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 2020נובמבר  09

 ה,/יקר ך/תמחנ

ארוכים בהן, כתוצאה מההתמודדות עם נגיף הקורונה, מתקיימת הלמידה מרחוק ללא מפגש פיזי עם לאחר שבועות 

לקיים החל מהשבוע מפגשים קבוצתיים בשטח  בשעה טובהניתן  –התלמידות ושל התלמידות עם חברותיהן לכיתה 

 הפתוח.

מהמרחב המתוקשב ולקיים מפגש מפגשים אלו באים לענות על הצורך הגדול של התלמידות והצוות החינוכי לצאת 

 בלתי אמצעי בניהם במרחב הפתוח.

, אוורורשל  תחווייתילפעילות  פשוטות להפעלההצעות  28בקובץ שלהלן , "קובץ כ"ח",  אנו מביאים בפניכן 

 אותן שיתפו מורי השל"ח במחוז מרכז, וזה המקום להודות להם על שיתוף הפעולה.גיבוש והפוגה 

 להפעיל ולוודא כי יש לך את כלל הציוד הדרוש. תרצוכדאי לבחור מראש את התחנות אותן 

לטובת כל נושא ארגון  םצוות של"ח בבית הספר עומד לרשותכ -עד שנוכל להוציא ימי שדה בצורה סדירה 

 כפוף להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת. –ההפעלות וסיוע בהפעלת התלמידים 

ניתן  –. מניפת שאלות לשיח אישי אוורוראנו ממליצים לקיים מעגל שיח / שיח אישי  לטובת  –לות בסיום הפעי

 למצוא בחלקו השני של קובץ זה.

 בתקווה שתמצאו בקובץ עזר לביצוע פעילות מוצלחת ובתפילה לשוב במהירות לשגרת ימי שדה מסעות וטיולים...

 בהצלחה, 

 כהן ונן ר

 מחוז מרכז א "וידה ח"ממונה של       

 צוות מנחי ומורי של"ח מחוז מרכז

"המפגשים הקבוצתיים באוויר הפתוח מבקשים לענות על הצורך של התלמידים במפגש עם קבוצת בני 

 -גילם. כחלק מהתהליך ההדרגתי והמושכל של החזרה לשגרה, המפגשים יעניקו לתלמידים מענה רגשי

ההתפתחותי ומצבי החיים וכל זאת בתנאים של חברתי ויכולת לשתף בחוויות אישיות בהתאם לשלב 

שמירה על הבריאות. התלמידים יקבלו הזדמנות לשתף, להיתמך ולתמוך כמו גם הזדמנות להיות יחד עם 

 חבריהם לכיתה והצוות החינוכי.... "

 (6.11.2020מתוך מתווה משה"ח לקיום מפגשים קבוצתיים (
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 אצבעות" 10הצעות למשחקי גיבוש והפוגה "ב 

 שם ותנועה .1

 א ממציא. ובליווי תנועה אופיינית + קול שה ומציג את עצמ תלמידכל 

 בליווי  התנועה ולעבור לתלמידה הבאה.השם לחזור ולומר את התלמידים על 

 הקבוצה חוזרת על כל השמות והתנועות שנעשו עד כה... – ואחרי כל ילד שמציג את עצמ

 ללא. ציוד נדרש:

 

 ( בעמידה)  סיני כדורגל .2

 . ביניהם רווח ללא מפוסקות רגליים עם במעגל התלמידים עומדים

 לילד להבקיע אסור. םמה דאח רגלי אותו בין" הבקיע"ל במטרה המעגל בתוך בכדור לחבוט התלמידים על

 . אליך שצמוד

 נכנס ושוב במידה...עם הגב למעגל אוכשה ועצמ על להגן ועלי וכעת מסתובב – ורגלי בין שהכדור נכנס מי

 יוצא אוה ורגלי בין הכדור נכנס שוב ואם...( הראש ול נשאר עדיין)  בידיים להגן יכול ואינ אוה – ורגלי בין הכדור

