
כלים מתקדמים
להעצמת בני נוער
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מודל למידה התנסותית - מאגר שאלות לדוגמה לעיבוד לאחר התנסות

שלב 1 - שחזור ותיאור של ההתרחשות, הרגשות והמחשבות )כאן ועכשיו(

תארו בקצרה מה התרחש בהתנסות.   •

תארו מה הרגשתם בהתנסות.   •

אילו דפוסי התנהגות זיהיתם אצלכם ובקבוצה?   •

מה למדתם על עצמכם ועל הקבוצה?   •

 

שלב 2 - האחריות להצלחה 

כיצד אתם מסבירים את ההצלחה?   •

אילו צעדים עשיתם על מנת לקדם את ההצלחה?   •

מה עיכב את ההצלחה?   •

האם היה רגע שבו חשבתם לוותר? מה עשיתם? מה עזר לכם להתגבר?   •

שלב 3 - השלכה לחיי היום-יום

האם ההתנסות מזכירה לכם משהו מההתמודדות היום-יומית?   •

האם נתקלתם במקרה דומה? מה עשיתם?   •

אילו תובנות התעוררו אצלכם בעקבות ההתנסות?   •

מה צריך לעשות על מנת ליישם את התובנות בחיי היום-יום?   •

באיזו מידה יחול שינוי בתפקודכם בעקבות התובנות מההתנסות?   •

ייתכן ולהיעזרות בחברים הייתה תרומה להצלחתך בהתנסות. באיזה מצב תיעזרו בהם שוב?   •
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כיסא חסר

כיסאות כמספר 
המשתתפים,

פחות אחד
היכרות/

חיזוק ההיכרות
 10

30-20דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

כל המשתתפים יושבים על הכיסאות במעגל, מלבד משתתף אחד שעומד בלי כיסא.

היערכות:

אם למשתתפים קשה לספר על עצמם פרט פיקנטי, אפשר לבקש שיציגו את עצמם 
)מקום מגורים, מס' אחים וכדומה(

הערה:

מבקשים מתנדב שיגיע למרכז המעגל ויספר על עצמו פרט "פיקנטי" שהמשתתפים לא יודעים עליו. 

)למשל: אני יודע לנגן בגיטרה.(

כל המשתתפים שהמידע, שסיפר על עצמו המתנדב נכון גם לגביהם קמים ומחפשים מקום ישיבה אחר.

המשתתף שלא נותר עבורו כיסא הוא הבא בתור לשתף וכך הלאה עד שכולם משתפים.

אם הפרט ה"פיקנטי" שסופר לא תואם לאף משתתף אחר, ממשיכים לספר פרטים "פיקנטיים" עד אשר 

יש התאמה.

הנחיות:

1

2

3

4
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בינגו מעגל כפול

דפי בינגו
)דף עם תשע משבצות, 

שלוש בכל שורה(

היכרות/
חיזוק ההיכרות

20 
30-16דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

המשתתפים יושבים בשני מעגלים, פנימי וחיצוני. פניהם של היושבים במעגל החיצוני מול פני היושבים   •
במעגל הפנימי ולהפך.

כל משתתף מקבל דף בינגו ריק.  •

היערכות:

ניתן לאפשר למשתתפים לחשוב ולכתוב בדף הבינגו פרטים מעניינים על עצמם במשך 5 דקות ורק לאחר 
מכן להתחיל בסבבים.

הערה:

המשימה- לסיים את מילוי דף הבינגו בזמן הקצר ביותר. המשימה תושלם כאשר יש משתתף שמילא 

ראשון את כל המשבצות בדף הבינגו שלו.

כל אחד מהיושבים במעגל משתף את היושב מולו בפרטים אישיים עליו. 

בכל פעם שעולה פרט המשותף לזוג המשתתפים, כל משתתף ירשום  את הפרט על דף הבינגו שלו 

באחת המשבצות הפנויות. 

כל פעם שהמנחה נותן סימן, כל אחד מהיושבים במעגל החיצוני זז כיסא אחד ימינה ונוצר שיח חדש.

הנחיות:

1

2

3

4
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להסתדר במעגל

חיזוק ההיכרות, חבל
חימום האווירה

30-5
20-7דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

עבודת צוות- האווירה, אופן ההתנהלות, אחריות היחיד במשימה קבוצתית  •

נושאים לדיון 

מבקשים מהמשתתפים להסתדר לפי הגובה. לאחר מכן, כל אחד מהמשתתפים, לפי התור מביט בעיניו 

של מי שעומד מימינו ומברכו לשלום וכן מברך את העומד משמאלו.

מבקשים מהמשתתפים להסתדר לפי מספר האחים במשפחה. לאחר מכן כל אחד אומר כמה אחים יש לו 

ואיזה מספר הוא במשפחה.

מבקשים מהמשתתפים להסתדר לפי האות השנייה בא"ב של שם המשפחה של אמו לפני נישואיה. 

בסיום כל משתתף אומר בקול רם את שם המשפחה.

הנחיות:

1

2

3
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 חישוק במעגל

התבוננות וחשיבה חישוק
על עבודת הצוות

7-5
20-7דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

אם לא מעוניינים שהמשתתפים יחזיקו ידיים, ניתן לתת להם לאחוז חבל לאורך המעגל, כך שלא מתחייב   •

מגע ישיר עם המשתתף הסמוך אלא מגע עם החבל בלבד.

תיאור הפתרון: כל משתתף מעביר את החישוק מהרגליים כלפי מעלה אל הראש )כלומר, נכנס אל תוך   •

החישוק ומוציאו מהראש( ומעביר למשתתף הבא. לחלופין, כל משתתף מכניס את הראש לחישוק, עובר 

דרכו ומוציא אותו מהרגליים אל הידיים לכיוון המשתתף הבא.

הערות

עבודת צוות- האווירה, אופן ההתנהלות, אחריות היחיד במשימה קבוצתית   •

תפקיד התקשורת הלא מילולית  •

נושאים לדיון 

המשתתפים עומדים במעגל ואוחזים ידיים והחישוק מושחל בין שתי ידיים צמודות.

המשימה- להעביר את החישוק לאורך המעגל מבלי להפריד את הידיים, בזמן הקצר ביותר.

הגבלות- אסור לדבר.

