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* לא מספרים לחניכיםות מה נושא הפעולה*

מטרות
שיח ישיר, אמיתי וכן בין החניכיםותפיתוח.1

התמודדות עם קונפליקטים בקבוצה בצורה מוחזקת ובטוחה..2

לתהליך.העלאת דינמיקות סמויות לרובד הגלוי, וחיבור בין תוכן.3

מהלך

דק')5-10(נשמע?מה.1

לפנילחניכיםותנותניםהמדריכיםותדק')35-40(בקבוצהתפקידיםשוקולד-כדוריהכנת.2

כדוריהכנתסוףעדהפעולהלאורךלשחקהולכיםשהםהתפקידכתובשבהםפתקיםהפעולה

אתלעשותממולץהחוויה.אתבאמתירגישושהחניכיםותכדיהחשאיותעללשמורחשובהשוקולד.

הפעילות בחוץ כדי לא ללכלך כל כך את בית הנוער.

חצילחניכיםותישביחד,שוקולדכדורינכיןשהיוםמספריםהמדריכיםותבמעגל,החניכיםותכשכל

ויהיו אחראים על הזמנים).שעה להכין (כדאי מאוד לבדוק אם החניכיםות מיוזמתם יובילו

לוודאהמדריכיםותעלמועד.מבעודשקיבלוהתפקידיםאתמשחקיםהחניכיםותהפעילות,לאורך

אפשרהפעילותשלהאחרונותדקותבחמשמפסיקים.ולאבמשחקממשיכיםשהחניכיםות

לחניכיםותלהגידשוקולד),כדורילהכיןמצליחיםלאהחניכיםותאם(רקבהכנותלהתערב

שיפסיקו את התפקידים ויכינו מהר כדורי שוקולד.

נספח א'התפקידים-

החניכיםותההפסקהלאחרלהפסקה.ויוצאיםביחדמנקיםהשוקולדכדוריהכנתסיום**לאחר

יאכלו את כדורי השוקולד.

במקררהשוקולדכדוריאתלשיםדק')-10(הפסקה.3

התפקידהיהמהלנחשצריכיםהחניכיםותדק')20-15(שוקולדכדוריואכילתהתפקידיםזיהוי.4

נתחיל עיבודשל כל אחד.ת מהקבוצה. לאחר שיסיימו לאכול את כדורי השוקולד

שאלון לעיבוד:

עמדתם במשימה שלכם כקבוצה? למה כן? למה לא?-

על כולם?איפה היו הקשיים המרכזיים? מי היה חבר הקבוצה שהכי הקשה-



מי היה הכי חשוב בקבוצה? למה? איך הוא עזר?-

אהבתם את התפקיד שהוגדר לכםן או שלא הרגשתםן בנוח?-

איזה כן ואיזה לא?תפקידים כאלה שקיבלתם זהים לתפקידים שיש בדרך כלל בקבוצה?-

הלבהקבוצתי,הליצןהמוביל,קצת-להם(תעזרובקבוצה?כללבדרךישתפקידיםאיזה-

של הקבוצה, הכריזמט, זה שלא משתף פעולה, וכו' וכו')

ביןהבדלבאמתאיןדק')15-20(הפרויקטעלבעבודהתפקידיםבקבוצה-תפקידים.5

התפקידים בקבוצה לבין תפקידים בעבודה על פרויקט!

צריכיםהילדיםעלמסתכליםהחניכיםותבחצר.ילדיםמיניכלשלתמונהלחניכיםותמביאים

נספח ב'.הקבוצתי.לבחור ילד אחד שלדעתם מסמל אותם בקבוצה בעבודה על הפרויקט

הםאםהקבוצהחבריאתשואליםבתמונה.לילדמזדההדווקאלמהמסביר.האחד.תכל

מסכימים על התיאורים של החברים שלהם.

ולהסביר.הקבוצתיתבעבודהלהיותרוציםהיושהםילדלבחורמהחניכיםמבקשיםמכןלאחר

לגבי דפוסי הפעולה שלהם).(בעצם החניכיםות מתבקשים לזהות את הפער בין הרצוי למצוי

שאלה לסיום:

נוסףמאמץלעשותיכוליםשאתםחושביםאתםהקבוצתי,הפרויקטלקראתאנחנו-

ולהשקיע בעצמם ובדפוסי הפעולה שלכם לקראת עבודה על הפרויקט?

