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   ושלבים לפי תחומים, גיל, תוכן   O.D.Tפעילות   כימער 52

  

 

  

 בשלושה התלמיד את המקיפה ייחודית הוליסטית תכנית הינה – חינוכית להעצמה עזריאלי מכון

  את המחזקת  חברתית העצמה שילוב כדי תוך, הלימודים הפערים את מצמצת. שנים ובשלוש מעגלים

 המקנה בסדנה  שותפים  כשההורים בקהילה בהתנדבות והשתתפותו  ביכולתו אמונה, התלמיד אישיות

 שותפים ולהיות, המשפחתית היחסים מערכת את לשפר ודרכים ילדיהם עם לעבודה לימוד שיטות

  .ילדיהם של בהישגים

 . O.D.T פעילות דרך הנוער בני מול העבודה תהליכי את :  מכון עזריאלי מוביל בתחום החברתי

 התלמיד של תהחברתי האיטרקציה והגברת העצמתו, התלמיד אל להגיע שהדרך זיהה המכון

  . O.D.T  -דרך פעילות ה מתרחשת היא כאשר הופכת להיות משמעותית  בסביבתו ובקהילה 

  התמונות בחוברת הם מפעילות בני הנוער בתכנית.

  

 

  

   2013עזריאלי  יוצאת לאור בסיועם של הצוות החברתי במכון  O.D.Tחוברת מערכי פעילות 

  לי של התכנית. מאיר אביטן, מנהל הכל –  וכותב יועץ, יוזם

  , רכזת התחום החברתי בדרום פריאל תובל כותבים ומפיקים: 

  מדריכים חברתיים בכירים בתכנית. - איה ריאן, קסם דאי, שרון לבורקין

  

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

 הפעילות  מערכי           טבלת 
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/  אישי  עמוד  שם המשחק  

 קבוצתי

  קהילתי

שכבת 

  גיל

שלב   ן ערכיתוכ

בהתקדמות 

  הקבוצה

  ציוד נדרש

בריסטולים+   שלב ראשוני  השתתפות, הקשבה  ח-ז  אישי  19  משחק זכרון  .1

  טושים

הקשבה, תקשורת,   ח-ז  אישי  21  חבל הכרות  .2

היכרות, שיתוף 

  פעולה

חבל+ כיסויי   שלב ראשוני

  עיניים

דבורים   .3

  מתבייתות

אישי/קבו  23

  צתי

שיתוף פעולה,   ח-ז

  בקבוצה תקשורת

חבל+ כיסויי   שלב ראשוני

עיניים+כדוריפ 

קטנים+חבלים 

דקים+קונוס+ 

בסיס לקונוס+ 

  כדור

אישי/קבו  25  הנייר מעופף  .4

  צתי

גיבוש קבוצה   ח-ז

  ושבירת קרח

+ 4Aדפי   שלב ראשוני

מטאטא+כדור+רצ

ועת בד+ דפים 

צבעוניים+ כלי 

  כתיבה+ קופסא

מרבד   .5

  הקסמים

אישי/קבו  27

  צתי

ף פעולה, שיתו  ח-ז

מנהיגות, קבלת 

החלטות, תקשורת 

  בינאישית

  שטיח / אל בד  שלב ראשוני

אישי/קבו  29  פונדו ציפיות  .6

  צתי

השתתפות, פתיחות   ח-ז

מול קבוצה, תיאום 

  ציפיות

גזייה+ סיר קטן+   שלב ראשוני

חבילת מרשמלו+ 

מלפפונים 

חמוצים+ 

שיפודים+ חלב+ 

שוקולד+ פתקים+ 

  עטים

אישי/קבו  31  תיל חשמלי  .7

  צתי

אמון, שיתוף פעולה,   ח-ז

חשיבה יצירתית, 

  עבודת צוות 

חבל+ פעמונים+   שלב ראשוני

  דף ועט

אישי/קבו  33  מדרכים  .8

  צתי

שיתוף פעולה,   ח-ז

תלות הדדית, מצבי 

win win  

לבני עץ בצורת   שלב ראשוני

קוביות+ נהר 

  תנינים
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/  אישי  עמוד  שם המשחק  

 קבוצתי

  קהילתי

שכבת 

  גיל

שלב   וכן ערכית

בהתקדמות 

  הקבוצה

  ציוד נדרש

דמקה   .9

  אנושית

אישי/קבו  35

  צתי

חשיבה מחוץ   ח-ז

לקופסה, ביטוי 

  עצמי בקבוצה

כתרים למלכים+ לוח   שלב ראשוני

דמקה ענק+ לוח 

  הוראות מפורט

10

.  

