פעולת ארץ ישראל
מטרות :
(1הקניית ידע על הגיאוגרפיה ,היסטוריה של א"י.
(2עידוד הסקרנות לדעת יותר על הנושאים הנ"ל.
שלבי הפעולה :
(1חלוקת הקבוצה לשניים – תתי-קבוצה קבועים לאורך כל הפעולה.תחרות ביניהם.
(2משחקי פתיחה – כסאות -הקבוצה עומדות על כסאות וצריכות להגיע ,כשהם עדיין על הכיסאות
מנקודת התחלה לנקודה שקובעים במרחק  7-5מטר.
*יש לקיים את המשחק מחוץ לחדר שבו תתקיים הפעולה.
(3מכנסים את החניכים לחדר כאשר כל אחד מקבל פתק עם שם של ישוב.
על רצפת החדר משרטטים מפה גדולה של ישראל.החניכים צריכים לעמוד במקום )מקום על אותה
מפה(שבו נמצא הישוב שקיבלו על הפתקים.
מבצעים בדיקה ומענקים לכל קבוצה נקודה על עמידה של חניך מאותה קבוצה במקום הנכון.
(4תן קו – ישובים – חניתה ,בארותיים ,כפר-גלעדי ,מקווה ישראל ,קיסריה ,יסוד המעלה ,מחניים ,רמת
יוחנן ,בית אלפא.
 3נקודות לקבוצה עבור זיהוי הישוב.
(5חידון א"י – בנק שאלות בנספח.
(6חלוקת שאלון בנושא ידע על א"י – בנספח.
דיון על השאלון ועל התוצאות )ניתן לסכם אותם במהירות והראות את הממוצעים( – למה צריך ידע
כזה ? האם הצופים צריכים להקנות ידע שכזה ואם כן איך ?

ציוד לפעולה
כסאות לפי מספר חניכים
שרטוט גדול של א"י – באמצעות מסקנטייפ.
נייר עיתון ,טושים ,עטים

בנק שאלות עבור חידון א"י

מהי הצהרת בלפור ?
מה הספר הלבן ?
באיזה שנה נערך מבצע של"ג ? )(1982
מהי רצועת הביטחון ?
כמה תושבים יש בת"א ? )(350000
מתי הוקמה ראשון לציון ? )(1882
מה הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ ? )דגניה(
ליד איזו עיר נמצאת אבן יהודה ? )נתניה(
על שם מי הישוב כפר סאלד ? )הנריטה סאלד – אם הנוער (
איפה זה נהריים ?
מה זה כביש מס' ) ? 1כביש ת"א – ירושלים(
מה זה גשר "עד הלום" ?
מה זה תעלת הימים ?
איפה קלעת אל נמרוד ? )רמת הגולן (
איפה זה קיבוץ רמת רחל ? )ליד ירושלים(
איפה ראש פינה ?
נחל מרכזי בנגב ? )נחל ציין (
איפה הסטף ?
באיזה שנה נחתם הסכם השלום עם מצרים ? )(1978
באיזה שנה נחתם הסכם השלום עם ירדן ? )(1994

