מכבי אש

שלב קבוצתי
אמון ושיתוף
פעולה

על חברי הקבוצה לכבות מדורה באמצעות מים בדרך יצירתית תוך הגבלות
שונות .הפעילות מתאימה רק לקבוצה ותיקה ,כך שמתאימים לתלמידים את
התפקידים במשימה עפ"י היכרות.

•
•
•



התלמיד ילמד לעבוד בצוות עם
חבריו.
החניך ילמד כיצד להתמודד עם
אתגר קבוצתי.
התלמיד ילמד מהי תקשורת לא
מילולית.

חבית מים או גיגית
גדולה
 4דליים
צינורות ביוב
חבלים
וו קרס
כיסויי עיניים

• תקשורת
והנחיה
• שותפות
• יצירתיות

הערכות לפעילות:

יש לתחום מסלול מהדלי המלא מים אל עבר מדורה שצריך לכבותה.
בתחילת המסלול יש להכין דלי מלא מים  +אביזרים העוזרים להעברת
המים.
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הנחיות לקבוצה:

"עליכם לכבות את השרפה )הנמצאת בקצה השני( .לרשותכם מספר
אביזרים שיעזרו לכם להוביל את המים .המשימה תתבצע לפי חלוקת
התפקידים הבאה:
מנהל ביצוע – אילם :אסור לו לדבר עם חברי הקבוצה ועליו לתת
הוראות ביצוע להעברת המים בכל דרך אחרת אפשרית.
חיילים – עיוורים :עליהם לבצע את המשימה כאשר רטייה מכסה את
עיניהם.
הלוחש לחיילים :מקשר :מותר לו ללחוש באוזניים בלבד את הוראות
הביצוע מהמנהל לחיילים.

 יש לשים לב לחניכיםמכוסי העיניים ,בפרט
בעת ביצוע העברת
המים.

• דגשים נוספים:
האילם מנהיג את המשימה ,ולכן המדריך מחלקתפקידים מראש ע"פ היכרות עם אופי החניכים.
אפשר להחליף את בעלי התפקידים לאורך המשימה.אפשר לקבוע כללים נוספים המקשים אומקלים על ביצוע המשימה,
כגון עמידה בזמן מסוים ,איסור או
היתר דיבור לחיילים עיוורים.
אם מחליפים תפקידים או רוציםלשפר את הביצוע לניסיון הבא
כדאי לעצור ולעבור על הנקודות
לדיון ולראות איך משפרים
את הסבב הבא.

.
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מה נדרש מן הצוות לביצוע המשימה?
כיצד באו לידי ביטוי מאפייני עבודת הצוות בתרגיל?
איך הצלחתם לבצע את המשימה? באיזו דרך בחרתם להעביר את
המים? מדוע?
מה היו הקשיים בביצוע המשימה?
יש לשאול את כל בעלי התפקידים כיצד הרגישו במהלך המשימה?
רצוי לעבד את התוצאות לאחר סבב אחד לפני שמתחלפים בתפקידים.
מה היה קשה בלהיות עם עיניים מכוסות?
האם הצלחתם לתת אמון בלוחשים? האם בטחתם בהם שהם מעבירים את המסר כמו שצריך?
מה הרגשתם כשלא יכולתם לשמוע את ה"מנהיג"?
מהו אמון בין אנשים? ובצוות?
מדוע הוא הכרחי וחשוב בצוות או בקבוצה?
כיצד יש להתנהג כדי לגרום למישהו לתת בך אמון?
מהי תקשורת בקבוצה? מהי תקשורת לא מילולית?
באילו סיטואציות בחיי היום יום אתם נתקלים במצבים שבהם יש תקשורת לא מילולית?
האם קל או קשה לתקשר בצורה כזו בסיטואציות הללו?
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