
  החופש שבגבולות
 אורך הפעילות: שעה וחצי + הפסקה להתרעננות ולמינגלינג

  רציונל: למצוא חופש בתוך הגבולות. להכיר את המגבלות שלנו. לשאול שאלות כדי להכיר יותר טוב.
 עזרים: אוזניות עם מוסיקה מהפלאפון(לפעילות מס 4), מחשב + מסך לקריוקי(לפעילות מס 3+6), 2 צעיפים

 חזקים (לפעילות מס 5)
 פתיחה: נושא המפגש שלנו הוא החופש שבגבולות - איך אנחנו יכולים להיות יצירתיים בתוך הגבולות

 שקיימים לנו בחיים. במפגש נשחק, נצחק ונדבר פתוח במטרה להכיר יותר אחד את השני וללמוד לתקשר
  יותר טוב בינינו.

 
  18:20 - פתיח משחקי -

  "מה אתה עושה?"1)
לפנות למי שיושב בקצה ולבקש להעביר מסר למי שיושב בקצה השני בלחישה מבלי לקום מהכיסא. (2)

  5 דק' עד שמבינים שאפשר להיעזר בקבוצה ולעשות טלפון שבור)
  לשיר שיר שלא מכירים בפעם הראשונה (איתי - קרן פלס)3)
  אוזניות - להעביר מילה למי שיש לו אוזניות בלי ידיים4)
 לקשור שני זמרים ברגל אחת - תחרות מי מהזוגות מגיע ראשון לקו הסיום. אחר כך אפשר לקשור5)

  שלושה זמרים. (להביא צעיפים)
  זמר אחד לשיר גם את הליד וגם את הקולות6)
  לשיר את לפני שיגמר ולהחליף זמר כל שתי שורות רק בעזרת המבט ואישור העיניים7)

 
 המשותף במשחקים האלו הוא שיש בהם גבול מסוים. במשחק הראשון אסור לקום. בשני אנחנו לא מכירים

 את השיר. בשלישי לא שומעים. ברביעי צמודים למישהו והולכים יותר לאט. בחמישי אנחנו רק אדם אחד אז
 לא נוכל לשיר גם ליד וגם קולות. אנחנו חייבים לחלק את התפקידים כדי להצליח. באחרון אנחנו צריכים להבין

  אחד את השני ללא מילים.
  המגבלות האלו הן אלו שבתוכן היינו יכולים להיות יצירתיים ולמצוא את החופש ואת המשחק.

 זה נקרא - החופש שבגבולות. בזכות המגבלות הצלחנו להיות יצירתיים ולהגיע ליעד. ממש כמו שאנחנו עושים
  כאן במעבר לקול.

  אבל כדי שנוכל להיות יצירתיים אנחנו חייבים להכיר את הגבולות. בעצמנו ובאחרים.
 גם בחיים האישיים שלנו יש מגבלות שונות והיינו רוצים לשאול אתכם - מה זה מגבלה/ מוגבלות עבורכם? מה

  המגבלה האישית שלך? איך זה מתבטא?
 פעילות מרכזית(40 דק): דף גדול בו מצוייר אדם - כל אחד בתורו ניגש אל הדף, מדביק את המדבקה איפה

  שיש לו מגבלה לדעתו ומספר מה היא.
 סיכום ביניים: אנחנו רואים שלכל אחד יש מגבלות אחרות בעצמו. לכן אנחנו לא דומים בדיוק אחד לשני. כל

 אחד מיוחד ושונה בדרכו. אז איך אנחנו מצליחים להסתכל על מישהו ולהבין מה הוא מרגיש? איך אנחנו
  מצליחים לדעת אם מישהו רוצה חיבוק או שהוא רוצה שנעזוב אותו במנוחה ?

  דיון פתוח (20דק'): איך היה לחשוף את המוגבלות שלי לפני כולם והאם יש לי שאלות לאחרים.
 לפני הפעילות הבאה מסכמים על חוזה שבעל פה - אפשר להיות בחדר הזה אמיתיים ולשתף דברים אמיתיים
  ומהלב וכן ששום דבר מהדברים שיאמרו פה לא בא לפגוע בכוונה תחילה - כל אחד צריך לומר - אני מתחייב.

 סיכום: בזכות האומץ שלכם לעמוד ולהציג את המגבלה שלכם לפני כולם אנחנו מכירים אחד את השני יותר
 טוב ויודעים שלמעשה לכולם יש מוגבלות מסויימת בגלל שאנחנו בני אדם לפני הכל. החשיפה של המוגבלות

  יכולה לעזור לי לתקשר יותר טוב עם אחרים ואחרים יוכלו לתקשר יותר טוב איתי.


