
 

 

 השאלה המרכזית: איך הוקמה תנועת הצופים העולמית? 

 פירוק מתודה ראשונה:

לחקור וללמוד באמצעות האינטרנט, או בכל דרך אחרת מי הוא באדן על כל חניכ/ה 

להכין הצגה  ן/לאחר איסוף המידע עליהם פאוול, ואיך הוקמה תנועת הצופים העולמית.

 דקות על באדן פאוול ועל הקמת תנועת הצופים. 3בת 

 ללמוד את דף המידע. ו/היש מילות מפתח מסומנות, ועלידף מידע שבו למדריכ/ה יהיה 

 : כ/ההערות למדרי

  אפשר להסביר בראשית הפעילות מהו תפקידו של באדן פאוול.

   | ציוד: | 1איך הוקמה תנועת הצופים העולמית? נספח   נספחים: דק' | 10  זמן:

 : משחק הדמייה מתודה שנייה

ה. אומרים שיש מילים שמקנות להם נק' בונוס, ואם /ציג את המידע שאספ.ית חניכ/ה כל

 יאמרו אותן בזמן ההצגה, ישמעו משרוקית. 

את  ישמעת.ישרקו אם ת.אחרי הסיפור ו יעקב, ת.ת"/היא למעשה "השופטהוא/ המדריכ/ה

 המילים המסומנות.

 ה./תציג את קטע המידע שקיבלהמדריכ/ה י.בסוף 

   |  ציוד: |  נספחים: דק' | 15   זמן:

 שלישית: הסבר מתודה 

יום שלנו אנחנו מרגישים יותר שייכים לתנועת הצופים העבריים מאשר לצופים -בחיי היום

ישמעו על הכינוס )וגם יוכלו להשתתף  ות/הג'מבורי, ושהחניכיםבעולם. חשוב שנכיר את 

 בו בעתיד(.

 מסבירים על הג'מבורי: 

הוא הכינוס הרשמי של תנועת  World Scout Jamboreeהג'מבורי העולמי )באנגלית(: 

הצופים העולמית. הוא מתקיים אחת לארבע שנים, ובכל פעם מתארח במדינה אחרת. 

באולימפיה שבלונדון. בג'מבורי זה התארחו  1920-ן התקיים בהג'מבורי העולמי הראשו

מדינות שונות, והשתתף גם באדן פאוול, שנשא נאום בפני  34-צופים מ 8,000-למעלה מ

 הקהל.



 

 

 : כ/ההערות למדרי

או כל צופה אחר מההנהגה שהשתתף   כ/המומלץ מאוד להזמין לשלב הזה של הפעולה מדרי

באחד מכנסי הג'מבורי, ויספר על החוויה הייחודית ועל הקשר שנוצר שם עם הצופים 

אפשר לציין שהשנה היה אמור להתקיים כנס ג'מבורי בגדנסק בפולין, אך כרגע   בעולם.

 בגלל המצב, הוא נמצא בסימן שאלה.

   ציוד: |  נספחים: דק' | 5  :זמן

  



 

 

 למדריכ/הדף מידע 

 :מילות הבונוס מסומנות בקו מתחתיהן

, בתור תלמיד נחשב לשובב ובילה זמן רב 1857בשנת  אנגליהבאדן פאוול נולד בלונדון,  ●
 בעיקוב אחרי בעלי חיים והתחמקות ממורים בבית הספר.

, אפגניסטן הודולאחר סיום לימודיו הצטרף לצבא הבריטי ושירת במלחמות במדינות כמו  ●
 ודרום אפריקה.

במסגרת שירותו הצבאי השתמש פאוול בנערים משבט אפריקאי שכן על מנת לרגל ולאסוף  ●
 להעביר מסרים וכו'. האויב,מידע מעבר לקווי 

 וקור רוחם של הנערים במילוי משימותיהם.  מאומץ ליבםבאדן פאוול התרשם רבות  ●

ת ושיטות שריכז בתוכו עקרונו"צופיות לבני הנערים" כאשר שב לאנגליה כתב ספר בשם  ●
 בתנאי קיצון וכו'. הישרדות, כישורי תושייהשכלל  הסיירותבתחום 

באופן ספונטני קמו להן קבוצות של נערים ונערות אשר השתמשו בעקרונות שבאדן פאוול  ●
דיבר עליהם בתוך הספר. מהר מאוד תופעה זו התפשטה  והתחילו להגיע לפאוול בקשות 

 צות קיימות.רבות להקמת קבוצות חדשות וייעוץ לקבו

באדן פאוול הבין שלא יוכל לייעץ בכוחות עצמו לכל הקבוצות אשר ביקשו את עזרתו והחל  ●
 להכין בוגרים נוספים אשר ישמשו כיועצים ומכווינים לקבוצות.

זו הייתה בעצם ראשיתה של תנועת הצופים כאשר קבוצות דומות החלו לקום במדינות   ●
 אחרות בעולם.

מדינות   216צופים אשר פרוסים על    מיליון  38-ם העולמי למעלה מכיום מונה תנועת הצופי ●
 ברחבי העולם. 

 


