


  , מדריכים ומדריכות יקרים
  

מחנות , טיולים, אחרי שנה של עבודה קשה ומאומצת הגיע סוף השנה 

חלקכם ממשיכים שנה נוספת עם הקבוצה וחלקכם . וחיות אחרות

  .נפרדים אחרי שנה או שנתיים של פעילות עם החניכים
  

לפעמים נדמה שהמחנה הוא סיום מוצלח של שנת פעילות עם הקבוצה 

, כל החניכים יוצאים למחנה ושנית לא, קודם כל. לא כך הדבראך 

  . במחנה אין זמן להיפרד מהחניכים כמו שצריך
  

לפני או אחרי המחנה חשוב מאד לקיים פעולת סיום שנה מושקעת לכן 

  .ותינתן לחניכים ולכם אפשרות להתבטא  בה תסוכם השנה

  

ם שנה ופרידה בקובץ שלפניכם מוצעים מספר רעיונות לפעילויות סיו

כמובן שאפשר ורצוי לשלב את . שאפשר לעשות עם החניכים 

  . פעולת סיום טובה תכיל גם סיכום וגם משהו אישי לפרידה. הרעיונות

כן מצורפים שירי פרידה וסיום וקטעי קריאה שאפשר לכתוב -כמו

  .לחניכים כפינוקים

  
  

המאפשרת התנסות , כל סיום מהווה גם התחלה חדשה
  .הכרויות חדשות והתפתחות אישית, דשותבחוויות ח

  
     

  

  .לרעיונות נוספים אשמח לעמוד לרשותכם
  

  

  

  

  

  

  

  

  , מאיה
  רכזת הדרכה עמק חפר  
  

  



  

  

  

  

        

  

  

ספר הזיכרונות הקבוצתי מהווה פעילות סיכום המאפשרת לחברי הקבוצה 
  .להיזכר ברגעים שהקבוצה עברה יחד

  
  :מהלך הפעילות

  
עיתונים , טושים, צבעים, רשות החניכים דפים ריקיםבמרכז עומדים ל

  .'דבק וכו, מספריים, צבעוניים
לגזור , לכתוב, הוא יכול לצייר -כל חניך מכין על דף דיוקן של עצמו

  .'מעיתונים וכו
הפעולה , הרגע המצחיק ביותר השנה: במרכז מונחים דפים שעליהם כתוב

כל חניך . …הרגע הכי מפחיד, הפעולה הכי גרועה, מחנה פסח, הכי מדליקה
  .כותב על כל דף כזה משהו שמתאים לכותרת של הדף

  
. בסיום הפעילות המדריך לוקח את הדפים ומאגד אותם לספר זיכרונות

  .אפשר ורצוי לצלם את הספר ולחלק לכל החניכים
  

  
  .פעילות שמטרתה לסכם את השנה ולבדוק מה השאירה אצלי שנת הפעילות

  

  :מהלך הפעילות
הוא כותב עליה מה השאירה , כל חניך מקבל בריסטול גזור בצורת כף רגל

כ "אח). זה יכול להיות קשור לקבוצה או למדריכים(שנת הפעילות הזו אצלו 
  . מדביקים את כל העקבות על בריסטול ותולים על הקיר

        
        
  

  .ומעלה' מיועד בעיקר לחניכים בכיתות ז
כל חניך צריך למלא את ). משךמצורף בה(מחלקים לכל חניך דף גלובוס 

, ביחס לקבוצה(הנקודות הרלוונטיות בהתייחס לשנת ההדרכה שעברה 
איזה נקודות הצלחה היו  -גבעות ההצלחה: למשל). 'ללימודים וכו, למדריכים
  ... 'מה גרם לי להתרגז השנה וכו - ארץ הזעם?, לי השנה 



  :מהלך הפעילות
  

  :ת משימהמתחלקים לצוותי עבודה לכל צוות ניתנ
  

  :צוות סקר
  

תפקידו לבצע סקרים בקרב חברי הקבוצה ולפרסם את הנבחרים בתחומים 
  ).ניתן להוסיף תחומים נוספים: (השונים לדוגמא

