
(שעה וחצי)חיבור לקהילת קדימה

מטרות
החניכים יגלו שהם חלק מארגון ארצי- רשת בתי נוער.1
ז'-ח' בפרטהחניכים יסגלו לעצמם תחושת שייכות לקהילת קדימה בלקהילת.2
החניכיםות יפגשו ויתגבשו עם חניכיםות מבית נוער אחר.3

מהלך
דק')5-10("המלפפון"פתיחהמשחק.1

על הקבוצה להעביר מלפפון במעגלמאחורי הגבהקבוצה עומדת צמוד במעגל וחניךה אחד.ת נמצאת בתוך המעגל.
** משחק שלהמיקום הנכון של המלפפון הוא/היא הזוכה.ולאכול ממנו בלי שהחניךה תראה. אם החניךה מצביע.ה על

יחיד מול קבוצה.

מחוץחבריםלחניכיםותיש(אםלעירמחוץמכיר.האניאנשיםכמהסבב-דק')10(נשמע?מה.2
משהו מיוחד).לעיר שיספרו על הקשר, אם זה משפחה אז אפשר לספר אם זה

ועטדףתקבלקבוצהכלקבוצות.לשתייתחלקוהחניכים-דק')15(קדימהעלחידוןאנחנו?מי.3
תחרותתהיהמכןלאחרדקות.5שלבזמןקדימהעלמידעשיותרכמהמהאינטרנטלאגורותנסה

(נספח א')אחרי כל שאלה.חידון אמריקאי בין שתי הקבוצות. המדריכים יסבירו/ירחיבו

כפיהקבוצותאתלהשאיר(אפשרקבוצותלשתייחולקושובהחניכים-דק')10(הרשתשלפאזל.4
הראשונהשהקבוצהלאחרברשת.ז'-ח'קבוצותכמספרפאזלחלקי15תקבלקבוצהוכלשהיו)

פאזל?חלקי15ישלדעתםלמהוישאלואותםיאספוהמדריכיםתסיים
ז'-ח'קבוצות15ישנןגםכךהקודם),לחידון(תזכורנוער,בתי21ממורכבתקדימההסבר-

כמו שלכם - "זהות וקהילה". כך יבינושעוברות בדיוק את אותו התהליך ובעלות אותו נושא שנתי
קרית גת, שפירא, רחובות, פ"ת, בתשהם חלק בלתי נפרד מרשת בתי הנוער קדימה. (בתי הנוער:

לבדוק משנה לשנה). נכון לעכשיו ישים, יפו, ק"ש, ערד, אופקים, רמלה, אוי"ב, פרדס כץ, יבנה.
רוצים לפגוש אותה?עוד קבוצה שעוברת בדיוק את אותה הפעולה שאתם עוברים.

חלק מארגון?שאלה לקבוצה- *איך זה מרגיש להיות חלק ממשהו גדול יותר?

דק')10(הפסקה.5

קבוצתעםבזוםיפגשוהחניכים-דק')30(אחרנוערביתעםZOOMבהיכרותאישית-פינה.6
מנת להמחיש להם את הקשר והמכנהז'-ח' מבית נוער אחר שעוברים את אותה הפעולה יחד על

הםדק'.10בעצמםעלאישיתפינהלבנותיהיההחניכיםעלהפגישה,לקראתביניהם.המשותף
הצגת בית הנוער שלהם, לבנות ריקוד,יכולים לספר על הקבוצה (כמה הם, מה הם אוהבים לעשות,

לשיר שיר, לעשות חידון, וכו'.
תציג את הקטע שלה.לאחר בניית הפינה אישית החניכיםות יתחברו לזום וכל קבוצה



דק')10(סיכום.7
למדתם משהו חדש על קדימה? במידה וכן, מה?-
שאר קבוצות ז'-ח'הפעילות תרמה לתחושת השייכות שלכם לארגון? להזדהות עם-

העוברות את אותו התהליך?
זה יותר?איך היה לפגוש קבוצה אחרת בזום? מהנה? תרצו לעשות את-
הכוח שלכם ביחד?יש משמעות לכך שאתם קבוצה גדולה של חניכים בארץ? מה-



לשנה):נספח א'- שאלות לחידון (לוודא שהתשובות נכונות משנה

כמה בתי נוער יש ברשת?
15א.
32ב.
27ג.

21ד.

מתוכם כמה בתי נוער בוגרים?
18א.
10ב.
13ג.

11ד.

מתי קדימה נוסדה?
1999א.
1980ב.
2002ג.
2010ד.

מי היה בית הנוער הראשון?
א. בת ים

ב. שפירא
ג. וולפסון

ד. יפו

מי יושב ראש של העמותה בה נמצאת רשת בתי הנוער קדימה?
א. גיל-עד חריש

ב. תמר גת
ג. מורן חליבה

ד. רוית לוי

מה שם העמותה של הארגון שלנו?
א. לתת

ב. לשובע
ג. סח"י

ד. קדימה



מי מנהלת רשת בתי הנוער "קדימה"?
א. טלי פסקל
ב. יערה חוצן

ג. ירדן ליבוביץ'
ד. תמר גת

כמה חניכים יש בכל הרשת (בערך)?
500א.
1000ב.
850ג.
1500ד.

באיזה אזור יש הכי הרבה בתי נוער?
א. מרכז

ב. צפון
ג. דרום

ד. שפלה

איזה בית נוער הכי צעיר?
א. כפר שלם
ב. אור יהודה

ג. פרדס כץ
ד. לוד

וח' בנפרד)?באיזה בית נוער לכל שכבת גיל יש את הקבוצה שלה (ז' בנפרד
א. אור יהודה בוגרים

ב. רחובות
ג. יבנה

ד. כל התשובות נכונות

מי בית הנוער הגדול ברשת? (מבחינת חניכים)?
א. שפירא
ב. רחובות

ג. אופקים
ד. יבנה

מי בית הנוער הקטן ברשת? (מבחינת חניכים)?
א. קרית שמונה



ב. בית שאן
ג. פתח תקווה

ד. ערד

אילו בתי נוער נחשבים צעירים?
א. ערד, פתח תקווה ופרד כץ

ב. כפר סבא, קרית גת ורחובות
ג. אור יהודה, גבעת אולגה וולפסון

ד. יפו, שפירא ויבנה

להוסיף שאלות על בית הנוער שהם הולכים לפגוש:
חשובות ולא חשובות.מה שם המנהל.ת, כמה חניכיםות יש בבית הנוער הזה, עובדות

תמונה לפאזל: (יכולה להיות כל תמונה שמתארת אחדות כלשהיא)


