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 פרק דוגמה

 5פרק 
 

 מוביל מובל

He who cannot be a good follower cannot be a 

good leader. 

- Aristotle  

 

עשו , אנשים סביבנו לימדו אותנו רוב הזמן ,כילדים

בשלב מסויים אמרו לנו . בשבילנו והובילו אותנו

עם היציאה לעצמאות עולות  .נו נובילהגיע הזמן שאש

? למה שאחרים יקשיבו לנו? איך מובילים –השאלות 

אולי עדיף כבר למצוא דמות חלופית שתמשיך להוביל 

 ?הובלהשבאותנו ואז לא צריך להתמודד עם הקושי 

החשש את הפחד שלנו מהלא נודע והוסיפו לכל זה 

 שמא ייקח אותנו ,על המוביל "יותר מדי" לסמוך

רק חלק מהדילמות הן אלו . נומתאים ל אלמקום של

בפרק זה . ומנת בחובהטההתפתחותיות שהובלה 

הזוגות יקבלו הזדמנות לחקור יחד את שני התפקידים 

  .בתוך מרחב משחקי מאפשר
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51תרגיל     

____________________________________________ 

 טכניקת המצלמה  

 דקות 32עד  02 - הזמן הדרוש

, שליטה :משימות פרטניות וקבוצתיות בתרגיל זה

 .לתפוס את הרגע, הובלה, שחרור שליטה

אחד מחברי הזוג עומד . הקבוצה נחלקת לזוגות :הנחייה

המשתתף הקדמי מוגדר . בחזית והשני עומד מאחוריו

-המשתתף. כמצלמה והמשתתף האחורי מוגדר כצלם

צלם מוביל אותו -מצלמה עומד בעיניים עצומות והמשתתף

מוצא את התמונה שהוא רוצה " צלם"ברגע שה. בחדר

הראות אובייקט בו הוא רוצה להתמקד ול, לצלם

כך שיהיה בדיוק " מצלמה"ההוא מכוון את , "מצלמה"ל

. לחיצה קטנה בכתף" מצלמה"מול האובייקט ואז לוחץ ל

לפקוח ומיד לעצום את העיניים כמו צמצם " מצלמה"על ה

 .מצלם חמש תמונות" צלם"כל . של מצלמה

 . הצלם והמצלמה מתחלפים בתפקידים :הנחייה שנייה

 3-פים בני הזוג זה את זה בבסיום משת :הנחייה שלישית

 יםומסביר כל אחד מהם תמונות שהיו משמעותיות עבור

 . מדוע
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זה כיצד  – מעגל שיתוף בחוויות התהליך :הסבר/דיון

 .שלנו יוםממתקשר לדברים דומים מהיו
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51תרגיל   

____________________________________________ 

 המכונית והנהג

  דקות 02עד  51 - הזמן הדרוש

תקשורת לא  :משימות פרטניות וקבוצתיות בתרגיל זה

שליטה , משחקיות, מוביל מובל, עבודת צוות, מילולית

 .וחוסר שליטה

 .0 -ו 5הקבוצה נחלקת לזוגות ולמספרי  :ראשונה הנחייה

הוא  0ומספר ( עם עיניים עצומות)הוא המכונית  5מספר 

, מכונית מסמלת גזלחיצה על כתף של ימין של ה .הנהג

ייה טה, לחיצה על כתף שמאל של המכונית מסמלת ברקס

ייה של כתף ימין טה, פנייה שמאלההיא של כתף שמאל 

 .פנייה ימינההיא 

להיזהר , לא לעבור את המהירות המותרת :התרגיל חוקי

 .ממכוניות אחרות בדרך ותמיד לתת זכות קדימה

לאחר כמה דקות המנחה מזמין את  :שנייה הנחייה

 .המשתתפים להחליף תפקידים
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 םבתפקיד הנהג ואיך הרגשת םאיך הרגשת :הסבר/דיון

