
 פשטידת תירס מהירה

 חומרים:

 קופסאות תירס מסוננות 2-

 ביצים 3-

 קוטג'-

למי שלא / קמח תירס ) כפות קמח 3-

 אוכל גלוטן(

 פלפל לפי הטעם מלח,-

 כפות חלב 2-4-

 תבנית לפשטידה-

 קערה-

 כף-

 אופן ההכנה:

 מעלות. 180לחמם תנור ל

 לערבב את כל החומרים יחד בקערה עם כף

 להכניס את הבלילה לתבנית

להכניס התבנית בזהירות לתנור לחצי שעה 

 או עד שיזהיב.

 .ובתאבוןלחתוך לקוביות להוסיף סלט 

 

  

 יומיומיתמה עושים כשרוצים לשבור את השיגרה ה

 ולגרום להרגשת גיבוש ושייכות בחדרי החניכים?

מכינים קופסה מעוצבת וממלאים אותה במשחקים 

מיוחד  שקשורים לדיירי החדר, מקדישים לכך ערב

בכל שבוע "שוברים שיגרה"  ומפנקים את החדר שבחרנו.

 עם חדר אחר ומפנקים את החניכים...

 משחקים שיהיו בקופסה:רעיונות ל 

  משחק הזיכרון עם תמונות של דברים שקשורים

שנמצאים בחדר, ם חפצי תמונות החניכים, ) לחדר

 (שמות החניכים וכדו'

 פאזל שמורכב מתמונות החניכים שבחדר 

 רביעיות עם שאלות מחיי החדר והפנימייה 

 משחק טאבו עם מושגים הקשורים לחדר 

  המשחק הידוע בתוספת )סולמות חלונות ונחשים

לענות על  מי שעומד על "חלון" צריך -"חלונות"

השאלות קשורות להווי החדר ולהכרות  שאלה.

 (בין החבריםמעמיקה 

 כרית  ,הכנת כרית רביצה לחדר -ימה משותפתמש

 לחדר

 הכנת שלט מעוצב לדלת שלט לדלת 

 קישוט ספלים אישיים 

  (שוקו למיטה, שעת פינוק עם המדריכים וכדו')פנקס קופונים מפנק לשימוש החדר 

 "לוחות מוכנים של משחק "ארץ עיר 
 

 קישור לפעילות באתר המרכזיה החינוכית :
oads/2019/06/lefanek.pdfcontent/upl-https://yeladim.org.il/wp 

 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/06/lefanek.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/06/lefanek.pdf


 

 

 

 

 החומרים הדרושים:

 בקבוק שתיה -

 בריסטול כתום לכנפיים ולרגלים -

 ולמקור

 לעינייםבריסטול לבן ושחור  -

 חוטי צמר צבעונים לליפוף -

 חרוזים -

 חוטי רפיה -

 דבק פלסטי -

 

 

 נשאר לכם גליל???

 

גלילי נייר טואלט, בריסטולים צבעונים, חוטי צמר, מקטרות, עיניים 

זזות, צבעים, דבק ומספריים, שאריות בדים, דבקיות, סול. ו... הרבה 

  דימיון 

 

 

ממליצה על מודל לעבודה עם קבוצות קטנות: בניתי תוכנית ושילבתי בתוכה  כפר יחזקאלמח"מ פנימיית  ,מויאל עדן

 :לדוגמה .אנשים 10 -שמעניינים אותם וגם עמדתי בכך גם השתמשתי באנשי הצוות ובדברים  מעגלים  עם הרשמה מראש.

 / גינון / כושר / יופי וטיפוח ועוד ... מעגל ספרדית / סריגת אצבעות / הכנת פונפונים / תכשיטנות

 ממליצה על קהוט בנושא הקורונה :  מח"מ פנימיית הפרדס ,טלי

27ad7103904f-a79a-4c06-4646-https://create.kahoot.it/share/e6e96470 

 

 

https://create.kahoot.it/share/e6e96470-4646-4c06-a79a-27ad7103904f
https://create.kahoot.it/share/e6e96470-4646-4c06-a79a-27ad7103904f


   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

              "." 

 

 איך להתמודד עם חוסר וודאות

החיים מלאים בחוסר וודאות. לפעמים מדובר בחוסר 

וודאות קטן ולא מציק, אבל לפעמים התחושה הזאת יכולה 

 , כמו עכשיו .לתפוס הרבה מקום

 יומית: ההתמודדות היומכמה טיפים לניהול 

 ולא במה יקרה להתמקד בהווה ❖

 טרות ברות השגהאת היום, השבוע ולהציב מ לתכנן ❖

 לתת מקום לרגשות  -לשתף לשתף לשתף ❖

לבחור דבר אחד  לחשוב מה בשליטתי ומה לא בשליטתי ❖

 שהוא בשליטתי ולהתמקד בו

אם אתם  :קבלו את זה שאין ״ככה צריך״ בחיים ❖

ו כמו שאתם מצפים, ככל דמשוכנעים שהדברים תמיד יעב

הנראה תסבלו ממפח נפש ואכזבה גדולה. אמצו גישה 

 שהמצב רוח  מכילה לגבי ההפתעות והעיכובים בחייכם

 .שלכם לא צריך להיות תלוי בתוצאה כזו או אחרת

נסו להיזכר במקרים קודמים בהם  :ניסיון האתמול ❖

התמודדתם עם אי ודאות, כיצד התמודדתם עם החשש? 

במי נעזרתם? האם הדברים הסתדרו לטובה? הזכירו 

, ושרדתם במצבים עמומים אחריםלעצמכם שכבר הייתם 

לא הצלחתם לעבור את המצב בצורה כדי לספר. גם אם 

 שלמת חשבו מה למדתם ואיך התקדמתםמו

המקום בו הגיבור ": "לחבק את המצב של חוסר הוודאות ❖

מתגבר על אתגרים, מסתגל למציאות חדשה, ויוצא 

ברנה בראון. חשוב לא להיות בהימנעות  "להרפתקה

 ולהיות בעשיה שתוביל לתחושות חיוביות. 

 ת(פסיכולוגיה חיובי -)עבדה אביבית קאופמן על פי יהודית כץ

 הרפיית ג'קובסון לכווץ זה דווקא משחרר

https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-  

 עוגיות פאדג' שוקולד

 חומרים:

 שלב א

 גר' שוקולד מריר 300-

 כפות שמן 3-

 שלב ב

 ביצים 2-

 חצי שקית אבקת אפיה-

 כפית תמצית וניל-

 רגילקמח  / שקדים כפות קמח 6-

 כפית מלח-

 רבע כוס סוכר-

 חצי שקית שוקולד צ'יפס-

 אופן ההכנה:

 מעלות. 180ללחמם תנור 

 להמיס במיקרוגל ולערבב היטב -שלב א

בקערה נפרדת לערבב הכל היטב  -שלב ב

ולהוסיף את השוקולד המומס ואת השוקולד 

צ'יפס. לשים עם כפית על תבנית עם נייר 

דק' לצנן  -10אפיה ברווחים ולאפות כ

 ולאכול.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-
https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-
https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-


 

 

 

 

 

 מנדלות מגלילי נייר טואלט

 מה צריך?

 גלילי נייר טואלט

 מספרים

 מהדק/ דבק 

 צבעים: גואש, אקרילי, 

 עוזרים לחבר את הרצועות בזמן התכנון -אטבי כביסה

 מכחולים

 איך מכינים?