הנחיות

1

2

3
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חישוק ההליום

חישוק
לכל 7 משתתפים

התבוננות וחשיבה 
על עבודת הצוות ועל 

דפוסי מנהיגות 
כ-30

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

החישוק מתרומם מפני שלכל אחד מחברי הקבוצה אין אמון מלא שחברו אכן יוריד את החישוק ולא יפילו   •

לארץ. לכן, באופן מותנה ומתוך כוונות טובות, חברי הקבוצה דוחפים את החישוק למעלה בניסיון למנוע 

את נפילתו ומכאן שמו "חישוק ההליום".

אפשר לקצוב זמן למשימה ואז אחרי שהמשתתפים עמדו בזמנים מבקשים מהם לבצע את המשימה   •

בזמן קצר יותר.

הערות

מחלקים את המשתתפים לקבוצות של 7 משתתפים.   •

המשתתפים בכל קבוצה עומדים במעגל והחישוק מונח על גבי האצבעות המורות של המשתתפים   •

כשהאצבע המורה פונה כלפי מעלה.

היערכות

עבודת צוות- האווירה, אופן ההתנהלות, מידת ההקשבה להצעות שונות   •

תקשורת בלתי מילולית  •

נושאים לדיון 

המשימה- על המשתתפים להביא לידי כך שהחישוק יונח על הארץ.

החישוק חייב לגעת כל הזמן באצבעות של כולם.

הגבלות- לאורך כל המשימה החישוק חייב להישאר מאוזן, אסור לדבר.

הנחיות

1

2

3

10 
דקות
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לחלק את המשתתפים לקבוצות של 5 משתתפים וכל קבוצה מקבלת שמרדף.  •

היערכות

שעם בבקבוק

כל קבוצה מקבלת שמרדף ובו אטב כביסה, בלון, סלוטייפ, 
אטב משרדי, מספריים, פיסת חוט, שקית סופר-מרקט, 

בקבוק יין ובתוכו פקק שעם.

התבוננות וחשיבה על יצירתיות 
והתמודדות עם קשיים

20-15
דקות

עד 20

מטרת ההתנסותמספר משתתפים

משך הפעילות ציוד נדרש

הפתרון אינו פשוט, אך הניסיונות מגוונים ויצירתיים ביותר.  •

הערה

התמודדות עם קשיים ועם חוסר הצלחות  •

חשיבה יצירתית   •

חשיבות הטלת הספק וחוסר הוודאות   •

תפקידים שונים של משתתפים בקבוצה  •

נושאים לדיון 

המשימה - להוציא את פקק השעם מתוך בקבוק היין רק באמצעות העזרים שנמצאים בשמרדף בתוך 10 

דקות. המשימה תושלם כאשר תם הזמן ו/או כאשר קבוצה אחת הצליחה במשימה. 

הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שמצליחה לשלוף את הפקק מהבקבוק בתוך 10 דקות.

הגבלות - אין לשבור את הבקבוק.

הנחיות

1

2

3
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A4 לעבור דרך

 A4 דפי
חשיבה והתבוננות 

על עבודת הצוות ועל 
יצירתיות

עד-30

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

ניתן לבצע את ההתנסות באופן פרטני ולא בקבוצות, כך שכל משתתף יקבל דף נפרד.  •

הערות

לקרוע את הדף לרצועת נייר ארוכה בצורה ספירלית בעובי של כסנטימטר וליצור ממנו מעין עיגול ובכל 
פעם משתתף אחד יוכל לעבור דרך רצועת הנייר.

תיאור הפתרון

לחלק את המשתתפים לקבוצות של 5 משתתפים . כל קבוצה מקבלת דף A4 אחד.  •

היערכות

עבודת צוות- האווירה, אופן ההתנהלות, מידת ההקשבה להצעות שונות    •

יצירתיות- חשיבה מחוץ לקופסה. למה היה לנו קשה להגיע לפתרון?  •

נושאים ושאלות לדיון 

המשימה - כל אחד ממשתתפי הקבוצה יעבור, פיזית, דרך דף A4. המשימה תושלם כאשר תם הזמן ו/או 
כאשר אחת הקבוצות תצליח במשימה. 

המשתתפים יכולים לעשות בדף ככל שעולה בדעתם. אין הגבלה על צורתו של הדף בדרך הפתרון.

הגבלה - אין להשתמש בעזרים נוספים מלבד הדף.

קבוצה שתצליח להעביר את כל משתתפיה דרך הדף היא המנצחת.

הנחיות

1

2

3

4

15
דקות
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המנחה מחלק את המשתתפים לקבוצות של 5 ונותן לכל קבוצה 6 מקלות.  •

היערכות

אתגר המקלות

6 מקלות באורך זהה 
לכל קבוצה

חשיבה והתבוננות 
על עבודת הצוות ועל 

נושא היצירתיות 

15
20דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

עבודת צוות- האווירה, אופן ההתנהלות, מידת ההקשבה להצעות שונות    •

יצירתיות- 'חשיבה מחוץ לקופסה' -לא צריכים להיצמד ל"ברירת המחדל" אלא לנסות חלופות אחרות   •

כמו פתרון תלת ממדי

נושאים לדיון 

בתום ההתנסות המנחה יראה את הפתרון  •

תיאור הפתרון 

המשימה - על כל קבוצה ליצור תוך 7 דקות  4 משולשים שווי צלעות )לא שווי שוקיים( רק מ-6 המקלות 

שלרשותם. ההתנסות תושלם כשאחת מהקבוצות תצליח להגיע לפתרון או כאשר יסתיים הזמן.

הקבוצה המנצחת היא הקבוצה הראשונה שתצליח ליצור 4 משולשים שווי צלעות .

הנחיות

1

2
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אתגר הבקבוק

בקבוק ריק - ליטר 
וחצי , חוט דק

)חוט שמשון(, מקל

חשיבה והתבוננות על 
עבודת הצוות ועל דרך 
ההתמודדות עם קשיים

15

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

הפעילות יכולה להיות מתסכלת מאוד. חשוב לא לוותר ולהקפיד על החוקים  ויחד עם זאת לתת מקום   •

לתסכול.

הערות

מביאים חוטים כמספר המשתתפים. על החוטים להיות מספיק ארוכים כך שכל המשתתפים  יוכלו   •

לאחוז בהם במעגל בצורה מרווחת.

