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  יו	 הישרדות
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  ד� הנחייה למשימות הבוקר: נספח

        !!!!שורדי� יקרי�שורדי� יקרי�שורדי� יקרי�שורדי� יקרי�
        

        . . . . ניצלת	 מספינה טובעת ומצאת	 את עצמכ	 על אי בודדניצלת	 מספינה טובעת ומצאת	 את עצמכ	 על אי בודדניצלת	 מספינה טובעת ומצאת	 את עצמכ	 על אי בודדניצלת	 מספינה טובעת ומצאת	 את עצמכ	 על אי בודד
        !!!!את	 הופכי	 לשבטאת	 הופכי	 לשבטאת	 הופכי	 לשבטאת	 הופכי	 לשבט

ת ת ת ת תשרדו יחד במהל� כל הפעילות בעזרת עבודה משותפת ומשימותשרדו יחד במהל� כל הפעילות בעזרת עבודה משותפת ומשימותשרדו יחד במהל� כל הפעילות בעזרת עבודה משותפת ומשימותשרדו יחד במהל� כל הפעילות בעזרת עבודה משותפת ומשימו
        ....גיבושגיבושגיבושגיבוש

        . . . . המשימה הראשונה שלכ	 היא לבחור ש	 וסיסמא לשבטהמשימה הראשונה שלכ	 היא לבחור ש	 וסיסמא לשבטהמשימה הראשונה שלכ	 היא לבחור ש	 וסיסמא לשבטהמשימה הראשונה שלכ	 היא לבחור ש	 וסיסמא לשבט
, , , , המשימה השניה לעצב בנדנה אחידה לכל חברי השבט כסמל זיהויהמשימה השניה לעצב בנדנה אחידה לכל חברי השבט כסמל זיהויהמשימה השניה לעצב בנדנה אחידה לכל חברי השבט כסמל זיהויהמשימה השניה לעצב בנדנה אחידה לכל חברי השבט כסמל זיהוי

ודגל שאיתו תגיעו למשימות ודגל שאיתו תגיעו למשימות ודגל שאיתו תגיעו למשימות ודגל שאיתו תגיעו למשימות ) ) ) ) איתה תסתובבו במהל� הפעילותאיתה תסתובבו במהל� הפעילותאיתה תסתובבו במהל� הפעילותאיתה תסתובבו במהל� הפעילות((((
        ....האתגרהאתגרהאתגרהאתגר

        
את השאר עליכ	 לאלתר את השאר עליכ	 לאלתר את השאר עליכ	 לאלתר את השאר עליכ	 לאלתר . . . . לרשותכ	 שקית ובה ציוד בסיסילרשותכ	 שקית ובה ציוד בסיסילרשותכ	 שקית ובה ציוד בסיסילרשותכ	 שקית ובה ציוד בסיסי

        ....מהקיי	 בשטחמהקיי	 בשטחמהקיי	 בשטחמהקיי	 בשטח
        !!!!בהצלחהבהצלחהבהצלחהבהצלחה                                                            

            
        
        

  :צ"משימות אתגר לפעילות אחה

  .עובר מתחנה לתחנה" שבט"את המשימות נית� לבצע בתחנות כאשר כל 

המשימות . בו זמנית" שבטי
" להתכנס במגרש ולהפעיל את כל ה:אפשרות נוספת

מתבצעות זו אחר זו בנוכחות כל השבטי
 ובהשתתפות נציגי
 מתחלפי
 לכל 

  . משימה ומשימה

  .בחלק מהמשימות נית� לשת� את כל חברי השבטי
 יחד

  .לכל המשימות נשתמש בשעו� עצר כקוצב זמ�

  

  :דוגמאות למשימות

     מים לדלימים לדלימים לדלימים לדלי

  :חומרי�

  ריק ברשות השבט1,  מלא במי
 במרכז המגרש1:  דליי
 לכל שבט2 �

  . הדליי
 להיות שווי
 לכל השבטי
2על המרחקי
 בי�     
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  :המשימה

מי
 מהדלי המלא שלה שבמרכז המגרש ולמלא את הדלי " ובלשא"על כל שבט 

  , הריק

בפרטי לבוש ועוד כיד , נית� להשתמש בפה. (ללא כל אביזרי עזר תו  זמ� קצוב

  )הדמיו�

  . השבט שבדלי שברשותו כמות המי
 הגדולה ביותר בסיו
 הזמ� הקצוב–מנצח 

  