גוזרים את הגלילים לרצועות שוות, מתכננים את הצורה שבה 

רוצים לחבר את הרצועות אחת לשנייה, צובעים ומחברים או על 

 ידי מהדק או עם דבק פלסטי.

https://www.youtube.com/watch?v=CmZYyYc6qV8&t=32s 

 

 

 

 

 

 

מבחוץ, או להוסיף צבע ממלאים במים בקבוקי שתייה מפלסטיק עד למחצית )אפשר לקשט אותם -באולינג

מאחור(,   1מאחור,   2מאחור,   3מקדימה,   4מעמידים את הבקבוקים בשורות בצורת משולש ).מאכל/גואש למים(

אפשר לסמן מסלול בשני קווים על הרצפה עם מסקיינטייפ צבעוני. כל משתתף בתורו מנסה להפיל כמה שיותר 

 .בקבוקים בקליעת כדור אחת
ילד בתורו קופץ בדלגית ומודדים לו כמה קפיצות בדקה מי שקופץ הכי הרבה כל  -תחרות קפיצה בחבל

 מקבל פרס/ ניקוד וכו'.

בונים מסלול מכשולים מחפצים שונים בקבוצה/ משפחתון ועורכים תחרות מי עובר הכי מהר   -מסלול מכשולים

 את מסלול המכשולים 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmZYyYc6qV8&t=32s


   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית
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 אביבית קאופמן – להיות גיבור על

ולהציל  עלבימים כאלה כל אחד מאיתנו היה רוצה להיות גיבור 

 את העולם

 רעיון לפעילות איזה מן גיבור אני

 מטרות:
  ישוחחו על משמעות המילה גיבורהחניכים 

  החניכים יזהו את הכוחות האישים שלהם 

 מהלך הפעילות:

 ?שאלה מרכזית: מהו גיבור על בעיני

יושבים במעגל עם חניך אחד באמצע, מדביקים לו על   :1מתודה 

המצח שם של גיבור על מוכר )לחלופין, מוציאים אותו לרגע 

ואומרים לשאר המעגל איזשהו גיבור(. החניך צריך לנחש מיהו 

קצב של שאלות. אחר כך מחליפים על ידי שימוש במספר מו

חניך. דוגמאות לגיבורי על: באטמן, סופרמן, קפטן אמריקה, 

וומן, הרקולס, החץ הירוק, -איירון מן, דדפול, הענק הירוק, וונדר

 .ספיידרמן

ניתן לחניכים תמונות של אנשים שהם כנראה לא  :2מתודה 

רי על בחיים האמיתיים, אנשים שנלחמו על העקרונות יכירו )גיבו

שלהם, עשו שינוי לטובה(. על כל אחד לבחור תמונה ולהמציא 

סיפור גבורה לאותו בן אדם. אחרי זה נקריא את סיפורה האמיתי 

של כל דמות. דמויות לדוגמא: מהטאמה גנדי, מרטין לותר קינג, 

יאנוש , הרב קוק, ילדדוד בן גוריון, משה מונטיפיורי, הברון רוטש

קורצ'אק , מרים פרץ) כדאי להתאים את הדמויות בהתאם לגיל 

 החניכים(.

 ?איך גם אתם יכולים להיות גיבורים תנו דוגמא לגיבור עבורכם  ?מהו גיבור בעיניכם-: דיון3מתודה 

של כוחות העל שלו תכונות/ כישרונות שמאפיינים  קולאז' מה הכוחות שלי, כל ילד צריך להכין -4מתודה 

 .'לגזור אותיות תמונות כחלק מהקולאז -אותו. טושים צבעים אפשר להשתמש בעיתונים צבעונים

הערה: ניתן לעשות חלק מהפעילות כל מתודה יכולה להיות בפני עצמה ואפשר לשלב  

 בהתאם לזמן, פניות החניכים וגילם. 

 

  וחלבהשוקולד אורז, פצפוצי 

 אתי בן שמעון

 
 מצרכים למתכון

 מרגרינה גר'  200

 מייפל/ןכפות דבש/סילא 4

 גר' חלבה 200

 כפית נס קפה

 גר' שוקולד מריר 100

 כוס סוכר 1/2

 כפות קקאו 3

 אורז כוסות פצפוצי 6

 

 הכנהה אופן

 .לקערה גדולה נשפוך את פצפוצי האורז

בסיר בינוני על הגז נמיס את כל המצרכים 

מלבד פצפוצי האורז על להבה נמוכה ותוך 

 .כדי ערבוב

כאשר הבלילה שבסיר הופכת חלקה וללא 

גושים נשפוך אותה על פצפוצי האורז 

 .היטבשבקערה ונערבב 

נניח ככף מבלילת פצפוצי האורז והשוקולד 

בתוך עטרות נייר, נסדר על מגש ונעביר 

 .למקרר לצינון והתקשות

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D+%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F+%28%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8%29%5D/1/1/0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 גיבורי על מגלילי נייר טואלט

 מה צריך?

 גלילי נייר טואלט

 צבעי פסטל

 איך מכינים?

 מציירים על גליל נייר טואלט את גיבור העל שאתם אוהבים

 מעוצביםגיבורי על 

https://www.youtube.com/watch?v=76M7DPEnqjA 

ערכת מברשות למי שאין אפשר עפרונות עבים, מקלות מה צריך? 

 .אופן ההכנה בסרטון סול, ארטיק גדולים, לבד, טושים, חרוזים להדבקה,

  דפי צביעה גיבורי על

-https://www.child

world.co.il/category/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99

%D7%A2%D7%9C/- 

 גיבורי על בהדפס ידיים

 לבניםצבעי ידיים/ צבעי גואש, דפים  מה צריך?

 טושים

צובעים את היד בצבע הגיבור על שבוחרים ומניחים את אופן ההכנה: 

 היד על הדף. מחכים שיתייבש ומוסיפים את פרטי גיבור העל בטושים.

- 

 אולגה סירוטה  -ציור דמויות עם שוקולד

  72%שוקולד כהה ושוקולד לבן. מומלץ להשתמש בשוקולד ככה עם , תמונה מצרכים: ❖

שיפוד  , שקיות פלסטיק קטנות , נייר אפיה  /נייר קלף, סלוטייפ , חתיכת קרטון או מגש,  קקאו

 במבוק או קיסם 

קודם כל, תחשבו באיזה מוטיב אתם רוצים להשתמש. קל יותר להשתמש בתמונות   ❖

 קריקטורה, קומיקס, קווים, הדפסה, ארט נובו, פופ ארט, צלליות ועוד.  מסוגננות. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4mFc6NZSEU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76M7DPEnqjA
https://www.child-world.co.il/category/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C/
https://www.child-world.co.il/category/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C/
https://www.child-world.co.il/category/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C/
https://www.youtube.com/watch?v=q4mFc6NZSEU


 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית
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 אביבית קאופמן – לחלום חלומות ולהגשים אותם

 פעילות לגיל הבוגר

 .מטרות
בלי  ותהחניכים יאפשרו לעצמם לחלום ולבחור מה הם היו רוצים לעש •

 מגבלות.

