
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החניכים יכירו בערך  •
 הנתינה

החניכים יבינו שלא  •
תמיד צריך לקחת אלא 

 לתת

 שקיות במבה 5
חבילה  –חבילות פתקים  2

של משימות קח וחבילה של 
 משימות תן

 קוביה

 קבוצתי שלב קח תן
 קהילתי
נתינה

החניכים יעמיקו בנושא הנתינה ויקבלו הכוונה 

 דק' 60

 :הערכות לפעילות 
חבילות פתקים, בחבילה אחת  2על המדריך להכין מראש 

 משימות של "תן" משימות של "קח " ובחבילה השניה

 :הנחיות לקבוצה 
  -שלב ראשון 

 2במבות, באמצע המעגל יונחו  5-6המדריך יחלק לכל חניך 
הוא  6חבילות הפתקים. החניכים יזרקו קוביה ומי שיוצא לו 

 הראשון שלוקח פתק. 
  –שלב שני 

החבילות, אך  2בתחילה החניכים לא יודעים שיש הבדל בין 
במהרה יעלו על זה ויקחו פתקים רק מהחבילה של הקח, 

 דבר שיגרום להעמסת במבה אצל כל אחד מהחניכים,
 כשהמטרה להישאר עם כמה שפחות במבה. 

 בפתק האחרון של משימות הקח, יהיה כתוב "תן 
 את כל הבמבות לילד מימינך"

 נתינה •
 קבלה •
 הכלה •

128



 

 

 

 כמה פעמים בחיים יצא לכם לתת •
 האם הרגשתם פראיירים מעצם הנתינה •
 מה מרוויחים כאנשים מאקט הנתינה •

129



במבות  2קח 
מהילד שהגיע 

אחרון 
  לפעילות

קח במבה 
אחת ממי 

שיושב 
  לשמאלך

במבות  2קח 
מהילד הכי 
 נמוך בקבוצה

קח במבה 
אחת ממי 

ששם 
המשפחה שלו
  הכי ארוך

במבות  4קח 
ממי שיושב 

  מולך

במבות  4קח 
מהילד 
האחרון 

 שהרים פתק

במבות  2קח 
מהילד עם 
העיניים 

הבהירות 
ביותר בקבוצה

בה קח במ
אחת ממי 

ששמו הפרטי 
  מתחיל בא'

במבות  4קח 
מהילדה עם 
השיער הכי 
 ארוך בקבוצה

במבות  3קח 
ממי שלובש 
חולצה שחורה

במבות  2קח 
מהחבר הכי 

טוב שלך 
  בקבוצה

תן את כל 
הבמבות לילד 
שיושב מימינך

במבות  4תן 
לילד שהגיע 

  ראשון

במבות  2תן 
למי שלובש 
חולצה שחורה

במבות  3תן 
לילד הכי חכם

  בכיתה

במבות  3תן 
לחבר הכי טוב
 שלך בקבוצה

במבות  3תן 
לילד הכי גבוה

  בכיתה

במבות  4תן 
לילד הכי שקט

  בקבוצה

במבות  2תן 
לילדה הכי 
 יפה בקבוצה

במבות  3תן 
לילד הכי 
מצחיק 
  בקבוצה

במבות  3תן 
  למדריך

במבות  4תן 
לילד עם נעלי 

הספורט 
  הלבנות

במבות  4תן 
לילד ששמו 
הפרטי הוא 
הכי ארוך 
  בקבוצה

במבות  2תן 
לילדה 

הביישנית 
  בקבוצה
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