מדריכים יקרים ,זכיתם לקבל תפקיד משמעותי בעל חשיבות רבה ,ואנחנו כאן כדי
לעזור לכם☺
אתם מכירים את השבט שלכם בצורה הטובה ביותר ,יודעים מה הולך טוב ועל מה לוותר.
כדי לעזור לכם ,הכנו עבורכם פעולות בנושא החודשי.
כל שעליכם לעשות זה לפתוח את הקובץ ,לעבור על הפעולה ולהתאים אותה לשבט
שלכם ולתנאי הזמן והסניף .כלומר ,אם הפעולה מתקיימת בשבת ,לא תבחרו פעולה עם
יצירות .אם השבט הוא אנרגטי ,תבחרו משחק אנרגטי שיתאים לשבט .כך ,בהתאם לנושא
ולתנאים ,תרכיבו את הפעולה המושלמת בשבילכם!
הנושא החודשי הוא

 .במהלך החודש נתמקד בגבורה אישית וקבוצתית ,יחיד

מול רבים" ,מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך" ובחג החנוכה.
בקובץ הנ"ל תמצאו חומרים רבים בנושא .בטוחים שתשתמשו בהם בתבונה ותבנו את
הפעולה הכי מושלמת לחניכים שלכם!!

חומרי הדרכה נוספים
נמצאים באתר!
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מטרת הפעולה
לספר את סיפור חנוכה ולהמחיז אותו עם החניכים בדרך מעניינת.
להסיק מהפעולה שאם ה' בקרבנו אף אחד לא יכול עלינו.

מהלך הפעולה
משחק -מחניים.
המשחק מתבצע עם החוקים הרגילים ,השינוי היחיד הוא שהקבוצות לא שוות בגודלן.
לדוגמא ,קבוצה אחת עם  3חניכים מול קבוצה עם  10חניכים.
מן הסתם החניכים יתלוננו ויגידו שזה לא הוגן כי ברור שלקבוצה הגדולה יש יותר סיכויים לנצח.
דיון -שואלים ,איך היה המשחק?
מה הפריע לכם במשחק?
למה זה הפריע?
למי היה יותר סיכוי לנצח?
מספרים לחניכים את סיפור החג.
הצגת הסיפור.
מחלקים לחניכים את האביזרים שהבאנו מראש .לכל חניך מביאים פתק שעליו התפקיד שלו (כדי
למנוע מריבות) ומכינים הצגה המבוססת על סיפור החג.
מסכמים -סיפור החג שלנו מכיל בתוכו הרבה ניסים .בפעולה הזאת התמקדנו בנס של ניצחון
מעטים מול רבים .בתחילת הפעולה שיחקנו מחניים כשקבוצה אחת גדולה בהרבה מהקבוצה
השנייה .באופן טבעי ,לקבוצה הגדולה יש סיכויים גבוהים בהרבה לנצח את הקבוצה הקטנה .אך
לא כך היה בנס חנוכה! המכבים שהיו מעטים ובאו בעזרת ה' אל מול היוונים הרבים-ניצחו! מה
שחשוב באמת זה שה' איתנו ובכוחו אנחנו מנצחים .לכן ,גם אם זה נראה לא הגיוני ,אם ה' בקרבנו,
אף אחד לא יכול עלינו!

ציוד דרוש
כדור.
פח שמן ,חנוכייה (תשמש כמנורה) ,סרטי אלבד בשני צבעים (להבדיל בין המכבים ליוונים) ,פתקים
עם תפקידים.
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