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 ,/ותיקרים /ותורכזים /ותמדריכים

ינר עסקו החניכים בלמידה ומחשבה . במהלך הסמ2019בקיץ  ח'-ז'מערך פעולות זה נכתב במהלך הכשרת מדריכי 

יוצרים פעילות מגוונת ומעניינת שמגרה אינטליגנציות  בנושאים שונים הקשורים בהדרכה: איך בונים פעולה? איך

 שונות אצל החניכים והחניכות? מה המסרים והערכים עליהם נרצה לחנך? ועוד שאלות רבות וטובות.

סמינר התכנסנו ל"מרתון בניית פעולות" ובמשך שעה אחת בלבד נכתבו כל הפעולות המופיעות במערך זה ע"י חניכי ב

בכל ח' -שכבות ז'פעולה ועבודת צוות. אנו שמחים וגאים להעניק במתנה את המערך למדריכי ההכשרה, תוך שיתוף 

שמתחילים את השנים אלו הארץ מתוך אמונה וידיעה שהדרכה איכותית היא המענה הנכון לחניכי שכבות 

 מאחלים לכולם שנת פעילות מוצלחת! הראשונות שלהם במסגרת גיל ההתבגרות.

 

 עלה והגשם!

 



 

1 

 

 במה אני מאמינ/ה? –זהות וערכים 

 

 :מטרות

 החניכים יבינו מהו ערך .א
 החניכים יבררו מהי מערכת החניכים הראויה בעיניהם .ב
 החניכים יהיו גאים בערכים בהם הם מאמינים   .ג
 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה  .1

 -מראים ומקריאים לחניכים בחירות של אנשים בחברה  .2

, לפטר עובדים  , לטוס לעבוד בחו"ל , לעשות בייביסיטר על אחות  ) להתנדב במד"א , לא להתגייס לצה"ל

 קטנה וכו' וכו' (  אחרי כל בחירה שואלים את החניכים :

 ? מה גרם לאדם להתנהג בצורה שהתנהג ? מה עמד אל מול ההחלטה שלו 

  ? מה הדברים המשותפים לכל המילים שכתובות על הלוח 

 ? האם יש שם כולל בשבילן 

הדברים שכתובים על הלוח , מבטאים רעיון מסוים , משהו שהאדם שעושה את המעשה בוחר בו כי  כל אמור :

 הוא חשוב לו.  לדבר הזה קוראים ערך .

 קוראים הגדרה למושג ערך.  .3

 "רעיון שהאדם המחזיק בו מבחין באמצעותו מה טוב או רע בעיניו "

ערכים ולדרג אותם על פי החשיבות לדעתו.  5חור מפזרים על הרצפה כרטיסיות עם ערכים . כל חניך צריך לב .4

 עושים סבב וכולם משתפים

 ? איזה ערכים בחרת? למה 

 ? איך הערך הזה מתבטא בחיי היום יום אצלך 

 ? מה הערכים האלה אומרים עליך 

ערכים שהכי חשובים  5ת הם צריכים להחליט יחד על בתוך הקבוצו –ות קטנות מחלקים את החניכים לקבוצ .5

 .  לקבוצה

  ?איזה ערכים בחרתם 

 ?האם הייתם צריכים לוותר על חלק מהערכים שאתם מאמינים בהם 

 ? איך החלטתם על מה לוותר 

 ? האם היו ערכים שלא רציתם להציג בקבוצה הגדולה 

 ? האם היו ערכים שלא הסכמתם לוותר עליהם ? מדוע 

 הערכים המובילים בהם הוא מאמין. .  מחלקים לכל חניך מראה קטנה עם ארבעה מקומות לכתוב את6      

אך אף אדם אינו  –כל אדם בחברה פועל מערכים אשר מניעים אותו. ערכים אלו יכולים להשתנות במהלך חייו  סיכום:

 פועל בריק. הערכים שלנו משפיעים על איך נראית החברה במדינה בה אנו חיים.  

 ולה?מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפע

 בחירות של אנשים 

 הגדרה של ערך 

 כרטיסיות ערכים 

 מראה 



 חטיבת בני המושבים

 

 :מטרות

 נהלל כחלק מההיסטוריה של התנועה. –החניך ייחשף לסיפור הקמת המושב הראשון  .א

 , מועצה , מחוז , ארצימושב  –ניך יכיר את מבנה התנועה המעגלי הח .ב

 החניך יחשף לגודלה של התנועה ויבין כי ישנם עוד חניכים רבים בתנועה בכל הארץ. .ג

 

 הפעולה:מהלך 

  משחק פתיחה .1

וך הסיפור על אליעזר יפה. מסבירים ניכים לארבע קבוצות. כל קבוצה מקבלת פסקה מתמחלקים את הח .2

לחניכים כי מה שעומד להתרחש בהמשך הוא שהמדריך יקריא את הסיפור וכל קבוצה תצטרך לעשות 

ת הפסקה שלה בסיפור ולחשוב דק', לקרוא א 10תנועות רקע לפסקה שלה בסיפור . לכן כעת לכל קבוצה יש 

 על התנועות שיעשו בזמן שהמדריך מקריא את הסיפור. התחרות היא כמובן מי הקבוצה היצירתית ביותר.

לפני שהמדריך מקריא את הסיפור , הכינו את החניכים כי לאחר מכן ייערך חידון על הסיפור ולכן חשוב  .3

 יפור וכל קבוצה מציגה את התנועות שהכינה. שגם יקשיבו וינסו לזכור פרטים. המדריך מקריא את הס

 חידון על הסיפור ועל הקמת המושב. מאחדים כל שתי קבוצות כך שיהיו כעת שתי קבוצות ועורכים .4

אמור : הערכים שאליעזר יפה רצה שיהיו במושב שהזכרנו בסיפור כמו השיתופיות , העבודה העצמית , 

השוויון והעזרה ההדדית הם גם הערכים של התנועה שלנו. ולכן הסיפור על אליעזר יפה ונהלל הוא בעצם 

 ועה שלנו.חלק מההיסטוריה של התנ

 ג חלק בחטיבת בני המושבים. מייצ מעגלים שכל מעגל 6מפזרים על הרצפה  .5

 כלליתתנועה  –הנוער העובד והלומד . 6. בני המושבים 5. מחוז 4. מועצה 3. ישוב 2. קבוצה 1

של כל קבוצה היא לקלוע את המטרה  –כדורים  6מחלקים את החניכים לשתי קבוצות וכל קבוצה מקבלת 

 הכדורים לתוך המעגלים שבמתחם שלה. הקבוצה שהצליחה לקלוע לכל אחד מהמעגלים מנצחת. 

 שחק מסבירים על כל אחד ממעגלי התנועה.בסוף המ

 חניכים ביחד מרכיבים קבוצהמספר  –קבוצה 

 ישוב יש מספר קבוצותבכל  –ישוב 

 בכל מועצה יש מספר מושבים –מועצה 

 מחוז יש מספר מועצות השייכות לאזור קרוב מבחינה גיאוגרפית .בכל  –מחוז 

 המחוזות , כל המועצות , כל המושבים, כל הקבוצות וכל החניכים 3את מכילה  –שבים חטיבת בני המו

תנועה כללית ארצית שפועלת בכל חלקי החברה הישראלית ומכילה בתוכה חניכים  –הנוער העובד והלומד 

 , כפרים .שובים קהילתיים , ערים מהמושבים, קיבוצים , י

כל קבוצה מקבלת חבל וצריכה לייצר את המפה של המדינת ישראל. היא מקבלת גם שמות של ערים,  .6

 מושבים , כפרים , קיבוצים וצריכה למקם אותם על המפה.

 אחרי שהחניכים מסיימים בודקים שהם מיקמו את כל המקומות במקום הנכון ומסכמים. .7

 

ים היא חלק מהנוער העובד והלומד ופועלת בישובים רבים ברחבי הארץ. לבני המושבים חטיבת בני המושב סיכום:

בלתי נפרד מהתנועה גם חלק  הםאבל  –סמלים, מסורות וטיולים מיוחדים  –יש הרבה דברים ייחודים ומיוחדים 

ערבים, דרוזים, מהעיר הכפר המושב או הקיבוץ. בשנים הקרובות נחזק את הקשרים  יהודים, –כמו כל החניכים 

מה שיפה חלק מהוא  וההיכרות שלנו עם חניכים שונים מהתנועה שאנחנו לא בהכרח פוגשים ביום יום והמפגש הזה

 ומיוחד בנוער העובד והלומד.

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בקן בשביל להעביר את הפעולה?

 כרטיסיות סיפור הקמת המושב .1

 חידון על הסיפור .2

 מעגלים עם חלקים בחטיבה .3



 חבל + מקומות בארץ עם פעילות התנועה .4

 

 

 הסיפור על אליעזר יפה והקמת נהלל -נספח א'

  -1קטע 
  

 (הרבה שנים לפני שהייתה לנו מדינה), גיבור  1902סיפורנו מתחיל פחות או יותר בשנת 
שהיהודים  אליעזר יפה היה אז בחור צעיר, ציוני שגר בגולה והאמין בכך  -הסיפור שלנו

 צריכים לעלות לארץ ישראל . 
 באותן שנים היהודים בגולה היו מתווכחים ביניהם פעמים רבות האם צריך לעלות  

 הודים בעולם תדעך בקרוב? או שאולי לארץ ישראל? האם האנטישמיות כלפי הי
 תגבר ? 

  
  
  
  
  
  

  -2קטע 
  
  
  

מחליט כי  לאחר ויכוחים רבים אליעזר מבין שהוא באמת רוצה לעלות לארץ ישראל, אבל הוא 
שני יש בעיה  עדיין מוקדם מידי. הוא הרי רוצה לעלות לארץ ישראל ולהיות חקלאי, אבל מצד 

 הוא בכלל לא יודע איך להיות חקלאי!   -מאודגדולה 
 בעצם כמעט כל היהודים לא יודעים כיצד להיות חקלאים. ולכן אליעזר מחליט שלפני  

 שהוא עולה לארץ ישראל הוא ייסע ללמוד חקלאות בארה"ב. וכך אליעזר מגיע לארה"ב 
 .  בכדי ללמוד חקלאות

  

   -3טע  ק
   

 מחליט להקים ארגון בשם "ארגון החלוץ". המטרה של ארגון וך כדי הלימודים אליעזר  ת

 החלוץ היא לעודד את היהודים לעלות לארץ ישראל ושם להיות חקלאים. אבל כמו שאמרנו 
  

 כבר מקודם כמעט אף יהודי לא יודע להיות חקלאי! ולאט לאט מגיעים פחות ופחות אנשים 

 לארגון של אליעזר . 
-וא מחליט להקים ארגון אחר. הפעם הוא קורא לארגון" אבל אליעזר לא מתייאש! ה 

הצעיר" והמטרה של הארגון הזה היא ללמד את היהודים איך להיות חקלאים כדי  האיכר 
 לעלות לארץ ישראל ולעבוד שם את האדמה.  שיוכלו 



   -4קטע 
  
  
  

 גנים ושם הוא  ואז אליעזר סוף סוף עולה לארץ ישראל. בתחילה הוא מתגורר במושבה בשם עין
 עובד בחקלאות. לאחר מכן היה חבר בקבוצת הראשונים שהקימו את קיבוץ דגניה שליד הכנרת . 

 כמה שנים אח"כ אליעזר מבין כי בארץ ישראל יש קיבוצים ויש מושבות. אבל אליעזר מחליט   
 ליט שזה לא מספיק, צריך מסגרת חדשה, שתהיה דומה לקיבוץ אבל גם קצת שונה ואליעזר מח

 להקים את מושב העובדים! 
 מושב העובדים יהיה שונה בכך שהוא בנוי על בסיס משק משפחתי.   
המושב יבנה סביב ערכים של עבודה חקלאית, קהילתיות, שוויון הזדמנויות ,שיתוף ועזרה  

נהלל והם  -הדדית .ואכן אליעזר וחבריו מקימים את המושב הראשון לו הם קוראים

 מחליטים 

  
 באמצע המושב יהיו המכולת, הדואר והמועדון ומסביב בתי -ת את המושב בצורה של מעגללבנו

 החברים במושב . 
   