  .דקה של לפגרה

 כדור רגל / כדורעף. ציוד נדרש:

 

 במעגל ספידייט .3

 עומד – תלמיד כל מול. החוצה הפנים עם פנימי במעגל עומדת אחת קבוצה. לשניים הקבוצה את מחלקים

 . חיצוני במעגל אחר תלמיד

. השעון כיוון עם הפנימי סביב מסתובב החיצוני והמעגל כפיים מוחאים/  משמיעים מוזיקה המפעילים

כאשר נושא הפגישה המשותף  יהיה  -ו מול עם מי שנעצר לבלנדייט נפגש תלמיד כל – נפסקת כשמהמוזיקה

 שתכריז המורה.מה 

 .לא חובה ( רמקול / להכין מראש מוזיקה אהובה בנייד ) :נדרש ציוד
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  מקשים .4

 . 30ועד  1עליהם רשומים מספרים מ  A4דפי בתוך עיגול המסומן בחבל מונחים על הרצפה 

 בזמן הקצר ביותר.  30ועד  1בסדר עולה מ  הדפיםעל הקבוצה לדרוך על 

במשחק. רק לאדם אחד מותר להיות בתוך השטח המסומן בזמן הדריכה על כל הקבוצה חייבת להשתתף 

 המקשים.

 .30ועד  1ממוספרים מ   A4חבל , דפי ציוד נדרש: 

 

 (  בעמידה)  20 עד לספור .5

 תכנון או תיאום בלי מספר זורק דאח כל כאשר 20 עד לספור היא שלהן המטרה כי לתלמידים אומרת המורה

 ...(.במעגל הסדר לפי לא גם)  מראש

 . מההתחלה להתחיל יש – יחד המספר אותו את אמרו יותר או תלמידים שתי אם

 ללא ציוד נדרש:

 

 להשקות צמאי חסדיך .6

 םועוצ המעגל במרכז יושב דאח ץאמי תלמיד. ניילון חבלי( קפסולה כמניין) 18 אליו וקושרים בקבוק לוקחים

 המתנדב את להשקות וצריכיםמהשני  אחד מטר 2 במרחק אחר בחבל דאח כל אוחזים התלמידים שאר. עיניים

  בהצלחה.... מים ועלי לשפוך בלי ץהאמי

 חבלי ניילון. 18בקבוק חצי ליטר / ליטר.  ציוד נדרש:
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 ויצקתם מים בששון... .7

תוחמים צורה של שבלול באמצעות חבל ולהעמיד כלי במרכזו.  . ניילון חבלי 18 אליו וקושרים בקבוק לוקחים

  בקצה חבל הקשור לבקבוק.  אוחז תלמידכל  המתוחם. לאיזור מחוץ במעגל עומדים התלמידים

 מים הקבוצה צריכה להביא מעל את הבקבוק, לכוונו וליצוק  -המטרה:  באמצעות האחיזה בקצות החוטים בלבד 

 התיחום. במרכז שעומד לכלי

 מ' לפחות כ"א, כלי לקיבול המים. 2בקבוק ליטר וחצי מלא במים, כלי ריק, חבלים באורך  ציוד נדרש:

 

 קפיצת שק משודרגת...( תחרות זיהוי חידה בקפיצה בשק ) .8

את  על הקבוצה להרכיב פאזל או לפתור חידה. תחרות קפיצה בשקים זה כיף, אפשר לשדרג עם הרעיון הבא...

