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סימנידרך<
שליפון למדריכה- מסע ט"ו בשבט תשע"ח

מדריכות יקרות!

ברוכות הבאות למסע ט"ו בשבט תשע"ח!
המסע השנה יעסוק בשייכות שלנו 

לתנועת אריאל. 
התנועה הולכת וגדלה ב"ה בקצב מסחרר 

ועם הגדילה הכמותית גדלה גם יכולת 
ההשפעה שלנו על עמ"י.

חשוב לנו שכל חניכה תיפגש עם הגודל 
של התנועה, ותבין שכל מעשה קטן 

שהיא עושה עם השבט או עם הסניף, 
הוא חלק ממארג עשייה שלם ועוצמתי 

של תנועה שמניעה עם.
תנועה של גודל.

במסע הזה החניכות יפגשו ויכירו קצת 
יותר את התנועה באמצעות משחק 

מגניב הכולל בתוכו משימות מגוונות 
שיחשפו את החניכות לחזון התנועה, 

סניפיה, משמעות שמות השבטים ועוד 
הרבה טוב וגודל שיש בתנועה שלנו.

סומכות עלייך שתובילי את המסע הזה 
בגדול!

בהצלחה,
ט"ו בשבט שמח!!
צוות תחום בנות. 

3. סניפי התנועה: כשתגיעו לעמדה, 
עליכן לשבץ במפת א"י היכן ממוקמים 

15 סניפים מסניפי התנועה. אם הצלחתן 
תקבלו חתימה!

4. חזון התנועה: בעמדה תקבלו 
כרטיסים ועליהם מילים מתוך החזון 

התנועתי. עליכן לסדר את המילים על פי 
הסדר הנכון כך שיצא לכן חזון התנועה 

במלואו.

5. סמל התנועה: עליכן לצייר את סמל 
תנועת אריאל בעיניים עצומות! 

6.תנועה של גודל!: עליכן לצלם תמונה 
ובה חניכות מ7 סניפים שונים בתנועה! 

תראו את התמונה לנציגות בעמדה 
ותקבלו חתימה.

7. שמות השבטים: בעמדה תשחקו את 
משחק הזיכרון. זוג כרטיסים מתאים 

הוא זוג שעל כרטיס אחד מופיע שם של 
שבט, ועל בן זוגו מופיע משפט המסביר 

את משמעות השם. אם הצלחתן 
להתאים נכון את כל הזוגות תקבלו 

חתימה בכרטיסיה!

8. הכר את האזור: בעמדה תקבלו חידות 
בציורים על ישובים בדרום הר חברון 
הנמצא סמוך אלינו. אם תפענחו נכון 

תקבלו חתימה!

9.זהה את אריאלה: לפניכן תמונות 
של הבובה אריאלה המקסימה במספר 
מקומות לאורך המסלול במסע! עליכן 

לזהות את המקומות שבתמונות 
ולהצטלם בתנוחה דומה לזו של אריאלה. 

אם תזהו נכון את המקומות תקבלו 
חתימה!



עלהמקום

אנחנו מטיילות הפעם באזור חדש 
ומיוחד, מקום הנקרא "יער סנסנה"

או "יער כרמים". 

היער שאנחנו רואות לפנינו הוא לא יער 
טבעי, קק"ל נטעו אותו בשנות החמישים 

כשהגיעו לארץ הרבה מאוד עולים והיו 
צריכים לספק להם עבודה.

האזור שאנו נמצאות בו הוא "שער 
הכניסה לנגב". מצפון אלינו נמצא חבל 
ארץ הנקרא הר חברון ומדרום נמצאת 

בירת הנגב- באר שבע. אזור זה הוא "ספר 
המדבר", כלומר אזור בו נגמרת שפלת 

יהודה ומתחיל הנגב. 
"סנסנה" הוא ישוב קהילתי השוכן 

קרוב מאוד לכאן, ועל שמו נקרא היער. 
מקור השם סנסנה הוא מהפסוק בשיר 
י ֶאעֱלֶה בְָתָמר אֲֹחזָה  השירים: " "ָאַמְרִתּ

בְַּסנְִסנָּיו", סנסני התמר זה בעצם פסגת 
עץ הדקל, הצמרת. הישוב סנסנה מוזכר 

בתנ"ך כעיר מקראית ששכנה בקצה 
נחלת שבט יהודה  "וְצְִקלַג וַּמְדַמנָּה 

וְַסנְַסנָּה" )יהושע, ט"ו, ל"א(.