 הלך הפעילות:מ

? בחדר צריכה להיות כותרת מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדול .א

 10בצד אחד ומספר  0חדר סקאלת מספרים שרק מספר הובאמצע  

לעשות , כל אחד צריך לכתוב על פתק מה הוא רוצה להיות .בצד השני

כשיהיה גדול אפשר ברקע להשמיע את השיר מהכבש השישה עשר 

)לא חובה( את הפתקים מכניסים  או כל אחד רוצה כשאהיה גדול

 ן קישור לשירים()להל לקופסה.

https://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA 

https://www.youtube.com/watch?v=ATmauZFh9pc 

מיצג אין לי מושג  0על הסקאלה כאשר  ולמקם את עצמ ךצרי אחדכל  .ב

מיצג ברור לי מה אעשה כשאהיה  10מה אהיה /אעשה כשאהיה גדול ו

נחה על הסקאלה תפקיד המ ומקם את עצמי אחדגדול. אחרי שכל 

 איזה מספר ולמה. ואת עצמקם מה המקום שמ דלשאול כל אח

לחבר  תבקש לעזורי אחדיתחלקו לזוגות כל  חניכיםאפשרות אחת, ה

א זקוק ולמה ה וצטרך לשאול את חברי דלהתקדם בסקאלה כל אח ושל

ומה ו ? מה תלוי בוכדי להתקדם עוד צעד אחד בסקאלה, מה חסר ל

. גם פה דשאל כל אחי נחהמהסביבה. אפשרות שניה שהמ ךא צריוה

 ךאפשר להכין כרטיסיות, אני זקוק למידע, אני צרי חניכיםכדי לעזור ל

שב איתי יחד מול האינטרנט י ךמשפחה, הייתי רוצה שהמדרימהתמיכה; 

 אומץ וכו'ך כסף, אני צרי ךונחפש מקומות לימוד, אני צרי

לעשות כדי  ךא צריודברים שה 3מקסימום  2לחשוב על  כל אחד יצטרך זקוקים םלמה היגדירו בשלב הבא אחרי ש .ג

שלנו  ילדיםני שאלה בחיים שלנו. הרבה פעמים ההמדריך ידבר על סימני קריאה וסימ .שהוא זקוק לולקבל את מה 

צליח!, לפעמים צריך לשים ובכלל אנשים קובעים אקסיומות על החיים אני לא מסוגל! אני לא יכול! אין סיכוי שאני א

 .בסוף המשפט ? אני לא מסוגל? אני לא יכול? אין סיכוי שאצליח? זה משנה את כל הפרספקטיבה

 לזוגות כל אחד בוחר מודעה לחבר שלו מה רעיון נוסף להביא מודעות דרושים מעיתונים /אינטרנט מתחלקים •

 .ה גדוללדעתו חבר שלו יהיה כשיהי

 

 לביבות גבינה

 :לביבות( 15-12מצרכים )

 גרם גבינה לבנה 250

 ביצה גדולה 1

 סוכר כפות מלאות 2

 חצי כפית תמצית וניל

כפית מלאה קליפת לימון מגורדת )או כל פרי 

 הדר אחר(

 גר' 70 תופח גדושות קמחכפות  4

 (אבקת סוכר לפיזור מעל )לא חובה*

 אופן ההכנה

מערבבים את כל החומרים בקערה עד לקבלת -

 תערובת חלקה 

מחממים מחבת רחבה עם שמן )יש לשים שמן -

בנדיבות(. כשהמחבת חמה יוצקים כמות של כף 

מהתערובת למחבת מנמיכים לאש בינונית 

תרווד  בעזרת וחצי.ומטגנים במשך כדקה 

הופכים את הלביבות צד ומטגנים כדקה וחצי 

נוספות. לאחר מכן, הופכים שוב צד ומטגנים 

עם נייר עוד דקה נוספת. מעבירים לצלחת 

 .סופג

דקות לפני  2-מומלץ להניח ללביבות לנוח כ*

 .שאוכלים אותן )בזמן זה הן מתייצבות(

 .אפשר לפזר מעל אבקת סוכר*

ספרים - לגיל הצעיר

       מומלצים בנושא:

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D+%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F+%28%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8%29%5D/1/1/0/
https://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA
https://www.youtube.com/watch?v=ATmauZFh9pc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 לוכד חלומות

לוכדי החלומות בתמונה שלפניכם ניתנים להכנה ממקלות ארטיק דקים 

לות ארטיק רגילים מעץ ליצירתם. מפלסטיק, אך תוכלו להשתמש גם במק

היצירות שובות העין ושופעות הגוונים הללו יעטרו כל קיר בחן וצבע, 

 .בכל אזור שתרצוהפנימיה ותוכלו לתלות אותן ברחבי 

תחילה הדביקו בהצלבה שני מקלות ארטיק והמתינו לייבוש הדבק. לאחר 

ידי  מכן התחילו ללפף חוט צמר סביב המרכז של מקלות הארטיק על

  -ו 3כריכה שלו סביב שני מקלות סמוכים זה לזה, כפי שמוצג בשלבים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר שתסיימו ללפף את החוט

הראשון בצבע שאתם רוצים, המשיכו 

באותו אופן עם חוטים בצבעים מגוונים 

ס"מ  1-2עד שתגיעו למרחק של 

  .מהקצה של המקלות

תשובות  לחידות מתמטיות:  

הספרות:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  

חידת חיבור כפל:  43  

הספרה החסרה:  או  0 16  
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 מרחב בטוח באינטרנט גם בזמן הקורונה

 כתבה : לילך מגנאג'י

החיים בצל הקורונה מזמנים לנו תקופה מאתגרת ושונה משגרת 
זמני המסך של החניכים ארוכים מהרגיל, והרשת מהווה  היומיום. 

עבורם דלת לעולם החיצון, לקשר עם המשפחה, הכיתה והמורים  
)למידה מרחוק( ומענה לצרכים ההתפתחותיים והרגשיים שלהם  

 )צורך בשייכות, בקבלה בהכרה( . 
חשוב לזכור שלצד ההזדמנויות  הטובות שמציעה הרשת בימים אלה 

חשיפה   גרים ומצבי סיכון עבור החניכים שלנו כדוגמת:קיימים גם את
לתכנים לא מותאמים, בריונות וביוש,  הטרדות איומים וסחיטה,  

טונים מביכים  הפצת תמונות, מדבקות וסר והתחזות ו קשר עם זרים
 .  או בעלי אופי מיני

לא מווסת, יצירת פאניקה  בנוסף, הקורונה מביאה איתה הצפת מידע 
מועות או פייק ניוז, והמסך עצמו משמש מצע הפצת שוחרדות, 

 לנגיפים ואפשרות להדבקה.
 

 אז מה אנחנו יכולים לעשות? מיישמים את מודל מוג"ן ברשת!
 

מכירים ולומדים את הרגלי הגלישה של החניכים   -מודעות •
 כדי להבין מהם מצבי הסיכון שהם עלולים להיקלע אליהם.

של מידע וחדשות מקפידים על צריכה מאוזנת  -ויסות •
ממקורות מהימנים, מודעות לפייק ניוז והפעלת שיקול דעת בפרסום  

 ושיתוף תכנים. 
 שימוש מאוזן במסכיםאנחנו שולטים ברשת, הרשת לא שולטת בנו! מקפידים על  -גבולות •

  משימות למידה, טכניקות הרפיה ואתגרים -ואיכות זמן מסכים)פעילויות פיסיות וחברתיות מחוץ לרשת( 
 יצירתיים איכותיים. 