מנהיגות ויוזמה,   ח-ז  קבוצתי  37  מבוכים

שיתוף פעולה, 

  חשיבות עבודת צוות

  ם+ חבל+ כדורמבוכי  שלב ראשוני

11

.  

תקשורת הקבוצה,   ח-ז  קבוצתי  39  מגדל הנוי

שיתוף פעולה, 

אסטרטגיה, חשיבה 

  יצירתית

חישוקים  5קונוסים+  3  שלב ראשוני

  בגדלים שונים

12

.  

פיצוץ של 

  בלונים 

/ אישי  41

 קבוצתי

  שיפודים+  בלונים ראשוני שלב פעולה שיתוף ח-ז

תקשורת,  הקשבה,  ח-ז  קבוצתי  43  שדה מלחמה  13

  שיתוף פעולה

בזנטים קטנים+חבלים   שלב ראשוני

  דקים

14

.  

אמון, עבודת צוות,   ח-ז  קבוצתי  45  טופס טיולים

  שיתוף פעולה

  דפים+כלי כתיבה  שלב ראשוני

15

.  

מתחם 

  המספרים

פיתוח מנהיגות,   ח-ז  קבוצתי  47

תלות הדדית, 

אחריות קבוצתית, 

  עבודת צוות

 1-30לוחות ממוספרים   שלב ראשוני

  + חבל

16

.  

שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  49  דגלים

חשיבה אסטרטגית, 

יצירת גאווה 

  קבוצתית

אל בד+ מספריים+   שלב ראשוני

חבל לתיחום+ גואש+ 

מכחולים+ מקלות 

  מטאטא

17

.  

שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  51  ג'נגה קוביות

חשיבה יצירתית, 

  עבודת צוות

צבעי גואש+ לבני עץ   שלב ראשוני

  ותמלבני

18

.  

חשיבה מחוץ   ח-ז  קבוצתי  53  אזיקים

לקופסה, שיתוף 

  פעולה

  חבלים  שלב ראשוני
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שם   

  המשחק

עמו

  ד

/  אישי

 קבוצתי

  קהילתי

שכבת 

  גיל

שלב   תוכן ערכי

בהתקדמות 

  הקבוצה

  ציוד נדרש

יצירתיות, כושר     אישי  55  הששת שלו  .19

שכנוע, תקשורת 

  בינאישית

דפים צבעוניים+כלי   שלב מתקדם

  בה+ קופסאכתי

מונופול   .20

  עירוני

היכרות עם   ח-ז  אישי  57

הסביבה שלך, 

אסטרטגיה, 

  חשיבה יצירתית

חיילים כמספר   שלב מתקדם

המשתתפים+ לוח 

משחק+ כסף דמה+ 

  קוביות ענק

תקשורת   .21

  ע"י כדורים

אישי/קבו  59

  צתי

אמון, שיתוף   ח-ז

פעולה, 

יצירתיות, 

  תקשורת, הנחייה

ים הרבה כדור  שלב מתקדם

קטנים+ דליים+ כיסוי 

  עיניים

גאג'לינג   .22

  קבוצתי

אישי   61
  /קבוצתי

  כדורים + חבל  שלב ראשוי  היכרות  ח-ז

אישי/קבו  63  מנהיגות  .23

  צתי

מנהיגות,   ח-ז

הקשבה, שיתוף 

  פעולה, תקשורת

כיסויי עיניים+ מסלול   שלב מתקדם

  מכשולים

תקשורת   .24

  בציור/לגו

אישי/קבו  65

  צתי

, תקשורת  ח-ז

הנחייה, הקשבה 

  בין בני זוג

לגו/ דפים   שלב מתקדם

  לבנים+עטים

שיח   .25

  אילמים

אישי/קבו  67

  צתי

אמון הדדי,   ח-ז

  אחריות קבוצתית

  חבל ארוך  שלב מתקדם

זהירות   .26

  שביר

אישי/קבו  69

  צתי

אחריות   ח-ז

קבוצתית, עבודת 

צוות, שיתוף 

פעולה, חשיבה 

  יצירתית

 ביצים קשות+ דבק,  שלב מתקדם

סלוטפ+ חומרי יצירה 

  לבניית המתקן

אישי/קבו  71  לחץ חברתי  .27

  צתי

התמודדות עם   ח-ז

לחץ, קבלת 

  החלטות

כרטיסיות עם   שלב מתקדם

  סיטואציות

כדורל   .28

  סיאמי

אישי/קבו  73

  צתי

לקיחת אחריות,   ח-ז

פיתוח מנהיגות, 

  תקשורת

  חבלים קצרים+ כדור  שלב מתקדם
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/  אישי  ע'  שם המשחק  

 קבוצתי

  קהילתי

שכבת 

  גיל

שלב   תוכן ערכי

בהתקדמות 

  הקבוצה

  ציוד נדרש

אישי/קב  75  הכדור המרחף  .29
  וצתי

סבלות, סובלות,   
אמון, תקשורת, 

  הקשבה

 2קווסים+  2  שלב מתקדם
בסיסים+ חבלים+ 
  כדור+חבלים דקים

30.  

