
 

 מיקום: חוץ ופנים.

 זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.

קערות *רימונים *תפוחים  2ציוד:  * סרטים )אם אין ניתן להכין מנייר קרפ( * לוח מחיק *טוש מחיק *

*דבש *בלוני הליום כמספר החניכים *סרט קשירה *פתקים לבנים כמספר החניכים *פתקים 

 ( כמספר החניכים אדומים)או בכל צבע שונה

 

 פתיחה:

עורכים סבב קצר בו כל חניך ישתף היכן הוא יהיה בארוחת החג? כיצד נהוג לחגוג במשפחתו? מה 

 הוא יודע על ראש השנה?

 גוף:

  על לוח מחיק המדריך יכתוב את המילים "ראש השנה" כל חניך בתורו  –תופסת ראש השנה

ר, דג, וכו'( והמדריך יכתוב זאת על גבי יאמר משהו שמתקשר לו לראש השנה )לדוגמה: שופ

מהמילים שנאמרו והן ישמשו כ"גלגל  4הלוח כ"שמש אסוציאציות" לאחר מכן המדריך יבחר 

 הצלה" במשחק הזה.

 

  משחקים תופסת רגילה, אך שכשהתופס מתקרב לאחד החניכים והוא לא מספיק להתחמק

ויאמר את אחת מהמילים אשר ממנו, יש לו את האפשרות להינצל כאשר ירד על הברכיים 

המדריך הגדיר כ"גלגל הצלה". קרה וחניך התבלבל, או נתפס מבלי להינצל, כעת חניך זה 

 הינו התופס. 

 

 

   מסבירים לחניכים את כי בראש השנה נהוג לאכול תפוח בדבש  -קווא קווא דלה אומה דביק

קווא דלה אומה,  על מנת שתהיה לנו שנה מתוקה. לאחר מכן, משחקים את המשחק קווא

 כאשרה לחלק מן החניכים מורחים דבש על הידיים.

 

   מסבירים לחניכים שאומרים שבראש השנה "שנהיה לראש ולא לזנב"  כדי  -תופסת זנבות

שבחיי היומיום שלנו נהיה בראש, ונוביל ולא נהיה נספחים. לאחר מכן,  שמים לכל חניך 

שמשו כ"זנבות" לחניכים , המטרה של כל עניבה או סרט בצד האחורי של המכנס, אשר י

חניך היא לתפוס כמה שיותר זנבות. החניך אשר יתפוס הכי הרבה זנבות בלי שתפסו את 

 שלו מנצח.

 

 

   נהוג לאכול רימון ולאחל "ירבו מצוותינו כרימון", מסבירים לחניכים, כי  -מרוץ הרימונים

חקים את מרוץ הרימונים. החניכים לאחר מכן מש. כלומר, כמספרם הרב של גרגירי הרימון 

עומדים בטור ומולם מניחים קערה ריקה ובמרחק כמה מטרים מהם, מול הקערה הריקה 

מניחים קערה מלאת גרגירי רימונים, החניכים יצטרכו להעביר רק בעזרת הפה את 

 דקות .  5 –הגרגירים ועליהם לעשות זאת בפחות מ 

 

 



 

  אש בון הנפש שהאדם עושה לעצמו בתקופה זו, מסבירים לחניכים על חש –חשבון נפש

השנה עומד במוקד של תקופה שבה המאמינים עורכים חשבון נפש, מבקשים סליחה על 

מעשיהם הרעים בשנה שחלפה, ושואפים לפתוח דף חדש בשנה הנכנסת. בחודש אלול, 

הנקרא "חודש הרחמים והסליחות", מתחילה תקופת חשבון הנפש. המאמינים מתפללים 

פילות מיוחדת הנקראות "סליחות" שתוכנן חרטה על החטאים שביצעו ובקשת מחילה מן ת

פתקים בשני צבעים וכותב בכל אחד מהם מעשים טובים  2לאחר מכן כל חניך מקבל  האל.

שלו השנה ומעשים פחות טובים )מחליטים מראש באיזה צבע כל קטגוריה(. את המעשים 

פח ולהימנע מהישנותם של מקרים דומים בעתיד. את הלא טובים מחליטים כקבוצה לזרוק ל

הדברים הטובים, קושרים לבלון הליום ומעיפים באוויר כדי שתמיד נזכור שאלה המעשים 

 שמעלים אותנו כבני אדם בחברה שלנו. 

 

 סיום:

 

 לסיום מחלקים לחניכים תפוח בדבש.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 פעולת התנדבות ברוח ראש השנה 

 פוח בדבש, מימוש אחד העקרונות מחמשת הממים.פרויקט ת

לקראת השנה החדשה, נגייס את השכבות הבוגרות בסניף על מנת לפתוח את השנה עם מעשה טוב 

 למען הקהילה והזולת. 

 להלן מספר רעיונות לפעולות שניתן לעשות: 

 ת לחלק ברחבי העיר תפוח בדבש, ולאחל לכל העוברים ושבים שנה טובה ומתוקה ממשפח

 הנוער הלאומי. 

  ניתן לשתף פעולה עם מחלקת ילדים באחד מבתי החולים הקרוב לאזור  –ביקור בבתי חולים

 הסניף ולתאם עמם, כי נגיע לביקור ולהפעיל שם את הילידים שנאלצים לעבור את החג בבית. 

 נחלק ברחבי המחלקה תפוח בדבש, נאחל שנה טובה, נשיר עם הילידים שירי חג לפי השירון

)ראה נספח(  ונשחק איתם מעט. אפשר לקחת גם דפי עבודה הקשורים לראש השנה )ראה 

 נספח( 

  ישנן משפחות רבות, אנשים מבוגרים ונזקקים שלא תהיה להם אפשרות  –איסוף מזון לנזקקים

לארוחת חג עקב מצבם הכלכלי. ניתן לשתף פעולה עם ארגונים כמו ארגון "לתת" ולאסוף מזון 

 בסופרים.

תן גם לאסוף מזון באופן עצמאי ולחלק את זה בצורת "מתן בסתר" הישר לבית האדם שצריך ני

 זאת.

 

 רצוי ליישם את כל הרעיונות ולחלק את זה כפרויקטים בשכבות הבוגרות. 

 נספחים:

 שירים לראש השנה : 

  בראש השנה
  מיעמ

 נעמי שמר מילים ולחן:
  ביצועים נוספים לשיר זה 9קיימים 

 
 
 

  בראש השנה, בראש השנה
  בגינה פרחה שושנה אצלי

  בראש השנה סירה לבנה
  עגנה לה בחוף פתאום

 
  בראש השנה, בראש השנה

  ליבנו ענה בתפילה נושנה
  שיפה ושונה תהא השנה

  אשר מתחילה לה היום
 

  בראש השנה, בראש השנה
  פרחה עננה ברקיע הסתיו

  בראש השנה כנר נשמה
  נדלק בשדה חצב

 
  בראש השנה, בראש השנה

  ה נושנהליבנו ענה בתפיל
  שיפה ושונה תהא השנה

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=806&wrkid=5890


 

  אשר מתחילה עכשיו.
 

