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כל מה שאני באמת צריך לדעת לגבי איך לחיות ומה לעשות וכיצד 
להתנהג, למדתי בגן הילדים. החכמה אינה נמצאת על פסגתה של גבעת 

האוניברסיטה, אלא דווקא בארגז החול בגן.

אלה הדברים שלמדתי: שתפו את החברים בכל. שחקו בצורה הוגנת. 
אל תכו אנשים. החזירו את הדברים למקומם. סדרו

את הבלגן שלכם. אל תקחו דברים שאינם שלכם. אמרו סליחה אם 
פגעתם במישהו. רחצו ידיים לפני האוכל. הורידו את המים בשירותים. 
הקפידו לחיות חיים מאוזנים- ללמוד קצת, לחשוב קצת, לצייר, לשיר, 

לרקוד, לשחק ולעבוד כל יום קצת.

 שכבו לנוח כל יום בצהריים. בצאתכם לעולם היזהרו ממכוניות, 
החזיקו ידיים והישארו יחד

 החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק ב ד ב ר י ם  נ פ ל א י ם 

אפלטון

מדריכות ומדריכים!
 מחנה הקיץ מהווה נקודת דרך משמעותית בחייו הצופיים של 

כל חניך/ה ומדריך/ה. יציאה לטבע מספקת המון הזדמנויות חינוכיות 
 ועליכם/ן מוטלת האחריות לדעת לנצלן בצורה המיטבית. 

 התבוננו ברגעים הקשים והטובים כאחד וביחד נסו 
 להתאים את הפעילות במחנה כך שתהיה מגוונת, מאפשרת, 

מתפתחת, מעודכנת ומותאמת לקבוצה שלכם/ן.

 בפנקס זה מוצעים לכם מגוון רעיונות, משחקים, חוויות, 
סיפורים ופעילויות שתוכלו להעביר במהלך המחנה.

בברכת מחנה מוצלח, מהנה ומשמעותי! 

מחלקת הדרכה
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קבוצה
וחבל

משחקי



תופסים  כולם  כזנב.  האישי  החבל  את  שם  אחד/ת  כל  זנבות  תופסת 
את.ה  הזנב  את  לך  תפסו  אם  זנבות.  שיותר  כמה  להשיג  היא  והמטרה 

בחוץ...

מרוץ שלשלאות מחברים את הרגליים של חברי הקב' בחבל אחד לרגל 
להקיף  וצרכים  בחבלים,  מחוברים  בשורה  עומדים  למעשה  הם  האחר. 

ולחזור לאותה נק' במהירות האפשרית.

מעבר מעל חבל תולים חבל בגובה המותניים ועל הקבוצה כולה לעבור 
מצד אחד של החבל לצד השני מבלי לגעת בו. ניתן לאתגר ולעשות את 

המעבר כאשר כל הקבוצה מחזיקה ידיים.

האסירים קושרים חבל על שתי הידיים )כמו אזיקים( מעבירם דרכם עוד 
אזיקים שקושרים על ילד/ה אחר/ת – בצורה כזאת. עליהם להשתחרר 

אחד מהשני בלי לשחרר את החבל

החניכים  כל  למעגל.  יחד  אותם  ומחברים  חבלים  לוקחים מספר  צורות 
עומדים מסביב ומחזיקים את החבל. עליהם לעצום עיניים, המדריך אומר 
להם צורה ועליהם ליצור אותה בלי לפתוח עיניים. הצורות יכולות להיות 

עיגול, ריבוע, כוכב וכו'.

על הגובה את הפעילות הזו יש לבצע עם חבל 8 מ"מ או עם חבל סנפלינג. 
ומחזיקים, חניך  יוצרים מעגל מחבל. כל החניכים עומדים מסביב לחבל 

אחד עומד על החבל וצריך לעשות סיבוב שלם.

סומך עליך את הפעילות הזו רצוי לבצע עם חבל 8 מ"מ או חבל סנפלינג. 
כל החניכות עומדות במעגל. עוברות אחת אחת כאשר חניכה אחת היא 

פנים והשניה חוץ. ברגע שנותנים את האות כל החניכות שהן פנים נשענות 
קדימה עם החבל וכל החניכות שהן חוץ נשענות אחורה עם החבל. רק אם 
כולן שיתפו פעולה החניכות יצליחו להיות יציבות. ניתן גם לעשות תחרות 

בין קבוצות או למדוד להן זמנים.

חברי  כל  בין  החבל  את  מעבירים  במעגל.  עומדת  הקבוצה  קום  שב 
כשהחבל  וכו'(.  בלילה  ישנתי  איך   – במשהו  שישתפו  )מומלץ  הקבוצה 
מקיף את כולם קושרים אותו. לאחר מכן כאשר אומרים 1 על כל הקבוצה 
לעמוד על העקבים ולהשען אחורה כאשר הידיים על החבל, 2 להתיישב 

כולם יחד ו 3- לקום כולם יחד.

פלונטר נותנים לקבוצה קריטריון )לדוג': מה אכלתי לארוחת בוקר(, מי 
שמקבלת את החבל עונה על השאלה וזורקת אותו למישהי אחרת במעגל. 
לאחר שהחבל עובר את כולן קושרים את החבל בשני קצותיו ועל הקבוצה 

להפוך את הפלונטר למעגל אחד גדול בלי להוריד את הידיים מהחבל.

עצם באמצע הקבוצה עומדת במעגל בזוגות, אחד מאחורי השני. במרכז 
הזוגות מסתדרים בשק-קמח  וכו'  נעל אבן  )בקבוק,  המעגל שמים עצם 
מסביב  רצים  זוגם,  מבני  קופצים  המוחזקים  סימן,  נותן  המדריך  וכאשר 
את  שתופס  והראשון  זוגם  בן  של  הרגלים  בין  וזוחלים  חוזרים  למעגל, 

העצם מנצח!

בחבל  מחזיקות  כשכולן  במעגל  עומדות  במעגל  חבל  עם  משימות 
עומדות על העקבים  כולן  ונותנים משימות שונות-  שקשור בשני קצותיו 
למשך זמן מסוים, להתיישב ולעמוד חזרה כולן ביחד, להתיישב עם רגל 
במהלך  שקט  על  לשמור  מומלץ  וכו'.  חזרה,  ולהיעמד  קדימה  מושטת 

התרגיל ולשים לב שלא מעגלים פינות.