  

כדור עף 

  בלונים

אישי/קב  77

  וצתי

אמון, תקשורת,   ח-ז

שיתוף פעולה, 

  מנהיגות

בלון+רשת כדור   שלב מתקדם

  עף+כיסוי עיניים

אישי/קב  79  עיוור בכיכר  .31

  וצתי

בטיחות פיזית   ח-ז

ורגשית, תלות 

הדדית, שיתוף 

  פעולה

חבל ארוך+ כיסוי   שלב מתקדם

  עיניים

אמון, שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  61  הליכה באוויר  .32

  אחריות קבוצתית

סנאדות באורך  5-6  שלב מתקדם

  מטר

תחרותיות או   .33

  שיתוף פעולה

שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  63

אסטרטגיה, תכנון, 

  גיבוש, מנהיגות

דגלים בצבע כחול   שלב מתקדם

אדום וצהוב+ כסף+ 

לוח תוצאות עם 

  האופציות האפשריות

אמון, שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  65  הזירה  .34

  עזרה הדדית

  חבלי סיזר  שלב מתקדם

מונופול   .35

  ערכים

קבלת האחר,   ח-ז  בוצתיק  67

סובלנות וסבלנות, 

  מעורבות חברתית

לוח מונפול   שלב מתקדם

ערכים+כסף+כרטיסיו

ת משימות,הפתעות 

ודילמות+שחקנים+קוב

יות+פוליגל לרשימת 

  הערכים שנקנו בקבוצה

אמון, אחריות   ח-ז  קבוצתי  69  הנשיא  .36

קבוצתית, 

אסטרטגיה, חשיבה 

יצירתית, שיתוף 

  פעולה

מזרקים גדולים+צבעי   שלב מתקדם

גואש+ סינר+ נילון+ 

  חבל

יוזמה, תכנון,   ח-ז  קבוצתי  71  שבלול  .37

אסטרטגיה, שיתוף 

  פעולה, מנהיגות

סנדה+ מוט גבוה+   שלב מתקדם

חבלים לקשירה+ חבל 

  ארוך
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/  אישי    שם המשחק  

 קבוצתי

  קהילתי

שכ

בת 

  גיל

שלב   תוכן ערכי

בהתקדמו

  ת הקבוצה

  ציוד נדרש

38
.  

ר הסיפו
   המאולתר

שלב   שיתוף פעולה  ח  קבוצתי  93
  מתקדם

כרטיסיות + 
  בריסטולים + טושים

39
.  

אתגר קבוצתי, אחריות,     קבוצתי  95  פאזל חלקים 
  שיתוף פעולה

שלב 
  מתקדם

פאזל+ כרטיסיות עם 
צורות גאומטריות 

  שוות

40
.  

גיבוש, שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  97  מזחלת כדורים
אסטרטגיה קבוצתית, 

  רבות דיוןת

שלב 
  מתקדם

בד שחור למשטח+ 
ברגים+ אומים+ חבל 

ארוך+ חבל קצר+ 
  גלגלת+ כדורים קטים

41
.  

הקשבה, תקשורת, עבודת   ח-ז  קבוצתי  99  שאב מהבאר
  צוות, שקיפות

שלב 
  מתקדם

חצי חבית גדולה+ דלי 
 4מים+ קרס מחובר ל

גלגלות+  4חבלים+ 
  חישוק קטן+גדול

42
.  

אמון, מהיגות, לקיחת     תיקבוצ  101  חישוק הליום
  אחריות

שלב 
  מתקדם

  מספר חישוקים

43
.  

שיתוף פעולה, הקשבה,   ח-ז  קבוצתי  103  יחד זה כח
  אמון הדדי

שלב 
  מתקדם

  חבל ארוך+ דשא

44
.  

אמון, שיתוף פעולה,   ח-ז  קבוצתי  105  גולה בגליל
  חשיבות עבודת צוות

שלב 
  מתקדם

 P.V.Cציורות  20

באורכים שוים ובקוטר 
גולות גדולות+  2ווה+ ש
  קערות 2

45
.  