  בראש השנה, בראש השנה
  פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

  ותוך יממה הזמר המה
  מכל חלונות העיר

 
  בראש השנה, בראש השנה

  ליבנו ענה בתפילה נושנה
  שיפה ושונה תהא השנה

 אשר מתחילה בשיר
 

 
  

 

  בשנה הבאה

  נעמי שמר

 

  בשנה הבאה נשב על המרפסת

 . ונספור ציפורים נודדות

  ילדים בחופשה ישחקו תופסת

 . בין הבית לבין השדות

 

  עוד תראה, עוד תראה

  כמה טוב יהיה

 . בשנה, בשנה הבאה

 

  ענבים אדומים יבשילו עד הערב

 . ם לשולחןויוגשו צונני

  ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך

 . עיתונים ישנים וענן

 

 ... עוד תראה, עוד תראה

 

  בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים

  מול האור הניגר הלבן

  אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים

 . והשמש תזרח בתוכן

 

 ...עוד תראה, עוד תראה

 

 

 

 

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1


 
  שנה טובה

 

  שנה הלכה, שנה באה

  האני כפי ארימ

 , שנה טובה לך, אבא

  שנה טובה לך, אמא

 ! שנה טובה, שנה טובה

 

  שנה טובה לדוד גיבור

  אשר על המשמרת

 , ולכל נוטר, בעיר, בכפר

 . ברכת "חזק" נמסרת

 ! שנה טובה, שנה טובה

 

 , שנה טובה, טייס אמיץ

 , רוכב במרום שמיים

 , ורוב שלום מלח עברי

 . עושה דרכו במים

 ! טובהשנה טובה, שנה 

 

  שנה טובה לכל עמל

 , בניר וגם במלט

  שנה טובה ומתוקה

 ! לכל ילדה וילד

 !שנה טובה, שנה טובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 דפי עבודה 

 

 

 



 

. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 פעולה בנושא סוכות

 

 מיקום: חוץ.

 זמן: בלתי מוגבל

  פטיש, מסמרים, ברזנט/בדים , דפים, צבעים, מספריים. - ציוד: 

 

  פתיחה:

לֹוִמית ּבֹונָה ֻסָכה מּוֶאֶרת וִיֻרָקה"  שְׁ

 ַעל כֵּן ִהיא ֲעסּוָקה ַהּיֹום

ָתם ֻסָכה ין זֹו סְׁ  וְׁאֵּ

  -מּוֶאֶרת וִירּוָקה

לֹוִמית ּבֹונָה ֻסַכת ָשלֹום  "שְׁ

 

השיר המוכר הינו פרי יצירתה של נעמי שמר, אומנם, שאלתם את עצמכם פעם, מי היא אותה שלומית? 

 היא בונה סוכה?האם באמת 

 הכתבה הבאה תיתן לכם נקודת מבט אחרת על השיר המוכר:

לפני קצת יותר מ־ שמר נעמי בימים האחרונים מפזמים ילדים את השיר "שלומית בונה סוכה", שכתבה

ה. השיר הפך לחלק בלתי נפרד מהמיתולוגיה הישראלית, אבל שלומית להבי עצמה כבר לא שנ 40

  .ועוסקת באמנות -גרה כאן יותר, והיא לא בונה סוכה. להבי מחלקת את חייה בין ברלין לניו־יורק 

 , על השיר49, ומאז זה מביך אותי", מספרת להבי, 6זה מין קוריוז כזה שמלווה אותי מאז שאני בת "

שנכנס לקלאסיקה. "אני עובדת קשה בשביל הדברים שאני עושה, ובשביל השיר הזה לא עשיתי שום 

 .דבר״

'. 96היא חיה בברלין, ונמצאת גם על הקו לניו־יורק. "הביקור הראשון שלי בברלין היה ב־ 2012מאז 

כה שם, זה ממש הסעיר אותי, אבל לא עברה בי המחשבה לגור בה. לפני שנתיים הוזמנתי לתערו

והתאהבתי בה עוד בשדה התעופה. בניו־יורק אין שיחה. הכול שטחי. זה מתסכל ולא מעניין. בברלין 

 ."יש שעת פתיחה לתערוכה, אבל אין שעת סיום כי אנשים מדברים, אבל מדברים באמת

וגם על הביקורת החריפה שגררה המחאה מצד מי שהתקשו  ,המילקי מחאת מברלין היא עוקבת אחר

להבין עידוד הגירה דווקא לגרמניה. "הבנתי שבארץ כותבים כל הזמן על הישראלים בברלין. זה נורא 

מעצבן, זה נורא פרובינציאלי, זה לא ייאמן שעדיין ממשיכים לדבר ברמה הזו. פעם היה את הביטוי 

'נפולת של נמושות', זה היה אדיוטי, אבל היה לזה איזשהו קונטקסט של המדינה הצעירה, 

הפרובינציאלית. מספיק, די. תנו לחיות. ומעבר לכול, זה לא נכון. יש בברלין כל כך הרבה צעירים מכל 

 ."כך הרבה מקומות בעולם כך שלהתייחס מנקודת המבט הישראלית בלבד זה ממש לא לעניין

  

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4577767,00.html


 
 ?בארץ חיה לא את למה

 -לא חשוב מה אתה עושה בארץ, אתה מוצא את עצמך כל הזמן מתגונן. אם אתה מושפע ממישהו " 

 20אתה גם מתגונן. זה לבזבז אנרגיה לא נחוצה. לפני  -אתה מתגונן, אם אתה לא מושפע מאף אחד 

אחרי הבחירות  .רבין רצחשנה בערך נסעתי מהארץ, וחזרתי לשבוע רק כדי להצביע בבחירות שאחרי

ההן אמרתי לעצמי שזהו, אם זה מה שקרה אחרי הכול אז עם כל הפטריוטיות נשבר לי הלב. והלב 

 ."שלי ממשיך להישבר מאז

  

עסקה בעיצוב תפאורות, ובהמשך התמקדה באמנות. בשנים האחרונות היא  90שנות ה־ במהלך

באופן מקרי נחשפתי " ."Return/Partake" מתרכזת בעבודות וידיאו. באפריל תציג בברלין את העבודה

לסדרה 'דמאג'ס' עם גלן קלוז, וההבעות שלה שם פשוט ריתקו אותי. היא עושה שם דמות מאוד שונה 

ובל בעולם הטלוויזיה והקולנוע. אני לא כל כך טובה בתיעוד, אבל תיעדתי את עצמי לומדת שמק ממה

 ."את התפקיד שלה והקרנתי את הדברים במקביל

  

להבי מספרת שלמרות הזיהוי שלה עם סוכות, היא עצמה לא בנתה סוכה כהלכתה מעולם. "נעמי שמר 

ם שלה היא הקדישה לאנשים שסביבה, ובין הייתה חברה מאוד טובה של ההורים שלי. הרבה מהשירי

השאר הקדישה שירים להורים שלי ולאחי הגדול. רק שברוב השירים המוקדשים היא לא השתמשה 

בשם של האדם שלו הקדישה את השיר. כנראה במקרה שלי עבד לה יפה המשחק של שלומית ושלום. 

ל אז, זה לקחת שלוש שמיכות, סוכה של ממש אף פעם לא בניתי. הדבר היחיד שעשינו, הילדים ש

לחבר עם אטבי כביסה ובכך הסתכמה הסוכה שלנו, זה הכל. בלי קישוטים ועניינים". אף שלדבריה 

 .לעשות ביצוע מוזיקלי משלה לשיר -מדובר ב"קוריוז", להבי טרם ויתרה על חלום מהעבר 

  

בתפקיד  1974בה כיכבה ב־להבי היא חלק מעוד מיתולוגיה ישראלית: סדרת הילדים "דלת הקסמים" ש

הילדה הגרי ברגמן, לצד גידי גוב וגדעון זינגר. "הייתי באור הזרקורים, וזה גרם לי להבין שזה לא מה 

 "שאני רוצה. זה הביך אותי אז וזה מביך אותי היום

 

 גוף: 

כחלק מההבנה כי חג הסוכות הוא זמן מעולה לקיום פרויקטים קהילתיים )גם בשל 

שרות לבנות סוכה ולהיות בתוכה וגם בשל ימי החופש הרבים הסיבה כי יש אפ

מהלימודים(, החלטנו לתת לשכבת הביניים את האפשרות להקי פרויקט נוסף של 

 סוכה קהילתית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-188510-MTg4NTEwXzY3NDg4Nzg2XzE0ODY4MzYwMAeqeq-FreeYaan,00.html


 

 אופן בניית הסוכה:

 אם יש בידכם סוכה "קנויה", החיים שלכם פשוטים.

