
 

 מאגר פעילויות :

 

 

 המדריכות יחשבו על אתגר עבור החניכות כמו : -האתגר השבועי ●

 החניכות יצטרכו להכין את החדר שלהםן לפני הגעה לפעילות -. עיצוב חלל בקונספט מסוים 1

 וכל חניכה תוכל להסביר באילו דברים השתמשה, יהיו חניכות שאולי יהיה להםן יותר 

 הן יכולות לבחור פריט או כל דבר אחר שמזכיר להםן את הנושא.מאתגר לעצב את החלל אז 

 

כל אחת צריכה להכין את הארוחה הכי יצירתית שיכולה ממצרכים  -.תחרות הכריך היצירתי/הארוחה 2

 שנתנו לה מראש ולצלם.

 

 כל שבוע חניכה תביא סרטון שעניין אותה, אפשר לתת לחניכות- הסרטון השבועי  ●

 ( והחניכות יצטרכו להסביר תרבות ומערכות יחסים -לם התוכן נושא )כדאי סביב עו

 למה הן בחרו בסרטון הזה.

 

 כל מפגש מדריכה תבדוק בויקיפדיה מה היום הבילאומי של אותו …?היום הבינלאומי ל ●

התאריך ותעשה לימוד קצר עם החניכות ואולי פעילות קצרה שקשורה לנושא. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9

99%D7%9D#%D7%9E%1%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%

D7%A8%D7%A5 

 

 אפשר לעשות שתי פעילויות שונות. -עיצוב התחושות שלי   ●

בנושא מסוים. מומלץ לשלוח כמה שעות לפני   padlet -החניכות יציגו מסמך שעבדו עליו ב  .1

 תחילת הפעולה על מנת שחניכות יכירו את התוכנה.

padlet  )1)תוכנת עיצוביםhttps://padlet.com/create?back= 

https://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet--הדרכה על הכלי 

/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-9B%D7%95%D7%9FD7%A2%D7%93%D7%% 

ניתן להכין קיר בנושא מסוים ולהזמין חניכות לענות על שאלות בו או להעלות דברים אליו וככה  .2

 למעשה יצרנו קיר משותף. 

ע"י שליחת קישור בוואצאפ וככה חניכות יצליחו לתקשר אחת עם  padletניתן לשתף את ה 

 עם המצב. השנייה ולתת טיפים להתמודדות

 

דקות למצוא את החפץ שהן הכי קשורות אליו בחדר וכל אחת בתורה  5נותנים לחניכות - החפץ האהוב ●

מראה אותו לכולן וכולן צריכות להמציא סיפור או לנחש למה זה החפץ הכי קרוב אלייה, בסופו של כל ניסיון 

צחת, היא צריכה בסוף לספר את ניחוש החניכה בעלת החפץ מדרגת את הניחוש ובסופו של כל תור יש מנ

 הסיפור האמיתי ואז עוברים לחניכה אחרת

 

בוחרות מתנדבת מבקשות ממנה לבחון את האנשים והמרחבים שכל אחת נמצאת בהם  -החפץ הנסתר ●

פריטים שהם מורידים או משנים .  5ולאחר מכן מוציאות אותה מהשיחה . בזמן הזה  החניכות בוחרות 

 צריכה להצביע על מה השתנה.כשהחניכה חוזרת היא 

 

 כולםן עולים על פיג'מה מגניבה לערב שכולו סרטונים מצחיקים/ סרט מעניין  -ערב פיג'מות ●

 יש לדאוג לסרטונים לפני ואם רוצים להקרין סרט כדאי לשמור אותו על המחשב.

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D#%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D#%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D#%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://padlet.com/create?back=1
https://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/
https://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/
https://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/


 

ת פעולה מגניבה שכל אפשר לקיים דיון סביב מגדר, אולי לעשו -איך זה להרגיש טרנסג'נדר? )ספוקן וורד(  ●

-דק' או יותר על החוויה שלה.   2חניכ.ה תכתוב ספוקן של 

out_what_it_feels_like_to_https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_ab

235418-be_transgender#t 

 

 של כל חניכ.ה נמספר את החניכות. ZOOM-בחלון ה - מעגל תנועה ●

 בסדר עולה . חניכ.ה ראשונה תחליט על תנועה והחניכה שאחריה תחקה

 אותה ותחליט על תנועה משלה וכך ממשיך הסבב.

