הכי ישראלי!
מתגעגעים לעפרה חזה ,מעריצים את בן גוריון,
"חולים" על פלאפל,
מתעצבנים על מי שנדחף בתור ,מדקלמים את "גבעת חלפון"
ובסוף אומרים "סבבה" על הכל...

הכירו את הסקר הכי ישראלי שיש בפנימייה!
מטרות




הכרות עם אישים ,דמויות ומושגים ישראלים ,בתחומי עניין מגוונים.
הגברת תחושת השייכות לחברה הישראלית.
הגברת תחושת השייכות לפנימייה כקהילה.

הכנה לפעילות
לקראת ביצוע הסקר ,חשוב ללמד את החניכים את המושגים והנושאים המופיעים בו .הלמידה יכולה
להתבצע במגוון אופנים:







לוחות מידע המפוזרים ברחבי הפנימייה ,לוח מודעות מתחלף" :השבוע לפני"...
תערוכת תמונות מתחלפת ברחבי הפנימייה.
הקמת חדר ייעודי לנושא בשילוב פעילות קבוצתית מונחית
"המושג היומי"  60 /שניות על – ...לימוד מושג ( אישיות ,מקום בארץ ,אירוע היסטורי וכדו')
בשעה קבועה המשתלבת בסדר היום בפנימייה.
הפצת הודעת וואטסאפ שבועית העוסקת באחד הנושאים שבסקר.
חידה שבועית מתחלפת העוסקת באחד מנושאי הסקר.

מהלך הפעילות
מעבירים את הסקר כשאלון אנונימי בין חניכי הפנימייה ,מסכמים את התשובות ומגלים מה ומי הכי
ישראלי בעינינו...

המלצות לשדרוג הפעילות


אפשר לקיים את הסקר כהפנינג כלל פנימייתי כשכל שאלה מוצגת בתחנה המשלבת פעילות
מתאימה נלווית (בתחנה הקשורה למוסיקה  -משימת זיהוי שירים ,בתחנה הקשורה לאישים
 פאזלים של אישים מפורסמים או התאמת קטעי מידע לאישיות ,בתחנה הקשורה לספורט -משימה ספורטיבית וכד') .



כדאי להסריט את החניכים הנשאלים לערוך לקליפ קצר בשילוב תמונות הדמויות והנושאים
שהופיעו בסקר .ולבסוף כמובן להכריז על התוצאות הכי ישראליות שנבחרו בפנימייה.
כדאי לשמור את הקליפ ולהקרין כחלק מאירועי יום העצמאות.



סרטונים מומלצים בנושא:
"הכי ישראלי" התקווה "6
מה הכי ישראלי בעינייך? סקר ישראל היום
שלטים שרואים רק בישראל

שאלות לדוגמא
.1

מיהו ראש הממשלה הכי ישראלי בעינייך? (דוד בן גוריון ,יצחק רבין ,מנחם בגין ,בנימין נתניהו,
אריאל שרון ,שמעון פרס ,גולדה מאיר ,יצחק שמיר),

.2

מהי התכונה החיובית הכי ישראלית בעינייך? (חום ואכפתיות ,ותרנות ,אומץ ,תחכום ,תעוזה)

.3

מהי התכונה השלילית הכי ישראלית בעינייך? (חוסר סבלנות ,חוצפה ,חפיפניקיות ,תחמנות,
אלימות ,אי עמידה בזמנים)

.4

מהו העימות הכי חמור בעינייך? (בין ערביי ישראל ליהודים ,בין דתיים לחילוניים ,בין מזרחים
לאשכנזים ,בין ימין לשמאל ,בין עשירים לעניים)

.5

מהי ההמצאה הכי ישראלית בעינייך? (כיפת ברזל ,ווייז  , wazeהקיבוץ ,דיסק און קי ,טפטפות,
טנק מרכבה ,עגבנית שרי)

.6

מהו המקום הכי ישראלי בעינייך? (הכותל המערבי ,הכנסת ,אילת ,רמת הגולן ,החרמון ,מערת
המכפלה ,תל אביב ,הכנרת)

