ולראות איזה  יםהולכ נחנואתגרים שונים שידרשו להתאמץ ולשתף פעולה. א

טיבית. להיות ספורטיבית זה להפגין חברות, לעזור, לעודד בכל הכוח וכמובן להצליח קבוצה הכי ספור
נקודות בונוס ותהיה קרובה יותר  50 איתנולהשיג נקודות בכל תחנה. קבוצה שתתנהג כך תקבל מ

 לניצחון.

 את המדריכים לגשת לחניכים עם חומרים לקישוט החניכים יםמנח. 
  -התקשטות קבוצתית  .3

 ת לחניכים קרפים וצבעי פנים ורואה שכולם מתקשטים. /ה מחלק/כל מדריכ
 

 דק'( 40יום ספורט ) –חלק ב' 

 מהלך:
קבוצה מתמקמת בתחנה הראשונה . המתחם התחנות כשהיא צבועה ומקושטתכל קבוצה מגיעה מהכינוס ל .1

 דק' בערך יכריז על מעבר לתחנה הבאה. 7והמנחה מכריז על התחלת התחרות. כל 
דק' למעבר  2-לקבוצה בסיום לאחר סיום כל תחנה יש לתת עוד כ 1-100-לקים ניקוד ממפעיל/ת התחנה מח

 בין התחנות והסבר המשימה הבאה.
 תחנות ולא את כולן. 4-5כל קבוצה תספיק לעבור 

 המנחה יכול לתת ניקוד לקבוצות גם על מוראל גבוה
י הרבה( או "לשכוח" מהניקוד בסוף החלק של התחנות אפשר להכריז על קבוצה מנצחת )אלו שעודדו הכ

 ולעבור לחלק הקבוצתי פשוט.



 

 שמירת החיים:
 יש להקפיד על שתייה מרובה ולשים לב שחניכים לא מתייבשים. -
 .ולהתאימו לפעילות / המועדון/ הסניףיש לנטרל מפגעים בשטחי הקן -
 יש לשים לב שאין השתוללות: לא לדחוף, לא לקפוץ מהגובה, לא לזרוק דברים שיכולים לפגוע באחרים. -

 
 התחנות:

  כמה חניכים מספיקים לעבור במסלול המכשולים בזמן הנתון. המסלול מורכב מזחילה  –מסלול מכשולים
 אינדיאנית, סללום בין קונוסים, קפיצה בין צמיגים וכו'.

 נק' על כל חניכ/ה שעברו  10ניקוד: 
 

  ים מהדלי המלא לדלי הריק החניכים עומדים בטור וכל חניכ/ה מעבירים פעם אחת מ –להעביר מים מדלי לדלי
 בעזרת ספוג. המטרה היא למלא כמה שיותר את הדלי הריק בזמן נתון. 

 ניקוד: יש לסמן מראש קוים על הדלי לפיהם מקבלים ניקוד 
 

  מנק' א' לב' כאשר כל חניך שיוצא למקצה מחזיק ספר על הראש. –מירוץ שליחים 
 שהספר ייפול נק' על כל חניכ/ה שהצליחו לחזור בלי  10ניקוד: 

 

  כל חניכי הקבוצה מחזיקים בקצוות סידן גדול אשר בו חורים בגדלים שונים וברווחים יחסית גדולים.  –בול לחור
כל חור מסומן בצבע אחר. על הסדין מניחים כדור. בכל פעם הקבוצה מקבלת את צבע החור אליו צריך להכניס 

 נק' על כל קליעה  10תאים? ניקוד: את הכדור. כמה פעמים תצליח הקבוצה לקלוע לחור המ
 

  נק' לקבוצה המנצחת בכל סיבוב 30פעמים, ניקוד:  3תחרות דו קבוצתית, מתקיימת  –משיכת חבל 
 

  עושה. ניקוד:  שהקוף המשוגעמנחה התחנה שמשגע את החניכים שצריכים לחקות כל תנועה וצליל  –קוף משוגע
 לפי שיתוף הפעולה והמורל הקבוצתי 

 
 מפעיל/ה עומד/ת כשוער/ת בשער וחניכי הקבוצה מסתדרים בטור ממול. אחד אחרי השניה  –דלים תחרות פנ

 נק' על כל גול 10בועטים לשער. ניקוד: 
 

  כים. יכל הקבוצה עומדת במעגל ומחזיקה ידיים כאשר החישוק תלוי בין שתי ידיים של חנ –חישוק הקסם
נק' על כל סיבוב מוצלח, אם ניתקו  30תק ידיים. ניקוד: המשימה היא להעביר את החישוק בכל המעגל מבלי לנ

 ידיים מתחילים מהתחלה  
 

 21  עם סבון מוצק )רטוב וחלק כמובן(. דורש שיהיה דלי מים ליד התחנה וברז מים לשטוף את הידיים  –מסירות
 בסיומה. ניקוד: כמספר ההתמסרויות המוצלחות בלי שהסבון נפל 

 
  חלטת המפעיל/ה ניקוד: לפי ה –תחנת מורל 

 דק'( 25) מסכמת בקבוצהמשבצת  -חלק ג' 

 איך היה לכם לעשות את התחנות כקבוצה? הייתם מצליחים אותו הדבר גם לבד? .1
ה מהפעילות השנה. מכניסים את הפתקים עם יכל חניכ/ה יקבלו פתק עליו יכתבו ציפי -הכנת בקבוק ציפיות   .2

את הבקבוק, אפשר לקבור אותו יחד עם החניכים בבור  הציפיות לבקבוק מקושט שהוכן מראש. יש לשמור
 אם יש אפשרות.  שנחפר מראש בחצר

 לומר לחניכים מהם הציפיות מהם, יש להתייחס לקבוצה, לחברות בין החניכים, לקשר איתך -סיכום   .3
 , להגעת החניכים לפעולות בזמן, להתנהגות בפעולותהמדריכ/ה

 ........................הבאה שהיא ............... ולהנתראה בפע .4

 איסוף שמות וטלפונים של החניכים אם עוד לא נעשה .5

 "עלה והגשם!"