  מלך הבדיחות הקבוצתי •

  הפעולה האהובה עלינו במיוחד •

  שיר השנה •

  המתנדב הפעיל ביותר •

  החניך המתמיד •

  החניך המאחר •
   

  :צוות מראיין
  

  :אנשים ולכתוב כתבות בנושאים שונים לדוגמא תפקידו לראיין

  ים/ראיון עם המדריך •

  ראיון עם אחד החניכים •

  כתבה על מחנה פסח •

  ראיון עם הורה של אחד החניכים בקבוצה •
  

  :צוות איחולים
  

שים ואיחולים יצירתיים מחברי הקבוצה ומהמדריכים לסוף "תפקידו לאסוף ד
  .השנה ולקראת הקיץ

  

מהצוותים השונים ומדביקים על בריסטולים ותולים אוספים את כל הדברים 
  ). אפשר לכרוך אותם לעיתון קטן ולצלם לחניכים. (על הקיר במועדון

  

  .בהפעלה זו מעניקים חברי הקבוצה זה לזה מתנות לסיום השנה
  

  :מהלך ההפעלה
רצוי להגדיר מראש את . עטופה יפה, כל חניך צריך להביא מתנה מהבית

ץ שהחניכים יכינו את המתנות בעצמם ולא ייקנו מתנות מומל, סכום המתנה



יש להגדיר לחניכים כי המתנה היא לשם סיום השנה וצריכה להיות . מוכנות
  . משהו שקשור לקבוצה ולפעילות

, פלסטלינה(ניתן גם להכין את המתנות תוך כדי הפעולה מחומרי יצירה  •
  ). 'מנקי מקטרות וכו, דפים, עיתונים 

  
  :שונות לחלוקת המתנותיש אפשרויות 

  

אחד המשתתפים בוחר . במרכז מונחות כל המתנות, יושבים במעגל •
כאשר ברקע מושמעת , מתנה ומעביר אותה בין חברי הקבוצה במעגל

, מי שמחזיק את המתנה באותו רגע, ברגע שהמוזיקה נפסקת. מוזיקה
וכך ממשיכים במשחק עד שכל החניכים . לוקח אותה ויוצא מהמעגל

  .ה קיבלו מתנות ואז פותחים את המתנותבקבוצ
  

שמים את כל , מכינים פתקים עם מספרים כמספר הילדים בקבוצה •
ממספרים את המתנות במספרים זהים . הפתקים בכובע או בקופסא

בעיניים (לוקח פתק , כל חניך בתורו ניגש לכובע. למספרים שבקבוצה
בעלת המספר כ ניגש לערימת המתנות ולוקח את המתנה "ואח) עצומות

  . הזהה
  

כל ילד מקבל שם של ילד אחר בקבוצה שלו , כמו במשחק הגמד והענק •
יחד , את השמות מחלקים כמה ימים לפני הפעולה. הוא צריך להביא מתנה

 .עם ההזמנה לפעולה
  

        
        

        !!!!חשוב לשים לב שכל משתתף מקבל מתנהחשוב לשים לב שכל משתתף מקבל מתנהחשוב לשים לב שכל משתתף מקבל מתנהחשוב לשים לב שכל משתתף מקבל מתנה
        
        

        
חווייתית שתהיה , המטרה היא לקיים פעילות שונה לחניכים כפעילות סיום

  .ומהנה
  

  :מהלך הפעילות
  

אפשר להגיד מראש (כל חניך מכין לפעולה איזשהו מאכל שהוא יודע להכין 
לחניכים מה הם צריכים להביא ואפשר להשאיר את זה פתוח ושכל חניך 

  ).יביא מה שהוא רוצה
ניתן לפני הארוחה . עורכים שולחן גדול ויפה ואוכלים ארוחת סיום שנה ופרידה

בב בין החניכים שכל אחד צריך להגיד איזה פעולה הוא הכי אהב לעשות ס
  .'או איחולים לשנת הפעילות הבאה וכו, או ברכה לחופש הגדול, השנה

  
אפשר בסוף הארוחה להביא את המדריכים של הקבוצה לשנה הבאה *** 

  ). אם יודעים כבר מי הם יהיו(
   
  
  



  
  
  
  

