מלך הטריוויה התנועה החדשה!
מטרות:
 .1נעמיק את ההיכרות בין חברות הקבוצה
 .2נכיר את התנועה ,את סמליה ,את המועצות והיישובים שלה ואת הסיפור שלה טוב יותר

בתחילת הפעולה נחלק את הקבוצה לשלושה צוותים שיתחרו ביניהם במלך הטריוויה  -משחק טריוויה
בו יש שאלות ומשימות עם ניקוד לפי קושי .על כל צוות בתורו לבחור את קושי השאלה או המשימה
אותה ירצה לבצע ורק אז תיחשף השאלה או המשימה .במידה והצליחו  -זוכים בנקודות .במידה ולא -
המשימה או השאלה עוברות לצוות הבא שקופץ לנסות.

קטגוריות:
 .1היסטוריה וסמלים
100
מה מסמל השרוך התכלת?
שרוך תכלת  -מסמל את השמיים ,שעבורנו מסמלים את טווח העשייה וההשפעה שלנו  -השמיים
הם הגבול.
המרחב ליצור ולהיות מי שאת.ה.

100
מה מסמלת החולצה הירוקה של החוות
החולצה הירוקה מסמלת את החיבור

200
אילו שמות התמודדו בבחירות  2020על שם התנועה?
התנועה החדשה ,המרחב ,המקימים ,נוער שמע

300
מה פירוש השם 'התנועה החדשה'
'תנועה שמתחדשת כל הזמן ,מתעדכנת ומודרנית.
תנועה שקמה בשביל לעשות שינוי.
השם נוצר את תקופת ההקמה שלנו וטומן בתוכו את הסיפור התנועתי ואת הגלגול החדש שלנו'.

400
מה מסמלים מרכיבי הסמל  -התלמים ,הצבעים והצורה העגולה?
 חמשת התלמים  -חמישה ערכי ליבה עיגול  -מרחב דמוקרטי בו כולם שווים ופועלים יחד -צבעים  -כחול  -חולצה כחולה ושרוך תכלת ,ירוק  -חקלאות ומרחב כפרי

500
מי כתב את עקרונות המושב שאנחנו מחנכים ופועלים על פיהם?
אליעזר יפה בשנת 1919

 .2יישובים ומועצות
100
מה המועצה הכי דרומית והמועצה הכי צפונית?
ערבה וגולן

200
מהן שתי המועצות המקומיות שלנו?
צורן ,כפר תבור

300
מהי המועצה שיש בה הכי הרבה יישובים?
מטה יהודה
400
מהו המושב הראשון שהוקם בארץ?
נהלל

500
כמה מועצות (אזוריות ומקומיות) יש בכל מחוז ומה הן?
צפון  - 8 -גולן ,עמק המעיינות ,מטה אשר ,גלבוע ,גליל תחתון ,כפר תבור ,חוף הכרמל ,עמק יזרעאל
מרכז  - 9 -גזר ,ברנר ,חבל מודיעין ,דרום שרון ,לב שרון ,עמק חפר ,צורן ,מנשה ,אלונה
דרום  - 7 -ערבה ,רמת נגב ,חוף אשקלון ,אשכול ,לכיש ,באר טוביה ,מטה יהודה

 .3השומר החדש
100
באיזו שנה חברנו לשומר החדש והוקמה התנועה החדשה?
2019

200
מה עושים במסלול החוות של התנועה? איזו פעילות קורית שם?
החוות הם כמו הק"ן או הסניף רק עם התמקדות בתפעול חווה חקלאית ובלמידה וגיבוש באמצעות
התנסות ועבודה חקלאית של החניכים והמדריכים ביחד מטרת המסלול חיבור קהילה לאדמתה

300
מה המשימה של השומר החדש?
עזרה לחקלאים דרך שמירה או עזרה של מתנדבים ,חיבור לארץ ישראל ,לאדמה ולחקלאות .אהבת
הארץ אומץ אזרחי וערבות הדדית

400
למה קוראים לשומר החדש חדש? מי היו השומר הישן?
"השֹומֵ ר" היה ארגון הגנה ביישוב היהודי בארץ ישראל שפעל בשנים 1920–1909
500
מי מופיע בסמל הארגון?
אלכסנדר זייד ,היה ממקימי כוח המגן העברי בארץ ישראל "בר גיורא"" ,השומר"" ,הקיבוץ" ו"אגודת
השומרים"

 .4משימות
100
עליכם למצוא את המכנה המשותף הכי מוזר שיש לכם שקשור באוכל

200
עליכם להסתדר לפי האות הראשונה של צבע המכנסיים שלכם
300
עליכם להמציא מורל וריקוד לק"ן לכבוד השנה החדשה
400
עליכם לערוך פלייליסט צוותי  -רשימה של כל השירים הכי אהובים על חברי הצוות
500
עליכם להצטלם בפלאפון של המדריך לברכה יצירתית אליכם לסוף שנה

 .5רוח התנועה:
100
איך קוראים למתנות קטנות בתנועה?
פ'ינוקים!

200
מהם שלושת המפעלים הארציים התנועתיים (לא שכבתיים)?
יוסי יפה ,טיול חנוכה ,טיול חורף (חג השומר ,אירוע טו בשבט בחוות)

300
מהם חמשת ערכי הליבה התנועתיים
שוויון ערך האדם ,הוויה דמוקרטית ,ציונות כאידיאל שאין לו סוף ,סוציאליזם קהילתי ,עבודה ויצירה

400
מהם שמות השכבות הפועלות כיום בתנועה (גרעין ,י"ב ,י"א ,י')
סינרגיה ,הרמוניה ,רמון ,פיניקס

500
מה המועצה הכי טובה בתנועה?