את הקצה האחד של החוטים קושרים למקל.  •

היערכות

אי עמידה בכללים - מתי זה קורה ומה המשמעות והמחירים של התנהגות כזו?   •

עבודת הצוות - איך התנהלה? מה הייתה האווירה?   •

התמודדות עם קשיים ועם תסכולים  •

נושאים ושאלות לדיון

המשימה - כל משתתף אוחז בקצה החוט שלו וביחד המשתתפים צריכים להוביל את המקל לתוך 

הבקבוק מבלי לגעת במקל.

הנחיות

30-15
דקות
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10
משתתפים ומעלה

כל המשתתפים עומדים במעגל ומבקשים מהם לאחוז בחבל ולהישען אחורה.  •

היערכות

חבל במעגל

חבל עבה
חשיבה והתבוננות 

על עבודת הצוות ועל 
נושא היצירתיות

30-15
דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

עבודת צוות. תפקידים בקבוצה    •

מנהיגות והובלת הקבוצה  •

נושאים לדיון 

מבקשים מהמשתתפים להוריד ולהרים את החבל, כשהחבל עדיין מתוח.

מבקשים מהמשתתפים להתיישב על הרצפה ולקום, מבלי לעזוב את החבל וכשהחבל עדיין מתוח.

מבקשים מתנדב ואומרים לו לסדר את הקבוצה כך שהחבל ייצור צורות שונות )לדוגמה: משולש, ריבוע(.

הנחיות

1

2

3
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10
משתתפים ומעלה

אי המספרים

חבל,
כרטיסיות מספרים 

מ-1 עד 30
חשיבה והתבוננות 

על עבודת הצוות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

מסדרים את החבל כך שייצור מעגל ומפזרים את הכרטיסיות בערבוביה בתוכו.  •

כל המשתתפים עומדים בשורה במרחק מהמעגל עם הכרטיסיות )לא מאוד רחוק, אבל מספיק רחוק כך   •

שלא יוכלו לראות מה יש שם בדיוק(.

היערכות

עבודת צוות- איך התנהלה הקבוצה? תפקידים בקבוצה   •

הגורמים להצלחה  •

הגורמים שהקשו על ההצלחה  •

נושאים ושאלות לדיון

המשימה- המשתתפים צריכים לדרוך על כרטיסיות המספרים בסדר עולה. 

הגבלות - אסור למשתתפים לדבר כשהם עומדים מסביב לחבל, אסור ללכת בתוך המעגל, אסור ששני 

אנשים יכניסו רגל למעגל באותו הזמן. 

אם אחד מהכללים מופר, המשימה מתחילה מההתחלה. 

לאחר סיום הסבב הראשון מבקשים מהמשתתפים לבצע את המשימה בזמן קצר יותר.  לרשותם שתי 

דקות לתכנון הסבב השני.

הנחיות

1

2

3

15-10
דקות
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מניחים כל אחד מהחבלים בצורת עיגול במרחק זה מזה, כך ששלושת העיגולים יוצרים צורת ר'.  •
)כל עיגול הינו מתחם(.   

מחלקים את המשתתפים לשלוש קבוצות.  •

היערכות

מפעל רדיו-אקטיבי

המשתתפים בקבוצה בה אי אפשר לדבר יסבירו למשתתפי הקבוצה שיכולה לדבר ולראות את החוקים, ואלו בתורם 
ינחו את משתתפי הקבוצה בה אי אפשר לראות.

תיאור הפתרון  

אם יש משתתף שמכיר את החידה כדאי לתת לו תפקיד של צופה או לצרף אותו לקבוצה שלא יכולה לדבר.  •

בדרך כלל לוקח זמן להבין את החוקים וצפות תגובות של תסכול וחוסר אונים.  •

הערות

הרגשת המשתתפים שלא יכלו לראות -האם חשו ביטחון?   •
הדינמיקה בתוך הקבוצות – האם הקשיבו זה לזה? איך התקבלו ההחלטות?    •

התמודדות עם תסכול ועם חוסר ידיעה בתרגיל ובחיים  •

נושאים ושאלות לדיון

משתתפי קבוצה אחת לא יכולים לדבר, משתתפי קבוצה שנייה יכולים לדבר ולראות ומשתתפי קבוצה שלישית 
יכולים לדבר, אבל לא לראות.

היחידים שיודעים את כל חוקי המשחק הם משתתפי הקבוצה שלא יכולה לדבר.  

אומרים לכל הקבוצות: "אתם עובדים במפעל רדיואקטיבי שנפגע וחלקכם נפצע בדרכים שונות. עליכם להגיע 
מהנקודה שלכם אל נקודת הסיום לפי חוקיות מסוימת שעליכם להבין. עליכם לעשות זאת בזמן מוגבל, משום 

שהמפעל עומד להתפוצץ"

בתוך המתחם של אלו שאינם יכולים לראות יש בריסטולים עם מספרים מאחד עד עשר. הדרך לעבור ממתחם 
למתחם היא באמצעות הנחת הבריסטולים בסדר מסוים )אפשר בסדר עולה, כפולות, זוגי-אי זוגי וכו'(. היחידים 

שיודעים זאת הם אלו שאינם יכולים לדבר.

הנחיות

1

2

3

4

שלושה חבלים, כיסויי עיניים כמספר 
  A4 המשתתפים, עשרה בריסטולים בגודל

מנוילנים וממוספרים מ-1 עד 10 

חשיבה והתבוננות על עבודת הצוות 
ועל התמודדות עם קשיים

60-30
דקות

15
5 בכל תחנה

מטרת ההתנסותמספר משתתפים

משך הפעילות ציוד נדרש
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כדור לסל

כדור
דלי

התבוננות וחשיבה על 
עבודת הצוות עד 30 

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

המשתתפים עומדים במעגל ובמרכז המעגל מניחים  את הדלי.  •

היערכות

עבודת צוות - אווירה תומכת ומאפשרת או אווירה תחרותית וביקורתית    •

גישה חיובית ונכונות להעז   •

משמעות היעדים והשאיפה למצוינות  •

נושאים ושאלות לדיון

המשימה - להעביר את הכדור בין כל המשתתפים במסירות בזמן הקצר ביותר. המשימה תושלם 

כשהמשתתף האחרון שאליו מסרו את הכדור יקלע את הכדור לדלי. 

הגבלה: לא ניתן למסור את הכדור למשתתף העומד בסמוך לזורק.

עורכים תחרות קליעה לדלי בין כל המשתתפים, כדי לבחור את המשתתף בעל הסיכוי הגבוה 

ביותר לקלוע את הכדור לדלי.