מהווים דוגמא אישית של התנהלות אחראית ערכית ורגישה ברשת כדי להשפיע לטובה  -נוכחות •
 על החניכים שלנו: 

פנים, בשעת ארוחות ובזמני פעילויות  שלא -מול-מניחים את הטלפון בצד בזמני שיחות פנים .1
 ספורטיבית, הרכבת פאזלים, ועוד(.דורשות חיבור לרשת )למשל בישול, יצירה, פעילות 

כולנו רוצים להתנתק לכמה רגעים במהלך היום, אז למה לא לעשות  -מייחדים זמן מסכים קבוצתי .2
 את זה ביחד? בוחרים סרט שכולם אוהבים, מצרפים נשנושים ומתכרבלים יחד על הספה.

איך אתם בוחרים  מזמינים את החניכים להצטרף אליכם למסך ומראים להם איפה אתם גולשים,  .3
מה לקרוא ולראות, כיצד התכנים שאתם צורכים רלוונטיים לחיים שלכם ולערכים שלכם, ומה אתם 

 חושבים על התכנים לאחר שנחשפתם אליהם. 
 !בהצלחה

 

 

 ממצה פרנצ' טוסט 

 מצרכים:

 מצות 4

 ביצים גדולות   2

 כף חלב

 מלח

 אופן ההכנה:

שניות מתחת  10מרטיבים את המצות כ 

 .דקות 15לזרם המים ומניחים בצד ל 

 .ריבועיםחוצים את המצה באמצע ויוצרים 

טורפים ביצים חלב ומתבלים, מחממים 

מחבת עם שמן בכמות שתכסה את 

 התחתית.

טובלים את המצה משני הצדדים ומטגנים 

 עד הזהבה משני הצדדים.

 .מעבירים לנייר סופג

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

והחברים בקבוצה מנסים לנחש מות בוחרים דמי אני? ש נחמשחק 

  בעזרת שאלות של "כן או לא" מי הדמות הנבחרת.

כל אחד בתורו מצלם חלק ממקום מסויים בפנימייה משחק נחש איפה ? 

 ועל החניכים לנחש היכן צולמה התמונה.

שורה או שתיים ועל פי תור כל של פתיח  כותבים  -כותבים יחד סיפור

 עד שמתקבל סיפור. סיף משפטאחד מו

פסח, שמחה ,)למשל: מילות מפתח  לפיתחרות שירים  - מחרוזת שירים

 שירים שמתחילים באות מסויימת(.

וכל אחד כותב  (מקום ,מאכל ,דמות)כותבים מילה  -משחק אסוציאציות

 . למילה מה האסוציאציה הראשונה שעלתה בראשו או באימוג'י במילה

תחרות בדיחות  .כללי ידעחגים או  בהתאם לנושא מסויים,טריוויה, -חידות

 ...קבל הכי הרבה לייקים מנצחממי ש -

https://www.musicroom.co.il/lyrics/%D7%97%D7%A0%D7%9F-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99/%D7%92%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D/
https://www.youtube.com/watch?v=G9m54DdWgoo
https://www.youtube.com/watch?v=G9m54DdWgoo
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"

  

 
  פשוט וקל ...זה  –מוח בימים טובים ורגילים לש

 בחירה !זו  –גם בימים לא קלים ומאתגרים לשמוח 
  אז בואו נבחר לשמוח ולשמח את החניכים והצוות 

 

 ממו , כלי כתיבה , בלונים, שיר קצבי ושמח.פתקי  –ציוד 
 עשהמאחד יכתוב על פתק כל  – ןובלו פתק חניך בקבוצהחלקו לכל 

 וינפח אותו .לתוך הבלון יכניס את הפתק , משמח אותושפשוט 
לאוויר העיפו את כל הבלונים ושמחה השמיעו מוסיקה  -בלונים באוויר 
 על כל הבלונים באוויר עד סוף השיר.לשמור  –, המטרה במרכז החדר 
וינסה ר כל אחד יתפוס בלון ויפוצץ אותו, יקרא את הפתק עם סיום השי

 לנחש מי כתב אותו ...
את כל הפתקים אפשר להדביק על גיליון גדול ומקושט תחת הכותרת 

  קטנות"  "שמחות
 

   
סטנדאפיסטים מוכרת מאוד לחניכים היוטיוב של תופעת סרטוני 

קטע סטנד אפ מצולם  הפיק ולצלםהזמינו כל קבוצה להצעירים ... 
תחרות  וערכוד הסרטונים המפורסמים או מקורי שלהם ת אחבהשאר

סרטונים שיוקרנו בקבוצת ווצאפ משותפת . את הבחירה אפשר לקיים 

 .זרת קובץ גוגל פורמס פשוטבע
 

  
אלי, המורה לחנ"ג של מאותו למדתי אני מכירה, מצחיק שפשוט והמשחק הכי 

 צחוק ושמחה. ,נועהבתשל פעילות  מספק הפוגהילדיי ,
  ההנחיות : ם עפ"י מילת ההנחיה שאומר המדריך.פועליוכולם  –עומדים ביחד במרחב אחד כל הקבוצה 

  רצים  –ירוק 

  עוצרים  –אדום 

  מקום גבוה עמוד עליו מחפשים  –שיטפון 

  להשתזף" עם ידיים מתחת לעורף על הגב  שוכבים על הרצפה –שיזפון" 

  ם ידיים מעל העורףע על הבטן על הרצפהשוכבים  –הפצצה 
 על היצירתיות שלכם ( סומכת  –ן וכו' שיייזפו , לבלבל את ההנחיות ) אאאאדון , ירול –החלק המצחיק 

  שנשאר ...האחרון  –מהמשחק . מנצח יוצא  –חניך שמתבלבל בפעולה 
 

שאהב כל כך זהב , כל כך מלך  ,חוץ משמחה, מלך שהיה לו הכל של המלך מידאס המיתולוגי על סיפורו
 להפוך הכל לזהב ...יכולת  –שקיבל "מתנה" אהב אותו עד 

 את השמחה המיוחלת ? האם מצא סוף סוף 

 http://www.levladaat.org/lesson/5767החינוכי "לב לדעת"  באתר -המשך הפעילות לנוער 

   מחייכות עוגיות 

  :חומרים

 וסות קמחכ 1/2 2 

 כוס סוכר 3/4 

 שקיות סוכר וניל 2

 גר' חמאה, קרה וחתוכה לקוביות 200

 ביצה 1

קמח, סוכר, סוכר וניל  -קערה ב ללוש

 .וקוביות חמאה. לעבד לתערובת פירורית

רק עד קבלת בצק  וללושלהוסיף ביצה 

 , אפשר להוסיף כף מים אם צריך.אחיד

עיגולים חצי שעה , לרדד ולקרוץ כלקרר 

 .נה טבעזרת כוס ק

 מעלות. 160דק' ב  25לאפות כ

 זרתלצייר על העוגיות פרצופונים בעלקרר ו

מומס שוקולד מריר  עםשקית זילוף 

 .במיקרו

 

http://www.levladaat.org/lesson/5767


  

 
 
 
 

 
 

 :החומרים הדרושים

 דפיA4  חלקים לרוחב. 3מחולקים )לא גזורים ( ל  

 קרטון ביצוע /בריסטול בגודלA4  

 טושים / צבעים 

3  טבעות 
 

, כל חניך מצייר על החלק חלקים  3.מחלקים לכל חניך דף מחולק ל1
 .פה –ועל החלק התחתון אף  –, על החלק האמצעי עיניים  –העליון 

 
 טבעות . 3דפים עם כריכת קרטון בעזרת מחורר ו  אוגדים את  .2
 
 (הכריכהזהירות לא לגזור את ) חלקים שווים 3ל גוזרים רק את הדפים .3

 ו... משחקים ויוצרים פרצופונים מצחיקים.

