
 

 

 

זמני צופיות  

ותחנות אתגר  

corona time 
 

בגלל המצב הקיים חלק מזמני הצופיות ותחנות האתגר צריכים 

 להשתנות. קצת 

כאן תוכלו למצוא זמני צופיות ומתודות מדהימות וכיפיות לעשות 

 עם חניכים בהתאם להנחיות החדשות ! 

 

 

 



 

 

 

 הצעות לזמני צופיות לשכבת ד': 

 הצעות לפעילות מסלול  צופיותזמן 

 5 כפיתה מרובעת 

ולאחר מכן ישחקו איקס עיגול  , החניכים יכפתו לוח איקס עיגול גדול
 אנושי. 

 

 1 מדורת קונוס 

נבשל עם החניכים  ,  לאחר לימוד המדורה ושהחניכים הדליקו אותה
 נקניקיות על ענף. 

 

 4 ציור עם צבעים מהטבע 

ועליהן לצייר בעזרת צבעים שהם מכינים  , כל החניכות יקבלו דף
מעלים ירוקים מעוכים עם מים נקבל את  ,  לדוגמא)מהטבע ציור 
   .תנצח, החניכה עם הציור הצבעוני ביותר(. הצבע הירוק

 

 4 תפוח אדמה אינדיאני 
 נבשל עם החניכים תפוח אדמה אינדיאני. 

 

 5 זכרון : משחק קים

ושאר  , חניכים יוצאים 2. שוניםנפזר בתוך מעגל החניכים חפצים 
החניך שמוצא יותר  . חפצים מתוך המעגל  3החניכים מעבירים מקום 

 מנצח. , חפצים ומחזיר אותם למעגל

 

 2 קשירת עניבה 

שבט  , תנועת הצופים)נעשה לחניכים שאלון ידע על נושא מסוים 
ט נתלה דף  "ועל כל בזנ , טים"נתקע באדמה שלושה בזנ...(. המושבה

נשאל את  .  ט מסומן באות אחרת"כאשר כל בזנ', עד ג' יות א עם האות
והחניכים  , החניכים שאלה אמריקאית עם שלוש אופציות לתשובות

וכשהם מסיימים לקלוע את  , יצטרכו לקשור את העניבה שלהם
החניך הראשון  . ט שלדעתם הוא התשובה הנכונה"העניבה על הבזנ

 מנצח. , שמצליח לקלוע על התשובה הנכונה

 

 3 פונפונים 
 נכין עם החניכים פונפונים כקישוט לחאקי. 

 

 4 קשר שלמה 
 נכין עם החניכות צמיד קשר שלמה מחוטים.

 

 1 רוחות השמים 

נסביר  , בסיום שלב זה. נלמד את החניכות את רוחות השמים
"  מצא את המטמון"ונעשה לחניכות  , לחניכות איפה כל כיוון נמצא

.  כיוון מסוים ללכת בו ומספר צעדים שונהבו כל חניכה תקבל , קצר
שם תמצא פתק עם משימה שעליה  , כאשר כל חניכה מגיעה ליעדה

 מנצחת. , החניכה הראשונה שמסיימת את המשימה שלה. לבצע

  

  

  



 

 

 

  

  

 הצעות לזמני צופיות לשכבת ה': 

 הצעות לפעילות  מסלול  זמן צופיות 

 גולה בגליל"."נקיים בין שתי קבוצות את תחרות   1 גולה בגליל 

ולאחר מכן תקיים  . הקבוצה תכפות משולשים גדולים 2 כפיתה מוצלבת 
 (.5מסלול  " )מירוץ משולשים"תחרות 

על הקבוצה  :  נציג לחניכים אתגר,  לאחר לימוד הכפיתה 3 כפיתת שמינית 
להרים טבעת שמונחת בקצה של מלבן שאסור לה  

ניתן לחניכים בוסים באורכים שונים  .  לדרוך בו
 וחבלים כעזרים לפתרון. 

כל חניך יכפות את  . נלמד את החניכים כפיתה מקבילה 4 כפיתה מקבילה 
כל חניך . ויישב על הרצפה,  רגליו בכפיתה מקבילה

,  המדריך כל פעם יקרא שני מספרים.  יקבל מספר
החניך  .  והחניכים יצטרכו להגיע לחפץ במרכז המעגל

   .מנצח, הראשון שיגיע

,  גוון, תנועה)נלמד את החניכות את עקרונות ההסוואה  1 ת "ג בצצ"ת
ונשחק עם החניכים (,  תוואי לוואי, צל, צורה, ברק

 משחק מחבואים שמתבסס עליהם. 