לפני תחילת המשימה מבקשים מהמשתתפים להעריך בכמה זמן ישלימו את התרגיל ורושמים 

על הלוח את התוצאה המשוערת.

לאחר סיום הסבב הראשון מודדים את זמן ביצוע המשימה ומבקשים מהמשתתפים לבצע את 

המשימה בזמן קצר יותר. לרשותם 2 דקות לתכנון הסבב השני.

הנחיות

1

2

3

30-20
דקות
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דף קשר

A4 דף
התבוננות וחשיבה 

על עבודת הצוות ועל 
ההתחשבות באחר

15-10
עד 30 דקות

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

אכפתיות ורגישות כלפי האחר   •

תקשורת מילולית ובלתי מילולית   •

נושאים לדיון 

אם הקבוצה מצליחה לאורך זמן לשמור על הדף שלם, ניתן להנחות אותם באופן שונה, כך שבכל פעם 

שהדף לא נוגע ברצפה - קורעים חלק ממנו.

הערה

המשימה - כל אחד מהמשתתפים יתפוס בתורו )למשמע שמו( את הדף, והדף יישאר שלם.  

כל המשתתפים עומדים במעגל. אחד המשתתפים עומד במרכז ומחזיק בידו את הדף. ברגע שהוא מכריז 

שם של אחד מהמשתתפים הוא משחרר את הדף מידו, והמשתתף ששמו הוכרז צריך לתפוס את הדף מבלי 

שייגע ברצפה. 

בכל פעם שאחד מחברי הקבוצה לא מצליח לתפוס את הדף בעודו באוויר, קורעים חתיכה מהנייר.

הנחיות
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המשחק האוטומטי

חשיבה והתבוננות על -
התמודדות עם שינויים עד 100

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

הרגלים וקיבעונות בחיינו- מתי הרגלים מסייעים לנו ומתי הם מפריעים לנו ?  •

האם זכורים לכם מקרים בהם נאלצתם להתמודד עם שינויים? כיצד פעלתם? האם במבט לאחור הייתם   •

פועלים אחרת?  

נושאים ושאלות לדיון

יש לנוע באופן חפשי ואינדיווידואלי בתוך שטח מתוחם ולפעול לפי ההוראות.

כשניתנת הוראה ללכת – הולכים. כשניתנת הוראה לעצור – עוצרים.

כשניתנת הוראה ללכת – עוצרים. כשניתנת הוראה לעצור – הולכים.

ממשיכים לפעול לפי שלב 2 ומוסיפים עוד שתי תנועות:
כשניתנת הוראה למחוא כף - מוחאים מחיאת כף אחת.

כשניתנת הוראה לומר שם - כל משתתף אומר את שמו בקול רם.

ממשיכים לפעול לפי שלב 2, ובנוסף:
כשניתנת הוראה למחוא כף – אומרים שם.

כשניתנת הוראה לומר שם – מוחאים כף.

ממשיכים לפעול לפי שלב 4 ומוסיפים שתי תנועות:
כשניתנת הוראה לקפוץ – קופצים קפיצה אחת.

כשניתנת הוראה לרקוד – רוקדים ריקוד קצר בסגנון חופשי.

ממשיכים לפעול לפי שלב 4, ובנוסף:
כשניתנת הוראה לקפוץ – רוקדים ריקוד קצר.כשניתנת הוראה לרקוד – קופצים.

הנחיות

1

2

3

4

5

6

15
דקות
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הקבוצה עומדת במעגל, ואחד המשתתפים עומד באמצע המעגל.

עורכים שיח קצר ובו שואלים את המשתתפים האם יש תחומים בחייהם שבהם הם רוצים ליצור 
שינוי ומה הם צריכים לעשות כדי שהשינוי יקרה. )תשובות אפשריות: להעז, ליצור קשרים, 

להתאמץ(  

מבקשים מהמשתתפים למצוא בעזרת קשר עין בלבד משתתף שעמו יחליפו מקומות במהירות. 
השינוי יכול להיות קטן )המשתתף שעומד בסמוך אליי( והשינוי יכול להיות גדול )המשתתף 

שעומד רחוק ממני(. 

למשתתף שנמצא במרכז המעגל אומרים שברגע שמתרחש שינוי במעגל, הוא צריך לתפוס את 
המקום שמתפנה, לפני שאחד ממחליפי המקום יגיע אליו.

המשתתף שלא הספיק להגיע למקומו החדש נשאר במרכז המעגל ומנסה לתפוס מקום אחר 
שמתפנה.

1

2

3

4

מעגל השינויים

עד 40

מספר משתתפים

חשיבה והתבוננות על יציאה 
מאזור הנוחות, מציאת 

שותפים לשינוי וניוד חברתי

מטרת ההתנסות משך הפעילות

-

ציוד נדרש

הקושי והיתרונות שבעריכת שינויים  •

אזורי נוחות בחיים - יתרונות ומחירים   •

גורמים שמסייעים בעריכת שינויים )עם מי החלפנו מקומות?(  •

תפקידים, מקומות וקבוצות חברתיות קבועות – היכולת להיפתח לאפשרויות נוספות  •

נושאים לדיון 

הנחיות

15
דקות
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קשר מסתובב

עד 40 

מספר משתתפים

חשיבה והתבוננות 
על יצירתיות, יוזמה 

והצבת יעדים

מטרת ההתנסות

חבל באורך 15 מטרים
 )עד 20 משתתפים(,

20 מטרים )עד 40 משתתפים(

ציוד נדרש

המשתתפים עומדים במעגל ומחזיקים חבל הקשור בקצותיו.  •

היערכות

המשתתפים ירוצו ב-360 מעלות ביחד עם החבל, וכך יהיה הסיבוב מהיר יותר באופן משמעותי  •

תיאור הפתרון

•  בדרך כלל המשתתפים ינסו לעמוד ולהניע את החבל במעגל עד שהקשר חוזר למקומו. 

המנחה יכול לקצוב זמן לביצוע המשימה שיהיה מתקדם בהרבה מתוצאת הקבוצה. 

הערה

יעדים, הבנת המשימה ותכנון כגורמים שמסייעים בהצלחת השינוי  •

הצטרפות ליוזמות לשינוי - מחירים ורווחים  •

נושאים לדיון

המשימה - הקשר צריך לבצע תנועה ב-360 מעלות במעגל בזמן המהיר ביותר, כשכל חברי הקבוצה 

נמצאים במגע עם החבל.

