
 

 חוגגים עצמאות
 הפקת מסיבת עצמאות כלל פנימייתית

 
 

 . מתאימה לכל הגילאיםורית אהיא מודולזו פעילות 
 ניתן לקיים אותה כתחרות.ן להפעיל אותה לכלל הפנימייה או לחלק מהקבוצות. נית

ממועד שבוע/חודש  מראשאו כהכנה  )כחלק א'(  תוך כדי פעילות המשימות יכולות להתבצע
 החגיגה.

 
 מקום הפעילות:

 חצר הפנימייה או אולם גדול )ללא משואות...(
 

 מטרות:

 הפקת מסיבת יום העצמאות מקומית. 

  שרונות בקבוצהיביטוי של מגוון הכמתן אפשרות. 

 "גיבוש הקבוצה ומתן הרגשת "גאוות יחידה. 

 .העשרה בנושא ארץ ישראל 
 

 
 הכנה לפעילות: 

כל '. רץ, חילות צה"ל, מנהיגי המדינה, תוצרת הארץ וכובוחרים נושא מרכזי למסיבה כגון: נופי הא
 קבוצה מקבלת/מגרילה פרט אחד מהנושא, סביבו תבצע את המשימות.

 
 

 לערב המסיבה יש לדאוג ל:

 שולחנות וכיסאות כמספר הילדים 

  גרלנדה גדולה )שרשרת נורות צבעוניות(, שרשראות דגלים וסמלי המדינה וקישוטים
 בכחול ולבן.

  למשואה )אפשרי נרות לפיד להרחקת יתושים(, לפיד לאחיזה ביד להדלקת לפידים
 .המשואות

 שירון שירי ארץ ישראל כמספר הילדים. 

 דגלים לרונדו. 
 
 פעילות:ה הלךמ
 

 שלבים: 2לפעילות 
שולחן, קטע קריאה/הופעה,  , קישוט)תפאורהמשימות קבוצתיות הכנות למסיבה:  – א' שלב

 קישוט משואה וכו'(
 הצגת התוצרים: המסיבה – 'ב שלב

 
 לפי המשימות הנבחרות. כמפורט בטבלה המצורפתחומרים: 

 המועצה לילד החוסה", המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה" –"ילדים בסיכוי ©

 

 יום העצמאות



 

 :רעיונות למשימות

 / הערות הכנה מראש חומרים משימה
 רעיונות נוספים

 
 
 
 

הדלקת 
 משואות 

 

קישוט 
 המשואה

  שימורים פחית
 גדולה

  חומרים לקישוט 
 

את  כל קבוצה מקשטת
פחית השימורים 

ם באלמנטים המתאימי
  שלה לנושא

הר )כמו: חיל השריון, 
, בניימין זאב החרמון

 הרצל, פרי הדר....(

על הקבוצה לאתר 
במקורות שונים חומרי 

 קריאה, תמונות ועוד 

הכנת 
נוסח 

 להקראה

 נוסח הצעה ל- 
 בנספח

  קטעי קריאה
וחומר רלוונטי 

 נושאל

 תמנסחכל קבוצה 
להדלקת  הקראה

  .המשואה
 

מצורף נספח ובו 
 לבניית הנוסח נקודות

העמדה של שיר 
 להופעה

  בחירת שיר הקשור
 לנושא.

  / הכנת השיר
 העמדה 

מגבר, מיקרופונים 
פלייבק מתאים, 

אביזרים, מקום מרווח 
 להופעה.

אפשר לדאוג 
 לתלבושות

דף רעיונות  -נספח  קישוט שולחן
 לקישוט שולחן

 וחומרים בהתאם

 שתי אפשרויות:
 מכינה את. כל קבוצה 1

 שלה.  המקושט השולחן
 מכינה . כל קבוצה2

קישוט אחד לכל 
כל בהשולחנות, כך ש

קישוטים השולחנות יהיו 
 .שהוכנו על ידי כולם

 

מאכל הכנת 
 ארצישראלי

כל קבוצה תכין מאכל  + חומרים מתכון
לכולם. ניתן להשאיר את 

הבחירה בידיהם או 
להכתיב את התפריט 

 מראש.

 

הכנת תפאורה 
  משותפת

בהתאם  חומרי יצירה
 לנושא

כל קבוצה מעצבת חלק 
מהתפאורה לפי הנושא 

 שלה.

 

 
 שימו לב!