 נכין עם החניכים צמידי ידידות.  1 קשר ידידות 

ר בחול  כל חניך יציי. נכין עם החניכים נרות מפרפין 2 נרות מפרפין 
והמדריך  , ציור קטן של הצורה שהוא רוצה שתהיה לנר

והחניכים יניחו את ,  ישפוך את השעווה בכל ציור
כל חניך ייצא עם נר מיוחד  ,  בסוף הפעילות. הפתיל
 במינו. 

ארנק מקרטון חלב  
 ממוחזר 

 נכין עם החניכות ארנק מקרטון חלב ממוחזר.  4

ובסוף , לקשור אגרוף קוףנלמד את החניכות כיצד   5 אגרוף קוף 
נניח שתי  ". כדורסל אגרופים "הלימוד נשחק איתן  

ונחלק את הקבוצה לשתי , טבעות חבל על הרצפה
כל קבוצה צריכה לקשור כמה שיותר אגרופי  . קבוצות

הקבוצה שתקלע יותר בפרק  .  קוף ולקלוע אותם לסל
 תנצח. , זמן מוגדר מראש

  

  

  

  



 

 

 

  

  

 צופיות לשכבת ו': הצעות לזמני 

 הצעות לפעילות  מסלול  זמן צופיות 

כל חניכה  . נעמיד שתי קבוצות של חניכות במרחק אחת מהשנייה 2 סמאפור 
צריכה להעביר בסמאפור לחניכה שמולה מסרים שהמדריך יקבע  

עד שנמצא את הזוג המהיר  , נקיים טורניר בין כל הזוגות. מראש
 ביותר. 

 
חיבור  
 דייגים 

,  נחלק את החניכים לשתי קבוצות.  החניכים חיבור דייגיםנלמד את  1
החניכים צריכים לחבר  .  ריקנים במרחק זהה מכל קבוצה'ונעמיד ג

ריקן  'ולאחר מכן לחבר אותו לג, את החבלים שלהם לחבל אחד ארוך
,  ריקנים אליה' הקבוצה שתצליח למשוך יותר ג. ולמשוך אותו אליהם

 תנצח. 
 

ובסוף שלב זה נקיים לחניכות את  ,  החניכות קשר הצלהנלמד את  2 קשר הצלה 
כל זוג חניכות יעמדו אחת    –" קשר ההצלה המהיר ביותר"תחרות 

בהזנקה של  .  כאשר שתיהן מחזיקות חבל ארוך, מול השנייה
.  כל חניכה תתחיל לקשור קשר הצלה על הגוף שלה, המדריכה

.  ב הבאמנצחת את הסיבוב ועולה לסב, החניכה הראשונה שמסיימת
 כך נמשיך עד שנמצא את החניכה המהירה ביותר.

 

חבל  
משקית  

 ניילון 

החניך שבתום זמן  .  נלמד את החניכים להכין חבל משקית ניילון 4
 ינצח. , מוגדר יהיה עם החבל הארוך ביותר

 ונכין איתם ענד לעניבה. , נלמד את החניכים להכין ראש טורקי 5 ראש טורקי 

 
מצפן  

 מאולתר 

כל חניכה תקבל כיוון מסוים ומספר  . החניכות מצפן מאולתר  נכין עם 2
החניכה תתקדם לפי מספר  , בהתאם להוריית המצפן. צעדים ללכת בו

היא תמצא  ,  כאשר החניכה מגיעה ליעד. הצעדים לכיוון שהיא קיבלה
החניכה הראשונה שתסיים את  . פתק עם משימה שעליה לבצע

 תנצח. , המשימה שלה

 

אומדן  
 מרחקים

נתחרה בתחרות  , לאחר מכן.  נלמד את החניכות אומדן מרחקים 5
והחניכה  ,  המדריך יציב חפצים במרחקים שונים".  מלכת האומדנים"

   .תנצח, שתהיה הכי קרובה בהערכת המרחק בינה לבין החפץ

 

  



 

 

 

  

  

 הצעות לזמני צופיות לשכבת ז': 

 הצעות לפעילות  מסלול  זמן צופיות 

 נכין עם החניכים שוקו חם. 2 שוקו חם 
 

נלמד את החניכות את העקרונות הבסיסיים להדלקת   1 הדלקת מדורות 
החניכות יתחרו  , אחר כך. מדורות וידע כללי על האש

ביניהן מי הראשונה שמצליחה להדליק מדורה ולשרוף חוט  
 שנמצא מעליה. 