  מביאים על ידי קפיצות בשקים.רמזים לחידות  / חלקי הפאזל

 / חגים / זיהוי מקומות וכיוצ"ב. שקים + פאזל או חידות מגוונות בידיעת הארץ 2 ציוד נדרש:

 

 תחרות צורות בחבלים .9

, שונות: ריבוע, משולש צורות ליצור מבקשת המורה .בעיגול חבל מחזיקה קבוצה כל. קבוצות 2-ל מתחלקים

 וכד'  ,לב, כוכב

מכל קבוצה איזה צורה יש להכין והן יצטרכו להסביר  נציגיםבשלב שני ניתן "לשכלל", להגיד בלחש לשתי 

 הקבוצה שסיימה בהצלחה ראשונה את המשימה. –איזו צורה יש להכין. זוכה  ללא מילים םלקבוצה שלה

 חבלים ארוכים.  2 ציוד נדרש:

 

 קורונה  אמת ושקר -שני משפטים  .10

אחד אמת ואחד משפט . בתקופת הקורונה ומשהו שאירע לסבב אומר שני משפטים על בדר לפי הס תלמידכל 

 לכיתה צריכות לנחש מה אמת ומה שקר... החברים שקר.

 ללא ציוד נדרש:
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 טורניר אבן נייר ומספריים .11

 3משחקים בתום  2 המפסידפעמים .  3 מתחריםלזוגות. עפ"י סימן כל הזוגות  מתחלקים התלמידים

מחפש נגד מי  אחדאחר.... כל  מנצחולעודד אותה במשחקה נגד  המנצחללכת מאחורי  אמורהמשחקונים 

 להתחרות... 

 יםמתחר הםחצי קבוצה מעודדת.   – דכשמאחורי כל אח תלמידים שני נותריםשלב הגמר  –בסוף המשחק 

 בשלושה משחקונים לקולות העידוד הרמים... םבניה

 ללא דרש:ציוד נ

 

 בתנועות גוף( משודרג ) –טורניר אבן נייר ומספריים   .12

בגרסה  –וכר מלשחק את אבן נייר ומספריים ה עומדים םלקבוצה שה מסבירהקבוצה עומדת במעגל. המורה 

)יש להדגים  כל הגוףיחליפו שלוש תנועות שיתבצעו באמצעות  –משודרגת. את התנועות של כפות הידיים 

קפיצה מהירה במקום תוך הנפת ידיים ורגליים לצדדים,  –ירידה מהירה למצב כריעה והתכווצות, נייר  –"אבן" 

  קפיצה מהירה במקום תוך הנפת הידיים למעלה ולמטה כמו מספריים( –מספריים 

המרכז המעגל. אפשר לשיר שיר קצרצר או להשמיע מוזיקה  גב אל גבלעמוד  שעוברים מתנדבים שנימבקשים 

גב אל  שנמצאים התלמידים –האות  של הבהשמעשבסופה יש למחוא כף או לשרוק שריקה קצרה במשרוקית. 

לבצע יחד  צריכים  (שניהםאת  רואיםבמעגל שכן  התלמידיםאת השני, לעומת שאר  אחד רואיםגב במעגל )ולא 

 לסבב נוסף(. ךממשי והמנצחחוזר למעגל  המפסיד אבן נייר ומספריים. ) –במקביל את התנועות שיבחרו 

 ללא ציוד נדרש:

 

 לצאת  מהבידוד .13

מנקודה  בטור ללכת המטרה. הקבוצה חברי כמספר בריסטול שמניות מקבלת קבוצה כל .קבוצות 2ל מתחלקים

A  תוצאה חיובית  ועד נקודה =B =  .תוצאה שלילית 

. אחריו וצועדים אך ורק על שמיניות הבריסטול מתקדמים והשאר, השמיניות את התלמיד בראש הטור מניח

ויוצאים מהסגר : מהבידוד ועד הנקודה בה נהיה  מתקדמים כך. קדימה ומעביר השמיניות את אוסף האחרון

 זוכה. –הקבוצה שמגיעה ראשונה . חיובי

 טול כמספר חברי הקבוצה.שמיניות בריס ציוד נדרש:



 

7 
 

 

 כרוןימשחק ז .14

 מטרת, לפניהם המונחים מהקלפים צמדים שיותר כמה לצבור הקבוצות קבוצות. על שתי בין תחרותי משחק

ניתן להכין צמדי קלפים הקשורים  .הקבוצה חברי של השיתופית החשיבה יכולת את לשפר היא זה משחק