שיתוף פעולה, אחריות,   ח-ז  קבוצתי  107  דורגל
  תקשורת, מהיגות

שלב 
  מתקדם

  חבלים 8דורגל+ 

46
.  

אמון+מהיגות+ לקיחת   ח-ז  קבוצתי  109  הטק
  אחריות

שלב 
  מתקדם

+ כיסויי 10חבל לכל 
  עייים+ לוח יקוד

47
.  

ולה, הקשבה, שיתוף פע  ח-ז  קבוצתי  111  מזיגת צבעים
תיאום וקבלת החלטות, 

  תכון, ביצוע

שלב 
  מתקדם

 3צבעי גואש+ 
כוסות+  2בקבוקים+ 

חבלים+ יריעת  3-4
  יילון למיעת לכלוך

48
.  

אמון, מהיגות, שיתוף   ח-ז  קבוצתי  113  מסדרון לייזר
  פעולה, הקשבה ותקשורת 

שלב 
  מתקדם

חבלים ארוכים+ כיסוי 
  עייים+דפים
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/  שיאי    שם המשחק  

 קבוצתי

  קהילתי

שכב

ת 

  גיל

שלב   תוכן ערכי

בהתקדמות 

  הקבוצה

  ציוד נדרש

שדה מוקשים   .49
  עגול

אמון, עבודת   ח-ז  קבוצתי  115
צוות, שיתוף 

  פעולה, סבלות

שלב מתקדם 
  מאוד

  חבל+ פעמון

תקשורת, החיה,   ח-ז  קבוצתי  117  מכבי אש  .50
שותפות, 
  יצירתיות

שלב מתקדם 
  מאוד

דליים+  4גיגית מים+ 
ציורות ביוב+ חבלים+ 

  קרס+ כיסוי עייים

פאזל/פועלי   .51
  ביין

אמון, תקשורת,   ח-ז  קבוצתי  119
  החיה

שלב מתקדם 
  מאוד

פאזל גדול+ כיסוי 
  עייים+ חבל ארוך

אמון, תקשורת,   ח-ז  קבוצתי  121  פיזדלוחטיסטו  .52
התמודדות עם 

  קשיים

שלב מתקדם 
  מאוד

  כיסוי עייים

הצלחה, שיתוף   ח-ז  קבוצתי  123  בישרשת עכ  .53
פעולה, אמון, 
  תלות הדדית

שלב מתקדם 
  מאוד

עצים  2חבל סיזל+ 
  קרובים

כפר ופש   .54
  לעכברים

מהיגות, עבודת   ח-ז  קבוצתי  125
צוות, חשיבה 

  יצירתית

קרטוי ביצוע+ חומרי  2  שלב סופי
  יצירה+ דבק+מספריים

אישי/קבו  127  סדלי צוות  .55
  צתי

דדי, אמון ה  
שיתוף פעולה, 
התמודדות עם 
  יצחון והפסד 

סדלי עץ+   כל שלב
  חבלים+כיסוי עייים

אישי/קבו  129  שליפת בקבוק  .56
  צתי

אסטרטגיה,   ח-ז
תכון, גיבוש 

רעיוות, 
מהיגות, 
אחריות 

  קבוצתית

 3ליטר+  1.5בקבוק   כל שלב
מטר+  3חבלים דקים 

  סרט סימון לאזור

אישי/קבו  131  פלוטר  .57
  צתי

שיתוף פעולה,   ח-ז
חשיבה מחוץ 

  לקופסא, גיבוש

לוח גדול של פלוטר+   כל שלב
  צבעים+ חישוקים
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/  אישי  עמ  שם המשחק  

 קבוצתי

  קהילתי

שכבת 

  גיל

שלב   תוכן ערכי

בהתקדמ

ות 

  הקבוצה

  ציוד נדרש

פיתוח   .58
  \מהיגות

133            

  שישה פרשים  .59

  

חשיבה   ח  קבוצתי  135
מחוץ 

לקופסא/ 
סטרטגיה א

  קבוצתית

שלב 
  מתקדם

שישה פרשים מבקבוקי 
  מ') 10פלסטיק + חבל (

  גזלן  הזמן  .60

  

שלב   יהול זמן  ח  קבוצתי  137
  מתקדם

שעון (שעות גזורות) לפי 
  מספר התלמידים

  יהול זמן  .61

  

יהול יעיל   ח  קבוצתי  139
  של זמן

שלב 
  מתקדם

בריסטולים לבים 
חתוכים + צבעים + 

  ם של זמןלוח קריטריוי

                

                