מבצעים מספר מדידות.

הנחיות

משך הפעילות

10
דקות
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הקבוצה מתחלקת לקבוצות של 4 או 5 משתתפים.  •

היערכות

משחק הדרקונים

-
חשיבה והתבוננות על 

תפקידים בקבוצה, 
סגנונות הובלה

עד 60 

מטרת ההתנסותמספר משתתפים

15
דקות

משך הפעילות ציוד נדרש

היכולת לשנות תפקידים בקבוצה   •
סגנונות הובלה שונים  •

האווירה בכל צוות  •

נושאים לדיון 

ניתן לקיים עיבוד ראשוני בכל צוות בתוך עצמו ואז לשמוע את כולם.  •

הערה

כל רביעייה עומדת במבנה של טור. כל טור מייצג דרקון: יש ראש )המוביל(, חוליות )השניים שבמרכז( וזנב 
)המאסף(. 

המשימה: כל דרקון צריך לנוע במרחב מוגבל בהתאם להוראות המנחה ולשמור תמיד על מבנה של טור.

הגבלות: המשתתפים צריכים להיות תמיד בטור. אסור להם להתנגש בדרקונים אחרים. אסור שיהיה מגע בין 
חברי הדרקון.

התנועה נעשית בשלבים, ובכל שלב המנחה מוסיף הוראה חדשה. 

כשהמנחה אומר "ללכת" - הולכים. כשהמנחה אומר לעצור – עוצרים.

כשהמנחה אומר "שינוי" – הראש של כל דרקון עובר אל מאחורי הזנב, והשני בטור מוביל את הדרקון 
באותו כיוון.

כשהמנחה אומר "סיבוב" – כל מרכיבי הדרקון מסתובבים ב-180 מעלות. הזנב הופך להיות המוביל 
והדרקון ממשיך להתקדם לכיוון ההפוך.

כשהמנחה אומר "חילוף" – הראש של כל דרקון עובר אל מאחורי הזנב, ובמקביל הזנב של הדרקון עובר 
אל לפני הראש ומוביל את הדרקון באותו כיוון.

הנחיות

1

2

3

4
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עד 60  15
דקות

הקובייה עוברת

מספר משתתפים

חשיבה והתבוננות 
על נושא המוטיבציה 

הפנימית והחיצונית

מטרת ההתנסות

קוביות משחק עם מספרים 
מ- 1-6 , כרטיסייה אחת 

למשתתף, עטים

ציוד נדרש

המשתתפים מתחלקים לקבוצות של 6 משתתפים. כל קבוצה יושבת במעגל או סביב שולחן קטן   •
ומקבלת קובייה ועט. כל משתתף מקבל כרטיסייה.

היערכות

היכולת לזהות סיטואציות משתנות והרגשות שעולים מהן. )האווירה בכל קבוצה(  •

היכולת להתאים את ההתנהגות והרגש לסיטואציה  •

מוטיבציה פנימית וחיצונית - מה מפעיל אותי? איך אני מרגיש כאשר אין תחרות חיצונית?   •

נושאים לדיון

בתחילת המשחק המשתתפים מרגישים שיש בידיהם שליטה על היכולת לנצח, אך עם התקדמות   •
המשחק מגיעה ההבנה שאין להם כל שליטה מעשית.

ניתן לחלק עטים נוספים ולבקש מכל משתתף לכתוב בצד השני של הכרטיסייה את הרגשות שעלו בו   •
לאורך המשחק.

הערה

המנחה מגדיר את המשימה כתחרות בכל שישייה, מי יהיה המשתתף הראשון שיכתוב את הספרה 100.

המשתתפים בשישייה יטילו את הקובייה בסדר קבוע. משתתף שמטיל את הספרה 1, מקבל את העט 
ומתחיל לכתוב על הכרטיסייה את המספרים בסדר עולה, עד שמשתתף אחר מטיל את הספרה 1. אם 

יטיל שוב את הספרה 1 הוא יקבל את העט וימשיך מהספרה האחרונה הכתובה.

במידה ומשתתף מטיל את הספרה 2, כל המשתתפים נדרשים להעביר את הכרטיסייה שלהם 
למשתתף שמשמאלם. המשתתף שכותב באותה עת ימשיך לכתוב בכרטיסייה החדשה שקיבל 

מהספרה האחרונה שכתובה בה. 

המשחק מסתיים כשבכל שישייה יש משתתף שכותב ראשון את הספרה 100.

הנחיות

משך הפעילות
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מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות. כל קבוצה מקבלת צינורות חתוכים כמספר המשתתפים.  •

בנקודת ההזנקה של כל קבוצה מניחים דלי ובתוכו 5 גולות. בסוף המסלול מניחים דלי ריק.  •

היערכות

חשוב לוודא שהמסלול ארוך מספיק, כדי שהקבוצה לא תוכל לעשות את כולו בבת אחת. )במהלך   •
המסלול המשתתפים יצטרכו להחליף מקום ולהגיע מסוף הטור להתחלה.(

בד"כ למרות שלא אמרנו שמדובר בתחרות , המשתתפים יהפכו את המשימה לתחרות בין הקבוצות.  •

הערות

אתגר הצינור

20

מספר משתתפים

חשיבה והתבוננות על עבודת 
הצוות, על נושא היצירתיות 

ועל נושא התכנון

מטרת ההתנסות

 30-15
דקות

משך הפעילות

צינורות חתוכים לאורך
)כמספר המשתתפים(

4 דליים קטנים, 10 גולות

ציוד נדרש

תחרות בין הקבוצות - האם הייתה חלק מההנחיות? למה נוצרה?  •

עבודת צוות   •

עמידה בכללים   •

שיטת העבודה- תכנון, עמידה בלחצים, תיאום  •

נושאים לדיון 

המשימה - המשתתפים צריכים להוביל את הגולות לצד הנגדי של המסלול תוך שימוש בצינורות. 

הגבלות – אסור לזוז עם גולה בתוך הצינור ואסור לגולה לגעת ברצפה. אם אחד מהשניים קורה – 
מתחילים מההתחלה.

הנחיות
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20  30-20
דקות

מספר משתתפים

חשיבה והתבוננות 
על עבודת הצוות ועל 

נושא האמון

מטרת ההתנסות

פקעת חוט שמשון, כיסויי עיניים 
לחצי מהמשתתפים , פרס כלשהו 

)יכול להיות שוקולד או כל דבר אחר(

ציוד נדרש

מותחים את החוטים בין ארבעה עצים, כך שנוצר מסלול מכשולים. מניחים את הפרס באמצע המסלול   •

שנוצר.