  ?בתפקיד המכונית
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51תרגיל   

____________________________________________ 

 מגדל הפיקוח והטייס

 דקות 51עד  52 - הזמן הדרוש

מוביל , אמון :משימות פרטניות וקבוצתיות בתרגיל זה

עבודה על עיניים עצומות ולסמוך על , עבודת צוות, מובל

 .שליטה וחוסר שליטה, הפרטנר

 5מספר  .0-ו 5הקבוצה נחלקת למספרי  :הנחייה ראשונה

מגדל הפיקוח . הוא המטוס 0מספר והוא מגדל הפיקוח 

לטייס הוראות מדויקות לנווט את דרכו בין  צריך להעביר

נעשה על ידי אמירת השם של הטייס כל זה . המכשולים

 .בלבד

 5עומד עם עיניים עצומות ומספר  0מספר  :הנחייה שנייה

המטרה של . מוצא מקום מרוחק מהפרטנר שלו בחדר

בדרכים שונות  0הוא לקרוא בשם של מספר  5מספר 

נמצא מבלי לפקוח  5ולגרום לו להגיע למקום שמספר 

 .עיניים

מתקדם  0ו נאמר מספר כל זמן שהשם של :חוקי התרגיל

 0ברגע שהשם לא נאמר זהו סימן למספר  .לכיוון הקול

 . לעצור בכדי לא להתנגש במשתתף אחר
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ואז  'עצור'המילה + יכול גם להגיד את השם  5מספר 

ניתן . בגוונים ורגשות שונים, את השם רק להמשיך להגיד

  .לשנות עוצמה ומהירות כשאומרים את השם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להיות הטייס או  – מה היה לכם קשה יותר :הסבר/דיון

 ? מדוע ?מגדל הפיקוח

 אורי
 יעל

 יהודית
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51תרגיל    

____________________________________________ 

 יד על הגב

 דקות 32עד  02 - הזמן הדרוש

חיבור  :משימות פרטניות וקבוצתיות בתרגיל זה

 .שליטה וחוסר שליטה, מוביל מובל, אנרגטי

 "שכבות"להקריא לקבוצה את הטקסט  :הנחייה ראשונה

, "והכל מאוד מין"מתוך הספר , בה אילון-של אמה שם

 ."לוקוס"הוצאת 

 .יָד ַעל ַהגַב

יָעה יְכֹולָה לְִּהיֹות יָד ַעל ַהגַב  ?ַכָמה ַמְפתִּ

יָעה יְכֹולָה לִּהְ   ?יֹות יָד ַהמּונַַחת ַעל ַהגַב ְבַרכּותַכָמה ַמְפתִּ

מּונַַחת ָעלָיו יָד ְבַרכּות  ?ַכָמה ֻמְפָתע יָכֹול לְִּהיֹות גַב ְכשֶׁ

 ַכָמה ֻמְפָתע יָכֹול לְִּהיֹות ַהלֵּב

מּונָח ַעל גַבֹו גַב  ְכשֶׁ

י ַהגַב מּונַַחת יָד  וְַעל גַבֵּ

י ַהיָד מּונַַחת  ַרכּות וְַעל גַבֵּ

י ָהַרכּות מּונָחֹות ַמְחָשבֹות טֹובֹות ְמאֹד  .וְַעל גַבֵּ
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מבקש , המנחה שם מוזיקה נעימה ברקע :הנחייה שניה

ומתחילים ללכת בחדר  0-ו 5מהזוגות להתחלק למספרי 

מניח את כף היד שלו  0הולך קדימה ומספר  5כאשר מספר 

מספר אחד יכול להיות עם עיניים . 5במרכז הגב של מספר 

שיכוון אותו  0כזה הוא יעדכן את מספר  העצומות ובמקר

ישאר עם  5אופציה נוספת היא שמספר . וישמור עליו

הלב בשתי המקרים חשוב שתשומת . עיניים פקוחות

תהיה בתחושה שנוצרת בעקבות המגע  5המלאה של מספר 

 .שהוא מרגיש על הגב שלו

 .לאחר כמה דקות להחליף תפקידים :הנחייה שלישית

 

 

 

 

 

 

 

 

אילו מחשבות ותחושות עלו לכם בעקבות  :הסבר/דיון

 ?התרגיל
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