שדאות
שדאות היא מצב בו קבוצה נמצאת לבד בטבע כשאיננה תלויה בדבר ,ופועלת בשיתו ליצירת
תנאי מינימאליי ובסיסיי לשהייה מצומצמת
במרחב ובזמ .החני מגיע לא מאורג לטבע אלא ע
ציוד בסיסי בלבד )דוגמת גפרורי(.
הפעלות השדאות הינ הפעלות העוסקות בפיתוח יכולת
ההסתכלות בסביבה הקרובה ,ערנות ושימת לב
לפרטי ,רכישת ידע ומיומנויות בתחומי ההתמצאות
בשטח ,יכולת תקשורת לא מילולית ,הכרת תוואי הסביבה ,כישורי הישרדות ,בישול בתנאי שדה
ושימוש בצמחי שוני.
הפעלות שדאות אופציונאליות ה :טיולי ,בישולי שדה ,טיולי הישרדות ,אשר במהלכ סבירות
היחשפות החני למכשולי ולאתגרי שמציב הטבע ופיתוח רצו ומוטיבציה בקרבו ללמידת
המיומנויות השונות גבוהה ביותר .הדלקת האש מעצי לחי ,החייאת האש ,אבטחת האש,
בישול משמעותי בתנאי שטח וכל הנגזר ממנו ,החל מבחירת סוג הכירה ,וכלה בפיתוח ולקיחת
אחריות אישית דוגמת ניקוי הכלי )ללא שימוש במי( ,יוצרי סיטואציות בה נקלע החני
למצבי בה עליו לאלתר ,ליזו ,לקחת אחריות ,לפתח חשיבה ולמידה חווייתית בהתנסות.
הפקת וטיהור מי מהטבע ,איסו טל ,עיקוב )פענוח עקבות( ,התמצאות בצמחי תועלת ,איתות
במורס ובסמאפור ,ידיעת הגשת עזרה ראשונה ה בעיקר טכניקות הישרדות ,תקשורת והתמצאות
המפתחות תחושת קרבה ושייכות לטבע ומדגישות את המעמד של האד מול הטבע ושל האד
מול שאר בעלי החיי השוכני בטבע .החני מפני כי האד אינו מעל הטבע כי א מרכיב
במכלול העצו שלו בדומה לשאר בעלי החיי ובשונה מה ,שכ ה רבי ממנו מאוד.
חוויות ותובנות נוספות שיוצרת השדאות הינ :פריקת
מתחי ,התמודדות ע מרחב כלשהו חדש והיכרות עמו,
למידה קוגניטיבית ,חוויית פשטות וקרבה ,העמקת ההבנה
של מעמד ויחסי אד!טבע ,למידה בהתנסות וכ חווית
גיבוש והתמודדות.

מדורות
מדורת קונוס  /חרוט:
מדורה זו מהווה יסוד לכל מדורה .מדורת הקונוס מספקת אור וחו רב.
בנייה :בנה פירמידת קונוס קטנה מחומר בעירה נוח! זרדי ,מקלות קטני ,עלי יבשי וכד'.
השע עליה ענפי עבי יותר בהיק קונוס כמעט סגור ) פתחו יפנה למקו שממנו באה הרוח
בשביל כניסת אוויר( .על ענפי אלה השע חומר בעירה כבד כמו :בולי ע $וענפי עבי .רצוי
להכניס ג אצטרובלי פתוחי ) לא אצטרובלי סגורי! זה מסוכ ( .א יש שר של ע $כדאי
להכניס למדורה ,אפילו כחומר בעירה ראשוני .המדורה חייבת להיות גבוהה ובעלת בסיס קט
ככל האפשר ,לש נוחיות ויציבות אפשר לתקוע מוט באדמה וסביבו לבנות את הקונוס
כשהענפי נשעני עליו .לא לשכוח לעשות מסביב למדורה מעגל אבני המתחשב במרחק הנפילה
של המדורה,הכ בקרבת המדורה אמצעי כיבוי ונקה את שטח המדורה מכל דבר העלול להידלק.
מדורה זו אינה חסכונית! חומר רב מתבזבז בה בתו זמ קצר ,א רוצי לבשל עליה היא
תתאי לבישול מהיר ,א בישול איטי אינו בהכרח מתאי.