מחלקים את הקבוצה לזוגות. כל זוג מקבל כיסויי עיניים אחד.  •

היערכות

אפשר לחלק את המשתתפים לשתי קבוצות ולקיים תחרות בניהן.   •

)במקרה כזה עושים שני מסלולים. כל קבוצה צריכה שכל אחד ממשתתפיה יעבור במסלול(   

הערה

עבודת צוות    •

אמון – באיזו מידה במשחק ובחיים קל/קשה לי לתת אמון? איזו תחושה קבלתי מבן הזוג שלי?   •

נושאים ושאלות לדיון

המשימה- להגיע לפרס שבאמצע בלי לגעת בחוט.

הגבלות- למסלול אפשר להיכנס רק עם כיסוי עיניים. בן או בת הזוג בלי הכיסוי יכולים לכוון רק בעזרת 

מילים ומבלי לגעת בחוט.

הנחיות

משך הפעילות

מסלול מכשולים
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מפזרים את הכרטיסים הפוכים בשטח תחום. מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות  •

היערכות

30 כרטיסים המרכיבים 15 
זוגות של תמונות זהות,

חבל תיחום בהיקף 4x4 מטרים

חשיבה והתבוננות 
על עבודת הצוות ועל 

נושא התחרות
20-10

מטרת ההתנסותמספר משתתפים

כ-20
דקות

משך הפעילות ציוד נדרש

השפעת התחרות על עבודת הקבוצות. האם המשתתפים בקבוצה אחת הסתירו מידע מחברי הקבוצה   •
השנייה? 

אילו שינויים קרו בין הסבבים? האם חברי הקבוצה חשבו על כללים  ונורמות ?  •
•  משמעות התחרות ביום-יום – מקדמת או מעכבת?

נושאים ושאלות לדיון  

בין סבב לסבב יש לתת למשתתפים זמן קצר לצורך הפקת לקחים ולהתארגנות.  •

הערה

המשימה- למצוא  כמה שיותר זוגות כרטיסים זהים במהלך ההתנסות .

בכל 10 שניות המנחה אומר את המילה "החלפה" והתור עובר לקבוצה השנייה.

נערכים 3 סבבים.

מנצחת הקבוצה שמצאה את מספר זוגות הכרטיסים הגדול יותר.

הנחיות

משחק הזיכרון
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ג'אגלינג קבוצתי

5-10
כדורים 

התבוננות וחשיבה על 
התמודדות עם ריבוי 

משימות
עד 40

מטרת ההתנסותמספר משתתפים משך הפעילות ציוד נדרש

המשתתפים עומדים במעגל  •

היערכות

הגורמים להצלחה- הבנת המשימה, שמירה על קור רוח, אחריות המוסר והמקבל   •

תקשורת מילולית ובלתי מילולית  •

עמידה בעומסים פיסיים ורגשים בחיים– מחירים, יתרונות ודרכים נכונות להתנהל איתם  •

נושאים ושאלות לדיון

המנחה מחזיק כדור אחד. על הכדור לעבור בין כל המשתתפים במעגל כאשר כל משתתף מעביר אותו 

למשתתף שעומד מימינו במעגל .ניתן להוסיף גם ברכה קצרה ביחד עם העברת הכדור.

כאשר חוזר הכדור אל המנחה, הוא מבקש מהמשתתפים לזכור למי העבירו את הכדור וממי קיבלו.

המשתתפים צריכים להחליף מקומות במעגל ולא לעמוד ליד המשתתפים שלידם עמדו בשלב הקודם. 

צריך למסור את הכדור במעגל בסדר בו הוא עבר בשלב הקודם .

תוך כדי התרגיל המנחה מוסיף כדורים בכדי ליצור עומס ולחץ.

הנחיות

1

2

30-15
דקות
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מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות. שתי הקבוצות עומדות מאחורי קו ההתחלה. במרחק 20 מטר   •
מקו ההתחלה, מונחים 9 חישוקים בשלוש שורות )שלושה בשורה( .

לכל קבוצה ניתנים 3 בקבוקים בצבע זהה.  •

היערכות

איקס עיגול

מספר משתתפים

חשיבה והתבוננות על דרך 
התמודדות עם שינויים ועל 
קבלת החלטות בתנאי לחץ

מטרת ההתנסות משך הפעילות

9 חישוקים צבעוניים
)3 מכל צבע(,

6 בקבוקים )3 מכל צבע(

ציוד נדרש

הקבוצה יכולה לבחור להציב סדרן ליד החישוקים   •

קיימת אפשרות שהמשחק לא יוכרע.  •

הערה

תכנון ושינוי התכנית בהתאם לשינויים    •

עבודת צוות  •

נושאים לדיון 

1

2

המשימה- כל קבוצה צריכה ליצור רצף של 3 בקבוקים בשורה, בטור או באלכסון.

המנחה מזניק את שתי הקבוצות יחד וכל משתתף בתורו רץ עם הבקבוק של קבוצתו ומניח אותו 
באחד החישוקים , חוזר במהירות לנקודת ההתחלה וכשהגיע, המשתתף הבא יוצא עם בקבוק. 

מותר לבצע פעולה אחת מבין הבאות:

לרוץ עם בקבוק ולהניח אותו בחישוק )שלב 1(.  •

לרוץ בלי בקבוק ולהזיז בקבוק מחישוק לחישוק – של הקבוצה שלי או של הקבוצה השנייה.  •

לרוץ עם בקבוק, אולם להחליט להזיז בקבוק מחישוק אחד לשני ולחזור עם הבקבוק אתו יצאתי.   •

הגבלה- אסור להוציא בקבוק מחוץ למגרש.

הנחיות

20-10 כ-20
דקות
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נחש עיוור

כיסויי עיניים לכל חברי 
הקבוצה, כדור לכל קבוצה

)כ-5 משתתפים בקבוצה(, דלי 

התבוננות וחשיבה על 
עבודת הצוות ועל משמעות 
התקשורת הבלתי מילולית

20-10

מטרת ההתנסותמספר משתתפים ציוד נדרש

מחלקים את המשתתפים לקבוצות בנות 5 משתתפים.   •

המשתתפים עומדים בטור, וכל אחד מניח את ידיו על כתפיו של זה שלפניו.  •

היערכות

מומלץ לערוך סבבים כדי שכל משתתף יתנסה בכל התפקידים. בכל סבב המנחה מזיז את הכדור למקום   •

מעט שונה.

