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 בהיכרות עם הארץ,

בחשיבותה ובערכה.
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
החניכים יכירו מקומות בארץ ישראל.
החניכים יחוו חיבור לארץ בעזרת פעילויות לפי מקומות.
החניכים ילמדו על מקום מגוריהם.

מהלך הפעולה
נניח במרכז המעגל מפת ארץ ישראל (נספח א) (מומלץ להכין מפה גדולה על נייר רצף) ,נחלק
לכל חניך שם של מקום בארץ (נספח ב) ונבקש מהחניכים למקם את המקומות על המפה (מומלץ
לוודא לפני שאתם בעצמכם יודעים איפה למקם כל דבר)..
נעבור בין המקומות בארץ ישראל ,בכל מקום בו 'נטייל' נערוך פעילות בהתאם .לפני כל פעילות
נציג חידה (נספח ג) שדרכה הם יגלו באיזה מקום אנחנו מטיילים:
ירושלים -נחלק את השבט לשתי קבוצות (איקס ועיגול) ,נניח במרכז המעגל לוח של איקס
עיגול ,נשאל כל קבוצה בתורה שאלה בנושא ירושלים (נספח ד) ,קבוצה שענתה נכון על
שאלתה תניח את האיקס  /העיגול במקום על הלוח לבחירתה.
מנצחת הקבוצה שמשלימה ראשונה  3איקס  3 /עיגול בשורה( .ניתן לשחק מס' פעמים עד
שיגמרו השאלות)
מצפה רמון -נכין חולות צבעוניים על ידי צביעת מלח בעזרת גירים צבעוניים :נחלק את
השבט לקבוצות ,כל קבוצה תקבל חצי קילו מלח וגירים בצבע אחיד ותצבע את המלח
(שופכים את המלח על צלחת ומשפשפים את המלח עם הגיר הצבעוני).
לאחר שהתקבלו מספר צבעים של 'חול' ,נחלק לכל חניך כוס חד פעמית ובה יכניס את
החול לפי הסדר שייבחר.
חיפה -תחרות השטת סירות :נכין סירות נייר (הסבר איך מכינים-
 ,) https://www.youtube.com/watch?v=5mhyY4wUdEwנצא לחפש את השלולית
הקרובה ונערוך מרוץ -איזה סירה תגיע ראשונה לנמל?
צפת -החניכים יעמדו על מעגל כיסאות צמודים ויעברו מכיסא לכיסא ,אחת לדקה נצעק
'רעידה אדמה' ונוציא כיסא אחד ,כך שהחניכים יצטרכו להצטמצם על הכיסאות .מי שנופל
מהכיסא -נפסל.
לאחר סיום המשחק נספר לחניכים שבעיר צפת ,לפני  180שנה הייתה רעידת אדמה קשה
במיוחד שהחריבה לחלוטין את העיר צפת ,עברו שנים רבות והעיר צפת נבנתה מחדש והיום
היא עיר מקסימה שכולנו נהנים לטייל בה.
חברון -נציג יחד עם החניכים את סיפור קניית מערת המכפלה:
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אברהם אבינו נמצא בקרית  -ארבע הנקראת גם חברון ולאחר פטירת אשתו שרה הוא
מחפש מקום לקבור אותה ,אברהם פונה לבני העם החיתי שגרים בחברון ומבקש מהם:
"האם יש לכם שטח שבו אני יכול לקבור את שרה אשתי היקרה שנפטרה?"
עונים בני חת" :אתה 'נשיא אלוקים' ,מחובר לאל ,אנחנו מרשים לך לקבור את שרה במבחר
הקברים שלנו  -היכן שנקברים המכובדים מבני עמנו!".
אברהם" :אני לא רוצה לקבור את אשתי ליד המתים שלכם ,אני רוצה לקנות חלקת קבר!
הביאו אלי את עפרון החיתי ,אני רוצה לקנות את המערה שבקצה השדה שלו".
עפרון מגיע" :אברהם ידידי ,אני את השדה שלי לא מוכר לך אלא נותן לך במתנה! גם את
השדה וגם את המתנה ,בחינם לחלוטין!".
אברהם" :תודה רבה לך עפרון ,אבל בכל זאת אני רוצה לשלם בעבור חלקת הקבר שאני
קונה".
עפרון" :אברהם ,זה נורא מעליב אותי ,אני רוצה לתת לך מתנה כי אני מכבד אותך מאוד,
בבקשה כך את המערה ואת השדה בחינם אין כסף!"
אברהם" :עפרון היקר ,אני מעריך את זה מאוד ,אבל הייתי רוצה לדעת בכל זאת כמה עליי
לשלם?"
עפרון" :טוב ,אם כך ,אז אני מוכר לך את המערה תמורת ארבע מאות שקל עובר לסוחר"
כל בני חת" :וואוו ...זה סכום ממש גבוה! בטוח אברהם לא ירצה לקנות"..
אברהם" :סגרנו עסקה! בבקשה קח את הכסף"
ובאמת ,אברהם קונה את המערה והשדה ב'ארבע מאות שקל כסף' שהוא סכום גדול מאוד
לאותה תקופה ,והאזור הופך להיות שלו.
וכך עד היום מערת המכפלה נמצאת בידינו לעד ולנצח נצחים!
ה עיר/יישוב שלי :נציג תמונה מהקמת העיר/יישוב ולידו נניח פלקט שעליו רשום מידע על
המקום עם פרטי מידע חסרים (נספח ה) ,נחלק לחניכים פתקים עם המידע החסר וכל חניך
ישלים את המידע החסר לפי מה שקיים אצלו.
נסכם :היום הכרנו את ארץ ישראל ואת המקומות היפים שבה ,אנחנו מקווים שתמשיכו לטייל
בארץ ישראל ,והפעם באמת..