צה תהיה מזכרת משאר חברי המטרה של הפעילות הזו היא שלכל ילד בקבו
  .הקבוצה

  :מהלך הפעילות
  

החניכים . ילד על הגב דף לבן בעזרת דבק צלוטייפ תולים לכל •
מסתובבים בחדר וצריכים לכתוב זה לזה ברכות על הגב בעזרת 

, הקדשה(ברכות לקיץ או כל משהו אחר שהם רוצים לכתוב . טושים
לוקח את הדף עם  ובסוף כל אחד). 'מילות תודה וכו, מילות פרידה
 .הברכות אליו

על כל ...) או קופסאות או כל דבר אחר(על הקיר מודבקות מעטפות  •
החניכים מקבלים פתקים ועליהם . מעטפה רשום שם של ילד מהקבוצה

   . לרשום ברכה לקיץ לכל אחד מחברי הקבוצה
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  על כל היפה שהיה ונגמר"
  .שוב יורד המסך בכבדות

  תדגדג את האףודמעה חרישית 
  .ותסבול מפיצול אישיות

  זה טבעו של העולם
  שכל מה שמתחיל גם נגמר

  ומה שנגמר מתחיל מחדש
  ."מעגל שאיננו נסגר

  
  

  פרידה זה תמיד דבר עצוב"
  .זה דבר שבלב ולכן זה חשוב  

  ויש להתקדם קדימה עם חיוכים                
וכשחושבים לעתיד וצופים                                 

  …אות אז יודעיםלב
  ."שמלבד שלום יש גם להתראות         

  
  

  אומרים תמיד שקשה להיפרד"
  .ובמיוחד קשה לומר זאת במילים

  !כ הרבה"אולי משום שיש בה בפרידה כ
  הבורח ממך –יש בה עבר 

  הרוצה להפסק –יש בה עתיד 
  העומד לי תוהה ונבוך –והווה 

  ."ורק לוחש להתראות
  
  

  יש עצב בלנטושלפעמים "          
  את מה שהיה ועבר

  ."אך תמיד יש תקווה לכל מחר                   
  
  

        כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל" 
  כשהלילה נגמר הבוקר מאיר

  כשנגמרת שעה עוד שעה מתחילה
  .רק בסוף הידיעה מגיעה השגיאה

  יש יום חדש לכל יום שעובר
  .כל חלום משומש מחליפים באחר

  ה עוד שנה מתחילהכשנגמרת שנ
  .כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה



  כשלא יודעים מה עושים מתחילים המילים
  .הצלילים מתחילים כשאין כבר מילים

  כשנגמור את הצליל נתחיל צליל אחר
  .נתחיל לדבר –כשנגמור את השיר 

  ."כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר
  זה לא היום האחרון שבו הכל מותר"

  לילה אולי נגמר ה
  .אם לא הכל עבר

  אם לא רוצים להיפרד
  .אפשר להישאר

  .לא כל דבר אחרי הכל חייב להיגמר
  ,היכן שלא נהיה, החבורה הזו נשבעת

  .נהיה תמיד ביחד מה שלא יקרה
  ,הימים הכי מאושרים, זה היה הזמן שלנו

  !."בלב נשאר בפנים, וגם אם הוא עבר
  
  
  
  
  

תמיד ידעתי "                                           
  שיבוא היום

  שבו צריך להיפרד                             
אבל                                                       

  עכשיו זה ככה בא לי פתאום
אז                                                       

  !."?מה הפלא שאני קצת דואג
  
  
  
  
  

  ,ר להתראות ולא שלוםזהו שי"
  .אפילו שאנחנו נפרדים היום

  זהו שיר ובו קשה לספר
  בלי להגזים, היה לנו נהדר ביחד

  .כי הייתם פשוט משגעים
  זהו שיר ובו תודה קטנה

  .על כל הכיף שנתתם לי במתנה
  זהו שיר וקצרות בו השורות

  .ולנו היו חוויות כה רבות
  זהו שיר עצוב כי נפרדים

  .מיליםויש דמעות בין ה
  זהו שיר סיום והתחלה גם כן

  .כי יש פרידה ותקופה חדשה מתחילה לכם



  זהו שיר ואין בו הרבה מקום
  בהצלחה, אז באמת תודה

  ."ולא שלום להתראות
  

  
 

  
  
  
  
  
  



 

 