הערות

מה ִאפשר לקבוצה להצליח במשימה?  •

עם כמה "מילים" יצאה הקבוצה לדרך וכמה מילים נוצרו תוך כדי המשימה?   •

מה היה התפקיד של כל אחד מחברי הקבוצה?  •

נושאים ושאלות לדיון

המשימה- בכל תור על כל קבוצה להניח בתוך הדלי את הכדור.  

הגבלות- כל המשתתפים, למעט האחרון, מכסים את עיניהם. אסור לחברי הקבוצה לדבר.

תפקידו של המשתתף הראשון בטור– להרים את הכדור ולהניח אותו בדלי. תפקידו של המשתתף 

האחרון לכוון את הראשון אל הכדור. לאחר שהמשתתף הראשון הניח את הכדור בדלי , מתחיל סבב 

חדש בו המשתתף האחרון הופך להיות ראשון ומכסה את עיניו, וכל אחד עובר מקום אחד לאחור. 

מוקצבות למשתתפים כחמש דקות לפני תחילת המשימה כדי לתכנן לעצמם שפה ללא מילים .

הנחיות

1

2

3

4

משך הפעילות

20
דקות
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אתגר קוביות סוכר

עד 25

מספר משתתפים

התבוננות וחשיבה על 
משמעות היעדים, יצירתיות 

והתמודדות עם קשיים

מטרת ההתנסות

 75-45
דקות

משך הפעילות

חבילת קוביות סוכר 
סטנדרטית, כיסויי עיניים, 

לוח לכתיבת תוצאות

ציוד נדרש

הצבת יעדים ומשמעותם עבורנו – מודעות עצמית ליכולות, אמונה בעצמי, יעד גבוה / נמוך  •

הבנת המשימה ותכנונה   •

תמיכת בן הזוג, התמודדות עם קשיים    •

יצירתיות - היצמדות למּוָּכר, בחינה יצירתית של החוקים, למידה מאחרים ושיפור  •

נושאים לדיון 

המשימה- כל זוג צריך לבנות מגדל מקוביות סוכר תוך 6 דקות.

הבנייה תיערך בזוגות: אחד מבני הזוג בונה את המגדל בעיניים מכוסות, וחברו מדריך אותו מבלי לגעת 
בו או בקוביות.

המנצח הוא הזוג שיבנה את המגדל הגבוה ביותר. גובה המגדל נמדד עפ"י מספר הקוביות ולא לפי 
גובהו.  

בכל קומה במגדל קובייה אחת בלבד. 

ההתנסות מסתיימת כאשר תם הזמן או כשהסיר הבונה את כיסוי העיניים.

לפני תחילת העבודה, המשתתפים מתחלקים לזוגות וצריכים להחליט ביניהם  מי הבונה ומי המדריך, וכן   •
להחליט על יעד משוער למגדל )"נצליח לבנות לגובה של x קוביות"(. אם מספר המשתתפים אינו זוגי יש 
לאפשר קבוצה אחת של שלשה -בונה אחד ושני מדריכים. המנחה עורך סבב ובו כל זוג מצהיר מה הגובה 

)כמות הקוביות( שלדעתו יצליח לבנות והמנחה כותב זאת בטבלה כזו:

תוצאהיעד זוגי שם

על המנחה להדגיש שהוא מחלק קוביות לפי המספר שכל זוג מבקש, אך זוג שיסיים את הכמות שביקש   •
וירצה עוד קוביות, יוכל לבקש תוספת קוביות תוך כדי הההתנסות.

בתום ההתנסות מבצעים איסוף ורישום של התוצאות )עמודה שמאלית( של כל זוג.  •

1

2

3

4

הנחיות
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30
דקות

חידת הזברה

סט של 15 רמזים של 
חידת הזברה לכל קבוצה

התבוננות וחשיבה על 
דרך ניהול הדיון בקבוצה  כ- 15

מטרת ההתנסותמספר משתתפים ציוד נדרש

מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות. א. 
מחלקים רמזים לכל המשתתפים. ב. 

מי מגדל את הזברה? רושמים על הלוח:  ג. 
מי שותה מים?   

רמז נוסף: לצערנו הרב, אתמול מתה החיה של שותי המים.

היערכות

עבודת הצוות- האווירה, אופן ההתנהלות, מידת ההקשבה להצעות שונות    •

מנהיגות- הובלת הקבוצה   •

שיטת העבודה- ניהול זמן ,תכנון ובקרה  •

נושאים לדיון

המשימה- כל קבוצה צריכה לענות על השאלות שכתובות על הלוח, בעזרת הרמזים שקיבלה, תוך 9 דקות.

הנחיות

1

2

אפשר לערוך את ההתנסות בקבוצה אחת ולהקציב 9 דקות למשימה.

אפשר לבחור מנהל לניהול הדיון בכל קבוצה. 

הערה

משך הפעילות
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האנגלי שותה תה וגר ליד הנורווגי.  •

האיש הקורא קומיקס גר ליד הבית שבו מגדלים שועל.  •

האמריקאי גר בבית האדום.  •

הרוסי מגדל כלב.  •

הנורווגי גר ליד הבית הכחול.  •

האיש הקורא עיתונים מגדל קיפוד.  •

בעל הטלוויזיה גר ליד הבית שבו מגדלים חתול.  •

לנורווגי מקלט טלוויזיה והוא גר בבית הראשון משמאל.  •

דייר הבית הצהוב צופה בטלוויזיה.  •

שכנו של האמריקאי קורא ספרים ושותה מיץ.  •

הבית הירוק עומד מימין לבית הלבן.  •

היפני מאזין לרדיו.  •

בבית הירוק שותים קפה ומאזינים לרדיו.  •

לבית האדום האמצעי מביאים מדי בוקר, עיתונים וחלב.  •

בתים צבעוניים עומדים בשורה, ובכל אחד מהם גר בן לאום אחר.  •

פתרון חידת הזברה

הרמזים לחידת הזברה

נורווגיאנגליאמריקאירוסייפני

צהובכחולאדוםלבןירוק

מקלט טלוויזיהקומיקסעיתוניםספריםרדיו

מיםתהחלבמיץקפה

שועלחתולקיפודכלבזברה
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הישרדות בג'ונגל