 נהלל !  -וזהו סיפורו של אליעזר יפה שהקים את המושב הראשון 
 

 חידון -נספח ב'

 האם הסיפור מתרחש לפני קום המדינה או לאחר קום המדינה ? לפני  .1
  אליעזר יפה איך קוראים לגיבור הסיפור ? .2
 אליעזר אמנם גר בגולה אבל לאן הוא הכי רצה להגיע ?לארץ ישראל  .3
 לאן אליעזר נסע לפני שעלה לארץ ישראל? לארה"ב  .4
 מדוע אליעזר נסע לארה"ב ?כדי ללמוד חקלאות  .5
מדוע אליעזר רצה ללמוד חקלאות ?כי הוא האמין שכדי שארץ ישראל תהיה של היהודים הם צריכים  .6

 לעבוד את האדמה. להשקיע בה ו
 איך קוראים לארגון הראשון שאליעזר הקים? ארגון החלוץ  .7
 איך קוראים לארגון השני שאליעזר הקים ?האיכר הצעיר  .8
 מה הייתה המטרה של הארגון האיכר הצעיר ?ללמד את היהודים כיצד עובדים את האדמה.  .9
 סוג של יישוב זה היה ?כשאליעזר הגיע לארץ ישראל הוא התגורר ביישוב עין גנים, איזה  .10

 מושבה.  
 איזו מסגרת התיישבות חדשה הקים אליעזר מושב עובדים  .11
 איך קוראים למושב שהקים אליעזר? שהוא בעצם המושב הראשון שהוקם בארץ.  נהלל  .12
 איזו צורה יש ליישוב נהלל? מעגל.  .13
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 ברותח

 

 מטרות

 החניכים יבינו שהמושג "חברות" מכיל בתוכו הרבה מאוד מאפיינים שונים. .א

 החניכים יבינו שחברות היא לא דבר מובן מאליו ושצריך להתאמץ בשבילה. .ב

 החניכים ידברו על החברויות ביניהם בתוך הקבוצה. .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה  .1

ומתודות. בסוף כל משחק החניכים מקבלים דף ובו כתוב מרכיב עוברים עם החניכים רצף של משחקים  .2

 בחברות שהם "הרוויחו". כל מתודה מבטאת מרכיב אחר בחברות.

 נפש תאומה – חיבור אישי 

  להתחלק לזוגות ולהוביל אחד את השני במסלול מכשולים בעיניים עצומות. –אמון 

 התחברתי". חניך מתחיל לספר דברים על עצמו וברגע שאומר פרט מידע שנכון לגבי עוד  – היכרות"

מישהו מהקבוצה הוא אומר "התחברתי" וממשיך משם לספר על עצמו. כך חברי הקבוצה נחשפים 

 לדברים המשותפים ביניהם.

 קרב ראפ עם כמה שיותר מחמאות לחברי קבוצה. – להרים ולתמוך 

 משחק כיף ומצחיק(קומבינציה ) – הנאה 

  עושים הגרלה עם השמות של הקבוצה וכל אחד צריך לאחל משהו יפה למי שהוא קיבל  - אכפתיות

 את השם שלו בהגרלה.

 

מניחים במרכז המעגל שלט ובו כתוב "חברות" ומסביב מניחים את השלטים עם המרכיבים. נותנים לכל  .3

משם למתוח אותם  –סא יהחוטים לרגל של הכ חוטי צמר ארוכים. מבקשים מהחניכים לקשור את 3חניך 

לאחד המרכיבים, להדביק לשלט, ואז למתוח את החוט ולקשור לכיסא של מישהו אחר בקבוצה. כך שבעצם 

זה מסמל את זה שיש את המרכיב הזה  –חניכים במעגל ועובר דרך אחד המרכיבים  2יש חוט שמקשר בין 

 ל החניכים ושאף אחד לא מרגיש עצוב או בודד!בחברות ביניהם. לשים לב שמותחים חוטים לכ

  ?מה חשוב לשמור על חברויות?אז מה זה בעצם חברות 

 ?לדעתכם חברות זה משהו שנשמר לתמיד או שצריך לעשות דברים מסוימים כדי לשמור עליה 

 

מחלקים לחניכים פתקים וכל חניך צריך לכתוב סיטואציה שקשורה לחברות שקרתה לו. אחר כך אוספים  .4

איך חבר אמיתי  –את הפתקים ומקריאים אותם. כל פעם הקבוצה עושה דיון כשהשאלה שמובילה היא 

 צריך להתנהג בסיטואציה כזאת?

 
ריכים בחיים שלהם. כמו שראיתם חברות זה לא חברות היא דבר חשוב מאוד שרוב בני האדם מחפשים וצ סיכום:

דבר אחד אלא אוסף של הרבה מרכיבים ומאפיינים שגורמים לנו להרגיש טוב ושאוהבים אותנו ולכולם ביחד 

קוראים "חברות". חשוב לזכור שחברות זה לא דבר מובן מאליו!!! חברות לא נשארת לנצח רק בגלל שיש אותה צריך 

ור אותה. כמו שאומר הפתגם "מי שאין לו זמן לחברים כשיהיה לו זמן לא יהיו לו להשקיע ולהתאמץ כדי לשמ

 חברים".

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 "שלטים עם מאפיינים + שלט "חברות 

 פתקים ועטים לכתיבת סיטואציות 

 חוטי צמר + מסקנטייפ 
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 כוחה של קבוצה 

 

 :מטרות

 החוזק של להיות קבוצה גדולה ומגוונתהחניכים יבינו את  .א

 החניכים יבינו שיש להם השפעה ואחריות על הקבוצה  .ב

 החלטה משותפת על הגדלת והזמנת חניכים נוספים לקבוצה .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה  .1

במרכז מונחים חומרי יצירה , מגזינים , דבק ומספריים. על כל חניך להכין  –כל חניך מקבל חלק של פאזל  .2

 עושים סבב וכל אחד מציג את החלק שלו.את חלק הפאזל שמכיל כמה שיותר דברים שמסמלים אותו. 

כותבים על הלוח בכל פעם את הדברים הדומים שחוזרים עליהם בחלקי הפאזל, והם הדברים השונים 

חברי הקבוצה. מחברים יחד את כל החלקים ) מחברים ביניהם עם סלוטייפ( שמייחדים כל אחד מ

 והופכים את הפאזל. מצדו השני של הפאזל כתוב השם של הקבוצה .

 ? האם זה חשוב שהקבוצה מורכבת מכל מיני חברים עם מאפיינים ייחודיים 

 ? מה זה מוסיף לקבוצה ? מה יכול להקשות על זה בקבוצה 

 ריכים להרכיב קבוצה ? מה בכלל הדברים שצ 

מקבלת סיטואציה מיום יום של הקבוצה וצריכה להציג את  הות. כל קבוצקבוצ 3חלקים את החניכים למ .3

יחד עם הפיתרון שהם חשבו עליו. ) אחד החניכים בקבוצה רוצה להבריז  –הדילמה שקיבלה בפני השאר 

מחפף , אחד החניכים מפחד לצאת  מהפעולה בגלל שהוא לא סיים את שיעורי הבית שלו וכבר ממש ממש

עם הקבוצה בגלל שיותר קשה לו להתחבר במצבים כאלה , אחת החניכות מחפשת עבודה כבר כמה מחנה ל

 זמן כדי שתוכל לשלם על הפעילות , הטיולים ודברים נוספים במהלך השנה (

 ? מה היתרון והחשיבות של קבוצה 

  ? מה היא יכולה לתת לחברים בה 

 ם שהיו יכולים לקרות בקבוצה שלנו ? הייתם רוצים שהקבוצה תהיה מקום האם אלו דברי

 ביטחון וכח לכל החברים בה ? 

 ? מה זה דורש מאיתנו 

מצב שבו ביצועים משולבים של שני גורמים או יותר נותנים  –קוראים הגדרה לסנרגטיות ) סנרגטיות  .4

 ( 3=1+1תוצאה גבוהה יותר מאשר סכום חלקיה הבודדים 

 בתנועהגדרה הזאת קשורה לקבוצה איך הה? 

 3=1+1מה הכוונה ב ? 

 ? מה צריכה להיות הקבוצה כדי שנוכל להפוך אותה לסנרגטית 

 ? מה הייתם רוצים להוסיף לקבוצה בכדי שתהיה כזאת 

 

הקבוצה היא מקום לכולם , בה כולם מרגישים בטוחים ובנוח. כוחה של קבוצה היא בחברות ובעוצמה  סיכום:

 שהיא מצליחה לייצר בין חבריה. המטרה שלנו היא להגדיל את הקבוצה ובכך לחזק את החברים בה.  

 

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 חלקי פאזל 

  כרטיסיות סיטואציות 

  הגדרה סנרגטיות עלA3 
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 תרבות הצריכה

 

 מטרות:

 החניכים יכירו את תרבות הצריכה בחברה שלנו ואת השפעותיה. .א

 יום שלהם.-לעורר מודעות אצל חניכי הקבוצה על קצב וכמות הצריכה בחיי היום .ב

 האם זה באמת חייב להיות ככה? –לפתח אצל החניכים חשיבה ביקורתית על תרבות הצריכה  .ג

 

 מהלך הפעולה:

 בינגו אהבות / נפש תאומה –משחק פתיחה  .1

 מחלקים את הקבוצה לזוגות, כל זוג מקבל מהמדריך שם של מוצר לא שימושי. –פרסומות למוצרים  .2

'. נותנים לדוגמה: מספריים שלא חותכות, מאוורר עם להב אחד, שעון ללא מחוגים, כוס עם חור בתחתית וכו

לחניכים זמן להכין פרסומת למוצר שלהם ומתכנסים. כל זוג מציג את הפרסומת למוצר וצריך לשכנע את 

 הקבוצה שכדאי להם לקנות אותו. 

 אבל צריכיםאחרי שמסיימים, צופים ביחד בפרסומות של מוצרים שאנחנו לא באמת  –צפייה בפרסומות  .3

 need-dont-but-wand-you-ps://www.pitria.com/thingshttבכל זאת קונים. אפשר להיעזר בקישור: 

 ?למה לא הייתם קונים את המוצרים הדמיוניים שהצגתם בהתחלה 

 ?אז למה מצד שני אנשים )אנחנו..( קונים מוצרים מוזרים שאנחנו לא באמת חייבים/צריכים 

  למשל?יצא לכם פעם לקנות משהו שלא באמת הייתם צריכים/לא באמת השתמשתם בו? מה 

  איך הפרסומות משווקות לנו דברים ומוכרות לנו חפצים שאנחנו לא באמת צריכים? )החניכים

 מספרים מהידע שלהם וכדאי לכם להוסיף מהידע שלכם(

 

הדברים האחרונים שהם קנו. כשהם  3פתקים ומבקשים מהחניכים לכתוב עליהם את  3מחלקים לכל חניך  .4

בצד אחד של החדר שלט "צריך" ומצד שני "לא צריך" וכל פעם  מסיימים, מערבבים הכל ביחד. מניחים

 שולפים פתק והקבוצה צריכה להחליט לאיזה קטגוריה הוא מתאים.

 ?לפי מה החלטתם מה צריך ומה לא 

 ?לדעתכם אפשר/צריך להפסיק או לצמצם את התופעה של קניית דברים שאנחנו לא באמת צריכים 

 

 ניכים עובדות אמיתיות ושיקריות על תרבות הצריכה והחניכים צריכיםטריוויה נכון/לא נכון: מקריאים לח .5

 )אפשר להעזר בויקיפדיה(.לנחש מה נכון ומה לא. בסוף תולים על הקיר במסודר את כל האמירות הנכונות 

 

 קוראים עם החניכים הגדרה למושג "תרבות הצריכה". .6

 תצריכה וצרכנושלנו מבוססת על  התרבותלמה לדעתכם זו בעיה ש? 

