
 
 

 

 

 

 

 2020קיץ  

 בהנהגת השחר 

 
 

 

 והתנסות חוויה  

 

 

 

 

 "לחשובתפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה "

 ג'ון דיואי  

 



 
 

 

 

 

 

 .ןולם שלום לכ

הפעילות בקיץ הקרוב טומנת בחובה הזדמנויות ואתגרים רבים, הן חינוכיים והן 

 ם, לצד עמידה בהנחיות נוכח שגרת הקורונה. מנהלתיי

המשימה החינוכית הנדרשת מאיתנו כתנועת נוער הגדולה בישראל היא להפיק את 

ת ניכי וחניכות הנהגייתי ומהנה עבור חמעותי, חווולייצר קיץ משהתאם למצב בהמיטב 

 השחר.

 

 .אפשרויות לימי שיא בחוברת עשירה  .ןיכםלפנ

הכל לפי הנחיות  כמובן, –ות ושבטי גדודיותסגרות קבוצתית, שיא ניתן לקיים במאת ימי ה

 משרד הבריאות העדכניות לאותו יום השיא.

 

 

 ,מוצלחנו קיץ בריא ושיהיה ל

.צוות הנהגת השחר



 
 

 

 

 

 תוכן עניינים 

 ימי שיא בטבע 

  ערת ומגניבה ביצופיפעילות 

o פעילות לשכבת ד' 

o פעילות לשכבת ה' 

o פעילות לשכבת ו' 

o פעילות לשכבת ז' 

o פעילות לשכבת ח' 

  פארק קופים ופעילותODT – פירוט על הפעילות ומחיר - פק חיצוני דני פדרס 

  תחנותODT פירוט תחנות - בהפעלה שבטית 

 מנחה ליום צופה - יום צופה 

 /פירוט ונספחים - ריצת ניווטפעילות 

 הסבר - טיול בחבל ביער שליד השבט/ישוב 

 אש לילה  

o  הסבר כללי -אש לילה 

o ח-כיתות ד' אש לילה' 

 

 ימי שיא בפארק 

  מרכז פעילות תחנות–  

o  1חוברת מרכזי פעילות 

o  2חוברת מרכזי פעילות 

o  3חוברת מרכזי פעילות 

 (מונפול שבט, )צוללות, ארבע בשורה, שולה המוקשים רכז משחקי ענקמ 

 משחקי קופסאומחצלות  -ערב משחקי חברה 

https://drive.google.com/file/d/1isfuzjtsGLDws8q8kIg9psbf_qw9Oa5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1isfuzjtsGLDws8q8kIg9psbf_qw9Oa5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1isfuzjtsGLDws8q8kIg9psbf_qw9Oa5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDhLkFVvcBVd8OBjVjiv1Rts5NRzxbWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDhLkFVvcBVd8OBjVjiv1Rts5NRzxbWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDhLkFVvcBVd8OBjVjiv1Rts5NRzxbWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v64Ct_tgz9PzdqCe7JsqHZThIXzjn0K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v64Ct_tgz9PzdqCe7JsqHZThIXzjn0K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v64Ct_tgz9PzdqCe7JsqHZThIXzjn0K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrxzZtxmGfSa9ntUZgUfT45j1MRsXvzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrxzZtxmGfSa9ntUZgUfT45j1MRsXvzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrxzZtxmGfSa9ntUZgUfT45j1MRsXvzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjPXvL8yZpuiDhj0VVl8goRrVP1demqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjPXvL8yZpuiDhj0VVl8goRrVP1demqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjPXvL8yZpuiDhj0VVl8goRrVP1demqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12l-y8F2v-f8c7an8wch_wM0y7jHi2C5d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rT9Zr7nTxijmshxE4LxAls84LqUyBaEA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOKN5EOf39SbjUgo4YT2Hqasb7FdLjBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOuR_hylu6EzU9nZAR_PcLg0U6cbijlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-pWMeGWaVh3yBdl6Tz4anuduOPvW1nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sq3ANk8IH_Ye2CZT-YODm-5irry_B21K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LlXZfZxoNM36FmjLwHVoxS6ZlkOhXkP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LlXZfZxoNM36FmjLwHVoxS6ZlkOhXkP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBcgL2koKm_WGqxQpEaGwph0OG7ZkhoW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBcgL2koKm_WGqxQpEaGwph0OG7ZkhoW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBcgL2koKm_WGqxQpEaGwph0OG7ZkhoW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EC9Jxv4wGJn9Ik0tOrahVeG_qmMnPq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EC9Jxv4wGJn9Ik0tOrahVeG_qmMnPq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EC9Jxv4wGJn9Ik0tOrahVeG_qmMnPq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqOXHjzxjn1vTZmNtxH1tlVBpeiS5xaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqOXHjzxjn1vTZmNtxH1tlVBpeiS5xaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqOXHjzxjn1vTZmNtxH1tlVBpeiS5xaT/view?usp=sharing


