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מדריך יקר!
מבנה הפעילות:

1.שיח משותף
2. משחק בצוותא

1

2

 שיח משותף

משחק

תרגיל האפרסק 
קבעו בינכם מיהו מספר 1 ומיהו מספר 2

כל אחד יקבל כרטיס: כרטיס למספר 1 וכרטיס למספר 2
• כרטיס למספר 1  

המשימה: עליך לתאר בפני חברך אדם קרוב ויקר לך שחלה במחלה אנושה.
הסיפור של החולה: אין לו שום סיכוי להישאר בחיים אלא אם כן תשיגו לו תרופה אחת ויחידה. אי שם בסין מצוי סיני 
זקן ולו אפרסק פלאים אחד ויחיד. אתם זקוקים לכל קליפת האפרסק. עוד מעט נקרא לבני זוגכם שמחוץ לחדר. גם 

לבן הזוג בעיה דומה לשלכם. שוחחו בניכם עד שתשיגו את מה שאתם זקוקים לו כדי להציל את יקירכם". 
• כרטיס למספר 2 

המשימה: כל אחד מכם יתאר אדם קרוב ויקר לו שחלה במחלה אנושה.
אין לו שום סיכוי להישאר בחיים אלא אם כן תשיגו לו תרופה אחת ויחידה. אי שם בסין מצוי סיני זקן ולו אפרסק 
פלאים אחד ויחיד. אם תשיגו את גרעין האפרסק ותגישו אותו לחולה הוא ינצל ויבריא לחלוטין. עוד מעט תיכנסו 

לחדר. גם לבן הזוג בעיה דומה שוחחו בניכם עד שתשיגו את מה שאתם צריכים על מנת להציל את יקירכם".
כעת "דמיינו שהגעתם לסין למקום מגוריו של הסיני הזקן, הסיני הזקן בעל האפרסק הפלאי מניח את האפרסק 

בניכם. נהלו שיחה שמטרתה להשיג את מבוקשכם לפעילות בין הזוגות יש להקדיש כ- 5 דקות.
)ההנחה היא כי לא תהיה שיחה אלא כל אחד מהמשחקים ינסה לחטוף את כל האפרסק(

בתום משחק זה נערוך שיחה על התרגיל שהתרחש. ונבין כי אילו הייתה מתקיימת שיחה הגיונית בין המתמודדים 
היו מבינים שהאחד זקוק לקליפת האפרסק ואילו האחר זקוק לגרעין ושני הצדדים יכלו להיות מרוצים במקום לריב.

והמסקנה :
במקום לראות את העומד ממולך כיריב שיש לנצח אותו נסה לדבר, לחשוב, לשתף ותראה שכולם ירוויחו מכך הרבה 

יותר.

המפגש הפעם יעסוק בנושא של ניהול קונפליקטים.
מה אנחנו נוטים לעשות כשאנחנו במצב של התנגדות? של קונפליקט? )תשובות אפשריות: להתנגד, 
לכעוס, לחטוף, להכות, לאיים...( מדוע אנחנו נוקטים בדרכי התנהגות תקיפות? )תשובה אפשרית: כי 

אנחנו מרגישים מאויימים, אנחנו מסתכלים על האדם האחר כעל יריב שיש לנצח אותו...(
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כרטיס 1:
כל אחד מכם יתאר אדם קרוב ויקר לו שחלה במחלה אנושה.

אין לו שום סיכוי להישאר בחיים אלא אם כן תשיגו לו תרופה 
ולו אפרסק פלאים  זקן  ויחידה. אי שם בסין מצוי סיני  אחת 
מעט  עוד  האפרסק.  קליפת  לכל  זקוקים  אתם  ויחיד.  אחד 
דומה  בעיה  הזוג  לבן  גם  לחדר.  שמחוץ  זוגכם  לבני  נקרא 
לשלכם. שוחחו בניכם עד שתשיגו את מה שאתם זקוקים לו 

כדי להציל את יקירכם.

כרטיס 2:
כל אחד מכם יתאר אדם קרוב ויקר לו שחלה במחלה אנושה.

אין לו שום סיכוי להישאר בחיים אלא אם כן תשיגו לו תרופה 
ולו אפרסק פלאים  זקן  ויחידה. אי שם בסין מצוי סיני  אחת 
אחד ויחיד. אם תשיגו את גרעין האפרסק ותגישו אותו לחולה 
לבן  גם  לחדר.  תיכנסו  מעט  עוד  לחלוטין.  ויבריא  ינצל  הוא 
הזוג בעיה דומה שוחחו בניכם עד שתשיגו את מה שאתם 

צריכים על מנת להציל את יקירכם.
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