 ?איזה עוד דברים היינו רוצים שיהיו בתרבות שלנו, שנאהב לעשות, חוץ מקניות 

אנחנו יודעים שכל הזמן המסר שעובר  –לתרבות הצריכה יש השפעה עלינו כי אנחנו נחשפים אליה מגיל צעיר  סיכום:

אלינו בפרסומות הוא שאנחנו צריכים לקנות כמה שיותר דברים כל הזמן. יש לזה השפעה קשה כי צריך לעבוד הרבה 

או לבזבז להורים הרבה כסף כשיש פעמים שאנחנו קונים רק מתוך הרגל או כי אנחנו רוצים משהו חדש ולא באמת 

פעולות, טיולים, סתם לבלות  –ביחד כקבוצה  אחריםלנו אפשרות לעשות הרבה דברים כי אנחנו צריכים. בקן יש 

 .בתנועה ביחד וכו' ולא רק לצאת למקומות או לבזבז כסף בקניון וזה היופי של להיות קבוצה

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

  אמיתייםפתקים עם מוצרים דמיוניים + פרסומות של מוצרים 

 שלטים צריך/לא צריך + פתקים ועטים 

 עובדות על תרבות הצריכה + הגדרה 



8 
 

 פערים כלכליים ומעמדות בחברה

 

 מטרות

 החניכים יבינו את ההשפעות של המעמדות והפערים על החברה האנשים בתוכה. .א

 יום. –החניכים ייחשפו למצבים שהם בהכרח לא נפגשים איתם ביום  .ב

 ויחליטו להתמודד על הפערים והמעמדות. החניכים יגבשו דעה בנושא .ג

 

 מהלך הפעולה:

  –משחק פתיחה  .1

מפזרים תמונות על הרצפה של אנשים בחברה הישראלית )אנשי עסקים, חקלאים, מוצאים שונים וכו'(, על  .2

לבחור את "החברה  –החניכים לבחור כקבוצה מספר אנשים שמהם היו רוצים שהחברה תהייה מורכבת 

 המושלמת". לאחר שבחרו, החניכים צריכים להתאים לגל אחד מהאנשים את "הסטטוס" שלו בחברה.

 דיון:

 ?למה בחרתם דווקא באנשים האלו 

 ?יש סוג אנשים שיותר צריך בחברה? למשל צריך יותר הייטקיסטים מאשר חקלאים 

סכום  יכים מסתובבים בין תחנות כשכל תחנהמביאים לחניכים כסף, כל חניך מקבל סכום כסף שונה, החנ .3

 ים והם צריכים לשלם עליה. התחנות:מסו

 .פטל פונג 

 .עמדת תצלום 

 .קליעה למטרה 

  'שולחן עם חטיפים ושתייה. –'קפיטריה 

 .באולינג 

 שאלי את החניכים: –לאחר התחנות  .4

 ?לאיזה תחנות נכנסתם 

 ?מה הרגשתם כשלא היה לכם מספיק כסף כדי להיכנס לתחנה 

  יום שלכם? –איפה אתם פוגשים את זה בחיי היום 
 ?ממה לדעתכם נוצרים פערים כלכליים ומעמדות בחברה 

 את הטקסט "ילד א' ילד ב'".קוראים עם החניכים  .5

 .מסבירים ביחד את הטקסט 
 ?מה את חושבים 

 ?'איך לדעתכם מרגיש להיות ילד ב 
  הכלכליים בחברה?מה לדעתם אתם יכולים לעשות בכדי לצמצם את הפערים 

 
בחברה שלנו יש המון מעמדות חברתיים ופערים כלכליים. אני חושבת שצריך להיות מקום לכולם בחברה  סיכום:

וכל הדברים חשובים, כמו שצריך רופא, צריך גם חקלאי שיגדל פירות וירקות. היינו רוצים לצמצם את הפערים כדי 

התשלום מותאם למצב הכלכלי של החניכים וקיימת גם אפשרות  שכולם יוכלו להיות חלק מהחברה. בתנועה למשל,

 בחוץ רק בגלל שאין לו מספיק כסף. ארלסבסוד כדי שאף אחד לא ייש

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 .תמונות של אנשים בחברה 

 .שטרות כסף 

 .הכנת התחנות מבעוד מועד והציוד אליהן 

  ב'. ילד א' ילד -טקסט 
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 תן-הכנה לשוק קח

 

 מטרות:

 שיאהחניכים ילמדו להרים אירוע  .א
 החניכים יבינו שכשאר נותנים מהלב אז גם מקבלים מהלב .ב
 החניכים ישמרו על הסביבה ויעשו שימוש חוזר בבגדים .ג

 

 מהלך:

 משחק פתיחה  .1

ושיפודים והם קבוצות, כל קבוצה מקבלת טופי  2-4מחלקים את הקבוצה ל -כל אחד בקבוצה הוא חשוב .2

 צריכים לבנות מזה את הבניין הכי גבוהה והכי יציב בזמן מוקצב.

 שואלים:

 איך הייתה חלוקת התפקידים שלכם בזמן בניית המגדל? אילו תפקידים היו? -

 מי הכי תרם להצלחה של בניית המגדל? -

 מה התפקיד הכי חשוב? המדביק, המתכנן, הבונה, מי שנותן מוטיבציה ולא מוותר? -

 

לכולכם היה חלק רציני מאוד בהצלחה במשימה, וחלוקת התפקידים עזרה לכם. אומנם כל אחד עשה  אמרי:

 תפקיד אחר אבל לכולם הייתה אחריות משותפת על בניית המגדל

ת מהמתודה הקודמת נותנים לחניכים כרטיסיית משימה להכין הצגה על אותה סיטואציה וכל ובקבוצ .3

 ה שעלתה בסיטואציהקבוצה מוצאת פתרון אחר לבעי

פכת ששתי חברות הולכות לאכול פיצה בפיצרייה, אחת החניכות עם חולה חדשה ולבנה, בטעות נ –הסיטואציה 

 עליה כוס קולה שלמה!

קבוצה אחת מציגה את זה שהילדה שנהרסה לה החולצה זורקת את החולצה לפח והולכת לקנות  -

 חולצה חדשה

רסה לה החולצה בוכה בלי הפסקה עד שכל החברות שלה קבוצה שנייה מציגה את זה שהילדה שנה -

 שופכות קולה על החולצות שלהם גם

קבוצה שלישית מציגה את זה שאחת החברות מציעה להפוך את החולצה למשהו אחר שהוא לא  -

 חולצה! למשל לתיק או לסרט יפה לשיער

 שואלים:

 לאיזה פתרון הכי התחברתם? -

 מה דעתכם על שימוש חוזר בבגדים? -

 עתכם שימוש חוזר בבגדים יש בו גם ערך מסויים?לד -

אמרי: שימוש חוזר בבגדים הוא דבר ממש מגניב! לפעמים לא צריך לרוץ לקנות משהו חדש כדי להתחדש, בגד 

שנמאס על מישהו אחד יכול להיות ממש אוצר למישהו אחר! ולא רק בבגדים, אפשר לעשות שימוש חוזר בהרבה 

ושות לפורים, רהיטים וכו. לא תמיד חייבים להוציא כסף על בגדים, ואם מוציאים מאוד דברים, צעצועים, תחפ

 כסף לא בהכרח חייב להוציא הרבה כסף.

 

קלפים וצריכה להשיג כמה שיותר רביעיות של סוגי בגדים  5משחקים רביעיות בגדים, כל קבוצה מקבלת  .4

בגדים מנוקדים, מכנסיים מסוגים שונים, שמלות, סוגי כובעים,  –שונים )עלייכם להכין נספח! הרביעיות 

 סוגי חולצות, בגדי ג'ינס, בגדי חורף...(

 בקהילהאמרי: איזה כיף זה להחליף בגדים! ובגלל שזה כלכך כיף חשבנו שאולי נתכנן כולנו ביחד שוק קח תן 

 

 חלקי את החניכים לצוותים קטנים לקראת השוק קח תן .5

 האירועצוות פרסום  -

 צוות איסוף בגדים -
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 צוות אווירה לאירוע -

 צוות מיון הבגדים -

 

 כל הקבוצה ביחד מגיעה מוקדם ביום האירוע ומרימה ומסדרת הכלתקבעו ביחד תאריך שבו האירוע קורה ו

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 

  טופי, שיפודים, פוליגל –לבניית מגדל 

  כרטיסיות הוראות להצגות השונות –להצגה 

  אפשר להוריד תמונות מהאינטרנט ולהדפיס יפה, לדוגמא: –כרטיסיות רביעיות 

 

 

 

 

 

  

 אוברול ג'ינס מכנס ג'ינס חצאית ג'ינס

 ג'ינס

 ג'קט ג'ינס

 ג'ינס ג'ינס
 ג'ינס
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 אדישות מול שינוי המציאות

 

 :מטרות

 החניכים יכירו את המושג אדישות ועמידה מן הצד ויתנסו בסיטואציות מחיי היום יום .א

 החניכים יחשפו למציאות בחברה הישראלית ולאדישות שם אנשים .ב

 ח לעשות זאתוויבינו שלכל אחד יש את הכהחניכים יכירו אנשים שהחליטו לשנות את המציאות  .ג

 

 מהלך הפעולה:

צופים בסרטון " האופנוען מאזור " ) סרטון בו מצולם נהג אופנוע שנפל בכביש , ומכוניו רבות עוברות על  .1

 פניו מבלי לעצור לעזרה (

  ? למה אתם חושבים שאנשים לא עצרו לעזור לו ?מה רואים בסרטון 

  האנשים באזור לא היה אכפת ? או אולי הם פשוט חשבו שמישהו אחר יכול להיות שזה כי לכל

 יעצור לעזרה ?

  קרה לכם פעם ש"זרקתם" את האחריות ממשהו ואמרתם שמישהו אחר כבר בטח יעשה את

 זה?

 קוראים הגדרה למושג אדישות ותולים על הקיר. .2

 –אומרים לכולם לעמוד יחד בשורה אחת אחד ליד השני. בכל פעם המדריך מקריא משפט מחיי היום יום 

 חניך שמזדהה עם המשפט צריך ללכת צעד קדימה.

 ח לזרוק אז השארתי למישהו אחרוראיתי פעם את הפח ממש ממש מלא בבית אבל לא היה לי כ -

 תו , מישהו אחר בטח יעשה את זהשאני רואה משהו זרוק ברחוב אין מצב שאני ארים או -

ידעתי פעם שעושים על מישהו/מישהי חרם , לא השתתפתי אבל גם לא עצרתי את זה כי חשבתי שמישהו  -

 אחר בטח יעשה את זה

 ראיתי ילדים יותר קטנים ממני מתחילים לריב ברחוב , יכולתי לעצור את זה אבל מיהרתי.  -

ם את הכיסאות בסוף כדי שהמנקה לא תצטרך לעשות המורה ביקשה ממני ועוד מישהו מהכיתה להרי -

 זאת , ידעתי שהחבר שלי יעשה את זה אז פשוט הלכתי הביתה.

 ? האם יש קשר בין ההגדרה לאדישות לבין המשפטים שהקראתי ? מהו 

  ? למה לפעמים אנחנו בוחרים להתנהג באדישות ? מה הסכנות בזה 

נות , כל החניכים צריכים להסתובב בין הכתבות ולעמוד מפזרים תמונות/כתבות של מחאות מהשנים האחרו .3

 ליד התמונה/מחאה שהכי עניינה אותם.  החניכים משתפים ליד איזה כתבה הם נעמדו ומדוע.

  האם אתם מכירים או יצא לכם לשמוע מבוגרים שמתלוננים על המצב במדינה אבל בחיים לא ילכו

 להפגנה ?

