
 

 פעולת הכרות וגיבוש גיל תיכון

 , יתגבשו בקבוצה וילמדו קצת על החווה שלנו. את המדריכ.ההחניכים יכירו מסר מרכזי: 

 

תיאור 
 הפעילות

 הערות ציוד נדרש זמן מהלך הפעילות

כל אחד רושם פרט על שהוא חושב  -משחק פתיחה פתיחה
שהקבוצה לא יודעת עליו ושם בכובע במרכז המעגל. 
לאחר מכן עושים סבב וכל אחד שולף פתק מהכובע 

 ומקריא לכולם.
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פתקים, כלי  
 כתיבה וכובע.

 

שבת עם המדריכ.ה יכין פינות נחמדות בחווה ל מעשה
מחצלות כריות נרות וכדומה. הקבוצה תתחלק לזוגות 

וכל זוג ישב לדבר על שאלות שהמדריך יקריא וכל 
 שאלה יתחלפו הזוגות.

  -שאלות

 ?מה הדבר שאני הכי מחכה לו השנה 

  מה הייתי רוצה שיהיה בפעילויות שלנו
 השנה?

 ?מה החששות שלי מהשנה 

 ?דבר כיפי שעשיתי בקיץ ובא לי לספר 
ר למעגל וכל אחד משתף במשהו אחד מהשיחות לחזו

 שעבר ואיך היה לו.
לאחר מכן במדריכ.ה תציג כי החווה היא מרחב 

הפעילות שלנו ושבמהלך השנה נעשה הרבה דברים 
נעבוד, נטפח, נשתול, נעשה שוק  -מעניינים בחווה

איכרים, נבנה בעץ ועוד. עכשיו כדי שתיכו יותר את 
ו המנצח אפילו יזכה החווה הכנו לכם משחק בינג

 בפרס.
לשלוח את החניכים לאסוף אבנים קטנות שיניחו על 

 הלוח כל פעם שהשובה לשאלה נמצאת אצלם.
  -שאלות לבינגו

תקופה שמתחילה ברגע בו נשתול את  -מחזור גידול
 השתיל באדמה ועד שהוא מוכן לקטיף.

ישנן מספר מחזורי גידול בשנה, בחווה שלנו לרוב 
מחזורי שתילה, הדבר תלוי  3-4כ נספיק לשתול 

 באיכות האדמה בחווה וכמובן מזג האוויר בעונה.
שוק איכרים הינו "חגיגת הניצחון", אירוע  -שוק איכרים

חקלאי המתקיים בסיומו של כל מחזור גידול. -חינוכי
בו החניכים יציגו של הפעילות השוק הינו נקודת שיא 

 .אותה לקהילהאת התוצרת החקלאית וימכרו 
בחווה שלנו נשתול בעיקר ירקות  -שתילות בחווה

ותבלינים אך יהיו לנו גם מספר פעמים בהם נשתול 
פרחים. באחריות החקלאים בקומונה ולקראת כל 

 .מחזור שתילה לייצר רשימה של שתילים
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מחצלות, כריות , 
 נרות. 

 
הכנת לוחות בינגו 

על כל  מבריסטול
לוח התשובות 

בסדר אחר 
המטרה ליצור 
שורה רציפה, 
 .אבנים קטנות

 



 

מזג האוויר בצפון הגולן והחורף  -מזג האוויר בחווה
הקשה שונה ממזג האוויר בחדרה ולכן על כל חווה 

אמת למזג האוויר וכמובן לגודל לייצר רשימה המות
החווה. מזג האוויר משפיע גם על היכולת להתחיל 
מחזור גידול, בכל חווה נספיק מספר מחזורי גידול 

 שונים בשנה.
לאחר שקטפנו את התוצרת   -לפני שתילה חדשה

החקלאית, נוודא שהערוגות נקיות משורשים ונכין את 
  למחזור החדש.האדמה 

שתילה היא לא דבר מסובך ואנו נרצה   -מי יכול לשתול
ככל  -כמובן שהחניכים יקחו בזה חלק. אך שימו לב

שהגיל צעיר יותר כך גם איכות העבודה, יש מצבים 
בהם אנו רואים שהחניכים שתלו: רחוק מחור הטפטוף 
או שהשתיל לא כוסה באדמה. זכרו: שתיל שלא נשתל 

לאחר כל שתילה של חניכים יש . מו שצריך יקמל כ
 לעבור שוב ולוודא שכל השתילים נשתלו היטב.

לטבע חוקים משלו, בכל מחזור גידול   -טיפוח צמחים
ישנו פחת, שתילים שלא מצליחים לצמוח, סיבות רבות 

שקוטפים לכך כגון: מזיקים, מזג אוויר וילדים קטנים 
לפני הזמן. סיבה נוספת קשורה לאיכות העבודה 
שעשינו לפני, ככל שנשקיע בעבודת האדמה בין 

המחזורים כך גם הסיכוי שמחזור הגידול יצליח טוב 
יותר. זכרו האדמה לא משקרת, ככל שנשקיע בה יותר 

 כך היא תחזיר לנו. "אמת מארץ תצמח".
בריסוס בשום אופן. במהלך אין שימוש   -ס בחווהריסו

השנה נלמד לייצר חומרי הדברה טבעיים. לדוגמא: 
 תרסיס משום.

 

המדריכים יגידו שבפעילות הבאה הם ימשיכו את  סיכום
  התיאום ציפיות וגם ינסחו חוקים לקבוצה ויבנו ערוגות.
המדריך יקריא את המשפט שיש על החולצה מאחורה 

מה הם אמת מארצ תצמח וישאל את החניכים 
חושבים המשמעות של המשפט. הוא יסביר שזה 

המשפט שמוביל את החוות ועוד נלמד עליו הרבה עליו 
חשוב שידעו שהפעולות בחווה יהיו עם הרבה עשייה 

ועבודה פיזית כדי לטפח ולהצמיח את החווה. האדמה 
הארץ לא משקרת נטפל בה ונטפח היא תניב לנו ירקות 

 ופירות לרוב.
לאחר מכן ישאל את החניכים מה יכול לגרום לחווה 

להרגיש שהיא שלהם ומה היו רוצים לבנות להצמיח 
 ולטפח בה.
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