 
 

 

 

 

 איש  50אירועים עד 

 דוגמה לאולימפישבט  - האולימפיאד 

  פירוט תחנות –יום ספורט 

 משימת רוב גולדברג 

o הסבר על הפעילות 

o דף מנחה לחניכים 

o רשימת ציוד 

 פעילות לדוגמה - אליפות ישראל בדקה 

 )ברי דרגהנהלי מע - טקס מעבר דרגה גדודי )מעברי דרגה של היום צופה 

 

 בנייה מחנאית 

 'פרויקט ח 

 מבנה שכב"ג 

 פעילים  

 לדוגמא מחנה גדודי  

 . בהתאם למגבלות והנחיות בקבצים המצורפיםכלל הפעילויות *

o תכנון מבנה ונהלי בנייה 

o הגדרת בסיס מתקן 

o הגדרת סוג מבנה מחנאי 

o פורמט תיק מבנה 

o  פורמט שיפוט 

o תכנון מחנה גדודי בשבט 

 

 אירועי שכב"ג

 רב פרידה לשמיניסטים ע 

 מחנייםכדורעף, כדורגל,  -רו שכב"גיו 

 הקרנת משחקי ספורט בשבט 

 ם בשבטהקרנת סרטי 

 

https://drive.google.com/file/d/1KR3-9m95yxbnZ8BGUOaVFjG-IdOsoxAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WA5ARNhvpEtg73Ry8Hg20Jogl_wcYSQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p16mdAmZ-7oFbG9FIT4-4_DaAqHCD972/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15InPqe_uWD7bZOzZuGkjjPa6Sq5quxgp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bV-Zf3zY5Rjp_siG7_kVenZ8yL0E0WBu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YziBu62g9Dlj84BypxKRi2cdmwUdvf8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jz4_b1fj2adtzxnDzveBFz7BIwAM6HjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jz4_b1fj2adtzxnDzveBFz7BIwAM6HjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jz4_b1fj2adtzxnDzveBFz7BIwAM6HjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASNn7vXQ7VWnnky0QV7NaYo6l9Ivov6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_l2qlqQleqTb69NcNsAuod_EAwwZHSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1996QUtKBbUoKqViruY-SIB7TOO2v15Mk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGO-5WV4ZOno1zgzzPHKrTyn6i3rLL9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LN_F3ddgPddNt7mKQGyRmwedLmsjIqMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134RQZPIen0gMjg4l3zdgwLHOcSD87mFI/view?usp=sharing


 
 

 

 

 

 פעילויות עם אוכל 

 זאת.  האם אפשרי לקייםבדוק לקראת האירוע ול *יש להתעדכן בהתאם להנחיות

 עם השבטט 

 קה שכבתייפוי 

 ערב קינוחים 

 טאבוןערב פיצות על ה 

o מחשבון כמויות 
o  נהלי בישול -אוגדן בטיחות 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1utikyfNxAQ8N1Bp3xbvQ7nXnkkgrpsgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sausctj8PeMbHtjh6QUwIdqQ4tznFwg5/view?usp=sharing