 ישתנו לא עושה עם זה שום דבר ? איך יכול להיות שמישהו שרוצה שדברים 

 ? מה צריך כדי לצאת למחאה ? באיזה מחאה אתם הייתם רוצים להשתתף או השתתפתם 

 ? האם חשוב לצאת ולהשתתף במחאות ? האם זה יכול לשנות את המציאות 

ומה  –/ מדינה  מושב/ קיבוץ/ יישובספר/ הכל חניך מקבל פתק וצריך לכתוב עליו נושא שמפריע לו בבית  .4

  ומשתפים. הדבר הקטן שהוא יכול להתחיל לעשות בכדי לשנות את המצב הזה. עושים סבב

 

בחברה שלנו מסביבנו קורים כל הזמן דברים שאנחנו לא מסכימים איתם , דברים שאנחנו רוצים לשנות ,  סיכום:

שאר אדישים למה שקורה או פשוט סיטואציות שבהן אנחנו יכולים לעזור אם נתערב . חלק מהאנשים בוחרים להי

אנחנו רוצים להצליח לשנות את המציאות ולפעול כדי במושב/ בקיבוץ/ ביישוב סביבם ובכך לשמר את המציאות. 

ברים שמפריעים לו , כך אנחנו יכולים להיות אנשים טובים ח לשנות ולהשפיע על הדושכל אחד ירגיש שיש לו את הכ

 .יותר בחברה ולהשפיע על שאר החברה גם כן
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 מרד

 

 :מטרות

 החניכים יכירו את המושג מרד ואת משמעויותיו השונות  .א

 החניכים יכירו מחאות ומרדות במהלך השנים .ב

 כסביבה למרוד במציאות  תנועההחניכים ישוחחו כיצד ליצור את הקבוצה וה .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה  .1

ובת ומתחילות בהצגה. ההצגה צריכה לתאר סיטואציה שבה  המדריכות נכנסות לפעולה מחופשות לאמא .2

 הבת מתנגדת לכל הדברים שהאמא אומרת לה . 

 שואלים :

 ?מה ראינו בפעולה 

 ) איך אנשים נוהגים לקרוא לשלב הזה שמתואר ? ) מרד נעורים 

  ? מה הכוונה במרד נעורים 

 קוראים הגדרה למושג מרד .3

  ? מה פירוש ההגדרה 

  ?האם ההצגה שראינו קודם תואמת את ההגדרה של מרד 

 ? מדוע מתחיל מרד ? מה רוצים להשיג 

תולים תמונות של אנשים שפעלו כדי לשנות מציאות מסוימת. החניכים צריכים להסתובב  –תערוכת מרד  .4

 בין הדמויות ולבחור את אחת הדמויות שהם התחברו אליה. מי שרוצה משתף

 וע ? איזה דמות בחרתם ? ומד 

 ? מה אתם חושבים על הפעולות שהם בחרו 

 ? אתם חושבים שהם ידעו מראש שלפעולה שלהם תהיה תוצאה במציאות ? האם זה מה שקובע 

  ? מה אדם צריך כדי לצאת נגד המציאות הקיימת 

 ? האם מספיק רק למרוד , או שצריך גם לדעת למה רוצים לשנות  

 

לשנות את המציאות הקיימת , למרוד. חשוב שהמרד יהיה עם מחשבה על העתיד   כקבוצה יש לכם את הכח סיכום:

 ועל איזה חברה טובה יותר אנחנו רוצים ליצור. 

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 הצגה של אם ובת 

 הגדרה למושג מרד 

 תערוכה של אנשים מורדים 

 

  



13 
 

 מרד המכבים –ערב תרבות לחנוכה 

 

 :מטרות

 יכירו סיפור המרד של המכבים למען העם העברי. יםהחניכ .א

 לציין במשותף את חג החנוכה בקבוצה באופן משחקי. .ב

 ליצור התרגשות לקראת החג וליצוק לו תוכן. .ג

 

המדריכים מגיעים מחופשים לחשמונאים. הם אומרים להם שהם מתכוננים למרד הגדול נגד היוונים  :סיפור מסגרת

העם העברי בארץ ישראל. הם החליטו שנמאס להם ושהם מעוניינים להילחם על הזהות שלהם בכל שמדכאים את 

 מחיר. החניכים בעצם עוברים הכשרה למרוד ביוונים. המדריכים צריכים להיות ממש נלהבים ומתוחים.

 

 תחנות

ם כדי שלא יבחינו מתחילים עם טריוויה על יוון. אחרי זה מחפשים את החניכים ליווני –להסתוות ליוונים  .1

 בהם שהם עברים ויעצרו אותם לפני שהם יספיקו לפתוח במרד.

 זיכרון מילים ביוונית. – למידת שפת האויב .2

אחרי שהם למדו יוונית הם צריכים לפענח כתב סתרים שהגיע למפקדה של המכבים שאולי  – כתב סתרים .3

 יכול לעזור להם במרד.

מלוח וכל פעם שמישהו מסתובב החניכים צריכים לעשות פוזה משחקים דג  – מה לעשות כשהיוונים באים .4

 שלא תסגיר אותם שהם עברים.

מעמידים על הרצפה "מטרות" ונותנים לחניכים להתאמן בקליעה למטרה. אבל יש  – קליעה למטרה .5

 טוויסט. את המטרות צריך להפיל בעזרת סביבונים.

 מכינים מסלול מכשולים מראש ומעבירים בו את החניכים. – אימונים לקראת המרד .6

חצי קבוצה כותבת מוראל נגד היוונים ולמה צריך לפרוץ במרד והחצי השנה מכינה כרוזים  – הפצת המרד .7

 לקראת המרד.

החניכים מכינים עצומה למען פרוץ המרד וצריכים להחתים עליה כמה שיותר אנשים  – איסוף תומכים .8

 מוקצב. בסביבת הקן בזמן

 

 דיון קצרצר אחרי התחנות

 ?מה אתם הייתם עושים אם הייתם חיים אז? מתיוונים או מורדים 

 

זה ממש חשוב לעמוד על שלנו ולהגן על העם שלנו. יכול להיות שאם המכבים לא היו עומדים על שלהם  סיכום:

 ומורדים אז לא היינו כאן היום והעם היהודי לא היה נראה אותו דבר.

 

 להעביר את הפעולה? בשבילמה העזרים שצריך להכין 

 טריוויה על יוון 

 תחפושות של מכבים 

 תחפושות של יוונים 

 זיכרון מילים ביוונית 

 כתב סתרים ביוונית 

 מטרות לקליעה למטרה 

 סביבונים 

 מסלול מכשולים 

 דפים וטושים 
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 שוויון ערך האדם

 

 מטרות

 של התנועה. ליבהכאחד מערכי ההחניכים יכירו את הערך "שוויון ערך האדם"  .א

 החניכים יבינו כי כל בני האדם שווים בערכם מתוקף היותם בני אדם. .ב

 החניכים יזהו מקומות וסיטואציות בחיים שלהם בהם נפגע שוויון ערך האדם וירצו לשנות אותם. .ג

 

 מהלך הפעולה:

 אדממה  –משחק פתיחה  .1

 אבל עם טוויסט! לפני תחילת המשחק מחלקים לחניכים –.."( 9, 10משחקים מחבואים בזק )"מחבואים  .2

שניות אחרי כולם, להתחיל לרוץ  3"קלפי שחקן" שבכל אחד מהם מופיע יתרון/חסרון, לדוגמה: בונוס של 

 שניות אחרי כולם וכו'. 3רק 

 ם לביש לשי –מפזרים על הרצפה תמונות של חפצים שונים מאותו סוג, לדוגמה: פלאפון, שמפו, אוכל וכו'  .3

שונה זה מזה, כך שחלק יותר טובים או "נחשבים" וחלק פחות. כל פעם  באיכותשהפריטים צריכים להיות 

 מבקשים מחניך/ה לסדר את הפריטים לפי הסדר מהטוב/איכותי ביותר להכי פחות טוב/איכותי. שואלים:

 ?לפי מה החלטתם איך לסדר את הפרטים? מה המדדים לקבוע מה יותר טוב ומה פחות 

  ולא רק החניך באופן אישי( מה נחשב יותר ומה פחות? בחברהלפי מה מחליטים( 

 

. יש לבחור תמונות עם "הבדלים" ברורים אנשיםמבקשים מהחניכים לעשות שוב את המתודה, הפעם עם  .4

 בין האנשים: מקצוע, צבע עור, מגדר, גיל וכו'.

 לל?לפי מה מודדים את הערך של בני אדם? אפשר לעשות את זה בכ 

  שלנו? מה נחשב יותר ומה נחשב פחות? בחברהאיך מודדים אנשים 

 ?מה אתם חושבים על זה שבחברה שלנו מדרגים אנשים? זה מפריע לכם? אם כן למה 

 

 קוראים עם החניכים הגדרה לערך "שוויון ערך האדם": ערך "שוויון ערך האדם" מבטא את האמונה שכל .5

 בני האדם שווים זה לזה, רק מעצם היותם בני אדם, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, או העדפה מינית.

 מבקשים מחניך/ה להסביר במילים שלהם 

 ?למה הערך הזה הוא ערך מרכזי בתנועה שלנו 

  ?איך זה קשור לשוויון ערך האדם?איך הרגשתם במשחק ששיחקנו בהתחלה? זה היה פייר 

 כדי לממש את הערך הזה? )חניכים מציעים רעיונות( ם לעשות בקבוצהמה אנחנו צריכי 

 

בפעולה היום הכרנו ערך שהוא אחד מהערכים המרכזיים של התנועה, ערך "שוויון ערך האדם". הרבה  סיכום:

בזלזול, באפליה או בכך שיש עליהם סטיגמות ודעות  –פעמים בחברה שלנו מתייחסים לאנשים בצורה שונה זה מזה 

יומית ולא נתייחס לאנשים -קדומות. אני רוצה שהקבוצה שלנו תהיה מקום שהשוויון מתבטא בו באינטרקציה היום

 באופן פוגע או מזלזל בגלל הרקע שלהם או הדברים שמאפיינים ומייחדים אותם.

 

 ר את הפעולה?מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעבי

 

  9, 10כרטיסיות שחקן "מחבואים" 

 דירוגים של מוצרים שונים + אנשים 

 ."פלקט עם הגדרה "שוויון ערך האדם 
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 סטיגמות וגזענות

 

 מטרות:

 לדבר עם החניכים על המפגש שלהם עם אנשים שונים בחברה ומתוך כך להציף את תופעת הגזענות. .א

 בחברה שלנו.החניכים יבינו מאיפה מגיעה הגזענות  .ב

 גזענות.ההחניכים ירצו להתמודד עם הגזענות בחברה ולחנך נגד  .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה.  .1

שפטים שמבטאים יחס/עמדות של אנשים בחברה ושל חניכים לגבי מפגש עם מי ששונה מהם ממפזרים  .2

שיש בה  מועצהלגור ב)לדוגמה: אני מעדיף שיהיו לי חברים שדומים לי ולא ששונים ממני, לא הייתי רוצה 

כל חניך צריך להדביק מדבקות לפי כמה  –גם יהודים וגם ערבים וכו'( ומחלקים לחניכים מדבקות צבעוניות 

 שהוא מסכים עם המשפט

 לא מסכים בכלל = לא להדביק 

  מדבקה אחת –קצת מסכים 

  מדקות 2 –מסכים מאוד 

 בסוף המתודה שואלים את החניכים: .3

 יות עם אנשים ששונים מאיתנו?למה קשה לנו להתחבר ולה 

 ?מה אתם חושבים על התופעה הזאת? זו בעיה בכלל לדעתכם 

 

 לבחור מקרה אקטואלי –בוחרים לקרוא עם החניכים כתבה שמייצגת את תופעת הגזענות בחברה שלנו  .4

 ?מה מוביל אנשים להתנהג בצורה הזאת לדעתכם 

 אופימתקיים קשר הכרחי בין מוצאם לבין תכונות  בני אדםעמדה שלפיה בקרב  " קוראים הגדרה לגזענות: .5

כך היחיד אינו נשפט על פי ייחודו האישי אלא על פי השתייכותו  ,שכלייםמסוימות, או לעיתים גם כישורים 

ברוב המקרים משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת  .לקבוצה בלבד

 ".ידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של בני קבוצה אחת על בני הקבוצה האחרתצ

 ?לדעתכם תופעת הגזענות מתקיימת בכל מקום? או שזה רק אצל אנשים ספציפיים 

 ?אם מישהו עושה דברים גזעניים הוא יכול גם לשנות את דעתו 

למרצ ועושה הסברות נגד גזענות. )"יומן רואים כתבה על דוד מזרחי שהיה אוהד לה פמיליה והיום הצטרף  .6

 השינוי הבלתי יאמן"( –מ "לא פמיליה" למלחה בגזענות  –

 ?מה אתם חושבים על הבחירה שהוא עשה? מה גרם לו להתמודד עם הגזענות שלו ובכלל 

 ?האם כל אחד יכול להחליט להתמודד עם הגזענות שלו ולשנות את הדעות שלו 

 בהתמודדות עם גזענות? מה האחריות שלנו בתור קבוצה 

 

תופעת הגזענות רווחת היום בחברה הישראלית ובכל מקום אנחנו רואים שנאה ואפליה כלפי כל מיני קבוצות  סיכום:

זה לא משהו  עמדה, זו דעהומגזרים בחברה במקום להתייחס לכל בני האדם כשווים. כמו שראינו בסרטון גזענות זו 

אותו!! אנחנו בתנועה מתנגדים לגזענות ואם כל אחד מאיתנו ישנה את  שנולדים איתו ולכן אפשר גם לשנות

ההתנהגות שלו וישים לב לדברים שהוא עושה ואומר זה כבר יהיה שינו קודם כל לעצמנו כאנשים וגם לחברה שאנחנו 

 יוצרים פה בקן ובעיר.