מדורת מזבח:
מדורה זו משמשת בעיקר כמדורת חו ,א אינה מפיקה אש רבה.
בנייה :בנה מדורת קונוס קטנה שהיא תהיה המרכז של המדורה .הנח על הקרקע  2בולי ע$
גדולי המקבילי אחד לשני שביניה נמצאת מדורת הקונוס .הוס עוד שני בולי ע $המקבילי
אחד לשני ונמצאי על שני בולי הע $הראשוני שהנחת .השאר פתח הדלקה לכיוו הרוח .המש
להוסי זוגות בולי וענפי עבי! שתי וערב ,ככל שבניי המדורה עולה הוא נסגר יותר והענפי
דקי יותר.לא לשכוח לעשות מסביב למדורה מעגל אבני המתחשב במרחק הנפילה של המדורה.
מדורה זו מצוינת לבישול .מדורה זו חסכונית מאוד ולא צרי להוסי עליה ענפי נוספי.

מדורת כוכב:
מדורה בעלת להבה נמוכה ובעירה איטית .שימושית לשמירה.
מניחי שלושה או יותר בולי ע $עבי בצורת כוכב ,בנקודת מפגש בוני מדורת קונוס.
ע"י הזזת הבולי מדי פע אל מרכז המדורה! נשמרת האש זמ רב.
נית לחמ דברי הדורשי בישול איטי ע"י העמדת על הבולי.

מדורת פחמי:
מדורה שימושית ליצור פחמי מבולי ע .$משמשת כמו כ ג לשמירת אש ,מפיקה חו רב.
מדורה זו היא למעשה מדורת מזבח צפופה ,בלי ארובת אוויר רחבה באמצעיתה .על שני הבולי,
שיתפסו כל רוחב הבולי הראשוני ,ועליה שוב בכיוו הפו הנח מספר בולי לרוחב
קודמיה :המש כ בהנחת בולי שתי וערב .מדורה זו משמשת בסיס לכירות אפיה ותנורי.

מדורה רטובה:
בזמ הגשמי ישנה הבעיה של הדלקת המדורה בשטח בגלל שהע $שאנו מוצאי זרוק בשטח הוא
רטוב וספוג מי ) או לח במקרה הטוב(.
שיטת המדורה הרטובה מתאימה א ורק לעצי שכבר לא חיי ,זאת אומרת עצי שהורטבו ע"י
גש ,טל או כל מקור מי אחר ,א לא עצי שעדיי ירוקי.
מהל הביצוע :לוקחי את העצי הרטובי ובעזרת אולר או סכי מגלפי אות עד שמגיעי
ללב הע $בו הסיכוי לרטיבות נמו מאוד ,חותכי שבבי ע $שגודל המקסימאלי הוא  10ס"מ
ורוחב  2ס"מ ,את השבבי אנו מניחי בצורת קונוס קט ,שהוא בעצ לב המדורה שלנו ובלב
הקונוס שלנו אנו מניחי שבבי ע $קטני יותר כדי שישמשו חומר המבעיר את הקונוס .רצוי
לצר שר של ע $כחומר בעירה .היות והאש נדלקת במהירות ומפיצה חו רב שאר העצי
הרטובי מתייבשי מהחו ואש נתפסת ג בה ,האש גוברת וכ ג החו ולכ כל ע $שנזרוק
למדורה יתייבש במהירות ויידלק.
בכדי ששיטה זו תצליח אנו חייבי להכי כמות שבבי גדולה ולדאוג שיהיו יבשי .

הצעת פעילות
 #יש לשי לב איפה נית להדליק אש ע מדורות ולעבוד על פי כללי הבטיחות .
מתודה

פירוט

כיבוי מדורות

• נחלק את הקבוצה לשתי חוליות .

עבודת צוות  ,מנהיגות ,

כל חולייה תקבל שטח מסוי בו

תחרותיות  ,סיוע הדדי ,

תצטר להקי מדורה ) איזה סוג

אחריות על חברי הקבוצה ,
שיתו פעולה  ,גיבוש .

שתבחר ( על פי כללי הבטיחות .