שמות נייר עמוד במרכז המעגל, קרא בשם אחד החניכים וזרוק דף נייר 



באוויר. על החניך אשר שמו הוזכר לקום ולתפוס בדף הנייר לפני שייפול 
ולקרוא  לשניים  הנייר  לחתוך את  החניך  על  הנייר,  נפל  באם  על הארץ. 
ויקרא  בשמו של משתתף אחר. באם החניך תפס את הנייר הוא ימשיך 

בשמו של משתתף אחר

סבב טבעת עומדות במעגל כשכולן מחזיקות בחבל שקשור בשני קצותיו 
ומושחלת בו טבעת. על הקבוצה להעביר את הטבעת סיבוב שלם בחבל 

כמה שיותר מהר, ובכל סיבוב לנסות להעביר קצת יותר מהר.

שתי  ומעמידים  מפריד  כקו  הרצפה  על  החבל  את  מניחים  מפריד  קו 
חברי  את  להעביר  היא  קבוצה  כל  של  המטרה  צדדיו.  משני  קבוצות 

הקבוצה לצד שלה, בעזרת משיכות ידיים. ברגע

שמישהו עובר את הקו הוא שייך לקבוצה השנייה.

בוחרת בראשה  חניכה  כל  במעגל.  יושבות  כל החניכות  השוואת צורה 
שכולן  אחד  לחפץ  דבר  של  בסופו  להגיע  המשחק  מטרת  כלשהו.  חפץ 
ומפנה שאלת  ע"י שאלות. אחת החניכות מתחילה  ומבינות מהו  יודעות 
)למשל: האם החפץ שלך  לגבי החפץ  היושבת מימינה  "כן/לא" לחברה 

גדול מבטריה?

האם החפץ שלך הוא כלי קיבול? האם מכינים דברים חדשים באמצעות 
החפץ שלך וכד'(. החניכה הנשאלת עונה את תשובתה לגבי החפץ שהיא 
ויש לה בראש ואם לחניכות אחרות במעגל יש חפץ בראש שלא  בחרה 
עונה להגדרה החדשה הן צריכות לשנות אותו כך שיתאים לה. עורכות את 

הסבב עד שכולן חושבות על אותו החפץ

פלונטר הקבוצה עומדת במעגל וכל חניך נותן ידיים לשני חברי הקבוצה 
ללא סדר, כך שנוצר תסבוך ידיים. על הקבוצה לשחרר את עצמם, ולהגיע 

למעגל בלי לעזוב ידיים.

המעגל  במרכז  העמד  במעגל.  החניכים  את  הושב  גמיש.ה  הכי  מי 
ביציבות(.  שיעמוד  כדי  במרכזו  מקופל  )מעט  דף  חצי  בגודל  בריסטול 
- הזמן אותם אחד אחד לנסות להרים את  כעת אתגר את המשתתפים 
הבריסטול מהרצפה באמצעות הפה מבלי שימוש בידיים. כמו כן, הסבר כי 
האיבר היחידי שיכול להיות במגע עם הרצפה הוא כפות הרגליים. אחרי 
נוסף של  ולעשות סבב  יש לקרוע את הדף לחצי  שמס' אנשים הצליחו 

ניסיונות וכן הלאה עד שהדף נשאר כפתק קטנטן ואף אחד לא

 מצליח להרים אותו

כוכבית מתחלקות לזוגות. כל אחת קושרת את החבל האישי שלה מסביב 
למותניים. את הקצה השני מחברים לזוג שלה, כך ששתיהן מחוברות אחת 
הבקבוק  להעביר את  הקבוצה  ועל  באמצע  בקבוק  בחבל. שמים  לשניה 
נוגעות  שהמשתתפות  ובלי  בבקבוק  לגעת  בלי  אחר  לצד  אחד  מצד 
בחבלים. הדרך לעשות את זה היא שיוצרים כוכבית מעל הבקבוק וקולעים 
את הבקבוק באמצע. ניתן גם להגיד לחניכות ליצור כוכבית ואז לבצע את 

המשימה אם הן לא עולות על שיטה.

חבלים   2 נותנים  זוג  לכל  לזוגות.  החניכים  את  מחלקים  לעיגול  קלע 
באורך של 01 מ' כל אחד וכדור טניס. מניחים דליים \ סלים \ מעגל אבנים 
על הקרקע. זוג החניכים צריכים להחזיק את שני החבלים צמודים ביניהם 
)חבל בכל יד. מותחים אותם בצמוד(. על זוג החבלים כדור הטניס מתגלגל 
)הם יוצרים שיפוע ע"י הרמת ידיים של אחד מהצמד(. כאשר הכדור מעל 
הסל, הם צריכים להרחיק בין החבלים כך שהכדור ייפול כלפיי מטה אל 

תוך הסל(

חבל על הגב הקבוצה יושבת במעגל וסביבה חבל מתוח על הגב של כולן. 
המטרה היא לקום לעמידה ושהחבל לא יפול מהגב של הקבוצה.



ומפזרים  עיניים  מכסים  לזוגות,  הקב'  את  מחלקים  בן-זוגך  את  מצא 
ביער. הם עושים קולות אחד לשני. כל זוג צריך למצוא אחד את השני. 

אפשר לשחק גם בלילה בשטח מאוד גדול בלי

לכסות את העיניים.

מכוסות.  עיניים  עם  חניכה  במרכזה  במעגל.  עומדת  הקבוצה  המחוגה 
החניכה מצביעה על מישהי אחת )כיוון כללי(. אותה מישהי צריכה לצאת 
ולהקיף אותו )אם זה איטי מדי אפשר להגביל במספר שניות  מהמעגל 
מסוים(. החניכה במרכז צריכה לצעוק "עצור" בזמן שהחניכה מקיפה את 
המעגל ולהצביע על איפה החניכה נמצאת )היא צועקת "עצרי" כשהיא 
שומעת רחש של ההליכה(. מותר למקיפה להקיף את המעגל בכל כיוון 

שהיא רוצה.

מי התקדם חניך אחד עומד במרכז מעגל עם עיניים מכוסות. הקבוצה 
עומדת סביבו לצריכים להתגנב אליו בשקט ולגעת בו. החניך צריך להצביע 

על מי שמתקרב אליו )לפי השמיעה(. מי

שהוא הצביע עליו - צריך לחזור אחורה. מי שהצליח לגעת בחניך - הופך 
להיות במרכז.

היא  אחת.  לחניכה  פרט  עיניים  מכסה  הקבוצה  כל  הנמלט  את  תפוס 
לחילופין מתי שהמדריך  או  כל דקה  )רעש  ועושה רעשים  ביער  נמצאת 
מחליט ( הן צרכות להגיע ולגעת בה. הראשונה שמצליחה - הופכת להיות 
מי שעושה את הרעשים. ניתן להחליט גם תוך כדי שמי שעושה את הרעש 

משנה מיקום.