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 + מדבקות  משפטים על גזענות 

 כתבה על גזענות לבחירת המדריך 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
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 אהבת חינם

 

 מטרות:

החניכים יבינו שאפשר לאהוב אנשים ללא תנאים, ש"אהבת חינם" היא החלטה לאהוב אנשים ולראות בהם  .א

 את הטוב.

 החניכים יבינו שהבחירה לתת אהבת חינם לא לוקחת ממך שום דבר! להיפך היא רק נותנת לך כבן אדם. .ב

 

 מהלך הפעולה:

 בינגו אהבות / נפש תאומה –משחק פתיחה  .1

 מעמידים את החניכים/ות בשורה ובכל פעם מקריאים משפט. מבקשים מהחניכים –מסכים/לא מסכים  .2

 שמזדהים עם המשפט/חושבים שהוא מתאר אותם לקחת צעד קדימה. 

o יוצא לי לפעמים להגיד שאני שונא את ההורים/האחים שלי 

o אני שונא ללכת לבית ספר 

o בחברה הישראלית יש הרבה שנאה 

o לדעתי אנשים שונאים בקלות גם כשהם לא באמת מכירים את מי שהם שונאים 

o אנשים מייצרים שנאה כלפי אחרים בגלל רושם ראשוני 

o יותר קל לשנוא מאשר לאהוב 

 

רואים עם החניכים את הפרק מהסדרה "מה אתם הייתם עושים?" שמציג יציאה מהארון. עוצרים לפני  .3

 בה של הבנות ושואלים:התגו

 ?מה אתם חושבים על התגובה של הבנות? איך לדעתכם אתם הייתם מגיבים בסיטואציה 

  גורמתומה שנאה  –שנאה  יוצרלמה לדעתכם יש שנאה בין אנשים? מה? 

 ?איזה עוד נקודות מבט/התנהגות יכולות להיות לנו חוץ מלשנוא כל כך בקלות 

 

מושג שמציע לנו עוד דרך הסתכלות על העולם,  –ג שלדעתי חשוב מאוד שנכיר : אני רוצה להציג לפניכם מושאמור

 שמציעה גישה הפוכה לשנאה שנמצאת בכל מקום בחברה שלנו!

 שומעים עם הקבוצה את השיר "אהבת חינם" של אתניקס. .4

 ?"במה השיר עוסק? מה זאת הגישה הזאת של "אהבת חינם 

 ות דבר'?אפשר לדעתכם באמת 'לתת אהבת חינם בלי לרצ 

 ?איך החברה שלנו הייתה נראית אם אנשים היו נותנים יותר אהבת חינם במקום לשנוא 

 ?איך אפשר ליישם את זה בחיים שלנו, בקבוצה 

דיברנו היום בפעולה הרבה על שנאה ובאמת לצערנו אפשר לראות שיש הרבה מאוד שנאה בחברה הישראלית  סיכום:

וגם בחיים שלנו באופן אישי, לדוגמה הביטוי "אני ממש שונא את...." הוא ביטוי ממש נפוץ שכולנו משתמשים בו 

ם לא מבוסס על היכרות או על משהו יומי. לדעתי השנאה זה דבר שמשחית את החברה שלנו והרבה פעמי-באופן יום

 אמיתי אלא על בורות וחוסר ידע. 

להחתים אנשים מועצה לכתוב ביחד אמנה "קבוצת ______ בעד אהבת חינם!" ולעשות סיירת ב – הצעה לחניכים

 במושב/ קיבוץ / יישוב/ מועצה ברשתות החברתיות. על האמנה. אפשר גם להצטלם ולפרסם

 

 ך להכין בשביל להעביר את הפעולה?מה הנספחים/עזרים שצרי

 "להחליט איך לצפות בפרק של "מה אתם הייתם עושים 

 מילים לשיר "אהבת חינם" / אתניקס 

 פלקט וטושים לאמנה הקבוצתית 
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 בנים ובנות בנפרד –מיניות 

 

 מטרות:

דבר החניכים יבינו שבגיל ההתבגרות יש מחשבות, שאלות ותחושות לגבי מיניות והתפתחות מינית וזה  .א

 רגיל ונורמלי.

החניכים יבינו שזה בסדר ולגיטימי לדבר על מיניות בתור נושא שמעסיק אותם וחשוב לדבר על זה  .ב

 בצורה אחראית שלא פוגעת באחרים.

 

 מהלך הפעולה:

 טאבו  –משחק פתיחה  .1

ד אומרים לחניכים שבפעולה הקרובה נדבר על נושא רציני שדורש מאיתנו לכבד אחד/ת את השני/ה. להגי .2

שאפשר לדבר ולהגיד מה שרוצים בלי לחשוש ולהתבייש וגם להגיד דברים רציניים גם אם הם נשמעים 

 והכי חשוב לא לפגוע ולהעליב בכוונה אחד את השני ולא לעשות צחוק מדברים שאומרים. –"חופרים" 

ם הגדרה שואלים את החניכים אם הם יודעים למה למשחק ששיחקנו בהתחלה קוראים "טאבו" ואז קוראי .3

איסור חברתי. עניין שיש הסכמה כללית שלא לעסוק בו; שמות, חפצים, פעולות, אנשים : טאבולמילה 

 תקינים בחברה או בתרבות מסוימת.-ונושאי שיחה מסוימים, אשר נחשבים כלא

 ?למה לדעתכם לדבר על מין זה טאבו בחברה שלנו 

  מאיתנו לא לעסוק במיניות?למה לא מדברים על זה עם ילדים ונוער? למה מצפים 

 תערוכת שירים שחניכים שומעים )לדוגמה: כל השירים של סטטיק ובן אל( .4

 ?במה עוסקים השירים ששמענו וקראנו עכשיו 

  שמופיעים בשירים  כל המושגים המינייםכותבים על הלוח/פלקט את 

  צד שני סוג של מצד אחד מסרים מיניים בשירים הכי מיינסטרים ומ –למה לדעתכם קיים הניגוד

 'איסור' לדבר על זה אחד עם השני?

קבוצה אחת כותבת את הסטיגמות שיש על בנים לגבי מיניות והקבוצה  –קבוצות  2-מחלקים את החניכים ל .5

השניה את הסטיגמות לגבי בנות )לדוגמה: בנים תמיד רוצים סקס, עד גיל מסוים חייבים להתנשק/לאבד 

 את הבתולין( וכו'. 

 ות האלה משקפות קשר שיש בו מיניות בריאה?האם הסטיגמ 

 ?למה בכלל חייבים שתהיה מיניות בתוך קשר? יכול להיות שלפעמים לא רוצים 

חשוב להגיד לחניכים מה זה קשר מיני בריא, קשר שמכבד ולא מפעילים בו לחץ. בנוסף לכל אחד יש את 

 בחברה.הזמן שמתאים לו ולא צריך להילחץ בגלל סטיגמות או דעות שיש 

 

תנועה לכל הילדים והנערים המתבגרים יש שאלות שמעסיקות אותם ומסקרנות אותם לגבי מיניות. ה סיכום:

ובתוך זה גם על מיניות. אם אתם מחליטים להכניס מיניות  והקבוצה צריכים להיות מקום שאפשר לדבר בו על הכל

לקשרים שלכם זה בסדר אבל חשוב לשים לב שזה ממניעים בריאים ונכונים, לא מתוך לחץ. תמיד לכבד את עצמם 

ואת הצד השני, לעשות מה שמרגיש לכם נכון. אפשר וחשוב גם לשתף דמויות בוגרות כמו מדריכים, הורים וכו' לא 

 לשאול שאלות להתייעץ ולחשוב ביחד.  להתבייש

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 פתקים+עטים לטאבו 

 תערוכת שירים עם ביטויים מיניים 
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 שוויון מגדרי

 

 :מטרות

 החניכים יכירו את המושג מגדר ואת השפעת הסביבה ביחס לתפקידי המגדר .א

 הישראלית ובחברה כולה ביחס לשוויון המגדריהחניכים יחשפו למציאות בחברה  .ב

 החניכים ידברו על המציאות בקבוצה ויבחרו לנסות וליצור שוויון מגדרי בקבוצה .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה  .1

מקבלת בנק תכונות וצריכה לחלק את התכונות ל"נשי"  המחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות. כל קבוצ .2

 ו"גברי" ביחס למה שהם חושבים שמורגש בחברה. 

 שתי הקבוצות משתפות , ומחליטות יחד. 

 ? על פי מה חילקתם את התכונות 

 ? איך זה יכול להיות שזה היה כל כך ברור 

 לק ? כל הנשים וכל הגברים הם בעלי אותם תכונות ? אז איך זה הגיוני לח 

 קוראים הגדרה למגדר .3

  ? מה פירוש ההגדרה 

  מה זה אומר הבדלים בין גבר לאישה שתלויות בתרבות ובחברה? האם זה אומר אז שהיחס לנשים

 ולגברים יכול להיות שונה ביחס לתרבות שמקיפה אותם?

 ? מה אנחנו מבינים מזה על ההבדלים בין נשים וגברים ? האם הוא תמיד עובדתי 

, שתי קבוצות. כל קבוצה עומדת בטורמחלקים את החניכים ל –רוץ שליחים עובדות על פערים במגדרים מ .4

בכל פעם שהמדריך מזניק אחד החניכים בקבוצה צריך לרוץ לפלקט ולהתאים שם בין השאלות לתשובות 

 הנכונות.  ) שכר בין נשים וגברים , משרות בכירות , מקצועות , ספורט וכו' (

 ושבים על העובדות האלה ?מה אתם ח 

 ?למה זה המצב ? איך זה קשור לתפיסה התרבותית בחברה 

 ? האם אתם מכירים את העובדות האלה 

 ? האם נתקלתם פעם אתם בחוסר שוויון כלפיכם או סביבכם על בסיס המין שלך 

 קידום השוויון בין גברים ונשים.על חוק לקוראים קטע  .5

 ? כאלה שנכתבים חוקיםהאם זה חשוב 

 והקבוצה יהיו מקומות שמקדמים שווין בין המינים ? תנועההייתם רוצים שה

 ?את המצב הקייםכדי להצליח לשנות  לקרות כאןמה הדברים שצריכים 

 

שוויונית , עלינו להבין מה אנחנו רוצים שתהיה כפי שראינו בפעולה המציאות היום רחוקה מלהיות  סיכום:

אף על פי שאין שוויון כרגע אתם כמדריכים יש לכם את  ם הפערים בחברה .המציאות בקבוצה ובקן ולפעול לצמצו

קחו אחריות על שינוי יח לשנות את המציאות ואתם צריכים להיות אחראיים עליו בהמשך, אם אתם לא תוהכ

  היום הזה עלול לא להגיע. –המציאות וקידום השוויון 

 

 הפעולה?מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את 

 "כרטיסיות עם תכונות "מגדריות 

 הגדרה למגדר 

 פלקט + עובדות על פערים במגדרים 

 חוק לקידום שוויון בין נשים לגברים 
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 להט"ב

 :מטרות

 החניכים יבינו שמיניות ומגדר יושבים על קשת רחבה שיוצרת מגוון זהויות. .א

 החניכות יכירו את מגוון הזהויות הקיימות. .ב

שוויון ערך האדם החניכים יבחרו לראות בכל הזהויות שוות ויתנו מקום בקבוצה מתוך הרצון לקדם את  .ג

 שלהם להיות מה שהם יבחרו להיות.