 אם לא, הינה דרך קלה ליצור סוכה:

 

 :לקירות

וכה יכולים להיות עשויות מכל חומר שהוא, אך עליהם להיות יציבים כך שלא יפלו ברוח )רגילה(. קירות הס

תוכל להשתמש בקירות עץ, דיקט, פיברגלס, או בדים מוגני מים )כגון ברזנט יוטה מוגן מים( שיש לחברם 

לק מקירות למסגרת מתכתית קיימת )באמצעות חוטים חזקים או אזיקונים(. אתה גם יכול להשתמש לח

 .הסוכה בקירות ביתך הקיימים )למשל אם אתה בונה את הסוכה בחנייה או בחצר הצמודה לביתך(

:לתקרה  

לסוכה אין גג, אך מסככים אותה בענפי צמחיה טבעיים ובלתי מעובדים, הנקראים סכך. הסכך יכול להיות: 

או שטיחוני סכך מוכנים. )עוד בעניין ענפי דקל, במבוק, קני סוף, גבעולי תירס, גזרי עץ מנוסר לא מעובד, 

זה תוכל למצוא בכתבה 'מה עושה את הסוכה כשרה'(. יהיה עליך להשיג גם כמה קשרים לא מעובדים, 

 .עליהם תניח את הסכך

  

הרגל השלישי והפעם  -חג סוכות בפתח מונופול בנושא סוכות לשהות בסוכה: 

יזין ומי הם? מה הם יצרנו כרטיסי משחק שמתאימים לסוכות. מה הם אושפ

ארבעת המינים? אילו שירי סוכות אתם מכירים? ומה מציינים בשמחת תורה? 

שאלות אלו ועוד יענו במהלך המשחק המורכב משאלות פתוחות, שאלות נכון או 

 לא נכון ומשימות.

ניתן להוריד לוח וכרטיסי מונופול מוכנים מהקישור: הדפיסו, גיזרו ושחקו. 
http://www.etze.co.il/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=2029&catid=94 

 

 

 סיום:

אפשר להשתמש בפלטפורמת הסוכה לגיבוש הקבוצה, לעשות לילה לבן עם 

 אם שעות לקבוצות מיוחדות ולקיים שם פעולותמשחקים וסיפורים במהלכו, לת

 

 

 

 

http://www.etze.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2029&catid=94
http://www.etze.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2029&catid=94


 

 יום הזיכרון ליצחק רביןפעולה בנושא 

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים

 זמן: כשעתיים )תלוי במספר החניכים(.

 ציוד:  *לוח מחיק *טוש מחיק * דפי נייר *עטים *שבלונה של יונה

 

 :פתיחה

המדריך יכתוב על הלוח "יצחק רבין" וכל חניך בתורו יגיד את מה שעולה לו בנושא. כך תיווצר שמש 

 אסוציאציות על יצחק רבין.

המדריך יסכם ויסביר כי יצחק רבין ז"ל היה ראש ממשלה במדינת ישראל אשר נרצח בעקבות דעותיו. 

 ל רבין ולפועלו ולכן החליט לרצוח אותו. הרוצח היה אדם בן עמנו, יגאל עמיר, אשר התנגד לדעותיו ש

 לאחר מכן המדריך יקריא קטע קצר על תחילת חייו של יצחק רבין : 

בירושלים. הוריו, רוזה ונחמיה רבין, היו מחלוצי העלייה  1922במרס  1יצחק רבין נולד ביום 

ית המשפחה השלישית. הוריו של יצחק רבין עסקו כל ימיהם בפעילות ציבורית התנדבותית, ובב

בתיכון למד בבית הספר החקלאי "כדורי", השוכן לרגלי  .שררה אווירה של מחויבות לענייני הכלל

 .התבור. ב"כדורי" התחנכו רבים מבני היישוב, שלימים היו למפקדי צה"ל ולראשי המדינה

 גוף:

 רבין ז"ל. החניכים יעבור משחק כמתודה על מספר תחנות או מאפיינים בחייו של רה"מ לשעבר יצחק

 לפני כל משחק, המדריך יקריא קטע קריאה בנוגע ליצחק רבין בנושא הרלוונטי. 

  ביצע  1941היה מראשוני המצטרפים לפלמ"ח, שנוסד בשנה זו. ביוני  1941בשנת  -צבא

יצחק רבין את הפעולה המבצעית הראשונה בחייו: הוא הצטרף לקבוצה מצומצמת של 

ן ויגאל אלון( שהובילו כסיירים את כוחות בעלות הברית מפקדי פלמ"ח )ביניהם משה דיי

אלוף צבי צור לרמטכ"ל, מונה יצחק רבין -, עם מינוי רב1961בשנת  .שפלשו לסוריה וללבנון

 – 1964לסגן הרמטכ"ל, ולאחר שלוש שנים מונה לרמטכ"ל. הוא כיהן כרמטכ"ל בשנים 

ו של צה"ל והושם דגש על חיזוק . בתקופת כהונתו הוקדשו מאמצים רבים לבניית כוח1968

והרחבה של חילות האוויר והשריון, מוכנותו המופתית של צה"ל נבחנה במלחמת ששת 

שנות  27, לאחר 1968בתחילת  .הימים, שנסתיימה בניצחון מזהיר כשרבין משמש כרמטכ"ל

שגריר ישראל בארצות  -שירות צבאי, עזב יצחק רבין את צה"ל והתמנה לתפקידו החדש 

 1973רית. בתפקיד זה כיהן חמש שנים. הוא שב ארצה מוושינגטון בשנת הב

על החניכים  –לאחר שהמדריך יקריא את הקטע, הקבוצה תשחק את משחק הפקודות 

מרימים את יד  – 1)לדוגמה:  לעמוד בשורה, המדריך יגדיר למספר ספרות תנועה כלשהי

יך ינקוב בספרה אחת מאלה שהגדיר מסתובבים במקום וכו'( כאשר המדר -3קופצים  -2ימין 

 יצטרכו החניכים לעשות את התנועה. חניך שטעה יפסל ולא ימשיך לשחק. 

 

  בבחירות שהתקיימו אחרי מלחמת יום כיפור ניצח המערך, ויצחק רבין מונה  -דמוקרטיה

לשר העבודה בממשלת גולדה מאיר. דוח ועדת אגרנט והמחאות שפשטו בארץ בשל 

 1974מלחמה הביאו להתפטרותה של ראש הממשלה גולדה מאיר."המחדל" שגרמה ה



 
, עם הקמתה 1984בשנת  .נבחר יצחק רבין לראש מפלגת העבודה ולראש ממשלת ישראל

של ממשלת האחדות, מונה יצחק רבין לשר הביטחון, ובתפקיד זה כיהן כשש שנים. אחת 

נון מאז מבצע "שלום ממשימותיו המרכזיות הייתה הפסקת הקזת הדם של כוחות צה"ל בלב

נבחר יצחק רבין לראשות הממשלה  1992בשנת  .( והוצאת כוחות צה"ל משם1982הגליל" )

וקיבל עליו גם את תפקיד שר הביטחון. מיד עם כניסתו לתפקיד העמיד בראש מעיניו את 

 ."קידום תהליך השלום או, כדבריו, את "עשיית השלום

 

חניך  –וצה תשחק את משחק מלך התנועות לאחר שהמדריך יקריא את החלק הזה, הקב

אחד יוצא מהסניף, ושאר הקבוצה בוחרת נציג שהוא יהיה "מלך התנועות" על מלך התנועות 

להכתיב כל פעם תנועה אחרת ועל כל הקבוצה לבצע אותה מבלי שהחניך שיצא יגלה מי הוא 

 מלך התנועות. 