סיפור הג'ונגל 
דף עם רשימת 

הפריטים לכל משתתף
30

מספר משתתפים

התבוננות וחשיבה על דרכים 
ליצירת השפעה ועל דרך 
קבלת החלטות בקבוצה

מטרת ההתנסות ציוד נדרש

עבודת צוות- דרך קבלת ההחלטות   •

התנהלות הדיון- מידת ההקשבה אחד לשני, תרומת המשתתף בעל הידע    •

מנהיגות/הובלה- דרכים ליצירת השפעה, יכולת שכנוע, תפקיד מנהל הקבוצה  •

נושאים ושאלות לדיון

מחלקים את השאלון לכל המשתתפים ומקריאים את הסיפור. לאחר הקריאה מבקשים מהמשתתפים 

לבחור מתוך רשימת 15 הפריטים את 7 הפריטים שהכי חשובים להישרדות בג'ונגל.

בחירה ודירוג אישי – כל משתתף בוחר את 7 הפריטים ומסדרם לפי סדר החשיבות להישרדות בעיניו. 

)5 ד'(

דיון בקבוצות - מחלקים את המשתתפים לקבוצות של 5 משתתפים . בקבוצה אחת ממנים מנהל 

לדיון ובשתי הקבוצות האחרות לא ממנים מנהל. על משתתפי כל קבוצה להגיע להסכמה על דירוג 7 

הפריטים החשובים ביותר להישרדות. )10 ד'(

בוחרים צופה לכל קבוצה ונותנים לו/ה דף הנחיות לצופה.

לאחר 10 דקות בודקים שכל הקבוצות סיימו. אם יש קבוצה שלא סיימה מציינים זאת ונותנים עוד כמה 

דקות לסיום. 

לאחר החזרה למליאה, כל קבוצה משתפת ברשימת שבעת הפריטים שלה )רושמים על הלוח(. לאחר 

מכן מקריאים את 7 הפריטים החשובים ביותר להישרדות לפי מומחה שבדק את הנושא )רושמים על 

הלוח(.

דרוג המומחה לפי סדר חשיבות הפריטים: סכין מצ'טה, מצית סיגריות, חבילת נרות, שמיכת מילוט, 

משחה נגש יתושים וחרקים, ערכת עזרה ראשונה, 7 שקיות אשפה גדולות, חבילת וופלים, תרמוס 2 

ליטר ריק, ערכת התגוננות נגד הכשת נחשים, 3 מקלות גולף, אקדח, רדיו, ליטר רום, מצפן.

בודקים את ההבדלים בין הרשימות של הקבוצות לרשימה של המומחה.

מבקשים מהצופים שיתארו כיצד התנהל הדיון בכל קבוצה.

הנחיות

1

2

3

4

5

6

7

8

משך הפעילות

45-30
דקות
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דרכו צפונה מהאיים הקריביים  דו-מנועי שעושה  נמצאים על מטוס קל  בנובמבר. אתם  ב-2  4 אחה"צ  השעה 

הפנמי  העצמאות  יום  בחגיגות  להשתתף  מתכננים  ואתם  ימים  שבועיים  בן  טיול  של  סופו  זהו  סיטי.  לפנמה 

למחרת.

המראתם לפני דקות מספר לטיסה בת 60-45 דקות. תוך כדי הצצה מחלון המטוס אתם שמים לב לעננות כבדה 

שנוצרת מעל להרים וליערות העד שמתחתיכם.

אתם נזכרים שלפני הטיסה האזנתם לתחזית מזג האוויר שבישרה על מערכת טרופית שנעה מדרום לצפון. שדר 

הרדיו הזהיר מפני עננות כבדה וגשמים שיימשכו בין יומיים לחודש. כאשר אתם חשים בגשם הדופק על חלונות 

המטוס מתעוררת בכם תחושה לא נוחה.

30 דקות לאחר מכן המטוס מתחיל לאבד גובה, עד שהוא נוגע לא נוגע במעבה הג'ונגל. 

נחלים ונהרות מבצבצים מדי פעם מבעד למעטה הירוק. המטוס מתנדנד מצד לצד. 

25 ק"מ בלבד מפנמה אין  הטייס אינו מצליח ליצור קשר רדיו ומחליט לשוב על עקבותיו. אף שאתם רחוקים 

האוקיינוס  לכיוון  ק"מ   100 ולשוב  כיוון  לשנות  עליכם  זאת  במקום  לחוף.  ולהגיע  ההרים  את  לחצות  אפשרות 

השקט.

במהלך הסיבוב, המטוס מתרסק על המורדות הירוקים. זנב המטוס נפגע קשות, ענפים בקעו את גוף המטוס, 

פצעו למוות את הטייס והרסו את תכולת תא הטייס. לאחר עוד שתי נפילות פתאומיות, המטוס מתכסה בענפים 

גדולים.

למרות ההלם, לא נפגעתם פיזית. לפתע אתם מריחים ריח של בנזין. בזריזות אתם נמלטים מהמטוס. הלחות 

הגבוהה שמסביב מרטיבה את הבגדים הקלים שעליכם. תוך כדי הקשבה לקולות הג'ונגל אתם חשים באיום 

הג'ונגל המחשיך הסוגר עליכם.

אתם מנסים למצוא מחסה לפני רדת החשיכה ומוצאים מתחת להריסות המטוס 15 פריטים מפוזרים.

ההמשימה שלפניכם היא לבחור את 7 הפריטים החשובים ביותר להשרדות ביערות העד של פנמה ולדרגם לפי 

סדר החשיבות.

Stanford Uni, U.S.A :המקור נלקח מ

תרגיל הישרדות בג'ונגל הטרופי
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רשימת פריטים
סדר עדיפות בין הפריטים 

שנבחרו- דרוג אישי
סדר עדיפות בין הפריטים 

שנבחרו- דרוג קבוצתי

ערכת עזרה ראשונה

רדיו טרנזיסטור

מצית סיגריות

3 מקלות גולף

7 שקיות אשפה גדולות

מצפן

חב' נרות

אקדח 38 קליבר

משחה כנגד יתושים וחרקים

סכין מצ'טה

ערכת התגוננות נגד הכשות 
נחשים

1 ליטר רום

חב' ופלים

שמיכת מילוט

תרמוס 2 ליטר )ריק(