  מומלץ להקציב זמן לביצוע המשימות.
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 מסיבהרעיונות להעשרת ה

 הערות / הכנה מראש חומרים משימה
 רעיונות נוספים

 
 רונדו דגלים

 

  דגל גדול/בינוני 
 לכל משתתף

  מוסיקת מצעדים
 ישראלית

 

 
בוחרים נציג מכל 

וצה שישתתף קב
 ב"רונדו" 

 

 
חשוב לקיים מספר 
חזרות לקראת ערב 

 המסיבה.
כדי ליצור רונדו מסודר יש 

להקפיד על הליכה 
מסודרת לפי הקצב 

 והחזקה יציבה של הדגל.

 
 שירון ארצישראלי

 
 שירונים 

שירים  - )נספח
 (לדוגמא

 
 עותקים כמס' הילדים

 
במקום להכין שירונים 

להקרין את אפשר 
 ל מסך גדול.השירים ע

 
 ריקודי עם 

 
דיסק עם מספר 

 שירים להרקדה

 
ניתן ללמד מראש 

מספר ריקודים 
)במהלך 

החודש/השבוע 
 הקודם לחגיגה(
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 נוסח הקראה לטקס המשואות

 

 ____________________ / קבוצתאנו ילדי משפחתון 

 ___מדליקים משואה זו לכבוד _____________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

קצת על , מייחד אותומה  : פרטים על הנושא הנבחרמספר בשורות הבאות נכתוב 
 ווה לעם ישראל וכד'ההיסטוריה שלו, כיצד הוא מהווה מקור גא

 ולתפארת מדינת ישראל"משפט "יש לסיים ב

 

 שימו לב:

 ______ "לכבוד"נסו לשלב בחלק מהמשפטים את המילה הפותחת: 

 על הטקסט להיות קצר, כתוב במילים ברורות ומובנות לילדים.

 ויעשיר את עולמם. כבר יודעים לצד מידע שיהיה חדש עבורם שלבו מידע שהילדים

 .קהלחשוב להתאמן על הטקסט מספר פעמים שיהיה ברור ומובן ל

 כדאי להשקיע גם בעיצוב דף ההקראה. )הצד הפונה לקהל(

 

  מסיבת עצמאות מהנה 
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 החג שולחןקישוט 

 

 טעם לאוכל....ואפילו יוסיף  ולחגוג! הסב סביבוחשק ל מעוררשולחן חג מעוצב 

 

 עצמאות:להלן מספר טיפים לקישוט שולחן יום ה

 : המפה, מפיות, צלחות, כוסות, סכו"ם.צבעי כחול לבןאת השולחן ב נקשטלחגיגת העצמאות 
 זהב, כסף.צבע נוסף כמו  נגיעות שלאפשר להוסיף 

 כמה שיותר ילדים בחשיבה, במתן רעיונות ובביצוע. חשוב לשתף

 הוסיפו חומרים מהטבע, צבעו והתאימו לאווירת החג.

 

 :ים הם הגבול()השמי תוספות לשולחן

 .ראנר אורגנזה מעט נוצץ, בגוון של המפה או בגוון הנגדי כדי שיבלוט ע"ג המפה 

 סידור פרחים במרכז השולחן בהתאם לצבעים שנבחרו 

 ונים לבנות, אבנים צבועות בצבעים הנבחרים, פרחים לבנים, עלי זית י 

 לקישוט האוכל דגלונים קטנים  

  בצבעי השולחן מפיות יובקחפית לבנה או הסכו"ם במסידורי מפיות, עטיפה של 

  .נרות שידלקו בזמן הארוחה 

 מתוק. צ'ופרהילד. אפשר לצרף  םכרטיסי ברכה אישיים עם ש 

 

 אל תשכחו לפרגן ולהודות לכל מי שעזר בהכנה.  –ולסיום 

 זכרו שהחג הזה הוא בשביל כולם ומילה טובה תתרום לאווירה טובה יותר של החג.
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 יונות מעשייםלהלן מספר רע

 חומרים מיוחדים  

 חלה בצורת מגן דוד

 

 חומרים להכנת חלה

 סידור מפיות בכוס

 

 מפיות מיוחדות

 קישוט מאפינס

 

מאפינס במאנג'ט כחול, 
קצפת לבנה, קישוט מבצק 
סוכר בגוון של כחול, דגלון 

 קטן

 קישוט כוס

 

כוס בגוון כחול, מדבקה 
לבנה גדולה, טושים בגווני 

 הכחול

 שבשבת כחול לבן

 

הוראות להכנת שבשבת 
ניתן למצוא באתר 

 .המרכזייה בפעילויות חורף

 קישוטים בכחול לבן

 עוגיות מעוצבות

 

עוגיות ועליהן בצק סוכר 
 בגווני הכחול לבן
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