 

 

 

 

  .קורונדה הופכת את הלימונים ללימונדה בחגיגת , מח"מ פנימיית תלפיות  הילה

  פנימיית מח"מ  עדןה קיימה ובהשראת אביב                                             

  מעגלי שפות וציורי קשת משמחים                                                 
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 חירות וביעור חמץ
 חג הפסח. –שני אלה מסמנים לנו את חג הגאולה 

הרב קוק מצביע על שניהם כשני התנאים לגאולה. החירות 

אינה נקנית אלא  העצמית, חירות הגוף מהשעבוד לאיזשהו כוח 

 ע"י חירות פנימית, חירותה של הנשמה.

כל דבר שמעכב  -החמץ וכיצד נזכה לחירות הפנימית? ע"י ביעור 

את החירות. בימים אלה ישנה תחושה שאיבדנו את חירותנו, 

אנחנו מוגבלים ולא חופשיים לעשות ככל העולה על רוחנו. אבל כל 

ית. וכמו ההגבלות האלה לא פוגעות כהוא זה בחירות הפנימ

שמספר נתן שרנסקי על ליל הסדר שחגג לבדו בצינוק: "הייתי 

 מעמיתיי לשניים סיפרתיהיהודי היחידי שהשתתף בסדר... 

 שאליו בצינוק קטן חריץ דרך מצרים יציאת סיפור את האסירים

 המסר עם הזדהו[ הם] יהודים היו שלא למרות, הושלכתי

 המשטר מתנגדי של זאת מבודדת קבוצה  .הסיפור של האוניברסלי

 הפרט את מחדש לעצב החירות של יכולתה את טעמה כבר

 הרעיון.  שלמה חברה לשנות היכולת: בה הטמון הכוח את והבינה

 חזקה מעצמה ולהביס בחירות לזכות יכולה עבדים של שאומה

 .נצחית" אמת אלא עתיקה אגדה לא עבורנו היה, בעולם ביותר

 :לשופט ואמר שרנסקי קם, לסיביר להישלח דינו שנגזר לאחר

 שייגמר שלאחר ...כיוון! חופשי שהנך חושב השופט אדוני אתה"

 לכלא שאלך כיוון, המשועבד אהיה אני ואילו לביתך תלך המשפט

 .רב לזמן

 גופי אמנם! יתימהא החורין בן הוא אני, שנינו שמבין לך דע אך

 שלא שארגיש כיוון, חופשית תישאר היא, רוחי אבל, משועבד יהיה

 קבעו השופט לך אך. לאמונתי נאמן ונשארתי לגזרותיכם נכנעתי

 להכריע חופשי אינך אבל, משוחרר אמנם גופך! לומר מה מראש

 ."כמה פי חמור וזה משועבדת רוחך. אמונתך לפי

אז בואו ניכנס לליל הסדר כבני מלכים, נשמור על חירותנו הנצחית 

 שבליבנו.ונבער את החמץ 
 

-https://yeladim.org.il/wp המלצה לפעילות בנושא חירות: 
content/uploads/2017/06/cherut.pdf 

 פנקייק כשר לפסח

 (:יחידות 7-9) צרכיםמ

1/2 מצה קמח כוס 

1 אפיה אבקת כפית 

3 סוכר כפות 

מלח קורט 

1 וניל תמצית כפית 

1 מאוד חם/  רותח חלב כוס 

2 ביצים 

2 שמן כפיות 

4 קר חלב כפות 

 :הכנה אופן
, סוכר, אפיה אבקת, מצה מחק מערבבים-

 חלב כוס שופכים. וניל ותמצית מלח קורט
 במהירות ומערבבים התערובת על חם

. אחידה לתערובת עד מטרפה/כף בעזרת
 להתגבשות דקות 5-ל בצד מניחים

 .התערובת
 את לתערובת מוסיפים, דקות 5 לאחר-

 קר חלב כפות 4-ו השמן כפיות 2, הביצים
 תערובת לקבלת עד במהירות ומערבבים

 (.גושים ללא) וחלקה אחידה
 חמאה/שמן טמע מחבתב  מחממים-

 מצקת בעזרת יוצקים חמה וכשהמחבת
 עד דקות 2-3 משאירים. למחבת עיגולים

 של העליון בחלק בועות שמופיעות
, מהמחבת בקלות נפרדים והם הפנקייקים

 .כדקה עוד ומשאירים צד הופכים
 או שוקולד/ מייפל סירופ עם להגיש מומלץ*

 .שוקולד ממרח

 

https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/cherut.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/cherut.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/cherut.pdf


 

 

 

 

 קפיםפרפרים על ש

  מה צריך?

 שקפים

 דף פרפרים להעתקה

 טושים לצביעה על השקפים

 על שקף טוש שחור לכתיבה

 מספריים

 איך מכינים?

מומלץ  מעתיקים את הפרפרים על השקפים, צובעים וגוזרים.

 לקפל קלות את הכנפיים ליצירת פרפר חופשי ומעופף...

כשהפרפרים מוכנים יש כמה אפשרויות: ניתן להדביק כמה 

פרפרים זהים על שיפוד וליצור פרפר תלת מימדי, ניתן לקשור 

 מהתקרה )יוצר תחושת אביב בתוך החדר(.לחוטי דיג ולתלות 

 אם נשארים עוד פרפרים אפשר לעטר איתם את שולחן החג.ו

 פרפר עם רעיון 

 מחלקים לכל קבוצה פרפר גדול

 מפוליגל וחומרי יצירה והמשימה

 עם רעיון  היא ליצור פרפר

 לדוגמא: פרפר ממוחזר
 שפפרפר שמסמל חו 

 פרפר עולמי
  פרפר היום שאחרי וכדו'

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 !לחץ כאןתחרויות ציור וכתיבה על בלון מעל הראש ל  -

 תחרות מי יצליח למלא את החולצה בהכי הרבה בלונים? -

 ים את השעה מטמינים משימות בתוך הבלונים, כותב –פעילות לאורך היום  -

  על כל בלון, תולים ובשעה המתאימה מפוצצים ומבצעים את המשימה.  
 !לחץ כאן פצצת זמןל  -

 

  

https://www.pinterest.com/pin/387802217916321869/?nic_v1=1ax8tnQWuFdllPAjT%2B3BKuW9dxlbq9G3h2%2BTDsktEfaWSC1Y4CiBUL6HZKIbukJsEu
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/pzazat_zman-1.pdf


   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
החינוכיתמהמרכזייה 

"

."

