בס"ד

נושא :עזי וזמרת יה
הנושא עוסק בכישרון של היחיד והדרך בה הוא משתמש בכוחותיו
וכשרונו למען מטרה טובה ,למען סביבתו ולמען ה' .שיא החודש יהיה
ערב כשרונות צעירים סניפי (עליו הסבר נפרד) .בשלושת המערכים
החניך יבין שהוא משמעותי ויש בו כוחות וכשרון שהם רק לו .החניך
יבין את כוחה של קבוצה ושילוב היכולות האישיות של כל חבר .החניך
יבין שעליו להשתמש ביכולותיו וכשרונו למטרות טובות.

מערך לייחד את הייחודיות
מטרות
החניך יבין שכל כשרון ,יכולת ,וכח שטמון בו יכול לשמש לדברים
טובים וחיוביים ,לקדם את עצמו ,לעזור לזולת ,לתרום לסביבה שלו
ואפילו להקדיש אותו לה'.

משחק כדורי שוקולד
נותנים לקבוצה משימות שונות וזמן קצוב למלא אותן (נספח א') ,בסיום
כל משימה מקבלת הקבוצה מצרך להכנת כדורי שוקולד.
(בשבת-או אם אין אפשרות ניתן לחלק נקודות על כל משימה ולבסוף
לתת צ'ופר).
במשימות יידרשו מהם כשרונות בתחומים שונים ,כדי לבטא את
היכולת של כל אחד לתרום את הייחודיות שלו לקבוצה .ומשימות
הדורשות שיתוף פעולה כדי להראות את כוח ההשפעה של כל אחד
שבלעדיו לא ניתן להצליח.

דיון
איזה כשרונות נדרשו במשימות?
האם כולם שיתפו פעולה?

האם כל אחד תרם את חלקו?

יצירה
כמו דג במים -כל חניך מקבל נייר בצורה של דג ומצייר בו את עצמו,
את תכונותיו הבולטות והכשרונות שלו (נספח ב') .לאחר מכן מקריאים
לחניכים את הטקסט"-כמו דג במים" (מצורף).
מכינים מבעוד מועד נייר עיתון גדול שמצוייר בו ים וכל חניך מדביק את
הדג שלו איפה שהוא רוצה .כביכול בים.
(בשבת-כל חניך יקבל דג מוכן וגזור ויספר על עצמו את תכונותיו
הבולטות והכישורים שלו ואז יניח אותו ב"אוקינוס")
אם נותר זמן מקריאים את "כמו דג במים" (נספח ג')

סיכום
להסביר באילו כשרונות השתמשנו היום ,את היכולת להשתמש בכוחות
לטובה ,ואת כוחו של הייחיד בקבוצה.
לכל אחד כשרונות ויתרונות בהם הוא יכול להשתמש לטובת החברים,
הסביבה ,המשפחה ,ואותם הוא יכול גם להקדיש להקב"ה.

עזרים
ניירות בצורת דגים כמספר החניכים +נייר עיתון גדול שמצוייר עליו ים
חומרי יצירה -טושים ,פנדה ,גואש ,נצנצים ,עיתונים לגזור ועוד..
מה שצריך למשימות כדורי השוקולד -חבלים ,קרטונים וכו'

נספח א'

מצרכים לכדורי שוקולד:
 1/3כוס סוכר
 3כפות אבקת קקאו
 1/4כוס חלב
 100גרם שוקולד מריר ,שבור לקוביות
 100גרם חמאה רכה
 1כפית תמצית וניל ,ברנדי או ליקר
 250גרם ביסקוויטים

דוג' למשימות:
כשרון:
לכתוב שיר/מורל חדש לקבוצה
לספר למדריך  5בדיחות
לשיר את המורל החדש עם כל חברי הקבוצה
לגרום לשני אנשים לחייך

שיתוף פעולה:
מירוץ שליחים עם כפית וביצה
משחק שעומדים על כסאות ומוציאים כסא כל תור

נספח ב'

נספח ג'

כמו דג במים
משוכתב ע"י אילן לזרוביץ
במקום מיוחד בעולם
יש אגם ענק.
ואם תעצור דקה או שתיים,
תרגיש וודאי כמו דג במים.
בתוך האגם חיים
המון דגים מכל מיני סוגים.
דגים שחיים לבד
וכאלה שחיים בקבוצה.
דגים גדולים ,דגים קטנים
והמון בינוניים.
דגים ששוחים אחרי הקבוצה
ויש דגים המביטים על אלמוגים
ולא על מה שעל ידם.
ואחרים שיורים לעומק,
יש דגים שחיים בין הסלעים,
ויש השוחים במרכז האגם.

יש דגי חרב ,הדוקרים בחרבם,
ויש כאלה שרוצים לשחות
הכי מהר באגם.

יש דגים מעופפים,
יש עם קוצים

ויש כאלה המסתתרים.

יש דגים יפים אבל מסוכנים
ויש גם דג זהב.

יש דגים שקופצים,
שמרום קפיצות מוצאים עצמם ברשתות.
ויש גם אחרים ,שחושבים וחושבים...
עד שנתפסים.

כל בוקר יוצאים הדגים לחפש אוכל..
יש דגים שמוצאים אותן לבד.
חלק אוכלים על חשבון אחרים
והיתר נשארים רעבים.

רוב הדגים שוחים עם הזרם
חוץ מ ..כמה שונים.

במקום מיוחד בעולם יש אגם
יש אגם ענק...
ואם פעם תגיע אליו-
הקשב למים
ושאל את עצמך-
איזה מן דג אתה?

