חולצה כחולה
פעולה לד'-ו'

מטרות:


היכרות עם סמל התנועה -משמעות ,היסטוריה ומרכיבים



הסמלה וזהות תנועתית וקבוצתית

למדריכ/ה
בפעולה זו נכיר לחניכים את סמלי התנועה והפעם -החולצה הכחולה! מדוע לובשים אותה בכל פעילות ,מחנה וטיול? מה
היא מסמלת עבורנו? נשאל ביחד האם היא יכולה לחזק את ההסמלה והזהות בתנועה של החניכים והמדריכים.
עזרים:
 חולצה כחולה חגיגית עם סמל התנועה וגלופה אחורית
 2 שאלונים – אחד לכל קבוצה
 עטים /טושים
 חומרים לפינוקים  +סיכת ביטחון
מהלך הפעולה
 .1משחק פתיחה -פינג פונג שירי תנועה או שירים עם המילה כחול  /חולצה
 .2תחרות בשתי קבוצות -שאלון חולצה כחולה והיא עולה
מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות שמתחרות ביניהן -מי מהקבוצות תמלא את השאלון כמה שיותר מהר ובצורה
הנכונה ביותר.
השאלות נמצאות בנספח א' -שאלון חולצה כחולה והיא עולה
חוזרים למעגל ועונים על השאלות ביחד .מסבירים את התשובות.
 -1ג ;  -2ב ;  -3א ;  -4ד
העשרה למדריכ/ה:


החולצה הכחולה נולדה במאה ה 19לאנשים המשתייכים למעמד הפועלים ,ועבדו בעבודות כפיים סיזיפיות במפעלים
ובתעשייה .אותם עובדים נהגו ללבוש סרבלים כחולים אשר היו עמידים בפני לכלוך בשל צבעם הכהה ,להבדיל מהעובדים
שלבשו חולצות לבנות ,במשרות הניהול ועבודה המשרדית.



שרוך אדום -האחד במאי  1886נקבע על ידי ארגוני העובדים בארצות הברית כאולטימטום לדרישה להגביל את יום
העבודה ל 8שעות .לאחר שדרישתם לא נענתה ,פתחו ארגוני העובדים בשביתה כללית .בעיר שיקגו ,בתוך ההפגנות
שהתדרדרו למהומות ההפגנות ,נהרגו כ 60-פועלים מפגינים ו 7שוטרים .בשל האירועים ,הפכה התנועה הסוציאליסטית
את דגלה לאדום לזכר "דם מעמד הפועלים שנשפך".



סמל התנועה -התלמים מסמלים את עבודת האדמה; הטבעת השלמה מסמלת את דור הוותיקים; שם החטיבה
מעוצב בצורת טבעת המסמלת את הדור הצעיר והמשתלבת בטבעת הוותיקים לשרשרת הדורות; העלים
מסמלים פריחה והתחדשות.

 .3דיון:


הכרתם אחת מהתשובות והסיבות ללבישת החולצת הכחולה ולסמלים האלו שאנו בוחרים?



איך זה מרגיש שכולם לובשים את אותה החולצה בכל מקום?



למה להגיע איתה לכל פעילות תנועתית?



איך אפשר להפוך את החולצה למיוחדת עבורנו?

 .4פ'ינוק קבוצתי – מכינים יחד פינוק קבוצתי שווה ויפה שמחברים ביחד לחולצה הכחולה או לשרוך האדום ,הכי
חשוב לכיס השמאלי -שיהיה קרוב ללב! שמים כולם ביחד על החולצה ומצטלמים לתמונה חגיגית .מעכשיו -מגיעים
עם חולצה כחולה כל פעולה!
 .5סיכום -החולצה הכחולה והשרוך האדום הם הסמלים של התנועה שלנו ועכשיו אנחנו יודעים למה משתמשים דווקא
בהם ומה הם מסמלים .הם מחזקים את תחושת השייכות והגאווה ,ומהיום -נלבש את החולצה הכחולה בכל מקום!
עלו והגשימו!

נספח א'

חולצה כחולה והיא עולה
מי הקבוצה הראשונה שתענה נכון על כל השאלות?
 .1מה מסמל צבעה הכחול של החולצה?
א .ציונות
ב .דגל ישראל
ג.

בגדי מעמד הפועלים

ד .חקלאות

 .2מה מסמל צבעו השרוך האדום?
א .אהבה לתנועה
ב .דם הפועלים
ג.

חקלאות

ד .פריחה

 .3מה חייב להיות לכל חניך וחניכה על החולצה הכחולה?
א .סמל התנועה ,גלופה מאחורה ,שרוך אדום
ב .שרוך אדום ,גלופה מאחורה ,סיכת סמל התנועה ,סמל התנועה
ג.

סמל התנועה ,שרוך אדום ,גלופה בכיס ימין ,גלופה מאחורה

ד .גלופה בכיס ימין ,גלופה בכיס שמאל

 .4מתי לובשים חולצה כחולה?
א .בטיול ,במחנה ,בפעולה
ב .בבי"ס ,בבית ובטיול
ג.

אך ורק בימי הפעילות ושבתות

ד .בכל מקום ובכל זמן!