 ) כתבה וערכה אביבית קאופמן( רקע

נגאלו בני ישראל מגלות  חג הפסח הינו חג החירות, בחג הפסח

מצרים, קבלו את התורה ובסופו של מסע ארוך נכנסו לארץ ישראל 

לפני שפרעה מלך מצרים נאות לאפשר לבני ישראל  .והתנחלו בה

לצאת מגבולות ארצו, ספגו המצרים עשר מכות קשות. האחרונה 

תה 'מכת בכורות' שהביאה למותם של בכורי יוהקשה מכולן הי

מצרים בתוך זמן קצר החל מחצות הלילה. רק בכורי ישראל שנותרו 

ועבר ה' לנגוף את מצרים " :בבתיהם לא מתו, כתוב )שמות יב, כג(

וראה את את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח ה' על 

זה גם המקור  ."הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף

מלשון הפסיחה האמורה על פתחי בתי בני  –לשמו של חג הפסח 

 .ישראל במצרים

 

 פרפראות לשולחן הסדר             
על יהודי אחד העלילו שגנב דברי כסף מבית המלך.  - דיינו  

 .הוכחות לגֵנבה לא היו, כמובן, אך הוא נידון למוות

נוהגים היו להרשות לנידון למוות לבקש בקשה אחת  

אחרונה לפני שיוצא להורג. מכיוון שחג הפסח קרב ובא,  

ביקש היהודי שירשו לו לבלות את החג עם בני משפחתו  

כרצונם. הבקשה אושרה והיהודי שוחרר  ולאחר מכן יעשו בו 

הדבר נודע לגנבים האמיתיים וסקרנותם   .עד לאחר הפסח

גברה לדעת מה יעשה היהודי בביתו בליל חג הפסח  

האחרון שנותר לו לחיות. הם טיפסו על גג הבית והציצו  

פנימה דרך הארובה. באותה שעה הגיעו בני המשפחה  

עו כיצד בעל הבית  היהודית לאמירת ”דיינו“, והגנבים שמ

בין הגנבים היה   .“!קורא וחוזר, בקול רם: ”דיינו!“ ”דיינו

מנהיגם, ושמו דיינו. החליטו הגנבים כי בוודאי נודע  

ליהודים מי הגנב והוא מספר זאת למשפחתו, ועוד מעט  

ילך ויספר על כך למלך. נבהלו הגנבים, רצו למסתור שבו  

המלך. כשמצא    החזיקו את הגנבה והחזירוה בסתר לארמון

המלך את כלי הכסף הגנובים שחרר את היהודי, שניצל  

רשם ד“ר א‘ בראוור בספרו יהודי  )    .“בזכות אמירת ”דיינו 

  )כורדיסטן 

 עוגת קרמבו כשרה לפסח

 חומרים:

 :לעוגת קרמבו

 ביצים 5

 כוס סוכר 1

 אינסטנט פודינג שוקולד 1

 שקית אבקת אפייה 1

 :למילוי

  (מחית לפרווהצשמנת מתוקה )אפשר גם  2

 כפות סוכר 2

 ונילאינסטנט פודינג  1

 לקרם שוקולד 

 מיכל שמנת מתוקה 1/2

 ג' שוקולד מריר 100

 אופן ההכנה:

 : הכנת התחתית

 להקציף חלבונים וסוכר יחד

להוסיף את החלמונים ולהקציף עוד כמה 

 שניות

להוסיף פודינג ואבקת אפייה ולקפל 

 בעדינות

 180לחמם תנור ל 

 ולשמן אותה 28לקחת תבנית עגולה 

 התערובת לתבניתלצקת את 

 דקות 15-20 -לאפות כ 

 להוציא ולצנן

 : הכנת המילוי

 להקציף הכל יחד לקרם חלק ויציב

 ולצקת על העוגה

 : הכנת קרם שוקולד

בקערה חסינת חום את השמנת והשוקולד 

 קצרים  למיקרוגל בפולסים

העוגה  לצנן מעט ) כמה דקות ( לצקת על

 בעדינות ולקרר

 



 

 

 

 

 מה צריך?

 ל נייר טואלט, דבק, מספריים, מהדק סיכות, מפית, סרט קישוטגלי

dgA-https://www.youtube.com/watch?v=lXH8vAS 

לשדרוג אפשר להחביא בכל חבק ברכה אישית לכל אחד ממשתתפי 

 הסדר

 https://www.youtube.com/watch?v=6PLb7caZsNo 

 

 

לקראת ליל הסדר בפנימייה כל חניך בקבוצה בוחר קטע מההגדה שהוא מתחבר אליו ומכין  -אפשרות א

 .תחבר לקטע בהגדהציור/ שיר/ סיפור אישי שמ

הגדה של סיפור הפנימיה שלכם כל אחד מקשט עמוד ובנוסף  המכינים הגדה של פנימיי -אפשרות ב

 להגדה הרגילה מוסיפים סיפורים אישים  

 1.pdf-content/uploads/2017/06/bingo_bogrim-https://yeladim.org.il/wp   

1.pdf-content/uploads/2017/06/bingo_zeirim-rg.il/wphttps://yeladim.o 
content/uploads/2017/06/kol_haemet.pdf-https://yeladim.org.il/wp 

הכנת כתרים עם מושגי פסח כל אחד בתורו חובש כתר עם מושג מההגדה או מושג  – וכתרים כותרות

 מה המושג שעל הכתר. שאלות ( 10) עד שקשור לחג והוא צריך לנחש תוך שאילת שאלות  

https://www.youtube.com/watch?v=lXH8vAS-dgA
https://www.youtube.com/watch?v=6PLb7caZsNo
https://www.youtube.com/watch?v=KKV07h85lHY
https://www.youtube.com/watch?v=KKV07h85lHY
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/bingo_bogrim-1.pdf-
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/bingo_zeirim-1.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/kol_haemet.pdf


  

 מתכונים מהבית 
איסוף מתכונים מהבית ורעיונות 

/ משפחה לתבשילים מההורים
מח את מארחת / סבתא וסבא יש

תפריט להכין  כולם ויאפשר לכם
שיש בו מגוון של מטעמים 

  עם ריח של בית...מיוחדים 

 נוהפסח שלסלט 

 וטעיםםם : צבעוני  ,סלט פשוט
 מצרכים :

 תפו"א מבושל-
 סלק אדום מבושל-
 ביצים קשות-
 עלי חסה -

 הכנה :
א, סלק תפו" הבפומפיי מגרדים 

א בקערה כ" –אדום וביצים 
 נפרדת.

מלח  מתבלים את הסלק בלימון,
 ופלפל.

מסדרים על צלחת הגשה עלי 
תפו"א  בשכבות:מניחים חסה, 
של קטנה יותר שכבה  מגורד,

קשות ביצים  –סלק, ומעליו 
 מגורדות.
 פלפל.במלח ומתבלים 

 

 בס"ד 

  –הדף היומי 
 מהמרכזייה החינוכית

גדול יותר מעט שנעשה בתוך החושך "
ר' נחמן מברסלב "מהרבה שנעשה בתוך האור

 הצמיחה יומן תחילתו של  היא ,יות קוממסח מספרת סיפור הגדת הפ
  .כפרטים וגם כחברה, כעם שלנו

סביב שולחן אב לבן מולאב מסב  ההגדה עובר סיפורמדורי דורות 
 .הסדר המשפחתי

עבור איך נקיים :  נשאלת השאלה ,היום יותר מתמיד ,עבורנו
 "והגדת לבנך" הרחק מהבית ומההורים ? חניכינו 

התהליך ו, מהווה שיאו של תהליך הכנה ארוך ליל הסדר עצמו
 .מהערב עצמולא פחות ומשמעותי חשוב  מעניין,

פים הפוך את החניכים לשותהשקיע בתהליך ול ננסה ככל הניתן ל  
 שייכותתחושת  לקדם על מנתר ומשפיעים על עיצוב הסד 

 .ומשמעות אישית

 

  פנימייה :ב לפסחהכנות 
 

   ניקיון
ניקוי וסידור המרחב  -האחד , ניקיון פיזי  -לניקיון הפסח שני חלקים 

וב על הרגלי ניקיון הפרטי והציבורי, הזדמנות מצוינת לחזור ש
 , בוודאי לאור חשיבתם בימינו. הוהיגיינ

 כל מה שהחמיץ אצלנו ... -השני, ניקוי ״החמץ״ 
חמץ נוצר כאשר בצק עומד לאורך זמן ובמפגש עם החמצן יוצר 

 תסיסה ובועות ... 
ועדיין אנחנו  - מקשהחמץ בחיינו הוא כל מה שמעיק עלינו , 

 הרבה ונותנים לו מקום ״לתפוח״.חושבים עליו 
חמץ יכול להיות ריב ישן שלא נגמר, פגיעה או כעס על דברים 

 שאינם בשליטתנו או כל כאב אחר.

