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 שלי פנימיהאני וה
 רכזת מח"מ ומלווה קומונה –באדיבות: עדן מויאל 

 בכפר יחזקאל
 

ה ויתבקשו פנימיבין מקומות שונים בהחניכים יעברו  במהלכו, עכשוויתבמהדורה  סימני דרךמשחק 
 .נעשה בםששימוש ול התחזוקה שלהם מצבבנוגע להביע את דעתם ל

 הפעילות תתקיים בזוגות.

 : ותמטר
  הפנימיבורבות של החניכים בחיי היום יום שלהם יצירת מע -
 להשפיע על ההתנהלות בקבוצהלחניכים אפשרות מתן  -

 חומרים:
 , אחד לכל זוג משתתפים.SMSטלפון חכם עם אפשרות לשלוח הודעת  -
 )נספח( כרטיסיות עם קוד -
הרשימה, החידות התאימו את  רשימת התחנות, הקודים והשאלות המיועדות לכל תחנה. -

 לפנימייה שלכם. אלות והש
הזוגות ולשמירת התשובות לשאלות במחשב למעקב אחר התקדמות  השתמשו: הצעה לייעול -

 באופן מרוכז )כך יהיה נוח למדריך להתייחס לתשובות בסיום המשחק(.
 

 הכנה לפעילות:
 .בפנימייתכם הכינו לכם את הטבלאות עם הקודים והשאלות בהתאם למבנה הקבוצה

 .)רצוי מקומות נסתרים( המיועדים להםת עם הקוד במקומות הכרטיסיו תלו את
  שונה במהלך המשחק לכל זוג מסלול תכננו מראש 

 
 מהלך הפעילות:

ויתנהל לאורך כל המשחק עם טלפון חכם.  חניכים יקבל את מסלול המעבר בין התחנות כל זוג 
 יד שברשותם. יעברו ממקום למקום בקבוצה בהתאם לחידות שיקבלו למכשיר הני הזוגות

 ריך. מדנייד של הטלפון האותו ישלחו ל ,קודימצאו  ברגע שיגיעו למיקום הנכון
שמתייחסת למיקום בו נמצא הזוג.  SMS-שולח שאלה בהוא , מתקבל אצל המדריך קודכאשר ה

למקום שתוביל אותם יקבלו את החידה  שיבו,שהלמדריך. רק לאחר  SMSבהודעת  משיב עליההזוג 
 הבא.

מקיימים דיון סביב הסיום היא מקום כינוס אליו יתקבצו הזוגות בזה אחר זה. בנקודה זו  נקודת
 במהלך המשחק.  שנשאלוהשאלות 
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 טבלת המשימות כפי שנבנתה עבור חניכי הפנימייה בכפר יחזקאל
 

מס' 
 התחנה

 שאלה חידה קוד מיקום

מועדון  1
 למעלה 

גיל השייך לקבוצות  #12*
שם נוהגים  ,הקטנות בביתן

 לאכול ולהעביר את הזמן 

 כם על מצב המועדון? דעתמה 
 ?מה הייתם משמרים

 פרים?מה הייתם מש

מחסן אם  2
 בית

00RN  .היא כשהיא עובדת בבוקר
נינעל אך  המקוםהולכת 

את כל הציוד בעולם  בויש 
!!! 

 –כשאתם זקוקים לציוד כלשהו 
האם אתם מרגישים שאתם 
מקבלים מענה? מה הייתם 

  משמרים ומה הייתם משפרים?

מועדון  3
 למטה 

BSA*  המקום הבא שייך
בבוקר מתוק שם  לגדולים.

 כולם נפגשים 

קשר בין האם קיים בעינכם 
 .?הקבוצות בביתן

 אתם אוהבים בו?מה  –אם כן 
מה חסר לכם והייתם  –אם לא 

 משפרים?
ר כושר חד 4

 )חד"כ(
בו פעם נהגו חדר מרווח  447$

 הרס...להתאמן עד שנ
? במצב טוב בעינכםהמועדון האם 

מה השימושים שלו כיום ומה 
 לדעתכם צריך להיות השימוש בו?

אם רוצים קצת אויר שם  3!2! פרגולה  5
אפשר לשבת , חבל 

 שבחורף היא לא מחוממת

מה דעתכם על הפעילות הבלתי 
פורמלית המתקיימת בפנימייה 

  )כגון: חוגים, טיולים וכד'(?

מחסן  6
 וףשק

שם  - אם חסר לנו משהו % 47@ 
ים ועד נייר ענחפש  ממצ

 טואלט

האם חסר לכם משהו מהציוד לו 
  אתם זקוקים ביומיום?

ר צוות חד 7
 )חד"צ(

#60H  בשיחות פרטניות שם
בד"כ אין כניסה ויושבים 

 לחניכים 

איך אתם מרגישים בקשר עם 
  -הצוות 
למי לכם שיש אתם חשים האם 

  קוקים לעזרה?כאשר אתם זלפנות 
מה הייתם משמרים בקשר עם 

הצוות ומה הייתם משפרים בקשר 
 עם הצוות?

אפשר לעלות בהם וגם  =?+R מדרגות  8
השנה הזו לרדת האם 
 ?תהיה אחרת

האם נעים לכם  –באופן כללי 
בקבוצה? מה הייתם משמרים ומה 

  הייתם משפרים?
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 -נספח דוגמא לכרטיסיות קוד
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