קצרים
לדיון

סיפורים



מורה אחד הגיע יום אחד לכיתה וראה את תלמידיו צועקים, מתנצחים 
ומעליבים זה את זה. הוא ניגש ללוח, לקח גיר וצייר קו באורך של מטר 
דרך  בכל  הקו  את  לקצר  כיצד  הצעות  להציע  מהתלמידים  וביקש  אחד, 
ואז  לקפל...  הציע  אחד  משמאל,  מימין,  למחוק  הציעו  רובם  שהיא. 
נדהמו,  התלמידים  בו!  לגעת  בלי  הקו  את  לקצר  עליכם  המורה:  הדגיש 
ניגש  המורה  פתרון.  למצוא  התקשו  הם  קל.  לא  אתגר  זה  היה  חשבו, 
אל הלוח וצייר מעל הקו הקיים עוד קו, ארוך יותר מהקו שביקש לקצר. 
המורה הוסיף: כדי "להקטין" מישהו, אינך צריך לפגוע או להעליב אותו... 

פשוט עליך להגדיל את עצמך!

שבט  היה  האינדיאנים  בארצות  הגדול,  לים  מעבר  רבות,  שנים  לפני 
קטן שחי בכפר קטן. בין בני השבט חייתה נערה ושמה לב אמיץ. בשבט 
היה נהוג, במשך כל הדורות שהגברים ציידים ולוחמים והנשים מלקטות, 
מבשלות, תופרות ומגדלות את הילדים. מאז היותה קטנה לב אמיץ רצתה 
להיות ציידת כמו האחים ובני הדודים שלה. כשהם היו יוצאים עם הגברים 
לצוד, היא הייתה עוקבת אחריהם. הם היו מנסים להחזירה לכפר, אך היא 
שוב הייתה חומקת אחריהם. היא נהגה לצפות בהם צדים והייתה מחקה 
את תנועותיהם. היא הייתה מחקה אותם בדיוק כזה שהיא הפכה לקשתית 
מאוד טובה. בחודשי החום היא הייתה מתחרה בבנים בתחרויות קליעה 
לב אמיץ חכתה  בכל שנה  הייתה מנצחת.  ולעיתים  וקשת,  למטרה בחץ 
כשהיא  מחדש  פעם  בכל  בחורף.  הצייד,  עונת  לתחילת  עיניים  בכיליון 
ביקשה להצטרף לציידים, היו לועגים לה ואומרים לה כי אין זו דרכן של 
נשים לצוד. ביום סתווי אחד פנו האחים שלה אליה והציעו לה להצטרף 
איתם למסע בן כמה ימים בגבעות הרחוקות יותר. לב אמיץ שמחה מאוד, 
הייתה  רבה  מה  לדרך.  מאושרת  ויצא  שלה,  והחצים  הקשת  את  אספה 
אכזבתה כאשר הגיעו למקום, וכשהקימו שם מחנה היא הבינה שהגברים 
מצפים שתבשל עבורם ותשמור על המחנה עד לשובם מהצייד. הגברים 
והחלה להכין את הארוחה, כאשר  לב אמיץ הציתה מדורה  לצוד.  הלכו 
כי  מוזר  לה  קול הרעם נשמע  מוזר מהדהד.  קול רעם  היא שמע  לפתע 

הוא לא בא מהשמיים אלא מהאדמה סביב. לב אמיץ לקחה את הקשת 
והחצים ויצאה בעקבות קול הרעם, לגלות את מקורו. הקול הוביל אותה 
לנחל בקרבת המחנה. כשהתקרבה אל שפת הנחל ראתה אדם זקן מאוד 
נאבק בנחש מים ענק. בכל תנועה של האיש הזקן הדהד קול של רעם 
חזק, כמו בסערות החזקות בלילות החורף. הנחש ניסה להקיף את האיש 
אליה  פנו  ושניהם  אמיץ  בלב  הבחינו  והנחש  הזקן  אותו.  ולמחוץ  הזקן 
מותי  אחרת  לצווארו,  "כווני  הזקן,  קרה  בנחש",  "תירי  עזרה:  בבקשת 
מובטח". והנחש צווח: "הרגי את הזקן, אחרת הוא יהרוג אותך עם הרעם 

שלו. הצילי אותי ואת עצמך!"

לב אמיץ תהתה לרגע למי עליה לעזור: "אם אשמיד את הרעם, אנו עלולים 
להפסיד את הגשם שהוא מביא אתו ואשר משקה את השדות שלנו, אבל 
אם אהרוג את הנחש, הרעם עלול לפגוע בי." היא החליטה להקריב את 
עצמה למען השבט וכיוונה אל צווארו של הנחש. החץ נורה והוא פילח 
את הנחש בצווארו והוא נעלם באלפי חלקיקים זוהרים כמספר הכוכבים 
בשמיים. הרעם הזקן התקרב אל הנערה, הוא חייך אליה ואמר: "ידידותי 
שתוכלי  קסום  שיר  אותך  אלמד  לעזרתך  בתמורה  לנצח.  לך  מובטחת 
להשתמש בו כדי להגן על בני עמך בעתות סכנה." זמן קצר מאוחר יותר 
מוצלח. למחרת המחנה  צייד  הגברים למחנה שמחים אחרי מסע  חזרו 
יצאו  יותר  מאוחר  ימים  כמה  השבט.  עבר  אל  חזרה  יצאו  וכולם  פורק 
הגברים שוב למסע ציד. הפעם התכוונו לעלות להרים המושלגים וסרבו 
למסע,  לצאת  רצונה  על  מהר  ויתרה  עצמה  היא  אמיץ.  לב  את  לקחת 
הנשים  הילדים,  עם  בשבט  להישאר  שעליה  בטן  תחושת  לה  הייתה  כי 
הגיע  מהכפר,  רחוקים  היו  כבר  הגברים  כאשר  היום,  בצהרי  והזקנים. 
בדהירה רוכב משבט אחר ובפיו בשורות רעות. הוא סיפר ששבט הצ'רוקי 
החזק והגדול הכריז מלחמה נגד השבטים האחרים, ולוחמיו בדרך לתקוף 
את הכפר של לב אמיץ. לב אמיץ יצאה אל ארבע קצות הכפר ובכל פינה 
נעצרה ושרה את השיר שלימד אותה אל הרעם, היא סובבה את הכפר 
כך שוב ושוב ארבע פעמים. באופק כבר נראה ענן אבק מתרומם מדהירת 
הרביעי  הסיבוב  את  כשסיימה  פתאום  הכפר.  אל  הצ'רוקי שקרבו  רוכבי 
התרוממה קשת צבעונית מהאדמה והתנשאה מעל לכפר ועליה עמדה לב 