 

  .זהו משחק דמוקרטי מאחר והקבוצה בחרה מי יהיה המלך

  נחתם ביוזמתו הסכם אוסלו א, עיקרו של ההסכם היה מתן שלטון עצמי  1993בשנת  -שלום

חתם רבין על הסכם שלום עם  1994בשנת  .לפלסטינים בשטחים לתקופה של חמש שנים

 ירדן, חודשיים אחר כך קיבל את פרס נובל לשלום על פועלו למען השלום. 

 

 יך יקבל דף גזור כיונת שלום ויקשט אותה. לאחר שהמדריך יקריא את הקטע הזה, כל חנ 

  י"ב בחשוון ה'תשנ"ו(  1995בנובמבר  4-רצח יצחק רבין הוא רצח פוליטי שאירע ב -רצח(

בתל אביב, בתום עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו. הרוצח, יגאל עמיר, סבר כי הסכמי אוסלו 

ל, ימנע את הם סכנה קיומית למדינת ישראל וקיווה שרצח רבין, ראש ממשלת ישרא

מימושם. לרצח היו השלכות רבות על המצב הפוליטי בישראל, והוא נחווה בידי רבים כנקודת 

 . שבר ביחסים בין ימין ושמאל במדינה

 

  "החניך עומדים לאחר שהמדריך יקריא את זה החניכים ישחקו את המשחק "פיו פיו

ו וברגע שנעצר צריך במעגל, יש חניך אחד שעומד באמצע המעגל והוא מסתובב סביב עצמ

להצביע על אחד החניכים. החניך שעליו הצביע צריך להתכופף ושני החניכים שמצדדיו 

פיו פיו" מבלי לעצור ולקחת "מפנים אצבע בצורות רובה אחד לשני ואומרים מהר ובקול רם 

 אוויר. החניך שנעצר נפסל ויוצא מהמעגל. 

 

 סיום: 

בלנות, בחברה, בתרבות ובדת הוא מונח סו" -המדריך יגדיר את המילה סובלנות 

שמשמעותו הנוהג של אדם או קבוצה לא לרדוף, לפגוע או לעלוב בשונים ממנו: אנשים 

אחרים המחזיקים באמונות שונות משלהם, נראים או מתנהגים באופן השונה מזה המקובל 

 ".בסביבתו של אותו אדם

 

סובלנות ליום הזה, מה הן חשות  לאחר מכן המדריך ישאל את הבנות מה הקשר בין המילה

 בנוגע ליום הזה?

 

לסיום המדריך יחלק דפים וכלי כתיבה, ועל כל חניך לכתוב דברים שהיה רוצה להגיד ליצחק 

 רבין, או ליגאל עמיר או לעם שלנו. 



 
 

 פעילות בנושא יצחק רבין 

 גיל: שכבת הביניים

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים

 במספר החניכים(.זמן: כשעתיים )תלוי 

 ציוד:  *עטים*בידורית*קטעי קריאה מודפסים 

 פתיחה:

 

 המדריך ישאל את החניכים מי היה יצחק רבין ז"ל? מה שמעו? מה מרגישים בנוגע ליום. 

 .אפשר לנגן ברקע את השיר שלום חבר 

 

 גוף:

 

 המדריך יפתח ויאמר:

כר מלכי ישראל בתל אביב. הרצח השנה ימלאו עשר שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בכי

 גרם לזעזוע עמוק בקרב כל חלקי החברה הישראלית.

עשר שנים חלפו מאז הירצחו של יצחק רבין . בני הנוער של היום היו ילדים צעירים מאוד בשנה 

שרבין נרצח. אי לכן ראוי לעסוק בראשית הדברים בדמותו של רבין, בתרומתו לחברה הישראלית 

אותו. כמו כן ראוי לקיים ביום הזיכרון דיון ציבורי וחשבון נפש לאומי, לבדוק את ובערכים שהנחו 

 מצבה של החברה הישראלית בעקבות הרצח ולנוכח הנסיבות המשתנות.

 

 להשלים את המשפט הבא: לאחר דברי פתיחה קצרים אלה  המנחה יבקש מהמשתתפים

 

 יצחק רבין בשבילי .... 

 

 קרוא במליאה את המשפטים שכתבו. המנחה יבקש ממספר משתתפים ל

 ניתן לקיים דיון על עיקרי הדברים. 

 

המדריך יחלק את החניכים לקבוצות. כל חניך יקבל את תולדות חייו של יצחק רבין, קטעי עיתונות 

ותמונות ויסמן אירוע אחד או שניים שהרשימו אותו )ניתן להיעזר בקטעים שבנספח  תולדות חייו 

 וספים(.ובקטעים ותמונות נ

המשתתפים ישתפו את חבריהם לקבוצה באירועים שבחרו, יקיימו שיחה על דמותו של יצחק רבין ועל 

 הערכים שהנחו את פועלו ויתכוננו לדווח למליאה. 



 
 

 . דיווח הקבוצות.1

 . שאלות לדיון:2

 מה מתוך הקטעים שקראתם הרשים אתכם בדמותו של יצחק רבין? -

 כזית בשנות פעילותו המדינית?מהי, לדעתכם, תרומתו המר -

 מהו, לדעתכם, הדבר שינציח את יצחק רבין בזיכרון הקולקטיבי? נמקו. -

 עשר שנים אחרי הרצח, מה הייתם רוצים לומר לו? לשאול אותו? -

 

 

 

  



 

 

 ילדות

 (.1922יצחק רבין נולד בירושלים בשנת תרפ"ב )

 1886האב, נחמיה רוביצוב, נולד בשנת  יה השלישית.הוריו, רוזה ונחמיה רבין, היו מחלוצי העלי 
 1917בסמידוביץ' שבאוקראינה ומשם הוא היגר לארצות הברית בתחילת המאה העשרים. בשנת 

עלה לארץ ישראל עם מתנדבי הגדוד העברי שלחמו לשחרור ארץ ישראל מידי התורכים, נחוש 
 בדעתו להתיישב בארץ.

משפחת כהן במוהילב שברוסיה הלבנה. אביה היה רב והתנגד אמו של יצחק רבין, רוזה, נולדה ל
לציונות, אך רוזה ביקשה ללמוד לימודים כלליים ולמדה בנעוריה בגימנסיה הנוצרית לבנות בהומל. 

"רוסלן", הנחשבת למבשרת העלייה השלישית. תחילה   עלתה לארץ ישראל בספינה 1919בשנת 
 נישאו. 1921ם. כאן הכירה את נחמיה רבין, ובשנת התיישבה בכינרת ולאחר מכן עקרה לירושלי

אביב. רחל, אחותו, נולדה -כשהיה יצחק רבין כבן שנה, עברה משפחתו לגור בחיפה ולאחר מכן בתל
. הוריו של יצחק רבין עסקו כל ימיהם בפעילות ציבורית התנדבותית, ובבית המשפחה 1925בשנת 

 שררה אווירה של מחויבות לענייני הכלל.

אביב מטעם מפא"י. היא -של יצחק רבין הייתה פעילה בארגון ה"הגנה" וחברה במועצת העיר תל אמו
 נפטרה ממחלה כשיצחק רבין היה בן חמש עשרה. 

