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גיבוש קבוצתי
הקניית המושג צופיות ותכניו.
העלאת רמת הצופיות לרמה מתאימה למדריכים בשכב"ג
הנאה

•
•

תנועת הצופים תחנך למצוינות ומקצועיות
הצופיות ככלי חינוכי ולא כמטרה

 :במהלך הפעולה השכבה תתחלק באופן אקראי לשתי קבוצות שאיתן יפעלו
במהלך כל הפעולה ותתנהל תחרות בין הקבוצות בזמן הפעולה .כל מהלך הפעולה תתנהל
באופן צבאי משמע לעמוד בשניות מסודר בשלשות או הקבוצה הראשונה שמסיימת ועומדת
מסודר מנצחת) .המטרה אינה להקנות ידע על הצבא אלא ליצור בקבוצות אחוות בכך שכל
הקבוצה סיימה ביחד ועומדת ביחד(
•

משחק פתיחה לבחירתם > 10דק'<

לימוד קשר הצלה ביד אחת ומשחקים בשתי הקבוצות את המשחק :
•

:

כל זוג בקבוצה מתחברים עם חבל ארוך ע"י קשר הצלה לכל אחד וביחד כל קבוצה עומדים
במעגל ועל הנק' שבה כל החבלים נפגשים מניחים את ג'רי שהוא ריק ועליהם להעביר אותו
למקום מסוים יותר מהר מהקבוצה השנייה > זמן מתחיל לפניי קביעת הזוגות ועד המעבר
של הג'ריקן שהוא על החבלים<
שני ג'ריקנים 15 ,חבלי  7> 8יד<
> 15דק'<
•
קבוצה אחת מקבלת משימה לקשור את הידיים בכפיתה > מוצלבת\מרובעת< אחד לשני
וליצור מעגל כפיתות שלם.
לפני שהקבוצה השנייה תצליח לעבור את מעבר הסנדה >כופתים סנדאות בין שני עצים וכל
הקבוצה צריכה לעבור ע"י עזרה למי שהולך על הסנדה > הוא ילבש חגורה מחבל ויחזיקו
אותו משני חבלים שיתחברו לחגורה שני אנשים < הקבוצה הראשונה שתצליח לסיים את
המשימה שלה הכי מהר מנצחת )עושים פעמיים כאשר מתבצעת החלפת משימות(
 20חבלי  6> 4ידיים< ,סנאדה ארוכה ,חבלים לכפיתה > 4מ"מ< ,חגורה מחבל
> 20דק'<
•
כל קבוצה תקבל  5סנאדות ו 7חבלי ארבע והם יצטרכו לעבר את האספלט > או מרחק
מסוים אחר שיקבע< לכך יש להם  10דק' הקב' הראשונה שתצליח תנצח
 10סנאדות 17 ,חבלי  410דק'

1

•
לכל קבוצה יהיו  6סנאדות ו 12חבלים שהם יהיו מונחים במקום אחד כל הקבוצה תצטרך
לשלוח כל פעם נציג שייקח סנאדה וחבל והמטרה לבנות מגן דוד .כל פעם מישהו אחר
מהקבוצה רץ ועושה כפיתה אחת כך הקבוצה הראשונה שעומדת בח' שהמגן דוד בתוכה
מנצחת
 24חבלי  8 4ידיים  12סנאדות אורך M 1.5
> 15דק'<
•

:

לימוד קשר
כעומדים במעגל גדודי וכל אחד מנסה לעשות קשר סייסים הבא אחריו במעגל אומר מה
לדעתי צריך לעשות עם השכבה לקראת המצב האולטימטיבי.
לאחר סיום הסבב אני מסביר על עקרונות הצופיות וחשיבותה בצופים ולבסוף השוואת קשר
סייסים לשכבת סהר > שאפשר גם לנתק את הקשר ובכך להרוס את השכבה או להדק את
הקשר ובכך לעשות את השכבה לחזקה יותר.
חבל 8
> 20דק'<
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