.7

מהי התופעה הישראלית הכי מרגיזה בעינייך? (להידחף בתורים ,נהיגה פרועה בכבישים ,גילויי
גזענות ,לדבר בקולי קולות)

.8

מהו המאכל הכי ישראלי בעינייך? (פלאפל ,שקדי מרק ,במבה ,חומוס ,פתיתים ,שווארמה,
שוקולד פרה ,ג'חנון ,סביח)

.9

מיהי הזמרת הכי ישראלית בעינייך? (עפרה חזה ,שרית חדד ,עדן בן זקן ,שושנה דמארי,
ריטה ,חווה אלברשטיין ,נינט ,יהודית רביץ)

 .10מיהו הזמר הכי ישראלי בעינייך? (אריק איינשטיין ,שלמה ארצי ,יהורם גאון ,אייל גולן ,שלומי
שבת)
 .11מהו השיר הכי ישראלי בעינייך? (ירושלים של זהב ,אין לי ארץ אחרת ,שיר לשלום ,עוף גוזל,
אני ואתה נשנה את העולם)
 .12מיהי הלהקה הכי ישראלית בעינייך? (כוורת ,הלהקות הצבאיות ,אתניקס ,משינה)
 .13מיהו השחקן הכי ישראלי בעינייך? (זאב רווח ,חיים טופול ,יהודה ברקן ,מוני מושונוב)
 .14מ יהי השחקנית הכי ישראלית בעיניך? (גילה אלמגור ,חנה לסלאו ,גל גדות ,קרן מור)
 .15מיהו הסופר הכי ישראלי בעינייך? (ש"י עגנון ,לאה גולדברג ,עמוס עוז ,דבורה עומר ,מאיר
שלו ,דוד גרוסמן)
 .16מהו הסרט הכי ישראלי בעינייך? (גבעת חלפון אינה עונה ,אסקימו לימון ,סאלח שבתי ,חגיגה
בסנוקר ,אלכס חולה אהבה)
 .17מיהי הספורטאית הכי ישראלית בעינייך? (יעל ארד ,אסתר רוט שחמורוב ,שחר פאר ,ירדן
ג'רבי)
 .18מיהו הספורטאי הכי ישראלי בעינייך? (מיקי ברקוביץ ,אריק זאבי ,עומרי כספי ,טל ברודי ,יוסי
בניון ,ערן זהבי)
 .19מהי קבוצת הספורט הכי ישראלית בעינייך? (מכבי תל אביב כדורסל ,בית"ר ירושלים ,הפועל
תל אביב ,הפועל באר שבע ,מכבי חיפה)

 .20מהי סדרת הטלוויזיה הכי ישראלית בעינייך? (שנות ה ,80-סברי מרנן ,רמזור ,פאודה ,קרובים
קרובים ,זגורי אימפריה)
 .21מיהי הקומיקאית בכי ישראלית בעינייך? (ציפי שביט ,עדי אשכנזי ,חנה לסלאו ,רבקה מיכאלי,
אורנה בנאי)
 .22מיהו הקומיקאי הכי ישראלי בעינייך? (הגשש החיוור ,אדיר מילר ,ישראל קטורזה ,אלי יצפאן,
ספי ריבלין)
 .23מהי תכנית הבידור הכי ישראלית בעינייך? (ארץ נהדרת ,זהו זה ,רמזור ,קרובים קרובים ,ניקוי
ראש)
 .24מהו פריט הלבוש הכי ישראלי בעינייך? (כפכפי אצבע ,כובע טמבל ,סנדלים ,חולצת סיום
מסלול ,מעיל דובון)

יש להתאים את השאלות לרמת הידע של החניכים תוך שיקול דעת.

חשוב לאפשר ולקבל גם תשובה שאיננה חלק מהאפשרויות שמנינו.
ניתן לערוך את הסקר כחלק מהפעילות "איזה ישראלי אתה":
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/eize_israeli.pdf