 . וחוויות מתקופת הקורונה או בכל נושא אחר תלזיכרונו

 . מומלץ לעשות להם למינציה לפני הפעילות.A4צמדי קלפים זהים מודפסים על דפי  10 ציוד נדרש:

 

 פתחון לב –משחק בזוגות  .15

  (.ועוד בוקר ארוחת,  היום תכני על הסבר, הפגתי מומלצת לביצוע לאחר משחק זו )תחנה

 את לבצע לתלמידים ולעזור לערבב המטרה כאשר הכרטיסיות את לתלמידים אקראי באופן תחלק המורה

 . איתם טוב בקשר פחות שהם תלמידים עם המשימה

 שמחתי: הבאים המשפטים את תלמידים זוג לכל לחלק מכן לאחר. לזוגות לבד להתחלק םניתן גם לתת לה

 למדתי ממך ש... …על סליחה לבקש רוצה אני. …על לך להודות רוצה אני …כש לידי שהייתי

 ובעיקר הנושא על דיון לנהל כדי שוב להתקבץ ואז דקות 5-7 במשך הכרטיסיות עם לעבוד לתלמידים נותנים

 .האחר אצל אחד טובות נקודות לחפש –" טובה עין"ל להוביל

 .פתקים עם המשפטים לכל זוג תלמידים ציוד נדרש:

 

 המשפט היומי .16

מדבקות, כל אות על  על יכתוב המורה קשור לנושא המפגש שאותו / משמעותי משפט מראש יש להכין

 אחת. אות מקבל תלמיד כאשר כל, פתק/מדבקה לחוד

 לאחר. האותיות סדר לפי הנכון ולעמוד המשפט את למצוא  - התלמידיםשל  מתחלקים לשתי קבוצות.  המטרה

 המשימה את לסיים יכולתם דעתכם לפי כיצד? ראשונים לסיים שהצלחתם לכך הוביל מה דיון לנהל המשחק

 ?ועוד קודם

 על פתקים / מדבקות. –אותיות המשפט  ציוד נדרש:
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 בדיקה אפימיודולגית .17

 .  מקבילים טורים בשני התלמידיםאת  מתחלקים לשתי קבוצות ומעמידים

 התלמיד כתובת מגורים.. נעליים מידת לדוגמא: ,מספר היא שלהם שהתשובה את הזוג הראשון שאלות שואלים

 . שלו הטור לסוף המפסיד את ואית ולוקח מנצח ביותר הגבוה המספר ושל

 קלפים. של "מלחמה" במשחק כמו עושים תיקו יש אם

 ללא ציוד נדרש:

 

 פילאטיס פקקים .18

 יתןהמורה  מכן גדותיהם. לאחר עד הפקקים בכל מים ותמלא תעבור המורה בקבוק של פקק כל תלמיד מקבל

 .בפקק המים את להשאיר היא המטרה כאשר שונים ואתגרים תנועתיות שמצריכות לביצוע הנחיות

 בסוף למלא היא המטרה כאשר צוות עבודת על דגש ששמות הנחיות ולתת לקבוצות התלמידים את לחלק ניתן

 הקבוצה. מפקקי מים שיותר כמה עם מים כוס

 כוסות מים. 2בקבוצה,  התלמידיםפקקים של בקבוקים כמספר  ציוד נדרש:

 

 שולה מוקשים .19

 שבהם טבלאות מראש גם יותר(. מכינים אפשר לפחות ) ריבועים 12ל  שטח מתחמים –בעזרת גיר / חבל 

 .רואה המורה שרק מוקשים עם משבצות מסמנים

 .לחזור ךא צריובמשרוקית / פעמון וה המורה שורק ,מוקש על שעולה פעם בכל לעבור... מנסה ןראשו תלמיד

לדבר / רק  לדוגמא : לא הקבוצה חברי שאר לאתגר את לסבב מסבב אפשר .בתורם עוברים התלמידים שאר

 בהברות / רק בפנטומימה.