מיומנויות נרכשות

המטרה של כל קבוצה היא לכבות
את המדורה של הקבוצה השנייה
בעזרת בקבוקי מי/ג'ריקני תו
התגנבות לשטח של הקבוצה השנייה.
חבר קבוצה שייתפס ע"י יריבו בשטח
היריב יוכנס ל"כלא"  .הקבוצה
שמכבה את המדורה היריבה
ראשונה מנצחת.
גוזניק בוער

• בתו שטח תחו נציב גוזניקי

פיתוח חשיבה יצירתית

בוערי  .לקבוצה אסור להיכנס
לשטח התחו ועליה לכבות את

ותושייה צופית  ,קבלת
החלטות בתו הקבוצה ,

הגוזניקי הבוערי  .זה יעשה

אלתור  ,מנהיגות  ,גיבוש ,

בעזרת מתק שהקבוצה צריכה

עבודת צוות .

לבנות תו שימוש בציוד מוגבל
שיינת לה ) מקלות מטאטא  ,חוט
שמשו  ,חוט ברזל/דק עבה וכו' ( .

בישולי שדה
מספר מתכוני לבישול בטיול או בכלל  ,לא מצוינות כמויות.
מטפונה:
מצרכי :עופות שלמי  ,ראשי שו  ,פטרוזיליה  ,בצלי  ,תפו"א  ,כוסברה ,חצי ליטר שמ )לכל
עו(  ,תבליני והפתעות נוספות .
ציוד  :קרשי חיתו  ,סכיני ,קערה  ,חוט שמשו /שיפודי .
הכנה :יש למלא את תוכנו של העו – האפשרויות פתוחות ומגוונות  .נתבל את החלק החיצוני
של העו ונעטו אותו נייר אלומיניו שאותו נסגור היטב  .נכניס לבור ונכסה בגחלי  .זמ בישול
 :כשעה ורבע .
קציצות ירק:
מצרכי  :תפו"א  ,קישואי  ,גזרי  ,כרוב  ,בטטות  ,קמח  ,ביצי  ,מלח  ,פלפל שחור ותבליני
נוספי  ,שמ .
ציוד  :קרשי חיתו  ,קערות  ,סכיני  ,פומפיות  ,קולפני  ,מחבת  ,תרווד .
הכנה  :נקלו את הירקות  ,נגרד אות בפומפייה בגודל גס לקערה  .נוסי לקערה קמח וביצי )
ליצירת המרק המוקשה(  .נערבב עד קבלת תערובת היכולה להתגבש ולהדבק .נחמ שמ
במחבת בגובה  2ס"מ וחכה לחימו  .ניצור צורות מהתערובת ונטג את הקציצות עד קבלת צבע
זהוב .
מרק ירקות:
מצרכי  :מי  ,ירקות  :תפו"א  ,גזרי  ,קישואי  ,בטטות  ,בצלי  ,כרישה  ,קופסאות תירס ,
פטרוזיליה  ,כוסברה  ,מלח  ,פלפל שחור ותבליני נוספי .
ציוד  :סיר גדול  ,קרשי חיתו  ,סכיני  ,קולפני ,קערות  ,כ גדולה ומצקת .
הכנה  :בסיר גדול נחמ כמות גדולה של מי  .נקצו $את הירקות וכאשר המי חמי נוסיפ
לסיר לבישול ארו  ,נתבל במלח ,פלפל שחור ותבליני נוספי לפי הטע וההרגשה .
אורז:
מצרכי  :ק"ג אורז ,שמ  ,מי  ,מלח  ,תבליני והפתעות נוספות .
ציוד  :סיר גדול  ,כ גדולה  .סכי  ,קרש חיתו – א מוסיפי הפתעות .
הכנה  :נשי בסיר שמ בגובה  0.5ס"מ ונחכה להתחממותו  .אח"כ נוסי את האורז לפי ספירת
כוסות ונערבב כ שכל האורז משומ מעט  .נוסי מי ביחס שעל כל כוס אורז תגיע כוס וחצי
מי  .נערבב טוב ונוסי מלח ותבליני נוספי – כורכו  ,כמו  ,פטרוזיליה  ,פלפל שחור  .נית
להוסי ג קוביות בטטות  ,בצל ,גזר ועוד ירקות נוספי על מנת לבשל אורז מיוחד וטעי.
)בצלי  ,גזרי  ,בטטות  ,קופסאות תירס (
טחינה:
מצרכי :טחינה גולמית  ,מי  ,לימו  ,מלח  ,ראש שו  ,פלפל שחור  ,חב' פטרוזיליה .
ציוד  :קרש חיתו  ,סכי  ,קערה וכ .
הכנה  :נשי בקערה את הטחינה הגולמית ונוסי מי  .אח"כ נקצו $שו ופטרוזיליה דק מאוד
ונוסי לקערה  .נוסי לימו ,מלח ופלפל שחור לפי הטע .