    קליעה למטרה במיםקליעה למטרה במיםקליעה למטרה במיםקליעה למטרה במים

  :חומרי�

עליה� צפה מטרה מצוירת על פוליגל , קערות ע
 מי
 כמספר הקבוצות �

 . המוצמדת לקלקר  

 ). לכל קבוצה3(מטבעות  �

  

  :המשימה

  . השבט שקלע הכי קרוב למרכז–מנצח . לקלוע כמה שיותר קרוב למרכז המטרה

  

    הספינה טבעההספינה טבעההספינה טבעההספינה טבעה! ! ! ! הצילוהצילוהצילוהצילו

  : חומרי�

 .  שטיחי
 גדולי
 כמספר השבטי
 מונחי
 הפו  במרכז המגרש �

  

  :המשימה

מספרי
 לה
 כי השטיח הוא ספינת
 . ל
 על השטיח ההפו השבטי
 עומדי
 כו

עליה
 להפו  אותה חזרה בלי שא�  אחד מהנוסעי
 ייפול . שהתהפכה בי
 סוער

 
לי
 ייטבע כלומר להפו  את השטיח לצידו השני כאשר בכל רגע המשתתפי

  .נשארי
 לעמודעליו

  

    הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית

  : חומרי�

  וכלי כתיבה3Aדפי  �

 "הרפובליקה הדומיניקנית: "ל ענק עליו כתובות המילי
בריסטו �
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  :המשימה

סימו
 מילי
 בשלושה סבבי
 על פי על  הנציגי
 להוציא מתו  שתי מילי
 אלו מק

  :ההנחיות הבאות בזמ� קצוב

   שמות עבריי
5 – 1סבב   

   שמות מאכלי
5 – 2סבב   

   שמות בעלי חיי
3 – 3סבב   
  

    םםםם חפצים או ממתקי חפצים או ממתקי חפצים או ממתקי חפצים או ממתקי––––משחק הזכרון משחק הזכרון משחק הזכרון משחק הזכרון 

  :חומרי�

� 18
  זוגות חפצי
 קטני
 או ממתקי

� 36
  כיסויי
 העשויי
 מקעריות חד פעמיות אטומות וחרוזי
 גדולי
 מודבקי

 )כידית הרמה (        

  ריבועי
36יריעת ניילו� עליה משורטט לוח של  �

  

  :המשימה

 
  כיסויי
2נציג מכל שבט ינסה למצוא זוגות תואמי
 על הלוח כאשר בכל תור ירי

  . השבט שהשיג את מירב הזוגות+מנצח  . בלבד
  

    מסלול ארגזיםמסלול ארגזיםמסלול ארגזיםמסלול ארגזים

  :חומרי�

 מפלסטיק לכל שבט" תנובה" ארגזי 2 �

 יש להקפיד על . (מסלול מסומ� לכל שבט מהמעגל החיצוני אל מרכז המגרש �

         
 )מרחקי
 שווי

  

  :המשימה

מוש דרו  על הרצפה תו  שיעל זוג נציגי
 מכל שבט לעבור את המסלול בלי ל

במידה ומעד אחד המשתתפי
 ונגע ברצפה יחזור הזוג לתחילת . הפלסטיקבארגזי 

  .המסלול
  

     משימת היעלמות משימת היעלמות משימת היעלמות משימת היעלמות––––הצעת סיום הצעת סיום הצעת סיום הצעת סיום 

  :המשימה

במילי
 (על כל השבטי
 להיעל
 מהשטח תו  זמ� קצוב מבלי להשאיר עקבות 

  ).אחרות משימת סידור ונקיו� השטח
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   הישרדות-ד� שיפוט 
  

  ______קבוצה   ______קבוצה   ______ה קבוצ  ______קבוצה   משימה

  :הערכות
, סיסמא, דגל
מקסימו	 (בנדנה 

  )' נק100

        

  משחק הזכרו�
לכל זוג '  נק10(

  )חפצי	
        

  הספינה טבעה
  )' נק50(

        

  קליעה למטרה
  )לפי הלוחות(

        

הרפובליקה 
  הדומיניקנית

לכל '  נק10(
  )מילה

        

  שיתו� פעולה
  )50מקסימו	 (

        

  מורל ופרגו�
          )50מקסימו	 (

  סדר ונקיו�
          )50מקסימו	 (

          כ"סה

 

  

  
  

 