 
 ונבשל עליה. , נכין עם החניכים כירה חפורה 2 כירה חפורה 

 
 נכין קציצות מצמחי החוביזה הנמצאים בשבט.  5 ת קציצות ירק הכנ

 
כל  . נלמד את החניכים למצוא את הצפון בדרכים שונות 2 מציאת הצפון 

בהתאם  . חניך יקבל כיוון מסוים ומספר צעדים ללכת בו
החניך יתקדם לפי מספר הצעדים לכיוון  ,  להוריית המצפן

מצא פתק עם  הוא י,  כאשר החניך מגיע ליעד. שהוא קיבל
החניך הראשון שיסיים את המשימה  .  משימה שעליו לבצע

 ינצח. , שלו

 

ניתן לקבוצה מפת כוכבים שכוללת את קבוצות הכוכבים   4 קבוצות כוכבים ראשיות 
הקבוצה תצטרך לסדר את מפת הכוכבים על  .  הראשיות

המדריכה תסביר קצת על כל קבוצת  .  הרצפה מנרות
 האגדות עליהן. ותקריא את  , כוכבים

 

 

 

  



 

 

 

 

 הצעות לזמני צופיות לשכבת ח': 

 הצעות לפעילות  מסלול  זמן צופיות 

ונעשה תחרות משיכה בחבל בין  ,  נלמד את החניכים בלוק ספרדי 1 בלוק ספרדי 
 חניכים לכל שאר הקבוצה.  2

 

כל קבוצה צריכה לבנות  . נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות קטנות 3 בניית קטפולטה 
,  הקבוצה שתשגר את הכדור רחוק יותר.  קטפולטה שתשגר כדור

 תנצח. 

 
 .Vנכין עם החניכים גשר  V 4גשר 

 
הכנת לוח קשרים  

 שבטי 

בהתבסס על הקשרים  , החניכות יכינו לוח קשרים לקישוט השבט 4
 שהן מכירות עד כה. 

 
בי  "נשחק איתם ,  הסייסיםלאחר שכל החניכים למדו את קשר  5 קשר סייסים 

 ". סייסים

נחלק את  .  טים "נתקע כמות בזנ , בתוך שטח מוגדר ומסומן 
כל קבוצה  ,  בתורות. ונסביר את התחרות,  החניכים לשתי קבוצות

ולהם תינתן הבחירה אם  , תשלח שני נציגים אל תוך השטח
או לפרק את קשרי הסייסים  ,  טים"להוסיף קשרי סייסים על בזנ 

החוק הכי חשוב הוא שבתוך השטח  . יריבהשל הקבוצה ה
על הנציגים שבתוך השטח לומר  . המוגדר אסור לנשום

כל מי שבתוך המעגל חייב  . עד שנגמר להם האוויר....." ביייי"
בתוך  " בי"ואם הוא מפסיק לומר , לאורך כל הדרך" בי "לומר  

.  הדבר נחשב פסילה ומוביל לסיום התור מיידית,  השטח המוגדר
ים בחרו לפרק את קשרי הסייסים של הקבוצה  אם הנציג

יש שתי  )יש לנציגים נסיון אחד לפרק כל קשר סייסים ,  היריבה
ומשיכה  , משיכה בקצה אחד מהדקת את הקשר, קצוות לקשר

 (.בקצה השני מפרקת אותו
לקבוצה שבתום התורות יהיה יותר קשר סייסים בתוך השטח   

 תנצח. , המוגדר

  
מיקום יישובים  

 ם בישראל מרכזיי
כל  . נקיים תחרות בין שתי קבוצות על מיקום יישובים מרכזיים 1

והקבוצה שתמקם  , קבוצה תקבל מפה אילמת של מדינת ישראל
 .  תנצח, יותר יישובים במיקומם הנכון

 נעבור עם החניכות על מיקום היישובים. ,  לאחר התחרות

 

  



 

 

 

 

 תחנות אתגר: 

 הקדמה: 

אתגרים שאנו מעמידים בפני הקבוצה בשביל לגרום  תחנות אתגר הן מקבץ של 

לחניכים ליישם ערכים שונים שללא מימושם הקבוצה לא תוכל להתגבר על  

 האתגר המוצב בתחנה. 