 

מקשטים את החדר שיהיה כמה שיותר צבעוני. רעיונות: קשת מאלבדים, דגלים של כל הזהויות  :לפני הפעולה

 בתוך הקהילה הגאה, תמונות בנושא ועוד.

 

 מהלך הפעולה:

 פתיחה בחוץ.משחק  .1

 מכניסים את החניכים לחדר. נותנים להם קצת להסתובב בו. משמיעים שיר ברקע. יושבים במעגל. .2

שליחים. מבקשים  פלקטים ועושים מירוץ 2מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות ועל הקיר תולים  .3

 מהחניכים לכתוב כמה שיותר דברים שמגדירים אותם. תזכרו! לא חוזרים על אותו דבר פעמיים.

 שואלים: .4

 ?מה כתבתם בפלקטים? מה מגדיר אתכם 

 ?יש דברים שאתם מרגישים שמגדירים אתכם ומייחדים אתכם משאר האנשים 

 כים להציף כל מה שהם מכירים. עושים שמש אסוציאציות למושג "הקהילה הגאה". נותנים לחני .5

 משחקים זיכרון עם מושגים וההגדרה אליהם: .6
 מאופיין על ידי האיברים הביולוגיים שהאדם נולד איתם. זכר / נקבה. –מין  «

 הציפיות של החברה ממינים שונים למאפיינים שונים של התנהגות –מגדר  «

 גבר שנמשך רומנטית ומינית לגברים. –הומו  «

 אישה שנמשכת רומנטית ומינית לנשים –לסבית  «

 אדם שמינו אינו תואם למגדר שלו. –טרנסג'נדר/ית  «

 משיכה מינית ורומנטית ליותר ממגדר אחד. –ביסקסואל/ית  «

 משיכה רומנטית ומינית לפי אישיותו של האדם ולא לפי המגדר שלו. –פאנסקסואלית  «

 ית בכלל. אדם עם משיכה מינית נמוכה או ללא משיכה מינ –מיני -א «

 אדם שאינו מגדיר את עצמו מגדרית. –קוויר  «

 )ניתן להוסיף עוד הגדרות שאתם מעוניינים להוסיף(

 שואלים:  .7

  ?למה אנשים מעוניינים להגדיר את עצמם לפי המיניות למה בעיניכם יש את כל ההגדרות האלה

 והמגדר שלהם?

  שההגדרות האלה קיימות?איזה מקום זה נותן לתחושות של אנשים שונים על עצמם 

כל אחד כותב על פתק משהו אחד שהוא הבין או לקח מהפעולה שהוא היה רוצה לשתף. בסוף אוספים את  .8

 מה שהחניכים כתבו ומקריאים אותם. ושואלים לסיכום:

 ?אתם חושבים שפה בקבוצה שלנו צריך מקום לכל אחד ואחת להיות מי שהם 

 

אנשים מוצאים את עצמם בכל מיני מקומות על הקשת הזאת. הקהילה  מיניות ומגדר זאת קשת רחבה. סיכום:

הגאה מאפשרת לאנשים להיות גאים במי שהם לא משנה למי הם נמשכים או איזה מאפיינים מגדריים יש להם. 

 שלנו, צריך להיות מקום לכולם להיות מי שהם.כאן, בקבוצה 

 ה?מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעול

 את כל הציוד כדי לקשט את החדר. .1

 פלקטים לתלות על הקיר .2

 משחק זיכרון. .3
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 בר מצווה/בת מצווה 

 

 :מטרות

 החניכים ילמדו על משמעות טקס בר/בת המצווה ביהדות .א

 החניכים יחקרו ויחשפו לדרכים נוספות לחגוג ולציין את טקס בר/בת המצווה .ב

 יחד כקבוצההחניכים יבחרו לציין את מעמד בר/בת המצווה גם  .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה  .1

כל חניך מקבל קלף אחד עם מילה שקשורה לנושא בר/בת המצווה וקלף שני ריק. על  –זיכרון בציורים  .2

החניך לצייר ציור שמגדיר את המילה שקיבל. לאחר שכל החניכים מציירים , שמים על הרצפה את כל 

הקלפים. מתחלקים לקבוצות קטנות ביחס לכמות החניכים ומשחקים זיכרון עם הקלפים שצוירו על ידי 

 וההגדרות. החניכים 

 ? האם הכרתם את כל ההגדרות והמנהגים שהיו בזיכרון 

 ? לדעתכם ומהיכרותכם טקס בר/בת המצווה מציין 

כל חניך מקבל "לוח בינגו" עם שאלות בנוגע לגיל המצווה וליהדות. מועל כל אחד  –בינגו בר/בת מצווה  .3

ובב ולמצוא חניכים אחרים שענו למלא בריבוע את תשובתו. כאשר כולם מסיימים , על כל החניכים להסת

 כשמצאו עליהם לחתום אחד לשני בריבוע המתאים. הראשון שמשלים את הבינגו מנצח. –כמוהם 

קבוצות , כל קבוצה מקבלת תערוכה פשוטה של דרכים שונות לציין בר/בת מצווה ) עלייה  4מתחלקים ל .4

 ד (לתורה , בתי כנסת רפורמים , שנות בר /בת מצוות בקיבוצים ועו

 כל קבוצה קוראת ומציגה .

 האם הכרתם את הדרכים הנוספות לציין את שנת המצווה ?

 מה אתם חושבים על זה ? מה המהות של טקס בר המצווה ?  

 האם מהות זו מצוינת בכל הדרכים שקראתם עליהם?

 האם הייתם רוצים לציין בדרך כלשהי את מעמד בר /בת המצווה יחד כקבוצה ?

 

ציון בר/בת המצווה הוא חלק מהמסורת ביהדות של לעלות למצוות , אבל נוסף על כך זהו גם טקס שמציין  סיכום:

את המעבר שלך מלהיות ילד/ה לנער/ה עם אחריות חדשה על כתפיו. לעלות למצוות זה קודם כל להיות בן אדם 

 –בדרכים שונות בקהילות שונות ערכי שפועל ביחס לערכיו ולוקח אחריות על החברה סביבו. טקס המצווה מצוין 

ובקבוצה  הילהת חדשה בקגם אתם בעלייתכם לשכבה ז' לוקחים על עצמכם אחריו אבל שומר על ערכיו ומהותו .

 שעומדות בפנינו השנה.ועוד נגיד יחד מהם האתגרים והאחראיות הנוספות 

 

 

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

  הגדרות וריקים –קלפי זיכרון 

 לוחות בינגו בר/בת מצווה עם שאלות 

 מספר כתבות ותמונות מדרכים לציון שנת המצווה 
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 עלייה 

 

 מטרות:

 יה.יהחניכים יכירו סיפורי עליה לארץ לאורך ההיסטוריה ואת ההתלבטויות של האנשים לגבי מעשה העל .א

 שונות ועדיין מה שמחבר אותם הוא הבחירה לחיות בארץ. החניכים יבינו כי אנשים שונים עלו לארץ מסיבות .ב

 החניכים יבינו שעליה לארץ קשורה לאהבה למדינת ישראל ולארץ ישראל. .ג

 

 מהלך הפעולה:

 פינג פונג שירים, קטגוריה אחרונה שירים עם המילה "ישראל" –משחק פתיחה  .1

משהו אחד/מקום אחד שהם אוהבים פתקים ומבקשים מהחניכים לכתוב על כל פתק  3מחלקים לכל חניך  .2

במיוחד בישראל. בסיום אוספים את כל הפתקים ומציגים אותם בפנטומימה כשהמטרה זה להצליח לנחש 

 .כמה שיותר פתקים

מחלקים לחניכים כרטיסיות שמספרות סיפורי עליה שונים ומבקשים מהם להכין הצגה. ההצגה צריכה   .3

בטויות, את היתרונות והחסרונות מבחינת הדמויות לגבי להציג בצורה מעניינת ויצירתית את ההתל

 ההחלטה לעזוב את החיים שלהם ולעלות לישראל:

 ?איזה קשיים והתלבטויות היו לדמויות בהצגות שלכם 

  (כותבים על הלוחמה הייתם רוצים לשאול אותם? ) –אם הייתם יכולים לדבר איתם 

 

ולשאול שעלה לארץ בעצמו הו קרוב אליהם מבקשים מהחניכים להתקשר לסבא/סבתא/אמא/אבא/מיש .4

 מהשאלות שכתבו ביחד אחרי ההצגות. לסיכום: 2-3אותם 

 ?ממה שהבנתם בטלפונים, למה בעצם יהודים מכל העולם רוצים לעלות לישראל 

 ?מה לדעתכם עזר להם להתגבר על קשיים ומכשולים, לשנות את החיים ולבוא לארץ 

  לארץ? זה חשוב שיהודים יגורו פה?מה דעתכם על ההחלטה שלהם לעלות 

 

 ". 60שומעים עם החניכים את השיר של הגבעטרון וסאבלימינל "בת  .5

  שנה למדינת ישראל? למה לדעתכם הוא מתייחס דווקא  60מה המסר שהוא מנסה להעביר לכבוד

 לקליטת עליה?

 ה נכון / ניקח בשיר הוא אומר: "קולטת עליה לומדים מניסיון / אז נזכור מה שהיה ונעשה את ז

למה חשוב לדעת מאיפה אחריות המדינה הזאת שלנו / לא נגיע לכלום אם לא נזכור מאיפה באנו". 

 באנו ולהכיר את סיפורי העליה של כל האנשים בחברה שלנו?

 

הרבה מאוד אנשים בחברה ובסביבה שקרובה אלינו עלו לארץ, חלקם לפני הרבה מאוד שנים וחלק גם בזמן  סיכום:

האחרון, כל הזמן עולים עוד ועוד אנשים לישראל. הסיפור של מדינת ישראל הוא בעצם סיפור של הרבה מאוד אנשים 

שעלו לארץ בתקופות שונות ומסיבות שונות וחשוב שלא נשכח את זה שאנשים בחרו לגור בארץ כי הם אוהבים אותה 

נחנו צריכים לדעת מה אנחנו אוהבים במדינה ולמה והיא חשובה להם. זה יכול להראות לא רלוונטי להיום אבל גם א

 אנחנו חיים בה.

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

  עליה לארץ–כרטיסיות להצגות 

 פלקט + טושים לשאלות על עליה לארץ 

  של סאבלימינל והגבעטרון60מילים לשיר "בת " 
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 עלייה לארץ –סיטואציות להצגות 

 

 

 

 

 

 

 

  

אתם משפחה ממרוקו והרבה שנים חלמתם לעלות לישראל, עכשיו כשהקימו את המדינה יש לכם   – 1949

הזדמנות! אחרי שעליתם גיליתם שהמדינה שיכנה אתכם במעברה לעומת עולים אחרים שקיבלו בתים יותר  

 יפים בקיבוצים.  

שגר ברוסיה והחלום שלך זה לחיות בארץ ישראל ולהכיר עוד אנשים יהודים כמוך.   18אתה נער בן  –  1970

ההורים שלך מאוד מתנגדים, הם אומרים שטוב ברוסיה ויותר חשוב מהכל זה להישאר ביחד כמשפחה. אתה  

 אוהב אותם ואת המשפחה אבל חולם על חיים בישראל.

