
גם מרחוק אנחנו שומרות על שגרה של הסניף!! פעם בשבוע

עושים משהו מקשר בין כל השבט!

בהמשך יש מלא מלא רעיונות לדברים שאפשר לעשות..

כמובן שבכל דבר שהחניכות רואות או שאנחנו מסתובבות ביישוב

אנחנו  עם חולצתנועה בייצוג ובשמחה!:)

פעולות:

שלבים בהכנת פעולה:

מה הנושא הכללי שאני רוצה

להעביר ובמה אתמקד?

מהי מטרת הפעולה

 (במשפט אחד ?)

לאילו שלבים לחלק את הפעולה כך שתיווצר

הבנה הדרגתית אצל החניכות ?

באילו מתודות אמחיש כל שלב?

כיצד אסכם את הפעולה ואת

הרעיון בו עסקנו?

בהצלחה!
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קשר אישי:
בתקופה זו שלא פוגשים את החניכות פנים אל פנים.. חשוב לשמור

על קשר אישי עם החניכות וכשנחזור בע"ה להפגש נהיה בנקודת

פתיחה מטורפת!!!

פעמיים בשבוע סבב טלפונים לחניכות\לפני שבת\חג..

מצרפת שאלות שאפשר להכניס בשיחה אם היא לא כ"כ זורמת

או מלכתחילה לעשות שאלה שאלה בשביל להפיג את המתח:)

איפה תגורי?

חלום

מאכל אהוב

צבע אהוב

איפה תעשי שירות?

מה את הכי אוהבת בסניף?

על מה בחיים לא תוותרי?

על מה היית עושה הפגנה?

מה הדבר הכי משוגע שעשית?

טיול שלא תשכחי

מה המוטו שלך?

מה תהיי כשתהיי גדולה?

תחביב

מה לעולם לא תעשי?

תכונות טובות שיש בך

חוויה משמעותית שעברת

מה תקחי איתך לאי בודד?

האם היית רוצה להתפרסם? על מה?

לו היית יכולה לשנות משהו בחייך, מה

היית משנה?

כישרון שיש בך?

למה קראו לך בשמך?

משהו שלמדת בתקופה האחרונה

אישיות שתרצי לפגוש

איפה תהיי בעוד 10 שנים?

מקום אהוב בארץ ולמה?

שיעור אהוב

ערך חשוב בעייניך

מה הדבר שהכי משמח אותך

כינוי שמכנים אותך

איזו עונה את הכי אוהבת?

איזה חג את הכי אוהבת?

דמות שאת מעריכה?

'עושים באהבה למען שמו'בסיעתא דישמיא!                



• סרטון לפני החג/ שבת
• יום בשבוע חניכה אחת או שתיים מעבירות משהו לשבט: לימוד, סיפור,

משהו שהן יודעות לעשות ..

• כל יום שישי שתי בנות אחראיות לעשות משהו לשבט
 לפני שבת קבלת שבת, פעולה, משחק. .

• אתגר לשבט- יום שלם בלי שירים, לא לאכול מתוק.. 
כל שבט מה שמתאים לו..

• משימות לאורך השבוע/ כל יום
• טלפון שבור/ מתוקן

• להכין משהו ולחלק בבתים של החניכות 
• תחרות בישול מהבית

• זהי את החניכה: החניכות עונות על שאלון בפרטי ואז כל פעם שולחים
תשובות של מישהי וצריך לנחש מי זו. 

• חידות
• כל אחת מקבלת שם של חניכה מהשבט להגיד לה שבת שלום

• חפש תמטמון: שמים פתקים ומשימות בכל מיני מקומות
 וכל חניכה עוברת בין התחנות והמשימות. (כשמותר עפ ההנחיות)

• לוח פגישות: כל חניכה כותבת בדף לוח פגישות עם בנות מהשבט
בשעות שקובעים מראש (חשוב לראות שלכולן יש עם מי

להפגש ואין התנגשויות) לכל פגישה נותנים שאלה/ משימה שהן עושות

ביחד. (כשמותר באמיתי ואם לא אז בזום או בטלפון..)

