
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  החניכים ישתפו את חברי

הקבוצה בחוויות האישיות 

 מחייהם

  החניכים יספרו על תחושות

ומשאלות לקראת השנה 

 החדשה 

 
 

בקבוק פלסטיק קטן 

כרטיסי שאלות 

סוכריות קטנות 

 (גלי/עדשים)

 

 הכוחות שבי

 

ראשוני שלב 

 זהות - אישי

 
שפה שבה , בפעילות זו נחשוף את הילדים לשפה חדשה 

איכויות ויכולות הקיימים , המושגים המדוברים מתייחסים לכוחות

 . בכל אחד

 

 ' דק40

 

 

 הערכות לפעילות: 

המדריך יצור אווירה נעימה בחדר הפעילות על מנת 
האווירה צריכה . שהחניכים ירגישו בנוח לשתף את חוויותיהם

.  להיות אינטימית
 

 הנחיות לקבוצה: 

  –שלב ראשון 
במרכז המעגל מונח הבקבוק , יושבים במעגל על הרצפה

.  שבתוכו הסוכריות ולידו ערימת השאלות
 

  –שלב שני 
". חובה/אמת"כל חניך בתורו מסובב את הבקבוק כמו ב

, החניך שפית הבקבוק מופנה אליו, כאשר הבקבוק נעצר
החניך מקריא את השאלה ועונה  . לוקח פתק שאלה

בעזרת הכוונה ועידוד של המדריך בפרטים נוספים  
החניך מקבל  , בתום התשובה. הקשורים בתשובתו
. סוכרייה מהבקבוק

 
 דגשים נוספים: 

במידה וחניך לא יודע לענות על שאלה 
אפשר לתת לו לשלוף כרטיס  

.  העיקר שיהיה שותף, אחר
 

 

 

 

 

 זהות אישית 

 יכולות אישיות 

  כוחות פנימיים
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 'שאלות לדוג

 האם הרגשתי בנוח לענות על השאלה שנשאלתי 

  על / האם מתוך הפעילות גיליתי משהו חדש על עצמי 

החברים שלי בקבוצה 

 האם השאיפות והמשאלות שלי השתנו בעקבות הפעילות 
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מקום בבית 
הספר שאתה 

הכי אוהב לבלות 
 בו

מסיבת יום 
הולדת שהכי 

 למה, זכורה לך

חוג שאליו תרצה 
 להצטרף השנה

מה אתה אוהב  מאכל הכי אהוב 
לעשות בשעות 

 הפנאי

איזה מאכל חדש 
 היית רוצה לנסות 

מה המתנה הכי 
מרגשת שקיבלת 

 ליום ההולדת 

איזה מקצוע אתה 
 הכי אוהב ללמוד

מאיזה פעילות 
 אתה הכי נהנה

מה היית רוצה 
לאחל לחבריך 

 לקבוצה

באיזה מקצוע 
בבית הספר 

 אתה הכי חלש

איזה תחום 
ספורט הכי אהוב 

 עליך

איזה מורה אתה 
 זוכר לטובה

ספר על חוויה 
מצחיקה שהייתה 

 לך

ספר על חוויה 
כיפית שעברת 
 בחופש הגדול

מה אתה מאחל 
למשפחתך 

לקראת השנה 
 החדשה

מה הכי עזר לך 
להתאקלם בימים 

 ס"הראשונים בבי

כמה זמן אתה 
מבלה עם חברים 

 במהלך היום

ספר על קושי ועל 
ההתמודדות 

 איתו

כמה אחים  מה מעודד אותך
 ואחיות יש לך
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