הבית לא היה … "בבית שררה תחושה של בית עובד  על האווירה בבית המשפחה כתב יצחק רבין: 
… תמיד רווחה בבית תחושת השליחות …דתי, אלא בעל תפיסה חילונית, אך רווי גאווה ביהדות
 (.15העבודה היא ערך בזכות עצמו" )פנקס שירות, א, עמ' 

על ידי  1924אביב, שנוסד בשנת -בילדותו למד יצחק שמונה שנים ב"בית החינוך לילדי עובדים" בתל
הסתדרות העובדים בארץ ישראל, וביקש לטעת בנוער העירוני את אהבת האדמה ולגדל דור של 

ים. הילדים חונכו לערכים של אחריות, שותפות, מעורבות ואכפתיות בנושאים חברתיים. הסופר חקלא
"בני היורה",   פירסם את ספרו הידוע 1936אליעזר שמאלי היה מחנך כיתתו של יצחק רבין, ובשנת 

 כתב רבין:  המתאר שנה בחיי כיתה זו.  על בית החינוך

ך. בעיקר השפיעה עלי דמותו של אותו מורה ומחנך, שלימד החינו-"הבית השני שלי היה, דומני, בית
אותי מכיתה ד' ועד כיתה ז', הלוא הוא אליעזר שמאלי, שהצליח להטביע בי את התחושה לנוף 

הארץ, לטבע, לחיי חקלאות ולחיי חברה. וזאת עשה, כמחנך טוב, לא בדיבורים ובהרצאות אלא 
בדרך של המחשה, של מתן דוגמה … ות, ובסיפוריםבאמצעות טיולים, ביצירת חוויות בלתי אמצעי

והצבעה על דמויות חיות, על מעשים, וכך נטע בנו אהבה לטבע ולנוף הארץ... היום אני סבור, כי 
באותן שנות ילדות, שלא היו הכי נוחות, אבל היו יפות מאוד, גיבשתי בתוכי את הרגשת האחריות 

 (.39)בית אבי, עמ'   ברות"לתפקיד, את אהבת הנוף והארץ, ואת תחושת הח

לאחר סיום לימודיו בבית החינוך, ולאחר שלמד שנתיים בבית הספר המחוזי בקיבוץ "גבעת 
השלושה", החל יצחק רבין את לימודיו בבית הספר החקלאי "כדורי". בבית הספר "כדורי" התחנכו 

בוד ושל אמון ואמת היו רבים מבני היישוב, שלימים היו למפקדי צה"ל ולראשי המדינה. ערכים של כ
 דגלו של המוסד. כך כתב יצחק רבין על  תקופת לימודיו ב"כדורי":

… תלמידים 20"היה זה אתגר להסתגל לאורח החיים של הפנימיה ב'כדורי'. גרנו באולם גדול, 
מקופחת. נורמות של כבוד עצמי היו מקובלות על הכל. העתקה  –האווירה היתה טובה. הפרטיות 

מון. על בבחינות ה מון השבנו באֵּ יתה מחוץ לנורמה. המורה היה יוצא מן הכיתה בשעת הבחינה. על אֵּ
בכבוד... נדרשנו למאמץ מירבי, אך היתה לנו הרגשה של חירות מפני שניהול  –יחס של כבוד 

העניינים הפנימיים היה מופקד בידי ועד התלמידים. השתדלנו להפיק מעצמנו את הטוב ביותר."         



 
 (17נקס שירות, א, עמ' )פ

  
 שירות צבאי

ביוני  29( הצטרף יצחק רבין לשורות הפלמ"ח. ב"שבת השחורה" )1941שנה )שנת  18בהיותו בן 
( נעצר על ידי הבריטים ונשלח למחנה מעצר, וממנו שוחרר כעבור חמישה חודשים. בשנת 1946
שירות כדי לנסוע ללמוד , לאחר שש שנות שירות בפלמ"ח, ביקש יצחק רבין להשתחרר מ1947

הנדסת מים באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, וכך להגשים חלום ישן, אך מטה הפלמ"ח דחה את 
בקשתו. יגאל אלון,שהיה מפקד הפלמ"ח, שיכנע אותו לוותר על התוכנית ומינה אותו למפקד הגדוד 

ערב המלחמה  . מלחמת העצמאות עמדה בפתח.1946השני של החטיבה המגויסת בפלמ"ח בשלהי 
 .פיקד רבין על הגדוד השני של הפלמ"ח שהוצב בנגב

בזכות הניסיון הרב שצבר התמנה רבין למפקד חטיבת הראל  והשתתף בקרבות העזים על הדרך 
 לירושלים ובתוך העיר. במהלך המלחמה נשא רבין את לאה שלוסברג לאשה .

כן כקצין המבצעים של חזית בהמשך המלחמה פעל כקצין המבצעים של חזית המרכז, ולאחר מ

 הדרום. בתום המלחמה השתתף בשיחות רודוס, שדנו בהסכמי שביתת הנשק בין ישראל למצרים.

 

כיהן  כראש אג"ם ובהמשך היה  19591963- שירת כאלוף פיקוד צפון, ובשנים  1956-1959בשנים 

 סגן הרמטכ"ל.

"ל השביעי של מדינת ישראל. הוא היה לרמטכ לשיא הקריירה הצבאית הגיע יצחק רבין עם מינויו 

 הרמטכ"ל אשר פיקד על צה"ל בניצחונו הגדול במלחמת ששת הימים.

שנות שירות, שבע שנים ב"הגנה" במסגרת הפלמ"ח ותשע עשרה שנים  26, לאחר 1967בסוף שנת 
 בצה"ל, יצחק רבין פשט את המדים ופנה לפעילות ציבורית ופוליטית. 

 פעילות ציבורית

, לשגריר ישראל בארצות הברית. בתפקיד זה כיהן חמש 1968שתו מצה"ל מונה, בפברואר עם פרי

 , הצטרף למפלגת העבודה. 1973שנים.  לאחר שובו מוושינגטון בשנת 

 

 כהונה ראשונה –ראש ממשלה 

 

 נבחר רבין לכנסת והתמנה לשר העבודה.  1974בינואר 

לדה מאיר, התמנה לראש הממשלה. שלוש ,בעקבות התפטרותה של ראש הממשלה, גו1974ביוני 

 שנים כיהן רבין כראש ממשלה. היו אלה שנים קשות למדינה מבית ומחוץ.

בחזית המדינית נערך בתחילת כהונתו של רבין המשא ומתן עם מצרים וסוריה על הסכמי הביניים 

 שבעקבות מלחמת יום הכיפורים.

 

 

 



 
 שר הביטחון

 

כיהן כשר הביטחון .בתפקיד זה צמצם את  1984-1988בשנים היה חבר כנסת, ו 1977-1984בשנים 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        נוכחות צה"ל בלבנון, והגבילה לדרום לבנון.                                                                                     

נאלץ להתמודד עם האינתיפאדה הראשונה, שפרצה במהלך ביקורו בארצות הברית.  1987בסוף 

ר התבררה לו עוצמת האירועים, בתחילתה, רבין לא הכיר בחשיבותה, ולא הפסיק את ביקורו. כאש

 ניסה רבין לדכא את האינתיפאדה בכוח. 

הוקמה ממשלת האחדות השנייה בראשותו של יצחק שמיר, ורבין המשיך לכהן בה כשר  1988בשנת 

 .1990הביטחון עד לפירוקה בשנת 

 

 כהונה שנייה –ראש ממשלה 

 

לוש עשרה, נבחר  יצחק רבין שוב , בעקבות ניצחון מפלגת העבודה בבחירות לכנסת הש1992בשנת 

לראשות הממשלה, והוביל את המהלך של חתימת "הסכמי אוסלו" עם הפלשתינאים. על צעד זה זכה 

 בפרס נובל לשלום יחד עם שמעון פרס ויאסר עראפת. 