כי   םהגור למידה בהתנסות הוא אחד מעקרונות הצופיות החשובים ביותר

 . ידי החוויות האישיות שלהם-החניכים ילמדו טוב יותר על

 בנוסף:

ההתגברות על האתגר גורמת לתהליכים קבוצתיים   -  במישור הקבוצתי  •

מסוימים להתרחש כגון: גיבוש, בניית אמון בין חברי הקבוצה, פיתוח  

מנהיגות ופיתוח דרכי קבלת החלטות בקבוצה כל זה קורה בהתאם 

 האתגר. לאופייה של תחנת  

ההתגברות על האתגר מפתחת אצל החניך: ביטחון  - במישור האישי  •

 עצמי, למידת שיתוף פעולה, הכרת חברי הקבוצה. 

סוג תחנות זה מאפשר למדריך להתבונן מהצד על החניך ועל הקבוצה וללמוד  

מיקה  אעל תהליכים המתרחשים אצל החניך והקבוצה כגון: מנהיגות, דינ

 קבוצתית ועוד. 

בתחנות האתגר הוא עצם התהליך העובר על החניך ועל הקבוצה  העיקר 

 מתוך ההתנסות בהתמודדות עם תחנת האתגר. 

תחנות האתגר המופיעות במסמך אינן מחולקות לפי גילאי השכבות. יש להפעיל  

 שיקול דעת ולבחור את תחנת האתגר המתאימה לגיל ואופי החניכים המיועדים. 



 

 

 

 

 גולה בגליל:  •

גלילים  /pvc קבוצות. כל קבוצה מקבלת צינורות חלולים )אפשר 2תחרות בין 

ריקים של אל בד( וכדור בגודל המתאים שיוכל לעבור בין הצינורות. על כל  

קבוצה להעביר את הגולה מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום מבלי שתיפול. לא  

יהיו להם מספיק גלילים כדי לכסות את המסלול לכן יצטרכו לרוץ מההתחלה  

 .ף כל פעם, לכל חניך יש את הגליל שלו, המדריך מזניק ושולח את הכדורלסו

 ציוד: 

 גלילים ריקים של אל בד(. /pvcגלילים חלולים )אפשר  -

 כדור בגודל המתאים. -

 מרוץ דורגלים: •

על כל קבוצה   מחלקים את החניכים לקבוצות בנות חמישה חניכים כל אחת.

 . )יתר( מ"מ  8קדקודו ארבעה יתרים מחבלי ולחבר אל  (A לבנות דורגל )צורת

 על חברי הקבוצה להעביר משתתף אחד, העומד על הדורגל,  המשימה:

 כל חניך   מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום בעזרת יתרי חבל.

 .כופת לבד ויחזיק רק את החבל שיועד לו

 ציוד: 

   1.2מטר וסנדה רוחבית באורך   2.5סנדות באורך   2

 ושלושה   יתרים לכל דורגל 4מטר )כפול מספר הדורגלים( 

 לכפיתת כל דורגל. 4חבלי 

 

 



 

 

 

 

 כוכבית: •

כל חניך יעמוד בקצה אחד של החבל   כל זוג חניכים יקשור עצמו בקשר הצלה.

קשורים יעמדו  לאחר שכל הזוגות יהיו   ובמרחק ארבעה מטרים מבן זוגו.

על החניכים יהיה להעביר חפץ  במעגל ויצרו מהחבלים את הצורה כוכבית.

  שיהיה ממוקם באמצע הכוכבית מנקודת התחלה אל נקודת סיום מבלי שיפול.