אפשר שכולם יהיו פעילים ויתנו פוש אחרון ביחד?-

תלמדושבוחשובמאודפרויקטהואהנוערבביתלעשותהולכיםשאתםהפרויקט:המדריכיםותשלסיכום

כדוריפעילותהאחרים.הנוערביתחניכיועלהקבוצהשלהיכולותעלשלכם,חבריםעלעצמכם,על

איזהולראותלהצליחהפרויקט,לפנישבועותוכמההפק"לאחרירגעלכם,שתעזורפעילותהיאהשוקולד

יהיהבשלו,עסוקיהיהאחדכלאםמשותף.טובמשהולהריםכדיבעצמכםלעשותצריכיםאתםשינויים

תנומתסכל.וזהמורגשוזהעובדלאואחדעובדאחדכשמישהובו.גאיםשאתםפרויקטלהריםקשהמאוד

מזהתראומעולם!הנוערבביתנראתהשלאהמיוחדתהקבוצהתהיוכקבוצה!ביחדזהאתותעשופוש

להיות מודל לחיקוי. אנחנו סומכים עליכם!!

דק')15(אישיתפינהזמן-נשאראם.6



נספח א'- תפקידים להכנת כדורי שוקולד

בזמנים,עומדיםותשאתםןהמצרכים,בכלשימוששישלוודאהקבוצה,אתלהובילאחראי.תאת.ה-

ושכולם משתפים פעולה. תוך כדי את.ה ממש אוהב.ת לשרוק

אפשר לענות בפנטומימהאת.ה לא יכול.ה להוציא מילה מהפה. אם שואלים אותך שאלות,-

ולנוח,הזמןאתלקחתאפשרלעבוד,זמןמלאמלאשישואומרתכולםאתמרגיע.ההזמןכלאת.ה-

אפשר לקחת הפסקה מהעבודה הקשה. לנוח זה דבר חשוב

שלהראשוןבחלקאחרת.בדרךלענותאפשרותאיןובשירה.בחרוזיםרקלדבריודע.תאת.ה-

את.העשרחמש-לאחרכולם.אתומפעיל.השר.ההקבוצתי,המורלעלאחראי.תאתהפעילות

מפסיקה לעזור וחוזרת להרים את המורל רק לקראת סיום ההכנות.

את.ה מאוד רוצה לעזור אבל יכול.ה לעזור רק עם יד אחת!-

ידייםלשטוףהולךתבדיוקדק'3כלאבלהכנותבהכנתעוזר.תאת.ה-

הקעה כדי לטעוםאת.ה כל הזמן טועםת את האוכל. לפעמים גם לוקח.ת את כל-

צריךהאתהחבאת,איפהאותךשואליםאםהציוד.אתלהחביאמאודאוהב.תקלפטומן,את.ה-

לב.להחזיק את הציוד אבל את.ה יכול.ה לגנוב שוב בלי שישימו

כלוםרק כשיש מוזיקה את.ה עוזר.ת. אם אין את יושב.ת ולא עושה-

את.הכולם.עםוחברותהיכרותמתוךלעשייהכולםאתלאגדמנסההקבוצה,שלהלבאת.ה-

היחיד.ה שיודעת מה מניע את כולם



שאתלמהשואלתאתהזמןכללעזור.ניגשתאת.היפהאליךומדבריםיפהאליךכשמתייחסיםרק-

מוכנהאתאזלעבודיתחילכלשהוחניךשאםתנאיםמציב.העובדים?לאאחריםאםתעבדי

לעבוד גם.

אוהב.תשאתהכמהעלביחד,ומכיניםעושיםשכולםןאלופיםשאתםכמהעלמדבררקאת.ה-

לעזור לקבוצה אבל בפעול את.ה לא עושה כלום.

שומרתכולם,אתמובילההאחרונות.דקבעשררקשלךליידייםהעינייניםאתלקחתמתחילהאת-

איפה שצריך.על הזמנים, מוודאת שנקי, מוודאת שכולם עובדים, מכפה



נספח ב'- תפקידים בקבוצה בעבודה על הפרויקט הקבוצתי


