הכר את הק״ן!
נכיר את היישוב ונחזק את הזהות היישובית
חלק א'
מטרה :נכיר את מבנה הקן הישוב׳

 20דקות

 .1מקומות חשובים בק״ן היישובי – נכין לפני הפעולה מפה אילמת של הק"ן היישובי.
על גבי המפה נצייר את המסלול והתחנות אליהן החניכים צריכים להגיע (ראו דוגמא בנספחים) .החניכים הולכים
עפ״י המפה והסימונים ובכל תחנה הם צריכים למצוא שרוך תכלת שאליו קשור פתק עם השם של המקום בו הם
נמצאים .את הפתק הם מדביקים על המפה במקום המתאים( .ניתן להכין מספר מפות אם הקבוצה גדולה).
חלק ב'
מטרה :נכיר את התפקידים השונים בקן הישוב׳

 20דקות

 .2תפקידים בקן היישוב – ניתן בכל פעם לחניכים חידה בציורים שפתרונה הוא שם של תפקיד בק"ן היישובי.
(נספחים) לאחר מכן על החניכים לבצע משימה .לאחר ביצוע המשימה הם מקבלים את ההגדרה של התפקיד.
 חניך -משימה -להתמסר עם בלון מים או סתם כדור  21מסירות בלי שיתפוצץ.
הגדרה -חניך -כל מי שמשתתף בפעילות התנועה.
-

מד״צ (מדריך צעיר) -
משימה -מחלקים את החניכים לזוגות .כל זוג מקבל נ״ר עיתון עליו מצוייר מסלול (נספח  .)3חניך אחד עם
עיניים מכוסות צריך להצליח לצייר קו שעובר לאורך המסלול בלי לצאת ממנו כאשר החניך השני מכוון אותו.
הגדרה -מד״צ (מדריך צעיר) -נער בכיתה י' או ׳"א שאחראי על הדרכה של קבוצה.

-

מש״צ (מלווה שכבה צעירה)-
משימה -לבנות קבוצה מארגזים עד לגובה שהוגדר מראש( .את הארגזים אפשר להביא מהקרטוניה במושב).
הגדרה -מש״צ (מלווה שכבה צעירה) -נער בכיתה ׳"ב שאחראי על מד"צים של שכבה מסוימת.

-

גרעינר-
משימה -לכתוב את השם של הקבוצה בדרך יצירתית.
הגדרה -גרעינר -נער שסיים תיכון ,לפני הגיוס .המגיע ממועצה אחרת ואחראי על הפעילות התנועתית ביישוב.

-

מד״ב (מדריך בוגר)-
משימה  -להביא את כל הדברים הבאים 4 :שרוכים אדומים ,גרב בצבע צהוב 10 ,סוגים של עלים שונים ,משהו
אכיל ,כובע וכוס קמח.
הגדרה -מד״ב -אדם בוגר האחראי על כלל הפעילות התנועתית במושב.

חלק ג'
מטרה :נחוש תחושת שייכות לקן היישובי

 10דקות

 .3מורל מושבי  -זוהי הזדמנות טובה ללמד את החניכים מורלים יישוביים.
 .4סיכום והסבר על חג המעלות במידה ועדיין לא היה  -בכל יישוב חג המעלות נערך בצורה שונה וייחודית .אנו
ממליצים להסביר לחניכים מהו חג המעלות ולהכין אותם לקראת האירוע .חג המעלות הוא האירוע שמסמל את
פתיחת שנת הפעילות בתנועה .חג המעלות הוא יום חגיגי בו כל הקבוצות במועצה מכל המושבים עורכות יום
פעילות משותף שבסופו נערך טקס המסמל את העלייה של כל אחת משהכבות בשנה ,שמכריז על פתיחת השנה
והכי חשוב שמקבל את חניכי כיתות די -לפעילות בתנועה! *זהו גם הזמן להכנות לחג מעלות אם צריך.

נספחים:
נספח -1
מפה אילמת של הקן היישובי -דוגמא:

5
*בכל תחנה החניכים מוצאים
את שם המקום ,-למשל:
 .1מחסן
 .2שירותים
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 .3חדר פעולות
 .4חדר לפעילויות גדולות
 .5חדר מדריכים

נספח  -2חידות בציורים-
 .1חניך -חניה  +ך' במקום ה':

1

 .2מדריך צעיר (מד"צ) -מד +כריך בלי כ' ,צעיף (ר במקום ך)
מלווה שכבה צעירה( -מש"צ) -מלון (וה במקום ן) ,ש  +כיבה ,צעיף (רה במקום ף).

 .3גרעינר -גרעין +נר

 .4מדריך בוגר (מד"ב) -מד +כריך בלי כ' ,אוגר (ב במקום א).

כ
א ב
נספח  -3דוגמא למסלול-