אריאלבתנועה

אריאל- תמיד בתנועה! 

בסיון הקרוב התנועה תחגוג יומולדת 39.
התנועה מונה 124 סניפים, 15,000 

חניכים מקצרין ועד אילת.
הסיסמה -  'תורת חיים בעוז' - 

לחיות לפי דרכה של תורה בשלמות 
מתוך הבנה שהתורה שייכת לכל תחומי 

החיים, מביאה חיים לעולם, עוצמה ועוז.   
החזון - לבנות את קומת הרוח בעם 

ישראל. להוסיף קודש במרחב החיים 
הציבורי באומה הישראלית.

הצפייה -  לבניין אריאל - בית המקדש!

פעילותבקטנה

הדרכהלמדריכה

משחק תנועתי- "גם אנחנו
אריאלניקיות בנשמה!"

הוראות המשחק: 
כל קבוצה של כ10-15 בנות מסניף 

מקבלות כרטיסיה. בכרטיסיה 9 
משבצות ועל כל משבצת מופיעה 

משימה. קבוצה שמגיעה לסיום 
המסלול כשביצעה 7 מתוך 9 מן 

המשימות- זוכה בפרס אריאלניקי שווה 
לכל חניכה! 

במהלך המסלול מוצבות 9 עמדות, 
כמספר המשימות. בכל עמדה תקבלו 
חתימה בכרטיסיה אם ביצעתם כראוי 
את המשימה הנדרשת באותה עמדה. 

בהצלחה!!

פירוט התחנות והמשימות:

1. חידון הכנה למסע: בפליירים שחולקו 
לקראת המסע הופיע חידון הכנה 

מאחורי הפלייר. קבוצה שמגיעה עם 
תשובות נכונות ל10 השאלות בחידון- 

מקבלת חתימה בכרטיסיה!

2. הסניף שלי: עליכן לכתוב את שם 
הסניף שלכן מחומרים מהטבע ולהצטלם 

 איתו בצורה מקורית!
תראו את התמונה לנציגות בעמדה 

ותקבלו חתימה בכרטיסיה!

הוא שעיר הכבשים היא רום 
העצים )צמר- צמרת(

הוא מים שקפאו היא חלקה לא 
מיוערת )קרח- קרחת(

הוא שטח של עצים היא צמח 
מטפס )יער- יערה(

הוא איננו אלא עץ היא דו חי 
קופץ ירוק )אילן- אילנית(

הוא בט"ו חוגגים לו יומולדת היא 
הצעה שמישהו נותן )עץ- עצה(

הוא את האדמה מפלח היא מקום 
גידול עצים )חורש- חורשה(

הוא פרי של אחד העצים היא 
תפיחה שנוצרת כשמרביצים 

)בלוט- בלוטה(
הוא לא מתחת היא חלק מהצמח, 

אך לא התפרחת )על- עלה(

הוא שיח מארבעת המינים היא 
אסתר המלכה )הדס- הדסה(

הוא כלי בישול היא שיח קוצני\ 
כלי שייט )סיר- סירה(

הוא פרח אדום באביב היא בשר 
טעים, שיפוד )פרג- פרגית(

הוא צייד הזאב היא בית הגמד\ 
תוספת לפיצה )פטר- פטריה(

הוא כינוי לאלוקים היא עץ חורש 
ויער )אל- אלה(

הוא חטא באכילת תפוח היא בה 
נשכב בבוא יומנו לנוח. )אדם- 

אדמה(
הוא קבוצת ענבים היא פרי הדר 

)אשכול- אשכולית(  
הוא עץ יער מחטי היא שמה 
חפציה במזוודה )ארז- ארזה( 

הוא והיא