  במידה והפעילות על דשא( אם הפעילות בחצר בית הספר( או חבלי סימון ) גיר ) ציוד נדרש:
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 בונים מגדלים .20

הכוסות בזמן קצוב. אבל יש  בעזרת גבוה הכי המגדל את לבנות המטרה:פעמיות.  חד כוסות 3 מקבל תלמיד כל

 כללים...

V אותה. לתכנן המשימה תחילת לפני דקות 3 לתלמידים יש 

V בתנועות. לסמן או בכלל לדבר אסור המשימה במהלך 

V לקום דאח לתלמיד רק מותר פעם בכל . 

V מהתחלה. להתחיל צריכיםוכל הקבוצה  פסולים הם יותר או תלמידים שני וקמו במידה 

V מההתחלה. להתחיל יש – נופל הכוסות ומגדל במידה 

V  זהה. תלמידיםקבוצות בנות מס'  2ניתן לשדרג ולהפוך לתחרות בין 

 או יותר...( שרוול כוסות חד"פ ) ציוד נדרש:      

 

 כדור שמות  .21

 טניס על פי הכללים הבאים: כדור עם ומתמסרים במעגל עומדים התלמידים

V הכדור את זורק אני אליה הילד של השם את להגיד חייבים . 

V קבוע הוא המסירות סדר . 

V אחת פעם הכדור את מקבל דאח כל. 

V וכך. השם את ואומר מוסר דאח כל, הסדר לפי להתמסר ממשיכים. כדור עוד מוסיפים, אחד סבב אחרי 

 . עולה הקושי גתרוד כדורים עוד ומוסיפים ממשיכים

 כדורי טניס 4 ציוד נדרש:
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 הפרח בגני .22

 )דורש ידע מוקדם של המורה אודות אופן ההכנה(.  .מאוריגמי פרחן מכי מהתלמידים דאח כל

)ניתן להיעזר בטלפון הנייד(. . ושלמהכיתה  ה/לחבר "להעניק" רוצה שהיא משיר משפט על חושב דאח כל

 וכו' ,  כמשאלה, כפרגון, כאיחול, כמתנה להיות יכול המשפט

 את לה ושר הפרח את ה מהכיתה/לחבר ןנותד אח וכל במעגל יושבים –סיימו להכין את הפרחים  םלאחר שכול

 מהשיר / מסביר לה מדוע בחר להקדיש את השורה הזו... השורה

 וסלוטייפ. מספרים. ואדום( ירוק בצבעים צבעוני מרובע )עדיף נייר ציוד נדרש:

 

 

 קפיצת צפרדע .23

, צפרדעים הקפצת תחרות עושים (.ההכנה אופן אודות המורה של מוקדם ידע דורש)מאוריגמי  צפרדעים מכינים

 ?רחוק הכי מגיע מי

 /השנה מתחילת עשה שהוא ביותר הגדולה הקפיצה מה,  בזוגות או במליאה משתף אחד כל –בסיום התחרות 

 ?הקורונה מתחילת

 דפים מרובעים, עדיף בצבעים שונים ציוד נדרש:
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 אצבעות לי יש...עשר  .24

 לקפל צריכה -שהמורה עומד להקריא  המשפט עם םשמסכי מי כל. שלהם הידיים כפות את מציגים התלמידים

 :  אחת אצבע

V הזום... את כבר לראות יכול שלא מי כל  

V (וכו סבתא/סבא/דודים)המורחבת  המשפחה בני את ראה לא זמן שהרבה מי כל... 

V מרחוק הלמידה עם ול שקשה מי כל ... 

V (אחר פורמט כל או) בנטפליקס לראות מה יודע לא שכבר מי כל... 

V בלילה... וער ביום הרבה ןשיש מי כל 

V ואות משגעים ושל שהאחים מי כל ... 

V ס..."לביה שמתגעגע מי כל 

V מלא... בפורום הכיתה כל את פגש לא שעדיין שמתבאס מי כל  

V (איזה... לשאול אפשר) חדש תחביב לאחרונה שפיתח מי כל 

V ( אפשר לשאול מהו) חדש משהו עצמו על שלמד מי כל? 