 כדי למנוע החלפת ציוד.  כל חניך משתמש רק בחבל שניתן

 

  .ציוד: חבל לכל זוג חניכים וחפץ

 

 

 גלגול משולשים:  •

מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. על כל קבוצה לגלגל משולש גדול  

מסנאדות בעזרת חבלי היתר המחוברים לקודקודיו. לכל קבוצה נקודת פתיחה  

וסיום, הקבוצה הראשונה שמצליחה לגלגל את המשולש קודקוד אחר קודקוד  

ורק  ך ך חבל המיועד לו ויוכל להחזיק אמנצחת. לכל חני –ומגיעה לנק' הסיום  

 .בקצה חבל זה

 ציוד: 

 מטר( 1.5-2) סנאדות באורך שווה.  3-

 לכפיתה.  4חבלי  3 -

 לכל קודקוד(.  1חבלי יתר )לפחות   -

 



 

 

 

  

 

 

 חידת ששת הפרשים: •

 ריבועים קטנים. 36על הרצפה מצויר ריבוע גדול ובו 

נציגים בתוך הריבוע הגדול כך שאף   6להעמיד המשימה: על חברי הקבוצה 

החניכים   אחד מהם לא נמצא על אותו טור, אותה שורה או אותו האלכסון.

החידה   קיים רק פתרון אחד. ישמרו מרחק אחד מהשני על פי הריבועים.

           מפתחת חשיבה יצירתית ומאתגרת.                                                             

 פתרון:

 ציוד: 

 חבלים.  14 -

 

 

 השבלול:  •

על הקבוצה להעביר את הסנדה במסלול בצורת שבלול מבלי שהסנדה תצא  

מהמסלול תוך שימוש בחבלי היתר. כל חניך משתמש ביתר שיועד לו  

  .מלכתחילה כדי להימנע מהחלפת ציוד

 ציוד: 

 סנדה.  -

    *  

  *    

*      

     * 

   *   

 *     



 

 

 

 חבלי יתר כמספר החניכים.   -

 חבל ליצירת מסלול השבלול.  -

 

 

 

 לוליין על חבל: •

החניכים יחברו חבל סיירים לעצים בעזרת בלוק נהגים וקשר מוט. מטרת  

המשחק היא להעביר חניך על גבי חבל סיירים המתוח בין שני עצים. את  

תרים  החניך קושרים בתוך טבעת חבל )ניתן להכין ראש טורקי רחב( עם י

וכל אחד מחברי הקבוצה מחזיק יתר. על חברי הקבוצה לייצב אותו ולעזור  

 המתודה מפתחת אמון וגיבוש בין חברי הקבוצה.    .לו להתקדם עד לסיום

 ציוד: 

 חבל סיירים. -

 סנדינה.  -

 חבלים כמספר החניכים.  -

 .טבעת חבל -

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 אטארי:  –סוג תחנות אתגר  •

מסוג אטארי הינם תחנות מיוחדות מכיוון שקבוצת  הסבר: תחנות האתגר 

החניכים המקבלת את אחד האתגרים האלו הופכת לתלויה אחד בשני  

ובתוצאת המשימה. כל חניך מקבל קצה של חבל  וביחד עם כל החבלים  

כדי לפתח מנהיגות אצל חניכים   הקבוצה צריכה להשלים את המשימה.

כי רק הם מדברים בזמן השלמת  מסוימים, אפשר להחליט ולהודיע לקבוצה 

קיימים הרבה סוגים של תחנות אתגר מסוג זה, רצוי לבחור איזה   האתגר.

 לעשות כשלוקחים בחשבון את קושי המשימה ואת גיל החניכים. 

 

 :אטארי פאזל •

, על כל חלקי הפאזל יהיה  בתוך מעגל חבל סטרילי יפוזרו חלקי פאזל

כיב את הפאזל  חוץ למעגל להר. על החניכים כשהם ממחוברת לולאה מחב"ע

   .שמחוברים גם הם לקרס מחב"ע עם חבלים

 ציוד: 

 חבלים כמספר החניכים.  -

 חבל לתיחום המעגל.  -



 

 

 

 חלקי פאזל גדולים )אפשר מקרטון(.  -

 חב"ע ללולאות ולקרס שמחובר לחבל. -

 

 

 

 

 :21אטארי  •

 הקבוצה תעמוד מחוץ למעגל סטרילי, לכל חניך יהיו בידו 

 חבל אשר מחובר לאחד מקצוות הסנאדה, על הקבוצה יהיה  

 לגעת עם הסנאדה במספרים הנמצאים בתוך המעגל לפי 

 הסדר כאשר במספריים הזוגיים נוגע צד אחד של הסנאדה 

 .  1-21המספרים יהיו מ ולהפך. 

