
:מגדל הקסמים

מכינים מגדל מאבנים עד לגובה  
שמים בראש המגדל פקק של . הברך

על החניך לעמוד על רגל אחת  . בקבוק
.  ולקחת את הפקק באמצעות הפה

. מנמיכים את המגדללאטלאט 
החניך שמצליח להביא את  -המנצח

.הפקק מהגובה הכי נמוך

חוברת קטנה עם משחקים ורעיונות להעברת  
הזמן בצורה נחמדה 

! שיהיה לנו אחלה של טיול
עשה מהטיול תמדריכה טובה !  ותזכרו

..המשעמם ביותר את הכיף ביותר
!  בהצלחה

בקבוק עם מיץ טעים -קנקן המזל. 4

.שמקבלת רק מי ששתתה הרבה
מסובבים בקבוק על -"אמת או חובה. "5

הרצפה ומי שהפקק עצר מולה צריכה 
.לשתות

מדביקים לחניכות על  -מד שתייה. 6
וכל ( עם מספרים)הבקבוק מד שתיה 

.פעם אומרים להן עד איפה לשתות

:זפזיפ

המדריכה עומדת במרכז המעגל  
ומצביעה על אחת החניכות ואומרת  

כאשר היא אומרת  ". זפ"או " זיפ"
החניכה אומרת את שם זאת -זיפ

-"זפ"וכשאומרת . שיושבת מימינה
.את שם היושבת משמאלה

אנימי 

והיא  , כל חניכה מקבלת דף עם שאלות על עצה
.צריכה לענות עליהן ובסוף לכתוב את השם

כ המדריכה מקריאה את התשובות והחניכות "אח
..צריכות לנחש במי מדובר

איפה  , איך מעירים אותי בבוקר: )שאלות לדוגמא
...(וכומשהו שלא יודעים עלי , פדיחה, אעשה שירות

:ראשי תיבות

אחת עומדת במרכז ובידה בקבוק  . עומדים במעגל
חניכה אחת קוראת לחניכה אחרת באמצעות  . ריק 

למשל להדר כהן היא יכולה לקרוא הר  )ראשי תיבות 
הבקבוק מנסה לרוץ ולתת מכה מחזיקת(. כחול

המטרה של  . בראש עם הבקבוק לחניכה שקראו לה
ולכן אם קוראים להן , החניכות היא שלא יקבלו מכה

מיד יקראו למישהי אחרת שאליה תרוץ החניכה עם  
...וכן הלאה, הבקבוק

:פלונטר

כל  . החניכות עומדות במעגל
חניכה צריכה להחזיק בשתי  
ידיים חניכה אחרת שאינה  

לפרק את  : המטרה. עומדת לידה
הפלונטר שנוצר בלי לעזוב ידיים

:אפשר כתחרות בין קבוצותהכל
ב  "שירים לפי הא. 1

או  מסויימתשירים שמתחילים באות . 2
, אנשים)מסוייםקשורים לנושא 
..(חיות, צבעים

שני נציגות מציגות שורה משיר או . 3
את שמו והקבוצה צריכה לזהות את  

.השיר
בחרו שיר שיש בו מילה החוזרת . 4

והחליפו אותה "( אני"למשל )הרבה 
על החניכות לשיר את  . במילה אחרת

.השיר עם המילה החדשה בלי להתבלבל

:מעגל יושב

החניכות יעמדו במעגל ויתכופפו לתנועת  
כך  , על החברה שלידם" כאילו ישיבה|"

על . שנוצר מעין מעגל שיושב באוויר
החניכות לנסות להסתובב במעגל בדרך  

!זו בלי ליפול או להתייאש

אקווה קווה              
אף פעם לא     

עינייםרגלייםרגליים 
טמפהטמפה

המלך אמר
למינהןתופסות 

תפסוני
כן לא שחור לבן
משחק התנועות

שיהיה , אלופות

!!בהצלחההמונמונמון

!ו בשבט שמח"ט

שושי 

וכי תבואו אל הארץ  "

"ונטעתם כל עץ מאכל

פ שתמצאו אותה מלאה כל  "אע: ה לישראל"אמר להם הקב
..  אלא הוו זהירים בנטיעות, נשב ולא נטע: לא תאמרו, טוב

אף אתם , כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים
כמה  , אני זקן: שלא יאמר אדם, הייתם נוטעים לבניכם

למחר אני ? מה אני עומד ומתייגע לאחרים, שנים אני חי
אלא כשם שמצא  , לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות! מת

.אפילו יהיה זקן, ויטעעוד יוסיף 

לחניכות  ' לא בא'לפעמים 
.  לשתות

:כדאי לדרבן בעזרת משחקים

מיקי מאוס. 1
תחרות שתיה. 2

במקום ". בום7"כמו " שלוק7. "3
מי שמתבלבלת שותה ". שלוק"–" בום"

.לגימות7

..ועוד כמה מוכרים 

וואה
בוינגשיפ

הטבעת
הרוצח
מתוקן/ טלפון שבור 
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לשים מטפחת