אמיץ. התוקפים הגיעו לפאתי הכפר, לב אמיץ הרימה את הקשת שלה 
והחלה לירות חצים זוהרים אל עבר הקרקע לרגלי סוסי הצ'רוקי. כל חץ 
שפגע באדמה הרעיד אותה בקול רעם חזק, שהבהיל את הלוחמים ואת 
סוסיהם. הצ'רוקי ברחו חזרה לכפרם והמלחמה תמה. מאותו יום לב אמיץ 
ומאז  ציידות,  או  מלקטות  להיות  האם  לבחור  יכלו  בשבטה  הנשים  וכל 

הנשים ידעו שיש להן זכות לבחירה חופשית

שני זרעים שכבו זה לצד זה בערוגה הדשנה באביב. הראשון השתוקק 
רוחו  בעיני  ראה  והוא  במוחו  והתרוצצו  עברו  מחשבות  ולצמוח.  לגדול 
כיצד הוא נובט, בוקע מבעד לאדמה, שולח את גבעולו מעלה אל השמש 
החמה, עולה, פורח, שותה את אגלי הטל שנערמים עליו בלילות, ומצמיח 
את  ומחבק  שמעליו  הקרקע  פני  על  ומשתרע  ועלים,  גבעולים  ועוד  עוד 
האדמה. וכך החל  זרע לנבוט וגדל בערוגתו. הזרע השני חשש מלהתחיל 
וגבעולי  האדמה,  אל  שורשים  לשלוח  "אם אתחיל  הבקיעה:  תהליך  את 
הציפורים  ידי  על  ירמסו  עלעלי  הטל,  מאגלי  אירטב  לצמוח,  יתחיל 
והחלזונות, פרפרים יכרסמו אותם, וכשיהיו לי פרחים, יקטפו אותם וישימו 
אותם באגרטל. אשב לי פה בתוך האדמה, ואתחיל להצמיח שורשים רק 

כשארגיש בטוח יותר".

והוא המתין... ציפור שנחתה בגינה ניקרה את האדמה במקורה, מצאה 
את הזרע שהמתין ואכלה אותו.

אישה אחת צעדה בסופרמרקט מאחורי אימא וילדה בת שלוש, שישבה 
בתוך עגלת הקניות. כשהם עברו ליד מדף העוגיות, הילדה ביקשה עוגיות 

והאימא אמרה: "לא!".

על  שמרה  האימא  אבל  מהומה,  ולהקים  ולצעוק  ליילל  התחילה  הילדה 
שלוות רוחה ורק אמרה בנחת: "או-קיי מוניקה, נשארה לנו רק עוד חצי 

שורת מדפים של עוגיות, תיכף נסיים כאן, אל תתרגזי, רק עוד טיפה".

לשורת  הגיעו  דקות  תוך  הלאה,  והמשיכו  העוגיות  שורת  את  סיימו  הן 

המדפים עמוסי הממתקים. הילדה החלה לצעוק ולדרוש ממתקים.

האמא סירבה לקנות לה. הילדה התחילה לרקוע ברגליים ולהשתולל, אבל 
האימא לא איבדה את העשתונות: "די, מוניקה, די, אל תתרגזי. לא נשאר 
לנו עוד הרבה. עוד שתי שורות ואנחנו מסיימות את הקניה. תהיי סבלנית, 

רק עוד טיפה".

הילדה  של  מבטה  נתקל  המצרכים,  על  לשלם  כדי  הקופה  אל  כשהגיעו 
למסטיקים הצבעוניים והיא דרשה בתוקף מסטיק.

בכי  של  קולנית  סצנה  הילדה  שם  עשתה  בשלילה,  השיבה  כשאימה 
וצעקות והאימא דיברה בקול רגוע ושקט: "מוניקה, לא להתרגז. אנחנו 
ותוכלי  הביתה,  ניסע  ואז  בחוץ  ואנחנו  דקות  חמש  כאן.  מסיימות  תכף 

לחטוף את התנומה שאת כל כך זקוקה לה".

האימא גמרה לשלם ויצאה מהסופרמרקט אל מכוניתה. האישה שהלכה 
אותה  הדביקה  בעקבותיה,  יצאה  שהתרחש,  לכל  עדה  והייתה  אחריהן 

במחצית הדרך לאוטו ואמרה לה:

"תסלחי לי, גברתי, לא יכולתי שלא לשים לב כיצד שמרת על קור רוחך. 
אני חייבת להחמיא לך על הדרך שבה התנהגת עם מוניקה הקטנה".

נתנה בה האימא מבט מחויך ואמרה: "לקטנה קוראים תמי. אני מוניקה"

קטנה  ילדה  רואה  הוא  הולך,  הוא  בעוד  הים.  חוף  על  הלך  אחד  איש 
הוא  למים...  חזרה  אותם  וזורקת  החוף  על  שנתקעו  ים  כוכבי  מרימה 
"כלום אתה  הילדה הקטנה ענתה:  "מה את עושה?"  ושאל:  ניגש אליה 
וזורקת אותם חזרה  על החוף  ים שנתקעו  כוכבי  אני מרימה  רואה?  לא 
לים." האיש גיחך ואמר: "ילדה קטנה, את לא יכולה להציל את העולם... 
את ילדה קטנה ואת יכולה ללכת רק ק"מ וחצי בכל יום, והחופים בעולם 
גדולים... את לא תצילי את אוכלוסיית כוכבי הים ולא תשפיעי על החיים 
של אף אחד!" הילדה הקטנה הרימה כוכב-ים וזרקה אותו בכל כוחה 01 

מטר לתוך הים, ואמרה: "על החיים של כוכב הים הזה, השפעתי!"

בכפר קטן עמד מנזר עתיק, אשר היווה מרכז לעלייה לרגל לתיירים רבים 



מהעולם כולו. אחד מזקני הכפר התגורר במנזר והשגיח עליו. יום אחד, 
בשעת בוקר מוקדמת, הגיעה קבוצה של תיירים אמריקנים למנזר. אחד 
מחברי הקבוצה הסתובב בחצר המנזר, הגיע לדלת ודפק עליה. פתח לו 
הזקן את הדלת והזמין אותו לכוס תה. בעוד הזקן מכין לתייר תה, התבונן 
התייר סביבו וראה בית צנוע ביותר: חדר אחד ובו מיטת ברזל, שולחן עץ 
ועליו מפה, שני כיסאות, עששית, שטיח צמר פשוט ושידה שעליה מונחים 
צנוע  "ביתך  התייר  לו  אמר  בידו,  התה  עם  הזקן  כשחזר  ספרים.  מספר 
ביותר אדוני. אינני רואה כאן טלוויזיה, אין לך כמעט רהיטים, אין מקרר, 
אין מזגן, אין טלפון, איך אתה חי כך?". "היכן הדברים שלך?" שאל אותו 
הזקן. "אני תייר, אני רק עובר כאן על הדרך". ענה התייר. ענה לו הזקן: 

"כולנו רק עוברים פה על הדרך".