 ציוד: 

 חבלים כסמפר החניכים.  -

 . 1-21פתקים עם מספרים  -

 סנאדה.  -

 חבל לתיחום המעגל.  -

 

 אטארי פטיש חמש: •



 

 

 

ובזנט, יהיה עליהם להשתמש   5הקבוצה תפגוש במעגל חבל שבתוכו יש פטיש 

לכל חניך יהיה את החבלים שלו, את    בחבלים בכדי לתקוע את הבזנט ברצפה. 

 המשימה הם צריכים לעשות יחד ובתיאום מושלם.  

 ציוד: 

 פטיש חמש.  -

 חבלים כמספר החניכים.  -

 חבל לתיחום המעגל.  -

 .(נט )לא גבוהבז -

 

 : אטארי מגדלי הבראהמינים •

ניתן לשווק את הפעילות  ". מגדלי הבראהמינים"הפעילות מבוססת על משחק 

  64בתוספת אגדה על מקדש בראהמי שבו הכהנים עוסקים בהעברת מגדל בן 

 . יגיע סוף העולם , כאשר הכהנים יסיימו את עבודתם, על פי האגדה. דסקיות

ועל אחד מהם נלביש מגדל  , טים"בתוך שטח סטרילי נתקע שלושה בזנ 

על החניכות להעתיק  . 4עד  1-נסמן כל צמיג במספר מ. צמיגים 4-המורכב מ

כאשר מותר להן להזיז רק את  , ט ההתחלתי"ט אחר מהבזנ"את המגדל לבזנ

ואסור שצמיג בעל מספר נמוך יופיע מתחת לצמיג  , הצמיג העליון בכל מגדל

 תמיד חייב להיות למטה(  ,  לדוגמה 4צמיג )על מספר גבוה יותר ב

 ציוד: 

 בזנט"ים.  3 -

 הלמנייה.  -

 קיפרים. 3 -

 צמיגים.  4 -



 

 

 

 גואש לבן.  -

 חבלי יתר.  20 -

 

  

  

  

  

  

  

  

 אטארי כיבוי אש: •

מניחים  . בתוך מעגל סטרילי( פחית עם יוטה ספוגה בסולר)מציבים גוזניק 

אל הקרס מחוברים כל . ספוג שאליו מחובר קרסבתוך המעגל גם גיגית מים עם 

החבלים מוזנים דרך גלגלות והחניכים מחזיקים בקצוות  . החבלים של החניכים

 . החבלים מחוץ למעגל הסטרילי

על החניכים לכבות את  . המדריך מדליק את הגוזניק בזהירות ויוצא מהמעגל 

ומשיכה בחבלים דרך  תוך שיתוף פעולה מלא , הגוזניק באמצעות הספוג

 . הגלגלות

רק חניך  , אסור לדבר: ניתן להוסיף מגבלות כמו , לאחר הצלחה של החניכים 

 אחד יכול לראות וכיוב'.

 : ציוד

 . סנדות  - 

 .גלגלות וחבלים כמספר החניכים -



 

 

 

 . פחית שימורים -

 . סולר -

 . וטה י - 

 . דלי מים -

 . ספוג -

 .ע"קרס חב -

 ס."עמדת הג -

עבור קבוצות  . יש להתאים את מספר הסנדות למספר החניכים : למדריךהערה 

גדולות מומלץ לחלק את הקבוצות למספר קבוצות קטנות יותר ולעשות תחרות 

 .  מאשר לקיים את האטארי עם קבוצה אחת גדולה , ביניהן

 ס מבעוד מועד ''חשוב להניח סמוך למקום הפעילות עמדת הג

 

 

 :אטארי פירמידה •

,   אך למעשה. להרים פירמידת כוסות:  מציגה לנו אתגר פשוט כביכולהתחנה 

החניכים צריכים להרכיב את הפירמידה בעזרת חוטים שמחוברים אל גומיית  

גם מתיחה והרפיה  , וכתוצאה מזה )ובעזרת מתיחה והרפיה  של החוטים , שיער

בין  ניתן לחלק את הקבוצה לקבוצות קטנות יותר ולקיים תחרות (. של הגומיה

 הכי גבוה...  / הקבוצות השונות על המגדל הכי מהיר

 ציוד: 

 . חוטים כמספר החניכים -

 . גומיות שיער כמספר הקבוצות -

 . כוסות לכל קבוצה 6/10 -