 

 דק', לא יותר. 10מתודה חמודה של  -הרצל אמר  ●

 מדריכות יאתגרו את החניכות בכל מיני משימות, בהמשך כדאי לתת גם לחניכות להוביל.ה

 

כל פעם לחניכ.ה אחר.ת מילה ואותה החניכה צריכה  ZOOMהמדריכות ישלחו בצ'אט הפרטי ב  -פנטומימה  ●

 להציג את המילה בפנטומימה עד שמנחשות בצ'אט של כולם מה היא המילה.

 תת מילים שקשורות לעולם התוכן באותו החודש ולשאול מה משותף?תנועות גוף בלבד. מומלץ ל

 

 לתת לחניכות לבחור שיר ולצלם קליפ משותף שכל חניכה שרה בתוכו שורה - קליפ משותף ●

 

 מביאה קטע /סיפור קצר/ שיר ועושות ערב הקראה משותףכל אחת מביאה  - מועדון קריאה ●

 

 תחרויות מוסיקה: ●

 והראשונה שמזהה אותו מנצחתלהשמיע התחלה של שיר  ○

מחלקים לקבוצות )לפי כמות(, נותנים מילה וכל קבוצה צריכה לשיר שיר עם  -פינג פונג שירים  ○

המילה. הקבוצה האחרונה שמצליחה מנצחת. אותו הדבר אפשר עם מילים שונות מאותו השיר 

 שהמטרה היא לזהות את השיר בסוף

ם של שיר והוא צריך לזמזם אותו והראשונה שמזהה כותבים בצ'אט בפרטי למישהו ש -זמזומים  ○

 מנצחת

 

 יורק, דרך החוויה האישית שלה,-העוסק באמנית להט"בית שגדלה בניו TEDסרטון  - תרבות גאה ●

חמישים גוונים של  -מתוך הדיכוי היא יצרה תערוכה 

 https://www.ted.com/talks/io_tillett_wright_fifty_shades_of_gay?language=he#t-530677גיי.

 12:24צפייה עד 

 

רעיון לערב פסח מגניב שאפשר לעשות דרך  ●

https://drive.google.com/file/d/1BeHIsgFG9aGR4zqHaOcGxOS8fcMsDcm1/viewהזום:

usp=sharing? 

 שעשועוני טלויזיה בסגנון אחד נגד מאה לגמרי יכולים להתאים ●

 ומשימות גלגל מזל עם שאלות ●

לתאם ראיון עם מדריך/מפורסם/חניך/ מדריך עבר מיתולוגי/ ש"ש / חייל  -ראיון עם דמות מעניינת ●

 גאה וכו' למתג את זה כ" מועדון הצפונה מארחים את...." 

שת"פ של שני מועדונים שיביא אותם להכיר בין המועדונים. )ככה אם יש חניכים קבועים לכל  ●

 החניכים הקבועים של המועדון האחר וכו'( מועדון הם יבואו ויכירו את

אפשר לעשות תחרות בין שתי קבוצות חניכים )נגיד השרונה נגד הצפונה( ולעשות חידות על 

 המדריכים או חידות באיזשהו נושא ותחרות על הקבוצה שעונה ראשונה

https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender#t-235418
https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender#t-235418
https://www.ted.com/talks/io_tillett_wright_fifty_shades_of_gay?language=he#t-530677
https://drive.google.com/file/d/1BeHIsgFG9aGR4zqHaOcGxOS8fcMsDcm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BeHIsgFG9aGR4zqHaOcGxOS8fcMsDcm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BeHIsgFG9aGR4zqHaOcGxOS8fcMsDcm1/view?usp=sharing