ליבה ) לח גחלי( :
מצרכי :קמח  ,מי  ,מלח  ,הפתעות  :בצל ,עגבניות ,כוסברה )גרגירי(  ,שו וכל דבר אחר
שמתחשק.
ציוד :קערה .
הכנה :נתחיל בהבערת מדורת גחלי שיספיקו לאפייה של כחצי שעה .אח"כ כאשר האש בוערת
נתחיל בהכנת הבצק  :ניקח שקית קמח של  1קילו ונשפו שלושה רבעי לתו קערה ונוסי את
המלח ואת התבליני .נוסי מי ונתחיל ללוש .נוסי קמח עד שיתקבל בצק גמיש ולא דביק.
נוסי את ההפתעות ונמשי ללוש כדי לפזר אות בצורה אחידה בבצק .נפנה כמות גחלי
שתספיק לכיסוי הלח הצידה ,ונשאיר שכבת גחלי עליה ישכב הלח .נקמח את הבצק ונשכיבו
על הגחלי .נכסה את הבצק כולו ע הגחלי שפינינו הצידה .נחכה כחצי שעה עד שהלח יהיה
מוכ .חשוב שלא תהיה אש ,אלא רק גחלי לוחשות .נפנה את הגחלי בזהירות ונוציא את
הלח .אפשר לפנות ממנו את הגחלי והאבק במכות קלות ביד או בדפיקה על האדמה .כעת נית
לאכול את התו של הלח .בתאבו!
לבנה:
מצרכי :ג'ריק יוגורט  3ליטר ,מלח.
ציוד :יריעת בד ערבי.
הכנה  :לתו יריעת בד ערבי נשפו את כל תכולת היוגורט ונוסי כשתיי וחצי כפות מלח .נסגור
את הבד לצורת שק ונקשור בגובה מעל הקרקע על מנת שיצאו כל הנוזלי והיוגורט יוכל
להתקשות ולהפו ללבנה  .התהלי לוקח כ –  6!7שעות  ,לכ הכי כדאי להכי הכל בלילה והלבנה
יהיה מוכ בבוקר .בתאבו!
סיידר תפוחי :
מצרכי  :תפוחי ) בחישוב של חצי תפוח לאד(  ,מי  ,סוכר  ,מקלות קינמו וקינמו גרוס .
ציוד  :סיר  2 ,סכיני  ,קרש חיתו  ,קערה .
הכנה  :חותכי את התפוחי לקוביות קטנות  .באותו זמ נרתיח בסיר מי וכשה פושרי
נזרוק לתוכ  4!5מקלות קינמו ) תלוי בגודל הסיר(  .כאשר המי בסיר חמי נזרוק פנימה את
התפוחי ואחרי כ! 5דקות נוסי סוכר וכפית קינמו גרוס ונחכה עד שהסיידר מוכ.
קישורי :
•

עוד מתכוני ! בישולי שדה

המלצות לאכילה:
•
•

כדי לחסו בכס ולא לזה את הסביבה ע"י צלחות חד פעמיות ,אפשר למצוא פתרו
נחמד מאוד כמו אכילה בעלי כרוב ,או אכילה בכלי רב פעמיי שהחניכי מביאי
מהבית.
פתרו יצירתי לשתייה בכוס הוא אכילת תפוז או קלמנטינה כשמשאירי את הקליפה
שלמה ,ומשאירי חור קט בקליפה המתאי לשתייה ולאכילה.