 

שלטון( אתם משפחה יהודית מפולין וחושבים לעלות לישראל כדי לחיות עם עוד )בזמן שהיטלר ב – 1939

יהודים ולהתרחק מאירופה שהופכת להיות אנטישמית )נגד יהודים(. אתם יודעים שבישראל המצב הבטחוני 

לא טוב והגברים במשפחה יצטרכו כנראה להתגייס לפלמ"ח ולהילחם בערבים ובבריטים. מצד שני, גם 

 ת באירופה כבר מאיימת עליכם.האנטישמיו
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 יום הרצל

 

 מטרות:

 יכירו את דמותו של הרצל החניכים .א
 החניכים יכירו את רעיון הציונות של הרצל .ב
 למידה חוויתית ומשמעותית על הרצל וציונותו .ג

 

 מהלך:

 הרצל אמר –משחק פתיחה  .1

 מלך הטריוויה על הרצל .2

100 

נק' מתי הוא           -
 נולד? 

100 

איך אנשים           -
הגיבו לספר שכתב 

 מדינת היהודים?

הם כעסו וזעמו      -א 2/3/1863     -א
 עליו

 5/10/1850      -ב

הם כעסו אך       -ב
סלחו משום שהבינו 

את מצוקת 
 היהודים

לא היה להם        -ג 2/5/1860       -ג
 אכפת

200 

איזה רעיונות           -
 פיתח?

200 

מתי היה           -
הקונגרס הציוני 

 הראשון?
 1840     -א את המרפסות     -א
המציא את       -ב

 1807      -ב הנורה

את הציונות        -ג
 1888       -ג המדינית

300 

במה הרצל           -
עסק בפרשת 

 דרייפוס?
300 

האם הרצל           -
נולד בישראל? 

 נכון/לא נכון
   עיתונאי     -א

   שוטר      -ב

   קבלן       -ג

 

 החניכים משחזרים תמונות מפורסמות של הרצל .3

 הקונגרס הציוני הראשון -

 הכינוס הגדול הראשון של היהודים אותו ייסד הרצל -

 משפט בו הרצל השתתף כעיתונאי –דרייפוס  -

 משפחת הרצל -

 חזון, קונגרס. –משחקים שקרניקים בחלל עם הנושאים  .4

 דיון:  .5

 ?מה למדתם שלא ידעתם קודם על הרצל 
  חושבים על הרצל ומעשיו?מה אתם 
 

: אמרי למה חשוב לך בתור מדריכה להכיר את הרצל ואת מעשיו וחזונו על המדינה. לרעיון הציונות יש היום סיכום

הרבה גישות שונות. להרצל הייתה גישה שחשוב להכיר אותה! גישה שאומרת שהציונות היא לא רק הקמת מדינה 

 .יות בהלעם היהודי אלא מדינה שטוב ליהודים לח
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 בנייה מחנאית בשני חלקים

 

 מטרות:

 החניכים ילמדו מחנאות בסיסית כפיתות וקשרים .א

 תתכנן מבנה מחנאיהקבוצה  .ב

 החניכים יפתחו את היכולת שלהם לחוות את הטבע כבית וכמקום נוח .ג

 

 לפעולה זאת שני חלקים:

 .בחלק א' החניכים ילמדו כפיתות וקשרים ויתכננו מבנה מחנאי 

  בנייה בפועל של הדגם. –ויישמו את מה שלמדו ותיכננו בחלק ב' החניכים יבנו 

 

 מהלך הפעולה:

 אמת או שקר קשרים וכפיתות: -פתיחה  .1

  מה שם החבל הנפוץ למחנאות? אמת=סיזל , שקר=חבל יוטה 

 מה פירוש המילה גדיל? אמת=קצה חוט, שקר=חבל גדול מקודמו 

 אמת= מצמח האגבה,  שקר= משערות חיה הנקראת סיזלממה עשוי חבל סיזל ? 

  ,שקר= לפי מספרים שרירתיים זוגיים  לפי מה נקראים סוגי החבל השונים? אמת= לפי העובי במ"מ

(2,4,6,8) 

 .איך קוראים למקל שממנו בונים? אמת= סנדה, שקר= מבניון 

 .ממה בעיקר עשויות סנדות בארץ? אמת= אקליפטוס, שקר= ברוש 

 

 אפשר לבחור רק חלק מהכפיתות / קשרים לא חייבים ללמוד הכל. –עכשיו נלמד כפיתות וקשרים 

 

 ?קשרמה הוא  .2

  אמור: לפני שנתחיל לקשור ולקבע, יש להבין תחילה את ערכו של הקשר. 

גם כאשר הקשרים נמצאים כחלק הקטן ביותר בכפיתה )קשר בוהן בסוף קביעת המוט(, עדיין הם מהווים את עמוד 

 תלויה בהצלחתם של הקשרים הנ"ל.  התווך של הכפיתה והצלחתה 

קשר טוב הוא קשר שגם מחזיק יפה, וגם מונע קלקולו של החבל ואפשר להתירו בקלות. עכשיו נלמד את הקשרים 

 סיים...הכי בסי

 קשר בוהן: 

 אבטחה בסוף חבל למניעת פרימה, מעצור. שימוש לקשר:

 הקשר נקרא כך על שם החלפת גדיל החבל הקצר באגודל. מאיפה בא השם:

      מחזיקים את החבל עם יד אחת.  תיאור מילולי של הקשר:

ומותחים. כך שומרים על קצה החבל ביד השנייה יוצרים בעזרת קצה החבל לולאה. מכניסים את קצה החבל ללולאה 

 מלהיפרם.
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 :קשר שטוח

 חיבור שני חבלים בעובי שווה.שימוש לקשר: 

כיוון שהקשר יוצר מעצור יחסית שטוח, וכך אפשר להשתמש בו באמצע כפיתה מבלי לקלקל  מאיפה בא השם:

 אותה.

 )קצה חבל( אחד בכל אחת מידיך. החזק גדיל תיאור מילולי של הקשר: 

 הנח את גדיל שמאל על גדיל ימין ועשה סיבוב אחד סביב החבל.  

 כעת הנח את אותו הגדיל )שהיה קודם ביד שמאל ועכשיו הוא בימין( שוב על הגדיל הנגדי. 

 אחוז בכל יד בגדיל ובו זמנית בשארית החבל ומתח.

 קשר מוט:

 מולבש ולא מולבש

 חוליות...... 2תחרות קשר מוט בין 

 תה?מה היא כפי. 3

אמור: הכפיתות משמשות לנו לחיבור גופים מוצקים )בעיקר סנאדות( זה לזה. את כל הכפיתות יש לעשות בשניים: 

 האחד כופת והשני מגיש לו את החבל, מעלה ומוריד את הסנאדות, עוזר במתיחה וכו'.

, בין שהוא ליפוף מבנה הכפיתות נבנות מליפופי מבנה ומסתיימות בליפופי מתיחה וחצאי קביעות. אחרי כל ליפוף

 קיימת סכנה של החלקת מוט על מוט.ובין ליפוף מתיחה יש למתוח את החבל. אחרת הכפיתה נחלשת ו

 כפיתת שמינית:

     משמשת לכפיתת שני מוטות בזווית חדה, עם אפשרות של שינוי קל בגודל הזווית. 

ַע את החבל בקשר מוט על אחד המוטות )אם אינם שווים   למוט הראשי( -א. ָקבֶּ

 ב. עשה את ליפופי המבנה בשמיניות על שני המוטות. הליפופים עוברים במקביל אחד לשני.

 . מרחקם אחד מהשני כעובי החבל.6-10ג. מספר ליפופי המבנה 

ד. המתיחה הסופית של כפיתה נעשית בשעת הבאת הדורגל לפישוק הדרוש, על ידי עשיית ליפופי המתיחה על 

 ן המוטות.ליפופי המבנה בי

 ה. הסיום בחצאי קביעות של המוט השני.

 כפיתה מרובעת:

 משמשת לכפיתה ניצבת של שני מוטות.

 א. בנה קביעת מוט על המוט הנושא )לרוב המוט המאונך(.

ב. הצלב את המוט השני )המאוזן( על הראשון כך שיבוא מעל לחבל והתחל בליפופי מבנה. על המוט הראשי הולך 

 הולך וקרב למרכז. -מתרחק מן המרכז, ואילו על המוט השני כל ליפוף נוסף ו

 ( סביב לליפופי המבנה בין שני המוטות.2-3ג. אחרי ארבעה ליפופי מבנה התחל בליפופי מתיחה )

 ד. סיים בקביעת מוט על המוט המאוזן באותו צד שבו החלה הכפיתה.

 

קבוצות וכל  2מחלקים את הקבוצה ל – לו זמן(: בניית דגם משיפודים )החלק הכי כיף וחשוב! תשאירו סיכום 

 בונה דגם אחד לקראת הפעולה הבאה. אומרים לחניכים שבפעולה הבאה נבנה את המבנה הזה! איזה כיף! הקבוצ
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 בישולי שדה

 

 מטרות:

 החניכים ילמדו לבשל וישתמשו באינטיליגנציה שאולי לרוב הם לא משתמשים בה .א
 בעצמם ויכינו ארוחההחניכים יצרו יחד משהו חדש  .ב
 החניכים יעבדו יחד כדי להכין ארוחה –עבודת צוות  .ג

 

 מהלך:

 

פתקים שכתוב עלייהם "בננה  3פירות ) 2סלט פירות: כל חניך מקבל פתק שעליו כתוב  –משחק פתיחה  .1

פתקים שכתוב  3פתקים שכתוב עלייהם "בננה ואפרסק"  3פתקים שכתוב עלייהם "בננה ותפוח"  3ותות" 

  על כל הפתקים יהיה כתוב את הפרי "בננה"!(ם "בננה ומלון". עלייה

לאחר שכולם קיבלו פתק ושמרו עליו בסדר, עומדים כולם במעגל ושמים ידיים על הכתפיים אחד של  -

שען על יהשני, המדריכה תקרא כל פעם לפרי אחר, כל מי שהיה כתוב לו את שם הפרי הזה יצטרך לה

 שניות. 10ויר לוהרגליים בא שני החברים שלידו ולהחזיק את

שען אחד על השני וזה יהיה יהפרי האחרון שהמדריך יגיד יהיה "בננה" ואז כל הקבוצה תנסה לה -

 מצחיק!

 

עזר אחד בשני כדי להצליח אבל כדי שמישהו יוכל יהמשחק בא לתאר את זה שאנחנו יכולים לה –למדריכה 

 הם וירצו לעזור לו.ישען עליאפשר להלהצליח במשהו הוא צריך לפחות שני אנשים שיהיה 

 

 בל את החלק שלו בארוחה.קמחלקים את החניכים לצוותים המבשלים וכל צוות מ .2

 סלטים וטחינה -

 בשר -

 תוספות -

 קינוח -

 עריכת השולחן ושתייה -

ערכו את הארוחה ביחד, תצטלמו. אפשר אפילו להכין תפריט שיחה לזמן האוכל שיהיה על מה לדבר.  .3

 למשל:

 ת הכי שונאת בעולם?מה המאכל שא -

 מה המאכל הכי מוזר שאכלת אי פעם? -

 מה השילוב הכי טעים שיש? -

 מה האוכל שהוא הכי בית בשבילי? -

 משהו שבחיים לא אכלתי? -

 בסוף הארוחה אפשר לשבת יחד ולנגן ולשיר עם שירונים שהכנתם מראש!  .4

 בתאבון!
 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 

 מזון, כלי בישול, שולחנות, כסאות, כלים חד"פ לארוחה –לארוחה  .1

 משחקים לסוף הארוחה 2-3גיטרה, שירונים,  –לאווירה מסביב  .2
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 "עלה והגשם - ולשלום להגנה לעבודה"                                        

 

 :מטרות

 החניכים יכירו את מושג ערך העבודה. .א

 ההיסטוריה של ערך העבודה מהקמתה ועד היום.החניכים יכירו את  .ב

 החניכים יכירו את מעורבות תנועת הנוער העובד והלומד וחיבורה לערך העבודה במהלך שנותיה. .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה .1

לפניי הפעולה המדריכים צריכים להדביק לחניכים כרטיסי לוטו זוכים מתחת לכיסאות שלהם.       .2

בתחילת הפעולה לאחר משחק הפתיחה המדריך אומר לחניכים שמתחת לכיסאות יש כרטיסי 

 תבדקו ! אחרי שכל החניכים מבינים שהם כולם זכו שואלים : –לוטו ורק אחד זוכה 

 לוטו , הייתם מפסיקים לעבוד ? אם באמת הייתם זוכים ב 

 ? למה כן ? למה לא 

 למה והאם העבודה חשובה לאדם ? עבודההאם יש ערך ל ? 