חוטב עצים אחד התקבל לעבודה בבית חרושת לעצים. המשכורת הייתה 
טובה ותנאי העבודה טובים אף יותר, והוא התכוון למלא היטב את תפקידו. 
לו  והקצה  גרזן  לו  נתן  אשר  העבודה  מנהל  אצל  התייצב  הראשון  ביום 
שטח ביער. האיש יצא ליער לכרות עצים בהתלהבות. ביום אחד בלבד הוא 
חטב שמונה עשר עצים. "ברכות" אמר לו מנהל העבודה, "תמשיך ככה". 
מעודד מדבריו של מנהל העבודה, החליט חוטב העצים לשפר את תפוקתו 
ביום המחרת ולכן הלך לישון מוקדם מאוד. בבוקר למחרת הוא קם לפני 
כולם והלך ליער. למרות כל מאמציו הוא לא הצליח לחטוב יותר מחמישה 
עשר עצים. "אני בוודאי עייף", הוא חשב והחליט ללכת לישון עם שקיעת 
השמש. עם הזריחה, הוא קם נחוש בדעתו לשבור את שיא שמונה עשר 
העצים. אף על פי כן, באותו יום הוא לא הגיע אף למחצית. ביום המחרת 
חטב שבעה, אחר כך חמישה, ביום האחרון הוא ניסה כל אחר הצהריים 

לכרות את העץ השני.

לו  לו את שאירע  מודאג ממה שיגיד מנהל העבודה, הלך החוטב לספר 
ולהישבע שהוא מתאמץ עד סף אובדן החושים. מנהל העבודה הקשיב 
ושאל "מתי השחזת לאחרונה את הגרזן שלך?" "להשחיז? לא היה לי זמן 

להשחיז! הייתי עסוק מדי בכריתת העצים!".

מה  כל  זה  שאנחנו  שאמר  מדבר,  חכם  איזה  ברדיו  פעם  שמעתי 
הגורילות,  החיות,  אנחנו,  וזה  שלנו,  הטבע  את  יש  שלנו.  הטבע   שמעל 
שאם אנחנו רעבים אז נרצה להרוג את ההוא לפנינו בתור למק'דונלדס, 
עוד  רוצים  אנחנו  ואם  הפקק,  כל  את  נחתוך  אז  ממהרים  אנחנו   ואם 
כבוד אז נשקר קצת.  עוד  רוצים  ואם אנחנו  פינות,  נעגל קצת  כסף אז 
אבל יש גם את האפשרות האחרת: לא להיות גורילה, להתגבר. לקלוט 
את עצמך ברגעים האלה ולעצור הכל ולהתגבר.וזו גם הבחירה היחידה 
יס או  כי מק'דונלדס או בורגר ראנץ', פארטנר או סלקום,  בחיים שלנו, 
הוט, זה לא בדיוק בחירה. הבחירה היא האם אני נכנע או מתגבר, כועס 
או מוותר, אוהב או שונא. אז להגיד ''ככה אני'' זה לא תירוץ.כולנו ככה. 
השאלה אם אתה רוצה להתגבר על ה''ככה אני'' ולהיות אדם, או להיכנע 

לו ולהיות גורילה.

תוך  אל  הפרד  נפל  המזל,  לרוע  זקן.  פרד  ולו  איכר  פעם  היה  היו 
בקולי  גונח  ביתו. האיכר הזקן שמע את הפרד  הבאר העתיקה שבחצר 
 קולות. האיכר אהב וחיבב את הפרד הזקן, אך לאחר ששקל את המצב 
שווים  אינם  העתיקה,  הבאר  וגם  הזקן  הפרד  החליט, שגם  ראש   בכובד 
וגייס אותם לעזרה. הוא ביקש  כינס את כל השכנים,  את הטרחה. הוא 
מהם לערום עפר, כדי לקבור את הפרד הזקן בתוך הבאר ולשים קץ לסבלו. 
נתקף  בתחילה,  אחת.  בבת  הבעיות  שתי  את  יפתור  לעצמו,  חשב   כך, 
אלא  הבאר  בתחתית  מצבו  בשפל  לו  די  לא  בפאניקה.  הזקן   הפרד 
אתים  לרוקן  המשיכו  ושכניו  כשהאיכר  אך  חיים.  אותו  לקבור  שמנסים 
נצנצה  בגבו,  לחבוט  הוסיפו  העפר  ורגבי  הבאר,  תוך  אל  עפר,  עמוסי 
מחשבה בראשו. הוא קלט, לפתע, שבכל פעם שערימת עפר צולפת בגבו, 
בכל  בדיוק עשה.  וכך  עליה.  ולטפס  לנער אותה מעליו  הוא צריך פשוט 
פעם שערימת עפר נחתה על גבו הוא ניער אותה ועלה עליה. כך המשיך 
ולמרות  המכאיבות,  החבטות  למרות  פעם.  אחר  פעם  עצמו,  את  לעודד 
והמשיך  בכאבים,  נלחם  הזקן  הפרד  והמשפילה,  העגומה  הסיטואציה 
באומץ קדימה. לא חלף זמן רב, והפרד הזקן, חבול ומותש, פסע בראש 



של  המשתאות  לעיניהם  הבאר,  לדופן  מעבר  ניצחון,  של  ובמבט  מורם 
האיכר ושכניו. מה שנדמה היה, בהתחלה, שיקבור אותו, התברר, בסופו 

של דבר, ְּכַמה שהציל את חייו.

הידעת?



נמלים אינן ישנות לעולם.

נמלה יכולה לשאת משא השוקל פי חמישים ממשקל גופה.

בגופו של הצפרדע "החץ הרעיל" כמות הרעל מספיקה כדי להרוג 002,2 
אנשים.

זבוב חי במשך כ- 14 יום בלבד.

בכל שניה מנפנף הזבוב בכנפיו כ-333 פעמים.

זבוב יכול לשנות את זווית המעוף ב- 30 אלפיות השניה.

בתנאי קור יכולים הברווזים והאווזים לחיות ב - 100 מעלות צלזיוס 
מתחת לאפס, עופות אלו יכולות לחיות בתנאי קור הנמוכים ביותר מכל 

בעלי החיים.

כינת הראש מעדיפה דווקא ראשים נקיים ולא מלוכלכים.

כינת ראש לא יכולה לקפוץ.

חתול רואה יותר טוב בלילה פי 6 מראיית האדם בלילה.

כל החיות שטורפות, לא יאכלו לעולם חיה אחרת שמתה ממכת ברק.