• מבצע צמח: קונים לכל בת צמח או דג
וכל בת צריכה לטפל בו וכל פעם לעשות משימה

שקשורה אליו, ובסוף רואים של מי גדל.

(אפשר גם שכל חניכה מכינה לעצמה צמח

מונבט עם צמר גפן ושעועית וכד)'

• סרטון עם משימות/ סיפור וכד'

רעיונות לדברים שאפשר לעשות מרחוק: 

(ולא בזום..)
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• עלון שבטי: במשך השבוע כל חניכה או בנות מתחלפות כל שבוע
מכינות פינה לעלון, בסוף שבוע עורכים ושולחים לפני שבת.

• תחרות כתיבת סיפורים- כל חניכה שרוצה כותבת סיפור ושולחת
ובין כל הסיפורים עושים תחרות.

• כל יום שולחים תמונה של מישהי כשהיא היתה קטנה והחניכות
מנחשות מי זאת.

• ספר מתכונים שבטי
• תחרות סוכות- חניכות שרוצות מצלמות את עצמן בסרטון הסבר

להכנת קישוט סוכה.

• חפש את החניכה- כולן נכנסות לזום מחופשות ממש בחלק העליון
והחניכות צריכות לנחש מי זאת מי.

• שרשרת סוכה סניפית - כל חניכה מכינה שרשרת קטנה. אוספים
מכולן את השרשראות ומחברים אותן לשרשרת ענקית שאותה תולים

במקום מרכזי ביישוב עם שלט חג שמח מהסניף.

חלק מהרעיונות מתאימים גם לשבט וגם לכלל הסניף. אם אתן רוצות

שנעשה משהו סניפי, זה יהיה ממש מדהים! מי שרוצה לקחת אחריות על

משהו - מעולה!!
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משחקים לזום:
• איתור מילים: כל חניכה מכינה לוח מחיק / דף חלק.

בכל פעם המדריכה תכתוב מילה ארוכה (למשל-קורונה)  לאחר זמן

מוגדר-דקה או דקה וחצי עוצרים וכל אחת סופרת כמה מילים היא

מצאה.

• אף פעם לא: כל החניכות מול המסך עם עשר אצבעות מורמות. על כל

חניכה בתורה לומר משהו שהיא אף פעם לא עשתה, המנצחת הוא

התלמיד שנשארו לו את מספר הרב ביותר של אצבעות מורמות.

• פינג פונג שירים: מחלקים את השבט לשתי קבוצות, מכריזים נושא, וכל

פעם קבוצה אחרת צריכה לשיר שיר בנושא.

דוגמאות לנושאים: שירי ילדים, שירים עם

חיות, שירים עם המילה אהבה/אדמה/מים....

• זיהוי שירים: משמיעים התחלות של שירים וצריך לנחש איזה שיר זה.

• חידון קהוט

• ציור: המדריכה/ אחת החניכות מציירת ציור, היא לא מראה אותו לשבט

ובעזרת דיבור בלבד, צריכה להסביר את מה שציירה .(כנ"ל גם עם תמונה)

• פים פם פום

• אמת או שקר

• ארץ עיר

• המשחק של הסוכריות, במקום להרים פתק בצבעים שונים, מרימות יד

או שתיים.

• קומקום: אומרים משפטים עם המילה המוחלפת לדוגמא: התקמקמתי

לסניף במקום הלכתי לסניף, וצריך לנחש מה המילה.

• חידות בציורים

• אישיות

• טאבו
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• שם קוד

• טמפה טמפה

• קוטנקט

• משחק המצלמות

• משחק התנועות

• מישהי בהשתק וצריך לנחש מה היא אומרת

• 7 בום

• חוקיות

• כן לא שחור לבן

• בלון באויר (לבקש מראש)

• מי בא למסיבה

• המלך אמר

• להביא חפצים כמה שיותר מהר

• מספרים: כל מספר מייצג משהו אחר 1

-לשים יד על הראש, 2 - לרוץ וכן הלאה מי שמתבלבלת נפסלת.

