
פעילות 10

קשרים בחבלים ישנם סוגים רבים של קשרים המשמשים למטרות
שונות. לפניכם כמה קשרים. אתם מוזמנים להתנסות בקשרים בעזרת חבלים.

מה הקשר?
קשרים ומחנאות

קשרי אבטחה

קשרי חיבור

קשר הצלה

אלו הם קשרים מהירים שאותם מבצעים בקצה החבל על מנת למנוע פרימה, אם
כי הם משמשים גם לצרכים נוספים.

1 . אבטחת בוהן - יוצרים טבעת, כשהקצה הקצר מעל הארוך. משחילים את הקצה
    הקצר לתוך הטבעת מלמטה. מותחים ומהדקים.

2 . אבטחת שמינית - יוצרים טבעת, כשהקצה הקצר מעל הארוך. מקיפים
     את הקצה הארוך עם הקצר. משחילים את הקצה הקצר לטבעת מלמעלה.

     מותחים ומהדקים.

אלו הם קשרים שמטרתם לחבר בין שני חבלים.

1 . חיבור שטוח - מתאים לצורך חיבור בין חבלים השווים בעוביים. אוחזים חבל אחד
    בכל יד. יוצרים לולאה בחבל שביד שמאל. עם החבל שביד ימין נכנסים ללולאה
    מלמעלה, מקיפים את כל הלולאה סביב מלמעלה ואז משחילים את החבל חזרה

    לתוך הלולאה מלמטה.

2 . חיבור אורגים - מתאים לצורך חיבור בין חבלים השונים בעוביים. יוצרים לולאה
     מהחבל העבה. משחילים את החבל הדק לתוך הלולאה מלמטה. מקיפים את כל

     הלולאה העבה ומשחילים את החבל לתוך הלולאה הדקה החדשה שנוצרה.

קשר לולאה המיועד להרמת אדם או חפץ לגובה.

שלב 1 - 
יוצרים לולאה 

קטנה, כשהקצה 
הקצר מעל הארוך.

שלב 2 - 
עם הקצה הקצר יוצרים 

לולאה נוספת גדולה 
יותר ומשחילים את 
הקצה דרך הלולאה 

הקטנה מלמטה.

שלב 3 - 
עוברים עם הקצה הקצר 

מתחת לארוך וחוזרים 
לתוך הלולאה הראשונה 

מלמטה.
מהדקים את הקשר.
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בחרו מקום מישורי, נקי מאבנים ומוגן מרוח.  .1
מומלץ לעבוד בזוג על הקמת האוהל, כשאחד אוחז באוהל והשני משחיל ומחבר את המוטות.  .2

את היתדות יש להכניס לאדמה בזויית הפונה כלפי חוץ כדי שיאחזו חזק באדמה.  .3
יש למתוח את האוהל ככל האפשר בזמן הכנסת היתדות לאדמה.  .4

אם יש פתחי אוורור באוהל, מומלץ להשאירם פתוחים במשך הלילה.  .5

כתיבה ואיור: מירי לשם-פלאי

!

קשרי מוט

מהו כפתור שדה?

טיפים להקמת
אוהל בשטח

קשר שמטרתו לחבר את החבל למוט, בכדי לקשור אליו משהו.

כפתור שדה משמש ליצירת נקודת קשירה של חבל ליריעת בד או לחיבור בין שני בדים. 
אפשר להשתמש בכפתורי שדה למשל לצורך הכנת אוהל שדה משמיכות, או למתיחת בד 

בין העצים )ליצירת צל, תליית שלט מבד וכד’(.
להכנת כפתור שדה משתמשים באבן קטנה ובחבל דק.

מניחים את האבן במקום שבו תהיה נקודת המתיחה או החיבור, ועוטפים אותה עם   .1
הבד.

יוצרים בחבל קשר מוט ומשחילים את הלולאות מעל הבד המכסה את האבן. מהדקים   .2
את הקשר מתחת לאבן, כך שהאבן כולה כלואה בתוך הבד ואינה מבצבצת החוצה.

מחזקים את הקשר בעזרת קשר אבטחת בוהן ומהדקים.  .3

שלב 1 - 
יוצרים שתי לולאות

בחבל, קרובות זו לזו.
בלולאה השמאלית

החבל עובר מעל
הלולאה, ובלולאה

הימנית החבל עובר
מתחת ללולאה.

שלב 2 - 
מניחים את הלולאה

הימנית מעל הלולאה
השמאלית - שימו
לב לא להפוך את
הלולאה הימנית.

שלב 3 - 
משחילים את שתי

הלולאות יחד על
המוט מלמעלה,

מותחים את החבל
לשני הצדדים

ומהדקים.

שלב 4 - 
לחיזוק נוסף

קושרים את שני
קצות החבל בקשר

אבטחת בוהן
ומהדקים.