את החניכים לחשוב על דברים שהיו  הזמינו - 

וב אותם על פתק ולבער לנקות ולשחרר מחייהם, אפשר לכת
במדורה קטנה שיכין המדריך בלבד או לחבר פתקים 

 לבלוני הליום ולהפריח אותם אל האוויר. 
מה היינו רוצים "לבער" מהקבוצה  –חמץ קבוצתי 

 שלנו ? הזדמנות מצויינת להתחיל מחדש.



 

  הכנה לחגשיחת 

 בגרסתגם אפשר וחניכים על מנהגי ליל הסדר בביתם  לשוחח עם ה  -ו פשוטכאפשר 
 :משחק ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 והיו מספרים כל אותו הלילה ...
, דווקא אז מספרת ההגדה סיפורי ניסים והצלחות בבהירות א רואיםול בלילה, כשחשוך 

  גדולות, מפארת ומרוממת.
 חשוב לספר על ניצחונות והצלחות.כמה  –ואולי דווקא כשקשה  ,גםש –ללמדנו 

 
 
 
 

 ?  הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה
 !  עם נולד והפחד העבדות מתוך – שונה, עצום, גדול משהו קורהבסיפור הפסח 

  .החודשים בספירת הראשון החודש הוא ניסן חודש היהדות י"עפ
 . מחדש לידת עם ולידה,  התחדשות מסמל הוא
 ... החורף תרדמת לאחר הטבע של התחדשותו זמן – באביב זמנו לכן

 מצמיחים/  מחדשים/  משנים אתם מה – הזדמנות לשאול את החניכים ) וגם את עצמכם (
 ?  לחולל רוצים הייתם אתם שינוי איזה ? השנה

 

   סימני הסדר 
 ....כרפס, יחץ  ,ורחץ בתחילת ההגדה מופיעים סימני הסדר : קדש,

 ליל את עבורנו ומארגנים " של ההגדההעניינייםהם "תוכן  הסדר סימני
 .הסדר

ההגדות והציגו את הסדר. מה כהתחלה, פיתחו עם הילדים את  אז
הסדר מקנה תחושת ביטחון )וגם  –שכולכם כבר יודעים נכון גם כאן 

 ( מאפשר לחשב בקלות כמה זמן יקח עד שנגיע לאוכל ב"שולחן עורך" 

 רעיונות נוספים לעריכת הסדר באתר המרכזיה :
content/uploads/2017/06/hazaa_leseder.pdf-https://yeladim.org.il/wp 

 זה אצלך ?"איך "
בוצה מושג אחד שקשור לליל לק מציגיםמוציאים בכל פעם חניך אחד מהקבוצה , כשהוא יוצא 

 מכניסים את החניך.הסדר ו
איך זה אצלם בבית, בלי לומר את המושג עצמו,  וג ויאמרו למושיתייחס החניכים –המשימה 

 החניך שיצא צריך לנחש מה המושג. 
כל אחד מקריא קטע / לא קוראים בכלל / קוראים : ) אצלנו ההגדה" קריאת " –דוגמא המושג ל 

 מהר בדילוגים לאוכל / ממחיזים קטעים / כל אחד מספר סיפור אישי וכו' (
כוס לאליהו  , מה נשתנה ,גדה , אפיקומן חמץ , ביעור חמץ , קריאת הבדיקת  :  מושגים למשחק

 מאכל חג מסורתי.הנביא, 
 

 גביע ניצחון אישי לכל חניך  –הכינו מראש 
והוסיפו  ומשהו שהצליח להתגבר עלי ,ב, בחרו עבור כל אחד ניצחון אישיאתם מכירים אותם היט
 ניצחון אישי!הגביע חלוקת טקס  –לליל הסדר גביע חמישי 

 

https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/hazaa_leseder.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/hazaa_leseder.pdf


 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

"

 ." ~

 ערכה אביבית קאופמן ואה בסימן סולידריות וערבות הדדיתיום הש

 ,האקדמיה ללשון העברית לפי סולידריות  ,פוליטיקהוב סוציולוגיהב -סולידריות

מטרות או  ים,אינטרס של שותפות של אחדות המבוסס על רגש היא ַאֲחָוה עבריתב

 .הקושרים אנשים אחד לשני היחסים החברתיים העדפות בין בני אדם. המונח מצביע על

היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי -יתערבות הדד

 .הקהילה כלפי הכלל

כל ישראל ערבים זה " –ביהדות נקבע על ידי חז"ל כלל מוסרי והלכתי לציון ערבות הדדית 

. משמעותו המקורית היא כי כל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו. בעת "לזה

מו ורווחתו של החדשה רווח הביטוי במשמעות שונה, שלפיה כל יהודי אחראי על שלו

חברו. הדוגמאות הבולטות לערבות ההדדית בימינו הן ארגוני ההתנדבות השונים בהם 

 מוענק סיוע לאזרחים ללא תמורה.

הנושא המרכזי ליום הזיכרון הוא  סולידריות בעולם מתפרק –הצלה בידי יהודים בשואה 

 .לשואה ולגבורה תש"ף

content/uploads/2020/04/solidariut_shoa.pdf-https://yeladim.org.il/wp 

-/wphttps://yeladim.org.il

content/uploads/2020/04/echad_bishvil_kulam.pdf  

 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9C
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9C
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/04/solidariut_shoa.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/04/echad_bishvil_kulam.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/04/echad_bishvil_kulam.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=i0a2Mh8UFkk מפיאסצנה אש קודש "רוהאדמצפיה בסרט ❖

מה אתם לוקחים אתכם מהסרט? מה הכי הרשים אותכם בסיפור ובדמותו? יש מידה מסוימת של ❖

 להתקדמות אישית?שתקחו אתכם ככלי האדמו"ר או אמירה אחרת בסרט 

הדבר הכי "פט: למי שפחות מתחבר לסרט אפשר להתייחס רק לשיר ולדבר על המשמעות של המש❖

לקח הר' קרליבך את המשפט:  בשירבעקבות הסיפור  "!גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר

לאחד המשפטים המרכזיים שליוו אותו והיה מדבר עליהם. ואפילו קצין בכיר בצבא )בנצי גרובר 

מאפרת( קבע את המשפט הזה לסיסמה של החטיבה שלו בצבא. איך לדעתכם ניתן ליישם את המשפט 

האם למישהו יש  מה המשמעות של המשפט לדעתכם??יום-ת ה"תורה" הזו של האדמו"ר ביוםהזה, א

 ?סיפור אישי של נתינה שנתנה לו תחושה טובה

https://www.youtube.com/watch?v=tTkCn9ItWhc
https://www.youtube.com/watch?v=i0a2Mh8UFkk


 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

"

 ערכה אביבית קאופמן ותהחיבור בין יום הזיכרון ליום העצמא
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום העצמאות מגן דוד מנדלה

 

הגאומטרי   ה "מגן דוד" -לכבוד יום העצמאות, בואו נרתום את סמל המדינה

לסיור במחוזות הצבעים והצורות ,סיור במחוזות הדמיון   ונצא  והחביב שלנו,

 .משולשיו  בתוך "מנדלה" על ידי ציור  -שלנו

 : במנדלהספרו לילדים ש

"שרטוט ראשוני" מדוייק. )הפעם נכין פשוט דפים עם 'מגן -מכינים מראש1.

