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  יום שוק
 

 יום פעילות מודולארי סביב נושא,
 מומלץ לשיתוף חברות מתנדבות בפנימייה.

 
 

יום שוק הוא יום פעילות שלם, בו הילדים והמתנדבים מכינים פריטים למכירה )יצירה ודברי 

 מאכל(, ממשיך בהקמת הדוכנים ושיאו בהפעלת שוק, ססגוני ומגוון. 

 

ם את החברה והמתנדבים וניגשים לעבודה בקבוצות. בהתכנסות. מציגי את היום מתחילים

כל קבוצה תקבל חומרים ומצרכים ותכין בעזרת המתנדבים את הפריטים אותה תמכור 

. כל קבוצה והדוכן המקושט שלה הדוכנים.בשוק. בחלק השני של היום מקימים יחד את 

 .לכל ילד סכום "כסף מונופול"מכינים 

בין הדוכנים  עובריםהילדים  ם מפעילים את הדוכנים.המתנדבי.פתח השוקאחר הצהריים נ

 מוצרים כאוות נפשם ובהתאם לסכום ה"כסף" שבידם.רוכשים ו

ד"שים יישלחו בין  נפעיל תחנת שידור, ן ברקע, הזבנים יכריזו על מרכולתם,תתנגמוסיקה 

 חברים וניחוח מאכלי השוק יינשא באוויר.

 
פעילויות בהכנה עצמית  ובתשלום לאיש  מוצעת טבלה מודולארית עם הצעות למגוון

מקצוע. הפעילויות בהכנה עצמית פשוטות להפעלה באמצעות מדריך או מתנדב שמנחה 

את הפעילות. לרוב נדרשים חומרים שניתן להשיג בקלות. הנחיה מדויקת לפעילות 

 מצורפת בתדריך מפורט הנמצא באתר בלינק המצורף.

 
 

 פירוט והיערכות הפעילות

יצירה שהילדים  ימכירת פריטדוכן ל

 ייצרו

 סימניות

 לחצו כאן - צמידים

 משחק סולמות וחבלים

 תמונה -שיפוד ממתקים 

 לחצו כאן –פאזלים ממקלות ארטיק 

 ממתקי שוקולד בקופסא

 לחצו כאן - מובייל ריחני

 

הוכנו עם הילדים דוכני אוכל ש

 והצוות במהלך הבוקר

פיצות, כריכונים, פופקורן, שתייה, עוגות ועוגיות, 

 ג'לי ועוד. ארטיק תוצרת בית,

 פריטים מחברים ומתנדביםאיסוף  דוכן יד שנייה

 ביגוד, צעצועים, קוסמטיקה ועוד דוכני תרומה מחברות ויצרנים 
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 השכרת מכונה ורכישת חומר גלם דוכן ברד

 השכרת מכונה ורכישת חומר גלם ן פופקורןדוכ

 השכרת מכונה ורכישת חומר גלם דוכן שערות סבתא

d.j  מקצועי ומערכת הגברההזמנת דיג'יי 

, צמות , קעקועיםלקיםדוכן איפור, 

 אתיופיות.

 הזמנת מאפר/ת 

 בהכנה עצמית דוכן פיתות בטאבון

  תירס חם

 בהכנת המטבח  / נקניקיות דוכן פלאפל

 הזמנת מפעיל זומבה פינת זומבה

 הכנה מראש עם הילדים שילוט לדוכנים

 של שולחנות מתקפלים לפנימייה /השכרהרכישה שולחנות מתקפלים

 
 

 לחצו כאןלפעילות המלאה ורעיונות נוספים להכנה עם הילדים 

http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/yom_shuk.pdf