 

"פנינו  היום  אל  הסיכויים  הטובים, אל  ימים ללא דאגה ולילות ללא חרדה, אל כלכלה צומחת  

ינה יודעת מחסור. אם וכאשר יגיע לכאן השלום, שאנו כה רוצים בו, ישתנו חיינו מן הקצה וחברה שא

אל הקצה. לא נחיה עוד רק על חרבנו", הכריז עם חתימת ההסכם בכנסת, אך גם ציין בדבריו שהוא 

 מודע לסיכונים שההסכם מכיל בחובו.

 

 דן.חתם רבין על הסכם השלום בין ישראל ליר 1994באוקטובר  26-ב

 

 

 רצח יצחק רבין

 

, בתום עצרת תמיכה בהסכמי השלום בכיכר מלכי ישראל בתל 21:40, בשעה 1995בנובמבר  4-ב

אביב, בעת שצעד לעבר דלת מכוניתו הפתוחה, נורו שלוש יריות לעברו של יצחק רבין, שלא לבש 

 צעיו. דקות מפ 40אפוד מגן. הוא הובל במהירות לבית החולים איכילוב, ושם מת כעבור 

 לזכרו של רבין נקבע יום הזיכרון ליצחק רבין המצוין ביום הירצחו )לפי הלוח העברי(.

 ניתן להרחיב את הפעילות באמצעות קטעים מדבריו של יצחק רבין ז"ל לגבי ענינים שונים.

ניתן למצוא בפעילות קודמות שפורסמו בחוברות קודמות של מינהל חברה ונוער. רשימה מפורטת 
 ף החוברת.ראה בסו



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעובד על פי :

, דע את עמך, אישים ומנהיגים, משרד החינוך התרבות והספורט, מרכז 1922-1995יצחק רבין  

 ההסברה.

 



 
 פעילות בנושא יצחק רבין

 גיל: השכבה הבוגרת

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים

 זמן: כשעתיים )תלוי במספר החניכים(.

 דורית*קטעי קריאה מודפסים*דפים לבניםציוד:  *עטים*בי

 

 פתיחה:

 ניתן לנגן ברקע את השיר שלום חבר על מנת להכניס את החניכים לאווירה.

המדריך יערוך סבב בו כל אחד מהחניכים יספר מה הוא יודע על יצחק רבין? על פועלו? מה 

 תחושותיו בנוגע ליום הזה...

 גוף:

רבין, עצרות השלום, ההפגנות האלימות נגד רבין, הסכם *  תולים בחדר תמונות של ההסתה נגד 

השלום עם ירדן וכו'. מבקשים מהחניכים להסתובב בחדר ולהסתכל על התמנות. לאחר מכן, עורכים 

דיון קצר בו כל חניך ישתף כיצד חש שראה את התמונות? מה הוא חושב על המצב אשר מוצג 

 בתמונות?

חניכים. כל קבוצה מקבלת שאלון )ראה נספח(  4ת קטנות של מחלקים את הקבוצה לקבוצו -* שאלון 

עליהם להתקשר להורים או לשאול אנשים מבוגרים ברחוב את השאלות במטרה להכיר את התקופה 

 ההיא.

לאחר שכל החניכים יאספו את הממצאים מהשאלון, המדריך ישאל מה הדבר העיקרי שעולה 

לנסות ולחתור לתקופת מלאת הפגנות והסתה עם  מהתקופה הזאת? מה אייפן אותה? המדריך צריך

 זאת לתחושה גדולה והיסטורית לשלום ותקווה. 

* כעת המדריך יקרא שני קטעים, האחד מתוך נאומו של רבין במסגרת חתימתו על הסכם 

 השלום עם ירדן, ולאחר מכן, מקריאים את הקטע על ההפגנה

ה את השאלות הבאות:לאחר שני קטעים אלו עורכים דיון, בו המדריך יעל  

 על מה דובר בכל אחד מהקטעים?

 מה היא האווירה בנאומו של רבין?

 מה היא האווירה העולה מהקטע של ההפגנה?

 איך אתם מתארים לכם את התקופה שלפני הרצח?

 מה השוני בין היום לתקופה ההיא?

 

 סיכום:

חושות העולות המדריך יחלק דפי נייר ועטים ויבקש מכל חניך לכתוב קטע טקסט מהת

 לו בעקבות הפעולה

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 ירדן עם השלום הסכם חתימת במעמד ז"ל רבין יצחק נאום

 
 ,ישראל מדינת נשיא ,הראשון חוסיין המלך מלכותו, הוד ,הברית-ארצות נשיא כבוד "

 ואני הערבה, אל הזו הבימה מן סביבי מביט אני .שלום ,הירדני העם בני ,ישראל אזרחי

 רק באר, אין מים, אין כאן, חיים כמעט אין .הישראלי ובצד הירדני בצד חצחי מדבר רואה

 מדבר האחרונות: השנים ושבע-בארבעים וירדן ישראל בין היחסים היו כאלה מוקשים.

 תוך לפעמים נועזת, בהחלטה צורך היה פרח. לא גם עץ, לא אחד. ירוק עלה לא אף צחיח.

 על העמים, שני שבין הצחיחות על ,הזה היובש על להתגבר כדי שיניים, חריקת

 כמו אחד, הוא השכול אבל – יגון ימי הרבה היו לכם צער. ימי הרבה היו לנו .המוקשים

 השכול על לסלוח הצדדים, משני נפש, כוחות להרבה זקוקים היינו אחת. היא שהגבורה

 השממה שנים. הרבה כך-כל בינינו שחצצו המוקשים שדה את לפנות לזה, זה שגרמנו

 יותר עתיד על לחלום רק לא הזמן הגיע עכשיו דורות. שני כמעט העמים שני בלב היתה

 עצמה הדרך את דרך. להראות דרך, לפלס יכולה מנהיגות .אותו לעשות גם אלא – טוב

 אלמלא הזה, הגדול לרגע מגיעים שהיינו מאמין לא אני העמים. שני בני לסלול צריכים

 בלבות הרוח, אנשי בלבות כמו צבא אנשי בלבות :עמיםה שני בלבות שהיה לשלום הרצון

 בלבות ובישראל. בירדן הערבה כבישי את החוצים המשאיות נהגי בלבות כמו החקלאים

 מהפכה תחול שלהם שבדור לקבוע נחוש רצון עם עמים שני הגן. ילדי בלבות כמו המורים

 אתם, בכם: מביט ואני הערבה אל הזאת הבמה מן מביט אני .התיכון במזרח הגדולה

 והחום האפור הצבע מדבר.-לנווה הזה הצחיח המקום את שיהפכו אלה הם הבא, והדור

 )ירדן (מלך מלכותו, הוד .החיים של הירוק הצבע מחר יהיה הזה המדבר של המדכא
 להכיר למדתי הערכה. ושל אמון של ביטוי הוא אנשים, בין שלום הוא מדינות בין שלום

 אתה שבו האומץ את עמך, על שומר אתה שבה והמחויכת שקטהה העוצמה את ולהעריץ

 יד לוחצים עמינו רק לא היום, זו עם זו שלום כורתות מדינותינו רק לא אנשיך. את מנהיג

 .ידידים של שלום חיילים, של שלום שלנו, שלום כאן עושים ואני אתה בערבה. כאן לשלום
 להשגת חיונית כך-כל היתה לוכו בתהליך שתמיכתך הברית,-ארצות נשיא לך, תודה

 של נציגו קוזירב, אנדריי החוץ שר רוסיה, לנציגי אירופה, לנציגי תודה הסופית. התוצאה

 תינוקות .לכולכם תודה בטקס. כאן הנוכחים המדינות כל ולנציגי ילצין, בוריס רוסיה נשיא