קצת על רוח של צופיות .ועל דינמיקה של קבוצה.
השמירה בלילה בזוגות משיגה כל כ הרבה דברי טובי:
אחריות .החניכי מרגישי חלק ממער השמירה והאבטחה של המחנה כולו .בעיקר
א.
למע הקבוצה שלה .יש לזה הרבה משמעות ג א שומרי אית עוד שומרי
חמושי.
החניכי מתמודדי ע הלילה .הקולות בלילה ,השקט בלילה ,הלבד בלילה ,לעיתי
ב.
בפע הראשונה בחייה .האחריות על המדורה שלא תכבה.
פתאו שני חניכי שלא מכירי טוב אחד את השני צריכי לשהות ביחד במש שעה.
ג.
לבד .בחוש .האינטימיות שיכולה להיווצר בסיטואציה כזו היא לעיתי גדולה פי כמה
מזו שמתפתחת בקבוצה גדולה יותר .פתאו חני שקט מספר על עצמו .חני יהיר מוצא
את עצמו חסר אוני 2 .אנשי שלא הכירו מוצאי מכנה משות .הדברי הקטני.
ה צריכי לבצע משימה יחד .א לא יבצעו אותה ,ירד חלק משמעותי של ארוחת
ד.
הבוקר לקבוצה .זה אמיתי.
ה.

המשימות רוב חדשות לחניכי .יצרנו עוד אתגר .חו $מהלילה ,המדורה והשמירה.

ארוחת הבוקר היא פרי יצירת הקבוצה כולה .רובה מחומרי גל של ממש .מדהי .לא
ו.
עוד לח פרוס משלשו ושוקולד למריחה!
תחושת המסוגלות של לעשות גבינה בחוש ,בתנאי שטח .של להכי לח שמרי .של להקשיב
לתני או לראות את אור השחר מגיח ממזרח ולהיות עד לעוד יו שמתחיל .דברי קטני .כאלה
שמרגישי בבוקר למחרת ,או רק שני אח"כ.
חשוב לדבר ע הקבוצה על החוויה שלה בלילה .חשוב לשמוע מה אי היה .רצוי להגיע לרמת
שיחה מאפשרת שבה חני יכול להרגיש בטוח לומר יותר מ"היה כי" או "הייתי עיי" .לבקש
שיגידו משהוא אחד שלמדו במהל השמירה .על מיומנות או על ב הזוג לשמירה .מה היה הכי
קשה .כאלה .חשוב להביא את הערכי המוספי )ויש עוד הרבה ,אלה רק הנשלפי( של הפעולה
הפשוטה הזו של שמירה לילית בזוג .כמה אפשר ללמוד ממנה ,כמה אפשר לצמוח .כמה א לא
שמי לב ,השמירה יכולה להיות עוד שעת שינה מבוזבזת.

מצורפת רשימת שמירה ללילה בזוגות כולל המיומנויות )ענייני ארוחת הבוקר( שצריכי להכי
בכל שעת שמירה .מצור למטה ניתוח של המשימה.
שעת
השמירה

שמות
השומרי

משימה

ציוד

הערות

הכנת ביצי
קשות חומות

 15ביצי
סיר
מי
קליפות בצל
 5שקיות תה

מכניסי בזהירות את הביצי לסיר יחד ע קליפות
ותה .מכסי במי ומביאי לרתיחה .מבשלי שעתיי
עד שלוש על אש נמוכה.

הכנת ריבה
מפירות
העונה

 1/4ק"ג
שזיפי
 1/4ק"ג סוכר
סיר
סכי חיתו
כ ערבוב
קצת מי

חותכי את הפרי לחתיכות ללא חרצני .מכניסי
לסיר ,מוסיפי קצת מי ואת הסוכר לאט לאט ,שלא
יישר .מערבבי .המו .כשרותח ,להעביר לגחלי )אש
קטנה( וממשיכי לערבב.טועמי מדי פע .הטע
צרי להיות מתוק ולא שרו והמרק צמיגי.

הכנת גבינה
צ'רקסית

 3ליטר חלב
 3/4כוס חומ$
תבליני
מסננת או בד
ערבי
מלח
קערה

התפחת בצק
והכנת לח
שמרי

 2ק"ג שמרי
 2כפות גדושות
שמרי
 2כפות סוכר
מי
 2כפיות מלח
קערה
נייר כס
זעתר לקישוט
א יש

הכנת סלט
ירקות,
עריכת
שולח
לא.בוקר.