 (כמובן... תחרות לא זו) אחד לכל נשארו אצבעות כמה מסתכלים בסוף

 ללא ציוד נדרש:

 

 שומרים על קשר... .25

א אוחז וה .ןלהיות ראשו שהתנדב התלמידים דלאח ןצמר ונות חוט חבילת הקבוצה יושבת במעגל. המורה לוקח

 הדבריםובסיום   )ומשתפת בחוויה(..." ש חסר לי היה הכי...", "ל או... ש התגעגעתי הכי" בכדור הצמר ואומר

 שמסיימים עד -וכן הלאה ככה  את קצה החוט. וא משאיר אצלוכאשר ה –ה למעגל ימחבר דלאח הצמר את זורק

 . כולם

 הקשר יהיה כך כעת(, התלמידיםהצמר שמחבר בין כל  חוט עם שנוצר, )ביננו שיש הזה הקשר: המשחק סוף

, ביחד כאן להיות זכינו, תקופת הזום למרות. ביחד הזו התקופה את נעבור פעולה בשיתוף ביחד כולנו, בהמשך

 .השני.. למען דאח

 חבילת חוט צמר עבה. ציוד נדרש:
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 נפנף אותי... .26

כזה שמנפנפים  )נפנף  מקבל תלמיד . כלימהשנ אחד מטרים שני של במרחק בשורה התלמידים את מעמידים

  פונג. פינג וכדור איתו ב"על האש"...(

שימו לב:  .ההתחלה מקו מטרים מס' של במרחק הנמצא לארגז הכדור את בלבד נפנוף ידי על להכניס המטרה:

אפשר גם לשדרג לתחרות  ) .המנצח אוה הכדור את להכניס שמצליח  ןהראשו .הנפנף עם בכדור לגעת אסור

 ואז ניתן להפחית את כמות הנפנפים והכדורים הנדרשים לפעילות...( –עם נציגים כששאר הקבוצה מעודדים 

 נפנפים וכדורי פינג פונג. ציוד נדרש:

 

 על שיפודו של ענין.. .27

מציגים בשטח את החידות . ניתן להוריד חידות גפרורים באינטרנט( מכינים מראש חידות הגיון בגפרורים )

 ניתן לשדרג ע"י יצירת תחרות בין שתי קבוצות. בעזרת שיפודים ומבקשים מהתלמידות לפתור אותן.

 : חבילת שיפודים וחידות הגיון שהכנת מראש...ציוד נדרש

 

 אחות שלנו... .28

 .עם עיניים מכוסות -המעגל בתוך דאח מתנדב. במעגל עומדים הכיתה תלמידי

 ץהאמי המתנדב על(.שונה נקודות ערך= סוג של גולה  כל)  גולות / מטבעות /  מפזרים הגדול המעגל בתוך

 .הנקודות כך יעלה גם ערך –צליח לאסוף יותר גולות יקרות יותר יגולות בזמן נתון. ככל ש של רב מספר לאסוף

 רמזים י"ע למעגל שמסביב חברי הכיתה ידי על ההאיסוף יתבצע כאמור בעיניים עצומות כאשר המתנדב מונח

 -מחיאות שתי, קדימה צעד משמעה אחת כף מחיאת: כגון)מראש  שמוגדרים מוסכמים סימנים מעין, בלבד

 (.הפורה הדמיון כיד... הלאה וכן גולה ולהרים להתכופף

 .שצבר הנקודות ערך את ונספור מטפחת /הכיסוי את התלמיד של ימעינ נסיר...( שניות, נגיד 45) הזמן בתום

 קבוצות... 2או  תלמידים 2יתן לשדרג ע"י יצירת תחרות בין נ
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 אג' , חצי שקל ושקל. 10גולות בצבעים / גדלים שונים או מטבעות של  ציוד נדרש:

 1הצעות לשאלות בשיח אוורור רגשות וינטלציה אישי 
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