 טוב בוקר .ולםלע באו חדשים חיים בעמאן. הבוקר נולדו תינוקות בירושלים. הבוקר נולדו

 גדולה תקווה לך נותן היום שנולד השלום ,הישראלית האם לך שלום ,הירדנית האם לך

 .וסלאם שלום, .צער עוד תדעי לא ואת - מלחמה עוד יידע לא שנולד שהבן
 

נערכה בכיכר הפגנה  1995באוקטובר 5ב־  'הפגנת הימין נגד יצחק רבין והסכם אוסלו ב
ין ,אשר קראה לבטל את הסכמי אוסלו(הסכמי השלום עם שבה השתתפו ראשי מחנה הימ

הרשות הפלשתינית) ולהוריד מהשלטון את ראש הממשלה יצחק רבין .השלטים שהונפו 
רבין בוגד" וכדומה. " ,"והקריאות שנצעקו באותו אירוע היו קשים ביותר" :רבין רוצח

בין נגרש". כרזה של בהפגנה נקראו קריאות אלימות ומסיתות רבות, כגון "בדם ואש את ר
אשר הודפסה במדפסת ביתית הוצגה למצלמת  A4 רבין במדי אס אס בגודל של דף

טלוויזיה שסיקרה את ההפגנה ונראתה בכל בית בישראל. בתודעת צופי הטלוויזיה הפכה 
כרזה זו לסמלה של ההפגנה בה בעת שהנואמים ורובם המכריע של המשתתפים טענו 

אנשי הימין כי כרזה זו הוכנה על ידי אבישי רביב ,סוכן השב"כ  שלא ראו זאת כלל. לטענות
על מרפסת  .אשר התחזה לפעיל ימין, לא נמצאו סימוכין בהליך משפטי שנערך בעניין

הנואמים עמדו שלושה מראשי הליכוד באותה עת :אריאל שרון ,בנימין נתניהו ומשה קצב 
ה על הפגנה זו, אופייה ועוצמתה .השלושה לא מנעו את ההסתה. נתניהו ספג ביקורת קש

גם מצד שותפיו לדרך אהוד אולמרט ,בני בגין ודן מרידור אשר טענו שההפגנה "יוצאת 
מכלל שליטה ויש להפסיקה", בכך מנעו את התהלוכה המתוכננת כהמשך ישיר להפגנה 

בהתייחסו לאירוע מאוחר יותר מעל בימת  .אל עבר חומות העיר העתיקה בירושלים
סביר נתניהו כי מדובר בקומץ בריונים ולא בציבור שלם. מאוחר יותר טענו חלק הכנסת ה

מהנוכחים כי לא שמעו ולא ראו את המתחולל בהפגנה ממקומם למעלה במרפסת .(ייתכן 
שעדותו של ח"כ מיכאל איתן בסרט הטלוויזיה "ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה "סותרת 

 (.תו את אופי ההפגנה ירד ממרפסת הנואמיםטענה זו, שכן הוא מעיד על עצמו כי בראו
נרצח ראש הממשלה ,יצחק רבין, בידי יגאל  1995בנובמבר 4חודש לאחר הפגנה זו, ב־ 

 .בדיעבד, רבים בין תומכיו של רבין ראו בהפגנה את האירוע שבו הותר דמו . עמיר



 

 הפסטיחנוכה -פעילות בנושא חג החנוכה

 הלאומי הפנינג החנוכה בסניפי הנוער

 ו'-כיתות ג'גיל: 

 10-200מספר חניכים: 

 חוץ ופנים מיקום:

 שלוש שעות    -כשעתיים וחציזמן: 

 לפסטיחנוכה משמעות גדולה מאוד... 

 חגיגה חוויתית של חג חנוכה בסניף להורים ולילדים. -מבחינה פרטנית

 ה.הזדמנות להביא את ההורים לרשום את הילדים לטיול חנוכ -מבחינה כוללנית

 תחנות משחק:

 . תחנת כיבוי נרות בעזרת אקדחי מים:1

חנוכיות עם נרות בהן. החניכים עומדים בטור ולכל אחד בתורו הזדמנות  2-3המדריכים מעמידים 

נרות מתוך  4לכבות את הנרות בעזרת אקדחי מים קטנים. כדי לזכות בפרס על החניך לכבות לפחות 

 ימו לב שיש למלא את אקדח המים בכל פעם מחדש(הנרות במים שיש לו באקדח המים. )ש 8

 אקדחי מים    *נרות     * מצית 2-3חנוכיות    *  2-3* ציוד: 

 . תחנת המזל:2

עריכת חידון העוסק בחג החנוכה. החניכים עומדים בטור וכל אחד בתורו, בוחר משבצת מתוך לוח 

המשבצת. אם ענה נכון, פותחים המזל. על אותו החניך לענות על השאלה המסתתרת מאחורי מספר 

החניך לא זוכה בכלום ויכול  -החניך מקבל פרס. אם המשבצת ריקה -את המשבצת ואם רשום "זכייה"

 לנסות שוב בפעם הבאה. )הוראות לבניית לוח + שאלות לחידון מצורפים בנספחים(.

 * לוח המזל   *שאלות   *תשובותציוד:   

 . תחנת קלע סופגניה לסיר:3

כים לוקחים סיר גדול ומניחים אותו על בריסטולים אדומים, צהובים וכתומים הגזורים בצורת המדרי

"סופגניות" )כדורי קלקר צבועים בחום בהיר  3להבות. החניכים עומדים בטור וכל אחד בתורו מקבל 

 מהן כדי לקבל פרס. 2ריבה( שעליו לקלוע לתוך הסיר לפחות  -עם עיגול אדום



 
 גזרי להבות    * כדורי קלקר צבועים בצורת סופגניה.*סיר    * ציוד: 

 . תחנת סביבונים:4

חניכים. כל חניך מקבל סביבון ומהרגע שהמדריך אומר "צאו לדרך", שלושת  3בכל סבב מתחרים 

 זוכה בפרס. 3החניכים מסובבים את סביבוניהם והחניך שהסביבון שלו מסתובב הכי הרבה זמן מבין ה

 ים.סביבונ 3*   ציוד: 

 . תחנת הדבק את הטיפה לכד:5

החניכים עומדים בטור מול ציור גדול של כד. בכל פעם שמים לחניך העומד בטור כיסוי עיניים ונותנים 

 כרטיסים בצורת טיפות. בכדי לזכות, על החניך להניח לפחות את אחת הטיפות בתוך הכד. 3לו 

 * כיסוי עינים.  כרטיסיות של טיפות 3*ציור של כד מאורך    *   ציוד: 

 תחנות יצירה:

 . תחנת יצירת כתרי סביבונים ונרות:6

 החניכים צובעים, מקשטים ויוצרים לעצמם כתרים לחנוכה.

* בריסטולים החתוכים מראש לרצועות ארוכות )ליצירת כתר סביב הראש(      * בריסטולים *דבק     ציוד: 

 *נצנצים    *שולחן    *כיסאות    

 תחנות נוחות:

 . תחנת מנוחה להורים:7

מקום מאורגן בצורה מסודרת עם כיסאות ושולחנות להורים. אם יש אפשרות להניח ערכת קפה/ תה. 

רצוי לצרף לתחנה זו מדריך שמבין ומכיר את הסניף, התנועה ומפעליה בצורה הטובה ביותר כדי שיתן 

 כשמגיעים הורים חדשים. להורים מידע על טיול חנוכה ויענה על שאלות שתמיד נשאלות בעיקר

 *שולחנות   * כיסאות    *קפה/ תה    *פוסטרים על טיול חנוכה    *דפי מידע    *מדריך ותיק  ציוד: 

 נוספים:

 שיהיה אחראי על הפעלת מוזיקת שירי חנוכה בזמן הפסטיחנוכה. DJ -*תחנת מוזיקה

 -שהוכנה על ידי המדריכים רצוי לעשות אתנחתא קלה לקראת סוף ההפנינג ולערוך הצגה -*הצגה

 לדוגמא הצגת "חנה זלדה".

