
חדשנות
שיטתית

10ביחד             !
משימות אתגריות בקבוצה 

שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות.

אנו שמחים להעניק לכם מארז ייחודי של
10 כרטיסיות-משימות, בהלימה לנושא השנתי 

של משרד החינוך: 

המשימות דורשות שיתוף פעולה קבוצתי תוך
הפגנת כישורים ייחודיים של היחיד בתוך הקבוצה. 

איזו שיטת חשיבה תסייע בפתרון המשימות?

הנודדות הציפורים שיטת



התחלקו לקבוצות.
לפניכם שתי משימות:

האחת, מצאו קטגוריה אחת, שבה כל
חברי הקבוצה דומים זה לזה;

השניה, מצאו קטגוריה אחת, שבה כל 
חברי הקבוצה שונים זה מזה.

דומים ושונים

“אל תפרוש מן הציבור” )מסכת אבות, פרק ב’, משנה ד’(
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“הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד” )תהלים, קל”ג א’(
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קבוצתכם טסה לנופש במהלך חופשת 

הקיץ, אך בעקבות תקלה במטוס, 
נאלצתם לנחות על אי קטן ונידח, 

אי שם...
למזלכם, האי משופע כל טוב:

עצי קוקוס, פירות אקזוטיים וירקות 
צומחים בו, מים מתוקים זורמים בו, 
ואפילו מערות רחבות ידיים, קרירות 

ונעימות יש באי.
המשימה:

נסחו ביחד 10 כללי פעולה/התנהגות 
שיקלו עליכם לחיות בשלום ובהנאה 

זה עם זו, עד לרגע החילוץ...

)כמעט כמו( רובינזון קרוזו
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“עלה בודד לא מספק צל”
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התחלקו לקבוצות.

כל משתתף יקבל מספר זהה של 
אטבים משרדיים.

המשימה:
צרו שרשרת ארוכה מכל האטבים, ואז 

התירו אותה. כל חבר קבוצה, בתורו, 
משלב אטב אחד בשרשרת, ומעביר 

אותה לחברו, כך לאורך הסבבים.
כאשר תסיימו ליצור את השרשרת,

התירו אותה, באותה דרך פעולה.
הקבוצה שסיימה ראשונה להתיר את 

השרשרת - מנצחת!

שרשרת אטבים
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התחלקו לקבוצות.
הניחו שמיכה במרכז החדר ועמדו עליה.

המשימה:
עליכם להפוך את השמיכה לצדה השני,

מבלי שאף משתתף ייגע ברצפה -
תוך דקה אחת בלבד!

הקבוצה הראשונה שמצליחה במשימה - 
מנצחת!

ניתן לבצע את המשימה בדרגת קושי 
גבוהה יותר: הפכו את השמיכה, כאשר

כולכם אוחזים ידיים!

כולנו בשמיכה אחת

“הבה נצעד יד ביד, ולא זה לפני זה” )וויליאם שייקספיר(
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התחלקו לקבוצות.
כל קבוצה מקבלת 10 מילים, ללא קשר 

ביניהן. 
לדוגמא: דלי, כינור, טבעת, וכן הלאה.

המשימה:
על כל קבוצה לחבר סיפור משעשע
מכל המילים שקיבלה, תוך 5 דקות!

ערכו סבב, וספרו לשאר הקבוצות
את סיפורכם!

הצלחתם )וגם צחקתם(?
נסו לבצע את המשימה בשתי דקות...

ממילה ועוד מילה 
יוצא סיפור

“לבד אנו טיפה אחת, וביחד - אוקיינוס שלם”
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שבו במעגל על כיסאות,
ופשטו את רגליכם קדימה.

המשימה:
עליכם להעביר כדור מרגל לרגל, 

בלי שייפול על הרצפה.
עמדתם במשימה?

צרפו כדור נוסף למעגל...
ועוד אחד...

בתנועה מעגלית

“כמה רשתות עכבישים יחד, יכולות לתפוס אפילו נמר”
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התחלקו לקבוצות.
המשימה:

נהלו שיחה ביניכם, הבנויה ממשפטים 
המתחילים בסדר הא’-ב’.

לדוגמא:
“אני כל כך עייפה היום...”

“בילית עד מאוחר אתמול?”
“גלשתי באתר החדש של הצופים.”

“דווקא באתר הזה?!”
וכן הלאה...

מדברים בא’-ב’

“כל בן אדם הוא צבע שונה, וביחד העולם צבעוני”
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התחלקו לשתי קבוצות בנות 15 
משתתפים בקבוצה.

כל קבוצה מכינה 15 פתקים ריקים, 
ומפזרת אותם על הרצפה.

המשימה:
על כל קבוצה לכתוב על כל פתק מספר 
מ-1 עד 15, וזאת במהירות הרבה ביותר, 

כאשר כל משתתף, בתורו, כותב מספר 
אחד בלבד, ואסור לכתוב שני מספרים 

ברצף!
הקבוצה שסיימה ראשונה - מנצחת!

נסו גם לחשוב על כללים נוספים שיקשו
על ביצוע המשימה.

כל הדרך עד 15

“עבודת צוות מחלקת את המאמץ, ומכפילה את ההצלחה”
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התחלקו לקבוצות בנות 3 משתתפים 
בקבוצה.

כל קבוצה מקבלת 15 גזרי נייר המרכיבים 
שלושה עיגולים בגדלים שונים 
)כל עיגול מורכב מ-5 חלקים(.

המשימה:
על כל משתתף להרכיב עיגול אחד.

שימו לב!    
עליכם לפעול בשיתוף פעולה, 

אך ללא דיבורים...
הקבוצה הראשונה שמצליחה להרכיב 

את שלושת העיגולים - מנצחת!

עיגולים ללא מילים

“פתיתי שלג הם עדינים ושבריריים, אך ראו מהו כוחם כשהם ביחד”
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התחלקו לקבוצות.
כל קבוצה בוחרת שיר שאהוב על חבריה. 

לאחר מכן, בחרו את “מנהל הרדיו” של 
הקבוצה. תפקידו: לכוון את הטון, להגביר 
או להחליש את עוצמת השיר, באמצעות 

“כפתור הפעלה” דימיוני.
יש לסובב את הכפתור לשם הגברת/

החלשת עוצמת הקול או האטה/האצה 
בשיר וכד’. 

היו יצירתיים, וחשבו על אפקטים נוספים 
שיופעלו עם סיבוב הכפתור...

אתם מוכנים?
הופיעו בפני שאר הקבוצות, והחליטו מי 

הקבוצה ששרה בהרמוניה מלאה!

מנהל הרדיו

“אף אחד לא יכול לשרוק סימפוניה בעצמו, צריך מקהלה כדי לנגן אותה”
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