 דוד' עליהם.(

 .חוצהלצייר בדרך כלל מהמרכז , ולאט לאט מתרחבים במעגלים ה  מתחילים2.

 .מציירים צורות ודימויים באופן חפשי  3. 

 .אפשר ליצור 'חזרתיות' על הצורות, ואפשר שלא  4. 

עוצרים לרגע את מרוץ החיים.  .שלווהעושים זאת ב -כשמציירים מנדלה 5.

אפשר לשים מוזיקה נעימה, לשבת ולצייר אחד ליד השני, אבל כל אחד מקשיב 

 .לבחור את הצבעים והצורות שהוא מצייר לבקצת פנימה, ונותן ל

 

 

 

 

 ספותיצירות נו

https://www.youtube.com/watch?v=qVFVEre6p6M 

https://www.youtube.com/watch?v=jv01QIktcbM 

 

❖

content/uploads/2017/06/ani_israeli.pdf-https://yeladim.org.il/wp 

❖-content/uploads/2020/04/megilat-https://yeladim.org.il/wp

haatzmaut.pdf 
❖-https://yeladim.org.il/wp

pdfcontent/uploads/2017/06/hamerutz_laazmaut.

https://www.youtube.com/watch?v

=tvCZXdqLbsw

https://www.youtube.com/watch?v=qVFVEre6p6M
https://www.youtube.com/watch?v=jv01QIktcbM
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/ani_israeli.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/04/megilat-haatzmaut.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/04/megilat-haatzmaut.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/hamerutz_laazmaut.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/hamerutz_laazmaut.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tvCZXdqLbsw
https://www.youtube.com/watch?v=tvCZXdqLbsw


 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
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) ערכה אביבית קאופמן(להפוך חיסרון ליתרון 

, מייצרת אתגרים חדשים קורונהייה בימים של החזרה לפנימ

וצורך לפעול בתנאים חדשים. הבידוד של חניכים בקבוצות 

 קטנות מצריך מאיתנו לייצר חשיבה מחוץ לקופסא. 

 אז מה היתרונות לעבודה בקבוצות קטנות?

מספיק להתבטא יותר, גם במה חניך בקבוצה קטנה, כל  ❖

 .וגם אפילו במספר הסבבים שיש שיש לו לומר

הקבוצה הקטנה מאפשרת תקשורת עשירה יותר בין  ❖

, דבר המעשיר את המעורבות המנטלית החניכים

, דבר שקשה הנושא הנדוןוהרגשית ביניהם ואף עם 

 .יחד קבוצהלעשות במליאה עם כל ה

להעלאת  חניכיםהקבוצה מהווה זירה בטוחה יותר ל ❖

 .רעיונות ולשיתוף במחשבות

בקבוצה קטנה נוצרת הרבה פעמים למידת עמיתים,  ❖

 .פתוח יותר להקשבה חניךברגע הזה ה

 

 

 

 יפור למחשבהס

 שי אשר בהתמודדות עםבת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה על הקו

לה שלושה סירים בהם והראה  ה למטבחהטבח הוביל ת בחיים.הבעיו

. ובשלישי פולי קפהרתחו מים. בסיר הראשון הוא שם גזר, בשני ביצה 

יצה ב, הצלחתף הטבח את שלושת המוצרים והניח את הגזר בלאחר זמן מה של

רך ואמרה: הגזר ת התקרבה לשולחן הב בקערה ואת הקפה מזג לכוס. הביט בביתו ושאל: מה את רואה יקירתי?

אמר הטבח: " כך בני אדם שונים המתמודדים  .וטעמו מענג איםלקפה יש ריח וארומה נפלונמעך, הביצה קשה ו

. הגזר שהיה קשה נהפך לרך וניתן החומרים עם קושי זהה. המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור שלושת

 !םייייחודלמעוך אותו, הבימה הרכה נהפכה לקשה. פולי הקפה הם 

לאיזה מהם את דומה? כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך  לאחר שהותם במים הם נהפכו למוצר משובח!"

או אולי  כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה?בלחץ?  ואת מגיבה? כגזר שנראה חזק אך מאבד את תכונותי

 את פולי הקפה , אשר מצליח להפוך את המצב הקשה לדבר הטוב ביותר שניתן?

 בשביל להיות פול קפה רק צריך לזכור  ".הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה

 וללמוד ממנה" רק נשאר לנו לגלות מה היא  ...שקורה בחיים יש סיבהכי לכל מה  

 ? הייחודית שלוומה התכונה  שכל חניך יחשוב על איך הוא מתמודד פשר לשוחח על הסיפור בקבוצה קטנה א

 

 מנות 4 -פיצה 

 לבצק:

 גרם קמח 500•

 כפיות של שמרים יבשים 2•

 כפית סוכר•

 כפית מלח•

 כפות של שמן זית 3-4•

 כוסות של מים פושרים 1+  1/3•

 לרוטב העגבניות:

 שמן זית מעט•

 עגבניות קלופות וקצוצות 3•

 שיני שום כתושות 5•

 טרי בזיליקום צרור•

 כפית סוכר 1/2•

 כפית מלח 1•

 כפות רסק עגבניות 2•

 יבש אורגנו כפית 1•

גרם גבינה קשה מגוררת מכל סוג  300להרכבה:

 :תוספות שאוהבים .שאוהבים לפיזור על הפיצה

 .וכו' פטריות, זיתים, גבינה מלוחה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 

❖ 

 

❖ 

 

❖ 

 

❖  

❖ https://sites.google.com/site/play048320748/2  

 

גזרו מעיתון, או כל עמוד טקסט  .קולאז' טקסט

 אתכםבהישג יד מילים שמעניינות  םשיש לכ

, אם או ללא םומלאו עמודים בטקסט צפוף משלכ

משמעות. מה אפשר לעשות עם עמוד מלא 

אישית? אולי להשחיר חלקים  תםבטקסט שבחר

אולי לגזור את כל  ולראות מה יצא?ממנו 

הקולאז' הזה לחתיכות אקראיות ולהדביק אותו 

אפשר גם ? מהתרגיל הזה םמחדש? מה יצא לכ

 טקסט קבוצתי.

 

בחרו תמונה מתוך מגזין, וגזרו  .השלמת תמונה

ממנה חלק כלשהו. הדביקו את התמונה הגזורה 

והשלימו את התמונה  על כל מצע שתבחרו

. תנו לדמיון ללכת. םהגזורה באמצעות ציור שלכ

ראש של דמות כלשהי, תוכלו לצייר  םאם גזרת

לה ראש חדש, אבל תוכלו גם לצייר ראש של 

 ולך! כבשה, ציפור, או ראש ענן. הכל ה

 

https://www.youtube.

com/watch?v=2JtYlkQs

kes 

https://www.youtube.

com/watch?v=LhEVbD

prJ8s 

https://sites.google.com/site/play048320748/2
https://www.youtube.com/watch?v=2JtYlkQskes
https://www.youtube.com/watch?v=2JtYlkQskes
https://www.youtube.com/watch?v=2JtYlkQskes
https://www.youtube.com/watch?v=LhEVbDprJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=LhEVbDprJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=LhEVbDprJ8s