• ציקי בום: כל חניכה עושה את התנועות שעשו לפניה ואת התנועה שלה.

• תחרות מגדל הכי גבוה כל אחת עושה מול המסך.

• ארבע שלש שתיים אחת

• נפש תאומה: לאט לאט מכבים מצלמות

• משחקי מים: לפני הפעולה אומרים להן שיארגנו בלוני מים/ שקיות עם

מים, נותנים משימה ומי שלא מצליחה זורקת על עצמה/ מבקשת

ממישהו בבית שיזרוק עליה, אם הן זורמות יכול להיות ממש מגניב.

• הרוח נושבת: מדליקים/ מכבים מצלמה

• מכנה משותף: בוחרים באקראי שלש חניכות וצריך למצוא את המשותף

בינהן או שמחלקי ם מראש את השבט לשלשות וצריך לנחש כל פעם

מה מקשר .

• חידון
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• המלך אמר

• לספור עד 10 :צריך לספור עד 10 כולן ביחד, אם שתי חניכו ת אומרות ביחד

מספר מתחילים מההתחלה.

• פנטומימה

• ים יבשה - מצלמה פתוחה וסגורה

• משחקי תאטרון: *חניכה מציגה סיטואציה לפי הגדרה מסוימת - א'- ב,'

חרוזים וכו' *מתחילים סיטואציה וכל פעם מישהי אחרת נכנסת לסיטואציה

והראשונה יוצאת.

• מביאים חפץ וכל אחת צריכה להגיד למה הוא משמש חוץ מהשמישוש

המקורי שלו, לדוגמא: עט יכול להיות רמקול וכו..'

• הגדרות

• סיפור קבוצתי: כל חניכה כותבת משפט לעצמה ואומרת את המילה האחרונה

לבאה אחריה, היא ממשיכה את הסיפור מהמילה שהפסיקה אבל בלי לדעת את

כל תוכן המשפט ובסוף מקריאים הכל.

• מצא את ההבדלים: בוחרים חניכה שהיא התמונה, כולן בוחנות אותה ואז היא

מכבה מצלמה ומשנה משהו וצריך לנחש מה היא שינתה.

• קוביה: על כל מספר בקובייה יש משימה או שאלה

• משחק הכתרים: כל פעם חניכה יוצאת ומראים אישיות או הגדרה ונוא לנחש

ע"י שאלות של כן ולא. 

• בינגו הימורים: כל חניכה מכינה לעצמה לוח עם שמות של בנות מהשבט

,שואלים שאלות או עובדות חניכה וכל  פעם מורידים את התשובה, המנצחת

היא מי שגמרה את כל הלוח.

• סרטון / קטע ודיון עליו

• צירופי מילים שבכל לוח יש מילה אחת מהצרוף וכל קבוצה צריכה לגלות את

כל הלוח שלה. מתאים לגילאים גדולים, מי שרוצה אסביר לה בפרטי מפורט

יותר, ארוך לכתוב. .

• רגליים- עיניים

• חניכה שומעת שיר באוזניות/ רמקול כבוי וצריך את השיר לפי תנועות שפתי

ים וידיים.
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'עושים באהבה למען שמו'

צוותשפ"א

עושות סדר

בסגר:)

"לעשות כל דבר בגדלות כי אנחנו אוהבים, 

מחוברים לטוב ויודעים שהדרך לעשות טוב

 זה לעשות את זה עם כל הנשמה" 

(הרב שחר ורטמן)

בסיעתא דישמיא!                

אהובה!

אנחנו נמצאות בתקופה מאתגרת לכולנו.. אבל בואי נזכור שהקב"ה בחר בך

ושם אותך (כן כן אותך) בזמן הזה המדויק, כי הוא יודע ומאמין שאת תעשי

את מה שצריך לעשות על הצד הטוב ביותר! 

מאמינה ואוהבת אותך! ופה לכל מחשבה, דבר ועיניין!

אודיה


