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rainingToor D utO :O.D.T 
 

 .הפנימייה ולצוותלחניכים  כפעילות גיבוש אתגריתמתאימה  O.D.Tפעילות 

שיתוף פעולה, העמקת ההיכרות עם חברי הקבוצה, גיבוש, תחרות,  : הנאה,מטרת הפעילויות כולן
 .צוותהמשמעות של עבודת הבנת בניית אמון, 

 ת חשיבה מחוץ לקופסה.ומפתח ODT -המתודות השונות בפעילויות ה

 

 כדור בצינור
 

 חומרים: 

 ס"מ לכל משתתף 03-03 -צינורות באורך של כ -

 )שעובר בקלות בתוך הצינורות( כדור -

 

 משחק:מהלך ה

 .המשתתפים לשתיים או יותר קבוצות מחלקים את

  מסלול:  מסמנים לקבוצות אחד לכל קבוצה. וכדור כל משתתף מקבל צינור

 קו התחלה וקו סיום.

מגדיר לקבוצה את משימתה: על כל קבוצה להעביר את הכדור דרך הצינורות לאורך  המנחה
חוזרים  -במידה והכדור נופל  שהכדור ייפול.עומדים בטור. אסור  המשתתפיםהמסלול, כאשר 

 לנקודת ההתחלה.

 המשתתףצינור של עומדים בטור על קו ההתחלה. המדריך מכניס את הכדור ל המשתתפים
שהכדור משתתף בטור. עליהם להעבירו מצינור לצינור בין החניכים עד לקו הסיום כאשר ראשון ה

 צריך להתקדם לכיוון קו הסיום ולהמשיך את השרשרת. בצינור שלו, עבר 

 

 להאספיר
 

 חומרים:

 חבלים 2 -

 מקלות מטאטא 2 -

 מטר 0חוטים סה"כ באורך  22 -
 

 המשחק:מהלך 

 (.המשתתפים)או יותר, לפי כמות  משתתפים 22המשתתפים לשתי קבוצות של מחלקים את 

 החבל.לה עם איוצרים צורה של ספירכל קבוצה עומדת במעגל כשבמרכזו 

בכל  0חבלים בקצה העליון ובאמצע )מינימום  קבוצה מקבלת מקל של מטאטא שאליו מחובריםה
 מקום(.

לה לחלקה אלהעביר את המקל בעזרת משיכה בחוטים מהחלק החיצוני של הספיר המשימה:
 הפנימי ביותר.

בתוך  להוביל אותוהמקל ו כדי לאזן אתלייצר הנחיות לשיתוף פעולה ב צריכההקבוצה 
 לה.אהספיר
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 וקרשיםפחיות 

 

 חומרים: 

 לכל קבוצה( 0-4פחיות שימורים חזקות ) -

 לכל קבוצה( 0-4מטר חזקים ) 2.0-2.0קרשים באורך  -

 

 מהלך המשחק:

 או יותר.קבוצות  מחלקים את המשתתפים לשתי

 כל קבוצה מקבלת ארבע פחיות וארבעה קרשים. 

 יוצרים מסלול עם נקודת התחלה ונקודת סיום.

 מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום מבלי לגעת בקרקע. המשימה: על כל המשתתפים לעבור

פחיות )תלוי באורך וחוזק הקרש( עליו עולים  2-0עליהם להגיע לשיטת הליכה בה מניחים קרש על 
המשתתפים הראשונים. מעבירים אליהם עוד קרש ופחית/יות. הראשון בונה את משטח ההליכה 

 להעבירו קדימה עד להגעה לנקודת הסיום.חריו את הציוד כדי האחרון אוסף אהבא ו

 
 

 
 מצעד הבלונים

 חומרים: 

 חב' בלונים -

 
 מהלך הפעילות.:

 כל משתתף מנפח בלון אחד.

מבקשים מהמשתתפים להסתדר בשורה. כל אחד מחזיק את הבלון בין הבטן שלו לגב של 
 המשתתף שעומד לפניו.

 מסבירים לקבוצה שעליה להגיע מנקודה אחת לשנייה במסלול מוגדר מראש. 

 בדרך עליהם לשמור על הכללים הבאים:

 אין לגעת בבלון -

 אין להפיל אותו -

 אסור שהבלון יתפוצץ. -

 כל הקבוצה חוזרת אחורה ומתחילה את המסלול מחדש. ,במידה ואחד החוקים לא נשמר

ר שוב ושוב לתחילת המסלול( לקבוע כללים משותפים מצופה מהקבוצה )בעיקר אם נאלצה לחזו
 שיקלו על ביצוע המשימה.

 

 