הלוויתן הגדול בעולם הוא הלוויתן הכחול, גודל בוגר מגיע

עד שלושים מטרים, ומשקלו כ -150 טונות, גודל הלב של

הלוויתן הכחול שווה לגודל מכונית פרטית ולשונו באורך פיל, לוויתן 
שעתה נולד מגיע לאורך של כ 5.7 מטרים.

הלב של השרימפס נמצא בראשו.

 כרישים הם מבעלי החיים היחידים הידועים לנו
שאינם לוקים לעולם בסרטן.

תנינים בולעים אבנים כדי שאלה יסייעו להם לצלול עמוק יותר וביציאה 
מן הצלילה הם פולטים את האבנים.

 כתמי הפרה הם כתביעת אצבע אדם, אין בעולם שתי פרות 
שכתמיהן זהים.

חזירים לא מסוגלים להסתכל למעלה.

נקבת דג המקרל מטילה בכל פעם כ - 500,000 ביצים.

צלופח נקבה מטילה בבת אחת כחמישה מיליון ביצים.

נקר יכול לנקר במהירות של 20 ניקורים בשנייה.

למעלה מ %90 מבעלי החיים הם חסרי חוליות.

משי נוצר מרוק של תולעת המשי.

אין עטלף שיצא ממערתו ויפנה לצד ימין.

העטלף הוא היונק היחידי המסוגל לעוף.

חלב הנאקה אינו נקרש לעולם.

גמל שותה כ -135 ליטר מים ביום.

חולדה מסוגלת לשרוד יותר זמן בלי מים מאשר הגמל.

תינוק קנגורו נולד בגודל של 3 ס''מ.

צלופח החשמל מייצר בגופו חשמל בהספק של 005 וולט

ולא יכול להתחשמל כלל, אפילו ממכת ברק.

רוב בעלי החיים ביבשה מרגישים את רעידת אדמה בטרם האדם.



ג'וק יכול לחיות ללא ראש, והוא מת רק מרעב.

הסנאי גורם לצמיחת מיליוני עצים חדשים בכל העולם, בגלל ששוכחים 
היכן קברו את האגוזים שהם קברו.

 לכלבי הציד יש חוש ריח מפותח פי 100,000 מאשר חוש הריח 
של בני האדם.

מדוזה מכילה %95 מים.

הדבורה עוקצת רק כאשר הסכנה בעיניה היא גורלית. לאחר העקיצה, 
הדבורה מתה, תוך ניסיון להוציא את האיבר העוקץ שחדר.

 בכל שניה מנפנפת דבורת הדבש כ - 400 פעם, 
לכן שומעים את זמזום הכנפיים.

כוורת יכולה להכיל כ - 70,000 דבורים ורק מלכה אחת.

דבש הוא המזון היחיד בעולם שאינו מתקלקל.

אורך חיי הצבים ארוכים יותר מכל חיה אחרת, צב הביצות יכול לחיות עד 
400 שנה והוא הצב שחי לפני הדינוזאורים עד היום.

מספר החוליות בצוואר הג'ירפה זהה למספר החוליות שבצוואר האדם, 
24 חוליות.

העוף המהיר ביותר אופקית הוא עוף ההסיס שמהירותו מגיע עד 300 
קמ''ש, אך הבז המצוי מסוגל לצנוח במהירות 364 קמ''ש.

דג בשם "חקאי" יכול לפתוח את פיו פי 12 מגופו ולסגור אותו ב 6 
אלפיות השניה.

כמות של שוקולד יכולה להרוג תוכי וכלב.

חילזונות נושמים דרך הרגליים.

לוויתינים אינם טרף של אף בעל חיים מלבד בני האדם.

לטוס יש 365 צבעים שונים בנוצותיו.

פיל יכול לרוץ במהירות של 40 קמ''ש.

פיל שוקל 5.3 טון.

פיל לעולם לא מפסיק לגדול.

בכל שניה מנפנף היתוש בכנפיו כ -600 פעמים.

את הדבק החזק בעולם מייצר השבלול.

 תנין אינו יכול ללעוס את מזונו,
מיצי הכיבה שלו יכולים לעכל אפילו ברזל.

קואלה ישנה בממוצע 18 שעות ביום.

כל דובי הקוטב הם שמאלניים.

הדג האיטי בעולם הוא סוסון הים, שוחה במהירות 0.016 קמ''ש.

מהירות ריצתה של יען גבוהה יותר מזו של סוס.

החיה המהירה ביותר ביבשה היא ברדלס, מהירותו כ-115 קמ''ש.

לחרקים יש דם, אפילו בצבעים כחול, צהוב וירוק.

דמם של עכבישים הוא שקוף.

אין בעולם שתי רשתות עכבישים הזהות זו לזו.

כל חרק יכול להיתפס ברשת העכביש, מלבד העכביש עצמו שמפריש 
שמן מכפות רגליו.



קרן הקרנף עשויה משיער צפוף מאוד.

 קואלה לעולם לא שותה, היא מקבלת את כל המשקעים 
מהעלים שהיא אוכלת.

אם נקטע איבר מגופו של כוכב ים, האיבר יתפתח לכוכב ים חדש.

תמנון הר הגעש חי במים בטמפרטורה של 70 מעלות.

בניו זילנד יש כ 70 מיליון כבשים.

הג'ירפה יכולה ללקק לעצמה את האוזניים.

דג החנית מגיע למהירות של 80 קמ''ש.

 ישנם בעלי חיים בכל עומקי האוקיינוס אפילו ב"שקע מריאנה"
המקום הנמוך באוקיינוס בעומק של 11.3 ק''מ מתחת למים.

עובי קור עכביש הוא מאית המילימטר והוא נחשב לחומר החזק בעולם.

 היונק הקל ביותר הוא "החדף הזעיר" החי גם בישראל, 
משקלו כ 2- גרמים בלבד.

עטלפים תמיד פונים שמאלה כשהם יוצאים ממערה.

כריש זז כל הזמן. אם הוא לא יזוז הוא יחדול מלחיות.

]פימפום הלב מבוצע ע"י תזוזה.[

כמו כן דולפינים ישנים 5 דקות ביום בממוצע. אם ישנו יותר זמן הם 
עלולים להירדם ולהיחנק עקב מחסור בחמצן.