מרתיחי את החלב .כשרותח ,מורידי מהאש ומיד
מוסיפי חומ .$מיד ייווצרו  2חלקי לחלב :מי גבינה
למטה ,וגבינה תפלה למעלה .מורידי את הגבינה
מלמעלה בעזרת כ ומכניסי למסננת/בד לסינו מי.
מוסיפי  2כפיות מלח ותבליני א יש ומערבבי.
מניחי לגבינה לעבור סינו בבד/מסננת עד הבוקר .נית
ליצור גבינה קשה יותר א מפעילי כוח ומוציאי
יותר מי.
בקערה מערבבי  2ק"ג קמח 2 ,כפות גדושות שמרי
יבשי 2 ,כפות לא גדושות סוכר ,מוסיפי מי )רצוי
חמימי ,א אי אז רגילי( ו! 2כפיות מלח .עד לקבלת
בצק נעי למגע ולא דביק .לשי  5!10דקות .מניחי
בקערה לתפוח לא רחוק מהמדורה )ג לא קרוב מדי( כ!
 1/2שעה .לשי שוב ויוצרי צורת לח .מניחי בנייר
כס לא צמוד )שיישאר מקו לתפוח( ומניחי לתפוח
עוד  1/2שעה.
המש אפיית הלח :יוצרי מקו במדורה על מצע
גחלי ,מניחי את הלח ומכסי בגחלי )חשוב שלא
תהיה אש ממש( .משאירי כ!  20דקות ,עד שצד אחד
קשה למגע והופכי .הלח מוכ כששני הצדדי
יוצרי קול עמו בנקישה.
חותכי ירקות לארוחת בוקר ועורכי שולח .רבע שעה
לפני שעת ההשכמה המיועדת ,מעירי את כל האחווה
בשמחה .בוקר טוב!

הפקת מי מהטבע
הטל הוא מקור מי שאפשר לנצל אותו היטב בשטח.
כדי לאסו טל נחפור מבעוד מועד בור באדמה .בתו הבור מניחי כוס .על הבור פורשי יריעת
ניילו פוליטיל .על היריעה שמי בקצוות אבני או מכסי בחול כדי שלא תעו במהל הלילה.
באמצע היריעה ,איפה שהבור ,שמי אב כדי שיהיה שיפוע ביריעה .בבוקר ,יהיו מי בכוס ומי
על היריעה .עושי חור ביריעה ונותני למי לטפט לכוס.

טיהור מי מאולתר:
כל מי שמוצאי בשטח ,חשודי בזיהו .לכ ,על!מנת שנית יהיה לשתות אות ,יש לטהר
אות תחילה.
נתחיל בבניית מסנ :לוקחי שתי גרביי דקות ,מכניסי אות אחת לתו השנייה ,ומצפי את
הצד הפנימי במטפחת דקה או בחול דק .תולי את המתק הזה על חצובה ושופכי לתוכו מי.
את המי אוספי בסיר.
טיהור המי :את המי נית לטהר מכא בשתי דרכי שונות :הראשונה היא טיהור המי
בטבליות כימיות .השניה היא הרתחת המי המסונני למש  2דקות.

שלב הסינו

שלב ההרתחה

ציוד דרוש :חצובה מאולתרת ,שתי גרביי ,סיר.
מה אפשר לעשות ע זה? כדי לתת את הצור בהפקת מי מהטבע אפשר להחליט שמי
לפעילות ולשטיפת ידיי/כלי לא יגיעו מבקבוקי השתייה של החניכי )ככה ה יהיו לשתייה
בלבד ( אלא החניכי יצטרכו להפיק מי מצמחי בלילה שלפני ואז לקחת אות למסלול.

