
  

  שם הפעולה

  ZOOMוואטסאפ +   פלטפורמה:  יצירה   נושא הפעולה:
  שכבה צעירה  גיל:  10  כמות משתתפים:

  19.3.2020  תאריך:  דקות 60 – 50  משך הפעילות:
  שמירה על קשר עם החניכים גם בזמן חירום  מטרות הפעולה:

  שמירה על שגרת פעילות סניפית
  ומתאימה לשכבה הצעירה , קלילהפעילות כיפית

  

  מתודת פתיחה

  דקות 3-5  זמן:  תמונת מצב –משחק פתיחה 
על כל חברי הקבוצה לשלוח תמונת סלפי עם טקסט בו רשום מה הוא עשה היום ומה הוא מאחל לשאר חברי 

  הקבוצה.

  

  גוף הפעולה

  דקות 5  זמן:  הסבר פעילות
יד, במשטח עבודה ושכולם מוכנים  להסביר לחניכים את הפעילות ולוודא שלכולם נמצא הציוד בהישג

  המדריך יכול לבחור האם להעביר את הפעולה רק דרך קבוצת הוואטסאפ או גם דרך זום. להתחיל.

 
  דקות 30  זמן:  הכנת היצירה

  .באתר המסביר את אופן ההכנה ונקודות חשובותעל המדריך להסביר את אופן הכנת היצירה, ניתן להיעזר 
  להכנה, הסליים שנבחר הוא הפשוט ביותר להכנה. 4יש להיכנס לקישור ולחפש את סליים מספר 

  הקישור נמצא בנספחים.
  לא מצוין במדריך אך ניתן להיעזר בצבעי מאכל, נצנצים וחומרי יצירה שונים על מנת להוסיף עוד ליצירה.

  תמיד לאחסן בכלי סגור ואטום.ניכים שצריך יש לציין בפני הח
  בנוסף, רצוי שהמדריך יכין את היצירה לפני כן וילמד את תהליך ההכנה.

  

  דקות 5  זמן:  הצגת התוצרים
לאחר שכל החניכים מסיימים את היצירה, כולם שולחים את מה שיצא להם בקבוצה יחד עם המדריך, רצוי 

  להעלות אפילו לרשתות החברתיות.

  

  



  

  

  דקות 20  זמן:  הכנת היצירה
  על המדריך להסביר את אופן הכנת היצירה. 

  זאב זבוטינסקי. ניתן להכין זאת עם כל חומר אשר יש לחניכים בבית.הכנת שלט לחדר ממשפטי 
 ניתן למצוא משפטים לדוגמא. 2בנספח 

  
  

  סיום הפעילות

  דקות 5  זמן:  מתודת סיום
  ובאיזה פלטפורמה היא תתקיים. מודיעים על תאריך ושעה לפעולה הבאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  לשימוש המדריך:

  הכנות מראש

  

  
 ביחד עם החניכים: צריך כדי להכין את היצירהוד שהמדריך צי

 קערה 
 כפית 
 קורנפלור 
 (רצוי סמיך) שמפו או סבון גוף או מרכך לשיער 
 (כגון נצנצים, צבעי מאכל וכדומה) אביזרים לקישוט  

  
  דגשים חשובים לאופי העברת הפעולה:

  
  כולם הורידו את האפליקציה ונרשמו(טרם הפעילות יש לוודא שלכל החניכים יש את הפלטפורמה( 
  הפעילות יש לוודא שלכל החניכים את האביזרים בביתטרם 
  יש להדגיש לחניכים שעליהם להיות במקום עםWIFI חזק ויציב 
 יש לשמור על קשר עין תמידי והדגמה אישית של המדריך עם החניכים  

  

   

  מה לעשות?  מתודה
  להכין את כל הציוד מראש  פעילות יצירה

  המדריך קובע מראש את תאריך הפעולה הבאה ובאיזה פלטפורמה תתקיים  סיכום



  

  

  נספחים
  

  פעילות יצירה – 1נספח 
  

https://ponponim.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A- -קישור לאתר המדריך את אופן הכנת היצירה 
-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F

%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9D/#3  
  

  משפטי זאב ז'בוטינסקי – 2נספח 
  
  "גלגל המנוף בחיי הציבור הוא הנוער"
  וכל אישה היא מלכה" כל איש הוא מלך"

  בין מלכים" " כל אדם הוא מלך
  חלוץ איננו חי למען עצמו, אלא למען אלה שיבואו”

  ו"אחרי
  להוקיר אותה" נחדול לחשוב את יהדותנו למשא כבד ונלמד"

  זאת אומרת אפשר" -"קשה
  