למיקי מאוס יש ארבע אצבעות בכל כף יד

אשת פסל החירות אוחזת בלפיד ביד ימין

 ההר הגבוה ביותר בעולם הוא הר האוורסט ברכס הרי ההימאליה. 
גובהו 8848 מטרים

 התנ"ך הוא הספר הנמכר ביותר בעולם, הספר הנמכר
ביותר אחריו הוא ספר השיאים של גינס

צ'אק ייגר הוא הטייס הראשון שעבר את מהירות הקול

קצב הגדילה של ציפורן האגודל הוא האיטי ביותר

 המדינה הקטנה ביותר בעולם היא מדינת הוותיקן,
משכן האפיפיור שברומא

השפה המדוברת ביותר בעולם היא סינית מנדרינית

המדינה הגדולה ביותר בעולם היא רוסיה

 המדינה המאוכלסת ביותר בעולם אחרי סין היא הודו
עם כמיליארד תושבים

בארה"ב יש יותר טלוויזיות מאשר תושבים באנגליה

המדינה הגדולה ביותר בארה"ב אחרי אלאסקה היא טקסס

מספר התושבים באלאסקה הוא כמספר התושבים בירושלים

בניו-זילנד חיים יותר כבשים מאנשים

כדור הארץ גדול מהירח פי 6 בערך

המדינה הקטנה ביותר בארצות הברית היא רוד איילנד

פעולת ההליכה מצריכה שימוש ב 200 שרירים

 מחצית מהרי הגעש בעולם נמצאים באיזור "טבעת
האש" שבאוקיינוס השקט



מחצית העיר לונדון נשרפה ב1666 אך רק 6 אנשים נפצעו

ניו זילנד היא המדינה הראשונה בעולם שהעניקה זכות הצבעה לנשים

הספר היחיד בתנ"ך בו לא מוזכר אלוהים הוא מגילת אסתר

בממוצע, אפשר לכתוב 50,000 מלים עם עיפרון אחד

פירוש המילה "אסקימו" היא - אוכל בשר נא

 שאגת הטירנוזאור ב"פארק היורה" מקורה בעירבול קולות 
של קרוקודיל, אריה, טיגריס וגור פילים

כל שטרות הנייר האמריקניים אורכם 6 אינצ'ים

 אי אפשר לקפל פיסת נייר )לא משנה באיזה גודל( 
לחצאים יותר משבע פעמים

פניהם של ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון, אברהם לינקולן ותיאודור 
רוזוולט חצובים בהר ראשמור

ערוץ האם.טי.וי החל בשידוריו בשנת 1981

 נגה הוא כוכב הלכת היחיד במערכת השמש שמסתובב 
ממזרח למערב ולא להיפך

האדם הממוצע צוחק 13 פעמים ביום

 אורך מוטת הכנפיים של מטוס בואינג 747 ארוך יותר
מאורך הטיסה הראשונה של האחים רייט

רופא שיניים המציא את הכיסא החשמלי

"הקופסא השחורה" במטוסי נוסעים היא למעשה כתומה

הדיאט קולה הומצאה בשנת 1982

כל 45 שניות, בית בארה"ב עולה באש

נשים ממצמצות כמעט פי 2 יותר מגברים

 במהלך חייך אתה צפוי לאכול מזון במשקל כולל השווה 
למשקלם של שישה פילים

 קיימות 170 ביליון בילון דרכים לשחק את עשרת 
המהלכים הראשונים בשחמט

 אדם יכול להבחין בלהבת נר ממרחק של חמישים
קילומטרים בלילה חשוך ולא מעורפל

משמעות המילה "קראטה" היא יד ריקה

מיין היא המדינה היחידה בארצות הברית ששמה מכיל רק הברה אחת

 אם מחברים את כל המספרים ברולטה 
1 עד 36 המספר המתקבל הוא 666

המוצר הראשון בו נעשה שימוש בברקוד הוא מסטיק ריגלי'ס

השמש גדולה פי 330,330 מכדור הארץ

הטיסה המתועדת הארוכה ביותר של תרנגולת ארכה 13 שניות

דולפינים ישנים עם עין אחת פקוחה

הפיל הוא היונק היחיד שלא יכול לקפוץ

רבע מעצמות בגוף האדם נמצאות בכפות רגליו

קצב הגידול במספר המכוניות בעולם גדול פי 3 מקצב הגידול בבני אדם



האורך הכולל של ריסים שנושרים מעיניו של אדם במהלך חייו הוא יותר 
מ 30 מטרים

יש מיליון נמלים על כל אדם בעולם

 שש השפות הרשמיות באו"ם הן: אנגלית, צרפתית, 
ערבית, סינית, רוסית וספרדית

 ישנם 1,575 מדרגות מהקרקע עד לפיסגה של האמפייר 
סטייט בילדינג בניו יורק

כ -25,200 מטריות נאבדות מדי שנה ברכבת התחתית בלונדון

יותר מ -1,800 מדליות ניתנות באולימפיאדה

בכל שנה בארצות הברית

נשלחים 166,875,000,000 מכתבים

 כ -2,440,000,000 ק"מ של חוטי טלפון מתוחים 
לכל אורך ארצות הברית

 כ - 123 מיליון מכוניות בממוצע נוסעות על הכבישים 
המהירים בארצות הברית

בכל שנה בארצות הברית משתמשים בכ-85 מיליון טונות של נייר

56 מיליון אנשים הולכים מדי שנה למשחקי בייסבול

 עשרים ושבע אחוז מהאמריקנים מאמינים כי 
אף פעם לא נחתו על הירח

כ- 80 אחוז מהאבק בבית הם מעור מת של בן אדם

כ-4 אנשים בממוצע נפצעים מדי שנה בבריטניה מלבישת מכנסיים

ישנם כ -35,000 חקיינים של אלביס פרסלי בעולם

בניין האמפייר סטייט בניו יורק בנוי מיותר מ- 10 מיליון לבנים

בשנת 1750 היו בעולם כ-800 מיליון אנשים.

 יש יותר מ-600 מיליון קווי טלפון בעולם, אך עדיין
כמחצית מאוכלוסיית העולם אף פעם לא השתמשה בטלפון

במקסיקו סיטי נגנבות בממוצע 124 מכוניות כל יום

בכל שנה נהרגים כ- 2,500 שמאליים כתוצאה משימוש במכשירים 
שתוכננו עבור ימניים

אם אתם מנסים לפתור את הקוביה ההונגרית זכרו: יש רק תשובה אחת 
נכונה, וארבעים ושלושה קווינטיליון תשובות שגויות. בהצלחה

המשקה קוקה קולה היה במקורו בצבע ירוק

יותר אנשים משתמשים במברשות שיניים כחולות מאשר אדומות

במצרים העתיקה, נזירים מרטו כל שערה מגופם, כולל הגבות והריסים

וניל הוא הטעם הכי פופולרי של גלידה

אין שני אנשים בעולם עם אותה לשון

הפה שלך מייצר ליטר של רוק בכל יום

ראש האדם מכיל 22 עצמות

במהלך 150 השנים האחרונות הממוצע של גובה

האדם גדל ב-10 סנטימטרים

האפיפיור הצעיר ביותר היה בן 11



שטרות כסף אינם עושיים מנייר אלא מכותנה

על כתר המלכות הבריטי יש 1783 יהלומים

בסינגפור אסור למכור מסטיקים

התנ"ך הוא הספר הנגנב ביותר מחנויות ספרים בעולם

משחק הטטריס הומצא במוסקבה

 הפצצה הראשונה שהפילו בעלות הברית במלחמת
העולם הראשונה נפלה בגן החיות של ברלין והרגה פיל

