
 נערים –מסמך פעילות גיבוש 

 רקע 

רבי גיבוש בתהליך השנתי שלה. הגיבוש הוא  כחלק מהתכנית השנתית של תחום נערים הקבוצה תהיה בשני ע
חלק חשוב מתהליך של קבוצה בחלוץ כי ברצוננו להקים קבוצה חברתית בה השחקנים אוהבים אחד השני, 

ערבי גיבוש שכל קבוצה תעשה כחלק מהתהליך השנתי  2בפניכם  דואגים אחד לשני ונהנים אחד עם השני.
שלה. גם אתם יכולים להחליט לעשות עוד ערבי גיבוש משלכם אם אתם מרגישים שזה יעזור לקבוצה 

 ולתהליך.

 הקמת הקבוצה – ערב גיבוש

והוא צריך  הערב הראשון הוא ערב המסמל את סיום תהליך הקמת הקבוצה. הוא יכול לקרות אחרי אימון  
להיות ערב חברתי כיפי שהסוף שלו מתאפיין בחיזוק המוטיב הזהותי בקבוצה על ידי הענקת מדים לכל חברי  

 הקבוצה בטקס מרגש. 

 מהלך הערב: 

 אחרי האימון נאספים כולם במועדון/בית ספר שליד המגרש בו הקבוצה מתאמנת.   .1
 תקציב).בפנים יש כיבוד. חטיפים ושתייה או פיצה ושתייה (בהתאם ל .2
   נכנסים ל אתם מתחילים בקהוט. צריך מקרן ומסך. חידון אינטרנטי חמוד.  .3

http://www.kahoot.com/ :נכנסים עם שם משתמש שלכם או שלי (שם משתמש ,
sagi3045@gmail.com   :וסיסמהsagi1234 ( תחום נערים" –"חידון כדורגל  ומחפשים את הקהוט  ,

ולהקליד את המספר שמופיע על  kahoot.it. אומרים לחניכים להיכנס לאתר מבקשים לשחק בו
 המסך. 

 שחקנים.  3תחרות הקפצות בין  –משחק ראשון: מי מקפיץ יותר  .4
כותבים מאחוריהם על הלוח או במחשב דמויות מעולם הכדורגל. שחקנים,   -משחק שני: נחש מי  .5

מאמנים ,בעלי קבוצות וכו'... שני שחקנים יושבים שהלוח/המסך מאחוריהם והם לא רואים אותו. יש  
שניות לנסות לנחש מי הדמות שלו רק עם שאלות של כן ולא. אם לא מצליח, התור   40לכל אחד מהם 

 לו דמות אחרת וכך זה נמשך עד ששניהם מגלים את הדמויות.עובר לחבר השני שיש 
המשחק האחרון הוא אתגר קבוצתי רציני. יש שני אתגרים שאפשר לעשות. הראשון משחק שלישי:   .6

הוא משחק שבו כולם יושבים על כיסא (ללא ידיות) ופונה ימינה בתוך הכסא כך שכתף ימין של כל ילד  
ען על הברכיים של החבר מאחוריו (שמאלו) כך שנוצר מעגל  צמודה למשענת. אחר כך כל אחד נש

שכל שחקני הקבוצה נשענים אחד על השני. אז המאמן מתחיל להוציא את הכיסאות עד שנוצר אותו 
 ). בלי ידיים!מעגל שנשען רק על הרגליים של הקבוצה (

ק בעזרתם של השני הוא אתגר בו אומרים לקבוצה שכולם הולכים להיות בלי רגליים על הרצפה ר
ל אחד על השני. ואז רגל אחת. אז כולם מסתובבים שרגכולם. כולם עומדים במעגל ושמים ידיים 

 אחת של כל שחקן נמצאת על השחקן.
k3r8ev20https://www.instagram.com/p/B74EY8rHVfx/?igshid=g55b בלי  -(דוגמה

 התרגילים הנוספים. רק צריך לשים רגל נוספת כאשר מסתובבים) 
מרגש שמסמל   אחרי האתגר הקבוצתי אוספים את כל הקבוצה ומחלקים לכולם את המדים במעמד .7

 את סיום הקמת הקבוצה. 

 ערב סיכום השנה 

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.it/
https://www.instagram.com/p/B74EY8rHVfx/?igshid=g55bk3r8ev20


השחקנים בקבוצה וכולם יקבלו תעודת הוקרה,  ערב סיום השנה הוא מעין ערב אוסקר. יהיו קטגוריות ככמות 
 מדליה וצ'ופר קיץ.

 מהלך הערב: 

 אוספים את כולם אחרי האימון האחרון. המאמן שם עניבה כדי לייחד את הסיום המרגש (הצעה). .1
 מכריזים על ערב אוסקר בו יהיו קטגוריות שונות ובה יזכו שחקנים שונים.  .2
 להמציא משלכם כמובן):אופציות לקטגוריות (אתם יכולים גם  .3

 השחקן הכי ליצן •
 השחקן הכי משתפר •
 הבועט הכי חזק •
 השחקן הכי מפרגן  •
 השחקן הכי מאחד •
 השחקן עם המורל הכי גבוה •
 השחקן שתמיד נותן הכל  •
 השחקן הכי מדויק •
 השחקן הכי מדוגם •
 השחקן הכי אחראי  •

. אין באמת  וצ'ופר קיץ תעודת הוקרהמקבל מדליה, כאשר קוראים לשחקן לקבל את התואר הוא גם  .4
 סיבה לתת תעודה על התואר. זה סתם בשביל הכיף. 

 מסכמים בסוף החלוקה את השנה ואומרים לכולם שנתראה בשנה הבאה. .5
 כמובן שהכי חשוב לסיים בתמונה! .6