מקבלת קטע קצר שמתאר את הקשיים בהם נתקלו  ה. מחלקים את החניכים לקבוצות , כל קבוצ3

 אנשים אשר ייסדו ובנו את המדינה בשנותיה הראשונות ואת החיבור שלהם לעבודה ולאדמה. 

לאחר כל ההצגות  –כל קבוצה מכינה הצגה קצרה ביחס לקטע שקיבלה ומציגה לשאר הקבוצות 

 משתפים בקטעים. 

 ? מה האנשים שהגיעו לכאן לפניי הקמת המדינה מתארים שהיה כאן 

 ? מה היו הקשיים שלהם 

 ? למה הם המשיכו לעבוד במרץ להקמת המדינה למרות כל הקשיים שהם חוו 

 תה משמעות העבודה בשבילם? מה הם מספרים שהיי 

מציעים רעיונות ומחליטים  . איזה דברים שקשורים לערך העבודה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה ?4

 לפעול כקבוצה יחד.

 

" זוהי סיסמת התנועה המלווה אותה מהקמתה. ערך עלה והגשם –" להגנה , לעבודה ולשלום  סיכום:

העבודה הוא ערך מרכזי בתנועה שמוביל הרבה מפעולותינו . ללא הדבקות בערך זה לא בטוח שמייסדי 

המדינה שהגיעו לפה היו נשארים למרות כל הקשיים שעמדו בפניהם, אך עבודת האדמה ועבודת הארץ 

 –אנחנו עוסקים בערך העבודה היום גם  את מעשיהם.  קשרה אותם למקום ולתחושת המשמעות וחיזקה

  , שתילת גינה קהילתית וכו'.קיון, דרך בניית התחנות לפורימון, עבודה חקלאיתמיום הני

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

 כרטיסי לוטו 

 קטעים של אנשים מהקמת המדינה 
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 "עלה והגשם - ולשלום להגנה"לעבודה,                                              

 מטרות:

 החניכים יכירו את המצב הבטחוני בשנים האחרונות בחיים בעוטף ישראל ויפתחו עמדה ביחס לחיים בגבולות .א
 להגנה על המדינההחניכים יכירו את המושג "כוח עמידה" וידברו על הקשר בין הבחירה לחיות בגבולות  .ב
 החניכים יבינו שהחיים בגבולות הם בחירה של אנשים אשר מחזקת את כוח העמידה של החברה .ג

 

 מהלך:

 אני חמור גדול בידיעת הארץ –משחק פתיחה  .1
 שנמצאים עללוקחים חבל ואומרים לחניכים ליצור ממנו את צורת מדינת ישראל. נותנים להם שמות של יישובים  .2

 הגבולות וממקמים את היישובים האלה בתוך המפה שהם יצרו.
 שואלים: .3

 למה אתם חושבים שהרבה מאוד מהקיבוצים, המושבים והיישובים נמצאים בגבולות הארץ? 

 ?בסיסמת התנועה מופיע ערך ההגנה. איך התיישבות בגבולות מבטאת את הערך הזה 
 בעד ונגד לגור בגבולות המדינה. –עושים אקווריום  .4

 
 ועושים חידון על הנגב: 2-מחלקים את הקבוצה ל .5

 כמה שטח מכסה הנגב במדינה? שני שליש 

  שדרות, באר שבע, דימונה, ירוחם, אופקים, מפלסים, נחל עוז( -ישובים בנגב )אופציות 5מנו 

  ישובים ערביים בנגב )רהט, שגב שלום, ערערה בנגב, תל שבע( 2מנו 

  דרות )מאור כהן, מירי בוהדנה, קובי עוז, עמיר פרץ(סלבים שבמקור הם מש 2תנו שמות של 

 איזה פרח אדום צומח בנגב בסוף בחורף? כלנית 

  ?איש 650,000כמה אנשים גרים בנגב 

 מאיפה באה המילה נגב? מלשון נגבה )מהתנ"ך( שהכוונה דרומה 
 

החניכים מסתובבים וקוראים את הכתבות וכל אחד בוחר  –מפזרים כתבות שמספרות מה המצב הבטחוני בדרום  .6
 כתבה שהכי משכה אותו. בסוף, משתפים.

 דיון: .7

 ?איזה תחושות עלו לכם מקריאת הכתבות 

 ?מה אתם חושבים על הבחירה של אנשים לחיות בגבולות למרות המציאות המורכבת 

 בגבולות? ים לבחירה לחייםבמרכז הארץ קשור הבחירה הזאת קשורה לשאר החברה? איך אנשים שחיים 
 

קוראים יחד את המושג חוסן חברתי וכל פעם מראים לחניכים תמונה וצריכים להחליט מה מהדברים מחזקים את  .8
 החוסן החברתי ומה מחליש אותו: 

 ?הבחירה לחיות בגבולות מחזקת את החוסן החברתי של החברה לדעתכם? איך 

 ?איך החוסן החברתי קשור להגנה 

הקמתה התנועה חרתה על דגלה את ערך ההגנה. הגנה היא גם הצבא, אבל לא רק. התיישבות בגבולות מבטאת מאז סיכום: 

את הרצון להגן על הארץ באופן אזרחי. לנו, מעצם זה שאנחנו בוחרים לשבת בכל מקום, גם בגבולות ולחזק בכל מקום את 

רבה מתושבי המדינה שבחרו לחיות בגבולות חיים במצב החוסן החברתי של החברה, יש חלק חשוב בהגנה על המדינה שלנו. ה

 בטחוני שוטף קשה. אנחנו צריכים לחזק את הבחירה שלהם ואת החוסן של החברה הישראלית.
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"עלה והגשם – ולשלום לעבודה, להגנה"  

 

 :מטרות

 החניכים יבינו את המורכבות בשלום בין מדינות דרך היתרונות והחסרונות .א

 החניכים יבינו מה הדברים שאפשר להרוויח מהשלום  .ב

 החניכים יחליטו מהם צעדים אפשריים בדרך לשלום  .ג

 

 מהלך הפעולה:

 משחק פתיחה .1

קבוצה אחת מייצגת את ישראל וקבוצה אחת מייצגת את מצריים.  –מחלקים את החניכים לשתי קבוצות  .2

היתרונות והחסרונות האפשריים בהחלטה על  -כל קבוצה מקבלת כרטיסיות שעליהן רשום מצד אחד 

נקודות שהם מקבלים מהסכמה על כל אחת מההחלטות האלה ) הנקודות הם  –הסכם שלום ומהצד השני 

רווח (. החניכים צריכים לנהל משא ומתן ולהחליט מהם הדברים שהם חיוביות ושליליות ביחס לויתור ול

 בסוף רואים עם כמה נקודות הם נשארו. –מוכנים לקבל ומהם הדברים שלא 

 

 ויתורים )מינוסים( יתרונות )פלוסים( 
הפסקת מצב הלחימה בין ישראל   ישראל

 בלי הרוגים נוספים –למצרים 

 קשרים כלכליים עם מצרים 
  להשפיע על מדינות נוספות אפשרות

 לעשות שלום עם ישראל
  פתיחת  –תיירות מוגברת באילת

 מעבר טאבה לסיני

 פינוי ישובים מסיני 
 פינוי בסיסים של צה"ל מסיני 

  פגיעה בתחושת הגאווה הלאומית בישראל
)במלחמת ששת הימים ניצחנו וכבשנו את 

 סיני(
  לקחת סיכון שאולי ההסכם לא באמת יעבוד

 יריםונצא פראי
הפסקת מצב הלחימה בין ישראל   מצרים

 בלי הרוגים נוספים –למצרים 
 קשרים כלכליים עם ישראל 

 פתיחת מעבר  – יירות מוגברת בסינית
 מאילת למצריםטאבה 

  אפשרות לקנות טכנולוגיה ונשק
 מישראל

  להיחשב למדינה חלשה בעיני המדינות
להיות הראשונים שעושים הסכם  –האחרות 

 שלום עם ישראל
  לקחת סיכון שאולי ההסכם לא באמת יעבוד

 יםמופסדונצא 

  לוותר על המעמד העולמי  כמדינה ערבית
 בגלל שיתוף הפעולה עם ישראל –מובילה  

 

 ? מה למדתם מהמתודה 

 ? האם אפשר לעשות שלום בלי ויתורים 

  לשלום ?האם שווה לעשות ויתורים בכדי להגיע 

 ? מה הרווחתם מהסכם השלום 

 

.  מביאים חצאי בקבוקים עם קרפים בצבעים שונים ) מעמידים על הרצפה (. כל בקבוק מייצג יתרון מהסכם 3

שלום. כל חניך מקבל כוס מים, וצריך לשפוך לבקבוקים ביחס לחשיבות לדעתו של כל יתרון מההסכם.      

 ם חושבים .בסוף נוצרת דיאגרמה שמראה מה החניכי

  ביחס לכל היתרונות שאנחנו רואים שיש מהסכמי השלום , למה עדיין כל כך קשה לנו להאמין בזה או

 לרצות בזה ?

 

. קוראים את הקטע של אנואר סאדאת מלך מצריים מנאום שנאם בכנסת ישראל בסמוך לחתימת הסכם השלום 4
תתפנה ליצירה  יי אחינו ואחיותינו כולם, כדי שחברתנו"למען כל זה, בכדי להגן על חיי בנינו ועל חעם מצריים: "

זכות של חיים בכבוד, למען אחריותנו בפני  מתוך בטחון ושלווה, למען התפתחות האדם והאושר, כדי להעניק לו
למען כל אלה החלטתי לבוא אליכם למרות כל  -הנולד על אדמתנו  הדורות הבאים ולמען חיוכו של כל תינוק

 באתי ופני לשלום" .לפניכם את דברי בצורה ישירה הסיכונים ולשאת
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 ? איזה יתרונות הוא שם לנגד עיניו בהחלטה להגיע לנאום בכנסת 

 ? מה אתם חושבים על הבחירה הזאת ועל הנאום שלו 

  ? זה מפתיע אתכם שזה מה שהוא אומר 

 

צעדים הכרחיים שצריך . מפזרים דפים בצורות של עקבות של נעל על הרצפה , אומרים לחניכים שאלו הם 4

לעשות בכדי להגיע לשלום . החניכים צריכים לחתום על צעדים שהם היו מוכנים לקיים וחושבים שהם חשובים. 

צעדים לדוגמא : לגלות סובלנות וסבלנות , נכונות לותר על דברים , הסתכלות על העתיד ועל התמונה הגדולה , 

 אחרים ועוד .  חניכים שרוצים משתפים . ללכת להפגנות ועצרות , להפנים ולכבד דעה של

 

עם מצרים ועם ירדן. היום בחברה ובטח במהלך השנים שאתם חיים  –הסכמי שלום  2למדינת ישראל  סיכום:

ומתבגרים במדינה קשה להאמין שעוד יהיו הסכמי שלום בעתיד אבל חשוב שאנחנו בתנועה נמשיך לחנך ולהסביר 

 למה דרך השלום עדיפה על דרך המלחמה! 

 

 מה הנספחים/עזרים שצריך להכין בשביל להעביר את הפעולה?

  יתרונות וחסרונות מצריים וישראלכרטיסיות 

  חצאי בקבוקים + קרפים + כוסות מים 

 כרטיסיות עם יתרונות מהסכם שלום 

 קטע של אנואר סאדאת 

 דפי עקבות עם צעדים לשלום 

 