פעילות לילית
הלילה טומ בחובו אפשרויות הדרכתיות שלא קיימות ביו .הגו פועל אחרת בלילה .חושי
מתחדדי כדי לכפר על החוסר בקלט הוויזואלי .מה עוד שהלילה נות אתגרי בסיסיי של
התמודדות ע הפחד והלא נודע ,התמצאות ,שמירה על חו הגו ומציאת מקו לינה.
מהל הפעילות :ניקח את החניכי לפעילות באזור החניו .בשלב זה ניקח את השעוני של
החניכי ונשי במרוכז בתיק של המדרי .במהל הסיור נעצור לפעילויות שונות:
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8

הסבר על הלילה :הסבר אסטרונומי ,משמעות הלילה ביהדות ,מה קורה לנו בלילה ,מה
קורה בטבע בלילה .נמשי בהסבר על מהל הפעילות ונבקש שמעתה ועד סו הפעילות
ישתדלו לשקוט וא ירצו לדבר אז בקול חלש מאוד .בסיו ההסבר נבקש שעד העצירה
הבאה ינסו ללכת בהליכה שקטה ככל שנית.
הסוליה החלשה :משחק קי המפעיל את חוש השמיעה והליכה שקטה .הקבוצה עומדת
במעגל כאשר אחד החניכי עומד במרכזו קשור עיניי .לכל חני סימ משלו .בהינת
הסימ החני יוצא ממקו עמדו בהליכה שקטה אל עבר ה"עיוור" העומד במרכז המעגל.
על החני לגעת ב"עיוור" מבלי שזה יזהה את כיוו ההתקדמות .ה"עיוור" יצביע לכיוו
ממנו נשמע הרחש .א צדק בכיוו ,ה"עיוור" והחני שיצא מתחלפי בתפקידי.
משחק הסוכרייה :עוד משחק קי המבוסס על חוש השמיעה .הקבוצה יושבת במעגל
שבמרכזו יושב "עיוור" .אחד החניכי שבמעגל מחזיק חבילת סוכריות .בהוראת העיוור
החבילה תתחיל להסתובב בכיוו מסוי במעגל .כשהעיוור יורה שנית ,החבילה נעצרת
אצל אחד החניכי .על המחזיק בחבילה להוציא סוכרייה ולאכול אותה מבלי ש"העיוור"
במרכז ישמע אותו .א ה"עיוור" שומע את רחש השקית הוא יצביע לכיוו הרחש וא
צדק בזיהוי ,יתחלפו החניכי בתפקידי.
פיצה קוסמוס :משחק ללימוד קבוצות כוכבי ומפת השמיי .כל חני יקבל ד ע
קבוצת כוכבי אותה יידרש למצוא .לאחר שהחניכי איתרו את הקבוצות שלה תקבל
הקבוצה משימה :להרכיב פאזל של מפת כוכבי בצורת משולשי פיצה .כדי להצליח
במשימה החניכי יצטרכו לאחד את הידע שצברו על קבוצות הכוכבי.
אסטרונומיה ומפת השמיי :נעצור לדיבור תיאורטי על מה בעצ אנחנו רואי
כשמסתכלי לשמיי? איפה אנחנו ביחס לכל זה? מה המבנה ההירארכי של החומר
ביקו? תופעות טבע ומושגי מענייני בנושא.
אגדות כוכבי :נשכב בצורת כוכב ונספר אגדות כוכבי :על הקסיופיאה ,אוריו ,הדובה
הקטנה והגדולה ,אנדרומדה ועוד.
התבוננות :בשטח מפוזרי עצמי שוני .הקבוצה תעמוד בצורת חצי מעגל וכל חני
ינסה לצייר מפה של השטח ע כמה שיותר פריטי שהוא הצליח לאתר בלי להתקד.
לאחר מכ ננסה לבדוק כמה פריטי הצליח כל אחד לאתר.
ישיבה בדד  :המשימה היא ישיבה בדד של החניכי כאשר עליה לחזור תו  10דקות.
נושיב את החניכי במרחק רב אחד מהשני  ,כל אחד לבד .נוכל לראות שתחושת הזמ של
החניכי  ,כשאר ה בלי שעוני ,משתנה  .ה יחזרו בפחות מעשר הדקות שהוטלו
עליה  .בינתיי  ,בזמ שהמדרי מחכה  ,אפשר להכי מדורה ותה ואחרי שכל החניכי
חזרו לסכ את הפעילות .אפשר לשפר את המשימה על ידי כ שהחניכי יצטרכו לחזור
בהתגנבות  .א המדרי שומע או רואה את החניכי הוא יאיר עליו ע פנס והחני
יצטר לחזור אחורה ולנסות להתגנב שוב.