בשנת 1830 מכרו קטשופ כתרופה נגד שיעול

אפשר ללכת מבוסטון לניו יורק בקצת פחות ממיליון צעדים

 אם היית סופר במשך 24 שעות היה לוקח לך 31,688 
שנים כדי להגיע לטריליון

מלחמה 100 השנים נמשכה 116 שנים

ממשלת הודו הכניסה למי הגנגס כשלושים אלף צבים במטרה לנקותו. 
תושבי הערים שעל הנהר כבר הספיקו לצוד את כל הצבים ולאכול אותם.

אדם ממוצע נרדם תוך 7 דקות

אדם נושם בממוצע 23,000 פעמים ביום

לבו של אדם פועם בממוצע 101,000 פעמים ביום.

 במשך חייו הלב יפעום 3 מיליארד פעמים וישאוב 400
מליון ליטרים של דם

 בכל שנה, 25 אלף איש דורכים על מוקשים שהוטמנו בקרקע. 
עשרת אלפים מתוכם נהרגים

במהלך החיים שותה אדם בממוצ ע75,000 ליטרים של מים

גברים מאבדים בממוצע 40 שערות ביום. נשים מאבדות 70 שערות ביום.

 הציפורניים בידיים גדלות כמעט פי 4 יותר מהר מאשר
הציפורניים ברגליים

כ -%13 מהא.נשים בעולם הם שמאליים

העיניים של האדם נשארות באותו גודל מאז הלידה

במהלך חייך, תשיל כ-18 ק"ג של עור.

הקיבה מייצרת שכבה חדשה של ריר כל שבועיים

אחרת היא הייתה מעכלת את עצמה

אם תפליץ ברציפות במשך 6 שנים ו 9- חודשים, מספיק

גז ישתחרר כדי לייצר אנרגיה של פצצת אטום

 אם תצעק במשך 8 שנים, 7 חודשים ו 6- ימים, מספיק
אנרגיה תיווצר כדי לחמם כוס אחת של קפה

אם תשטח את המוח שלך, הוא יכסה קרש גיהוץ

בגוף האדם ישנם יותר מ -64 ק"מ של עצבים

אדם ממוצע חולם יותר מ 064,1- חלומות בשנה

האורך הכולל של מערכת העיכול באדם יכול להגיע לתשעה מטרים

שיער הראש של בני האדם גדל בממוצע בכ- 31 מילימטר בחודש



 הסתדרות הצופים בארץ-ישראל'
נוסדה בחול-המועד פסח תרע"ט- 1919

שבט "משוטטי בכרמל" הינו השבט הראשון שהוקם בישראל

תנועת הצופים העולמית נוסדה ב 1907 באנגליה ע"י רוברט באדן פאוול

השבט הדרומי ביותר בישראל נמצא בעיר אילת

השבט הצפוני ביותר נמצא בקרית שמונה

כמעט בכל הנהגה יש שבט ששמו "איתן"

כיום יש 216 שבטים ברחבי הארץ

 השבט הראשון שהוקם מעבר לקו הירוק הנו שבט נחשון 
 בישוב אלפי מנשה- ההחלטה התקבלה ע"י משאל כלל השכב"ג 

של התנועה באותה שנה

בצופי ים יש ארבעה לויתניות- ספינות עץ בנות 60 שנה!

לפעולה בצופי ים יש לבוא עם סנדלי שורש

מחנה הקיץ של שכבת י' בצופי ים נמשך 24 ימים!

מדריכ.ה בצופי ים מקבל.ת פיקוד על סירה בכיתה י' ויוצא.ת לים עם 
כ- 8 חניכים.ות.

 בעדת הצופים מקיימים ימי פעילות בשלישי ושבת, 
בשבת מגיעים.ות עם חאקי לבן וחגיגי.

כיום יש 14 שבטים המשתייכים לעדת הצופים

העדה חוגגת השנה 90 שנות פעילות!

עלינו?השואליםיש



 בתחילת הדרך קראו לעדת הצופים- "צופי זורבבל" 
ולשבט הראשון קראו "העדה"

עדת הצופים בחרה להיות חלק מתנועת הצופים העבריים על מנת לחיות 
חיים משותפים של דתיים וחילוניים

קבוצת צמי"ד הראשונה בתנועה הוקמה בהנהגת ירושלים

 השנה מסיימות 4 קומונות משתלבות עם ש"שינים עם 
וללא מוגבלות שנת שרות בתנועה

לטיול פסח תשע"ט )2019( יצאו 12 חניכות וחניכים עם מוגבלות פיזית 
בעזרת גלגולונים ) כסאות גלגלים מיוחדים לתנאי שטח(

בתנועה משתלבות/ים היום כ-3000 חניכות וחניכים עם מוגבלויות

מסלול הנח"ל הינו נתיב ההגשמה הוותיק בתנועה- פעול משנת 1942

גרעיני הנח"ל של תנועת הצופים הקימו 71 קיבוצים

 מסלול הנח"ל מונה היום 250 חברי וחברות גרעין 
משלב שנת שירות ועד השחרור

גרעין הנח"ל הראשון )הצופים א'(, פעלו במסגרת מכון איילון ברחובות - 
מכון סודי לייצור נשק ששימש את ההגנה במלחמת העצמאות

 גרעין המרל"צ התחיל מש"ש אחד חדור מוטיבציה ואוהב צופיות 
) פומיקי(

גרעין רעים הראשון פעל בירוחם

%60 מהמגשימים/ות בתנועה הן.ם  חברי/ות גרעין רעים

בתנועת הצופים קיימים היום 9 נתיבי הגשמה!

 בשנת 1996 יצא המסע הראשון של תנועת הצופים לפולין- 
"מסע על חאקי"

חילופי המשלחות בין צופי ישראל לצופי גרמניה התקיימו עוד לפני שהיו 
יחסים דיפלומטיים בין המדינות!

הקיץ יצאו 1500 חניכים וחניכות למשלחות שונות מטעם תנועת הצופים

משה גלבוע היה נציג צופי ארץ-ישראל הראשון שהשתתף בג'מבורי 
עולמי של תנועת הצופים בשנת 1947 בצרפת.



ורעיונותמחשבות 
שלי...
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