ציוד דרוש
מפת ארץ ישראל ,שמות וחידות מקומות.
לוח איקס עיגול ,איקסים ,עיגולים ושאלות.
מלח ,גירים צבעוניים ,צלחות חד"פ ,כוסות חד"פ.
דפים.
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חיפה טבריה באר כפר
שבע סבא
אילת צפת קצרין קריית
מלאכי
תל מצפה נתניה קריית
שמונה
אביב רמון
ירושלים אריאל אשדוד בית
אל
מטולה חברון רחובות הבית
שלי
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ירושלים:

מ=ל

ח=ו

מצפה רמון:

י

ק= מצ

חיפה:

פה
ות
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צפת:

ק

חברון:

עיפ=חב
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א  -השער שדרכו נפרצה הדרך לעיר העתיקה( .אריות)
ב  -הבניין המקודש ביותר לעם ישראל (בית המקדש)
ג – אתר בו התחוללו קרבות קשים במלחמת ששת הימים (גבעת התחמושת)
ד  -המלך המזוהה ביותר עם ירושלים( .דוד)
ה -המלך ששיפץ את בית המקדש השני( .הורדוס)
ו – גן גדול שנמצא מול הכנסת (ורדים)
ז  -הר ממזרח לעיר העתיקה ,שבו שוכן בית-קברות יהודי גדול( .זיתים)
ח  -בית-כנסת ידוע ,שחורבותיו ומונומנט לזכרו מצויים בכיכר המרכזית ברובע היהודי( .החורבה)
ט  -מחריבו של בית המקדש השני( .טיטוס)
י  -המוזיאון הלאומי להנצחת השואה במערב ירושלים( .יד ושם)
כ  -אחד האזורים המקודשים ליהדות כיום בעיר העתיקה( .כותל)
ל – מעיין בכניסה לירושלים (ליפתא)
מ – השוק המרכזי בירושלים (מחנה יהודה)
נ – שכונה במרכז ירושלים (נחלאות)
ס  -המלך שהגיע עם  180,000חיילים עד חומות ירושלים ,ונסוג( .סנחריב)
ע  -אחד ממתחמי בית המקדש( .עזרה)
פ  -שער בצפון העיר העתיקה( .פרחים)
צ – החטיבה הצבאית ששחררה את ירושלים במלחמת ששת הימים (צנחנים)
ק – השכונה בה נמצאת ישיבת מרכז הרב (קרית משה)
ר – כלי תחבורה שחוצה את העיר (רכבת קלה)
ש  -המלחמה שבה שוחררו כל שטחי ירושלים( .ששת הימים)
ת  -שכונה ידועה בדרום מרכז ירושלים( .תלפיות)
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בשנת _______ הוקם ____________ (שם היישוב  /העיר) ,בתחילה גרו כאן כ___________
תושבים ,ראש העיר הראשון היה _____________ ובית הספר הראשון בעיר היה
________________.
כיום מתגוררים כאן _____________ תושבים.
סניף עז הוקם לפני _____ שנים ויש בו ______________ חניכים ,בשבט ____________ יש
______________ חניכים ,בשבט __ __________ יש ______________ חניכים ובשבט
____________ יש ______________ חניכים.
ראש העיר הוא ______________ .
היישוב נמצא בגובה _____________ מעל פני הים וקרוב להר __________.
בשנת _______ הוקם ____________ (שם היישוב  /העיר) ,בתחילה גרו כאן כ___________
תושבים ,ראש העיר הראשון היה _____________ ובית הספר הראשון בעיר היה
________________.
כיום מתגוררים כאן _____________ תושבים.
סניף עז הוקם לפני _____ שנים ויש בו ______________ חניכים ,בשבט ____________ יש
______________ חניכים ,בשבט __ __________ יש ______________ חניכים ובשבט
____________ יש ______________ חניכים.
ראש העיר הוא ______________ .
היישוב נמצא בגובה _____________ מעל פני הים וקרוב להר __________.
בשנת _______ הוקם ____________ (שם היישוב  /העיר) ,בתחילה גרו כאן כ___________
תושבים ,ראש העיר הראשון היה _____________ ובית הספר הראשון בעיר היה
________________.
כיום מתגוררים כאן _____________ תושבים.
סניף עז הוקם לפני _____ שנים ויש בו ______________ חניכים ,בשבט ____________ יש
______________ חניכים ,בשבט __ __________ יש ______________ חניכים ובשבט
____________ יש ______________ חניכים.
ראש העיר הוא ______________ .
היישוב נמצא בגובה _____________ מעל פני הים וקרוב להר __________.
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