 קבוצות ולערוך תחרות שירי חנוכה. 2במהל האתנחתא לחלק את היושבים ל -*תחרות שירי חנוכה

הרבה סופרים יתרמו לכם סופגניות אם תציגו את האירוע כאירוע שאתם עורכים לקהילה  -*סופגניות

 האירוע.לכבוד החנוכה ותשמחו להודות להם במהלך 



 

 -נספחים-

 לוח המזל:

 . לוקחים פוליגל גדול ומחלקים אותו למשבצות.1

 . מניחים על כל משבצת סקוץ' זכר.2

. לוקחים בריסטולים קטנים וגוזרים אותם לגודל המשבצות. כותבים עליהם מספר מצד אחד ומהצד 3

 השני מדביקים סקוץ' נקבה.

זכית" ועל חצי מהמשבצות לא רושמים כלום בצד . על חצי מהמשבצות רושמים בצד של הסקוץ' "4

 של הסקוץ'.

6 5 4 3 2 1 

12 11 10 9 8 7 

18 17 16 15 14 13 

24 23 22 21 20 19 

30 29 28 27 26 25 

 

 שאלות ללוח המזל:

 . באיזה חודש עברי חוגגים את חג החנוכה?     כסלו.1

 כה בכסלו.-צרו והקימו מחנה( בכה, בני ישראל חנו )ע -. משמעות השם חנוכה?    חנו2

 . לזכר איזה מרד חוגגים את  חג החנוכה?     מרד החשמונאים.3

 . באיזה עם מרדו היהודים?    היוונים.4

 . מה היה שמו של מלך היוונים?    אנטיוכוס.5

 . מיהם מתייוונים?    יהודים שהפכו ליוונים.6

 ראל( הן?     נ.ג.ה.ש )נס גדול היה שם(.. האותיות על הסביבון בארצות הגולה )מחוץ ליש7

 . האותיות על הסביבון בישראל הן?    נ.ג.ה.פ  )נס גדול היה פה(.8

 . ראשי התיבות למילה "מכבי" הן?    מי כמוך באלים ה'.9

 . "ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד" נאמר על?    נרות חנוכה.10



 
 חג האורים.  . שם נוסף לחג החנוכה הוא?   11

 . השלימו "מעוז צור ישועתי....."      לך נאה לשבח.12

 קנים ועוד שמש. 8. כמה קנים יש לחנוכיה?     13

 . איזה מאכל מלוח נהוג לאכול בחנוכה?    לביבות.14

 . איזה מאכל מתוק נהוג לאכול בחנוכה?   סופגניות.15

 . איך קראו לאבא של יהודה המכבי?    מתיתיהו.16

 . איפה על פי המצווה נהוג להעמיד חנוכיה?     ליד החלון.17

 . ממנו עשוי השמן בבית המקדש?   זית18

 . תפקידו של מתיתיהו אבי יהודה המכבי בבית המקדש היה?    כהן גדול.19

 . על פי השיר מיהו "הדקיק"?   נר )נר לי נר לי נר לי דקיק(?20

 ות, מה שמו?    שמש.. בחנוכיה יש נר אחד שונה משאר הנר21

 ימים שמנו נתן. 8.  השלימו: " כד קטן כד קטן...."?    22

 . השלימו: "הנרות הללו שאנו מדליקים, על ה..... ועל ה....."?     הניסים והנפלאות23

 . אלעזר אחי יהודה מת על ידי איזו חיה?    פיל ) אלעזר נמעך על ידי פיל(.24

 ת שמברכים רק ביום הראשון?   שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מהי הברכה השלישית הנוספ25

 44ימי החנוכה?      8. כמה נרות מדליקים בכל 26

 . מתיתיהו שפתח במרד נגד היוונים, עשה זאת באיזה עיר ישראלית?   מודיעין27

 ימים למרות שהיה בו שמן לפחות ימים. 8. מהו נס פח השמן?   הספיק ל28

 "סביבון סוב סוב סוב......."?     חנוכה הוא חג טוב. . השלימו:29

 . מהו התאריך העברי המלא של חג החנוכה?    כ"ה בכסלו.30

 

 

 

 

 



 

 -נספחים-

 תחנת הדבק את הטיפה לכד:

. ציירו על פוליגל ציור של כד צר וצבעו רק את החלק האמצעי )שהילדים ידעו שהם צריכים להדביק 1

 בו את הטיפות(

 טיפות מבריסטולים קטנים.. הכינו 2

 . קחו פלסטלינה או כל חומר אחר שקל להדביק ולהוציא איתו בריסטולים מפוליגל.3

 

 

 

 



 

 -נספחים-

 הצגה לחנוכה -חנה זלדה "מעשה בלביבות"

 מדריך בן שיתחפש לחנה זלדה ומדריכה בת שתתחפש לרבי קלמן

 אפשרויות לשיפור ההצגה:

 ..למשל: מדריכים שרוקדים ריקוד מצחיק מאחורי רבי קלמן הכנסת תפקידים נוספים בשיר .

 כשהוא שר או מדריכים שרוקדים ריקוד מצחיק מאחורי חנה זלדה כשהיא שרה.

ההצגה מדבר את כך שרבי קלמן רוצה שאשתו חנה זלדה תעשה לו לביבות לכבוד חג חנוכה 

סוכר ובכל פעם שולחת  והיא בכל פעם מוצאת תירוץ אחר לא לעשות, פעם אין שמן, ופעם אין

אין לה כח להכין לביבה ולבסוף  -את רבי קלמן ללכת לקנות עד שכבר יש לה את כל המוצרים

רבי קלמן עומד ומכין. כל ההצגה היא שיר מצחיק ועל השחקנים פשוט לעשות עם הפה ולשחק 

 בהגזמה )רצוי( את השיר.

 מצורף לינק לשיר:

https://www.youtube.com/watch?v=gEMdujq5kFM  

 מילים לשיר:

  הוי חנה זלדה, אישתי האהובה

  חג חנוכה הגיע ובא

  ובחנוכה נפשי מה חשקה

 . לאכול לביבה חמה ומתוקה

 

  הוי רבי קלמן, אישי היקר

  אצלי במטבח קמח לא נשאר

  בעלי היקר ואיך זה אוכל

 ? לביבה בלי קמח בכלל להכין

 

  אז רבי קלמן שינס את מותניו

  חבש כובעו נעל מגפיו

 , השוקה דוהר, קונה הוא מהר

 . שק קמח לבן והביתה חוזר

 

  הנה חנה זלדה, אישתי האהובה

  הנה לך הקמח להכין לביבה

  כי בחנוכה נפשי מה חשקה

https://www.youtube.com/watch?v=gEMdujq5kFM


 
 .לאכול לביבה חמה ומתוקה

  הוי רבי קלמן, אישי היקר

  במטבח שמן לא נותראצלי 

  בעלי היקר ואיך יתכן

 ? לאכול לביבה אם שמן אין לי אין

 

  שוב משנס רבי קלמן מותניו

  חובש כובעו ונועל מגפיו

 , השוקה דוהר, קונה הוא מהר

 . כד שמן טהור והביתה חוזר

 

 , הנה חנה זלדה, אישתי האהובה

  הנה לך השמן להכין לביבה

  כי בחנוכה נפשי מה חשקה

 . אכול לביבה חמה ומתוקהל

 

  הוי רבי קלמן אישי היקר

  אצלי במטבח לא נשאר סוכר

  בעלי היקר, ואיך זה אפשר

 ? להכין לביבה בלי טיפת סוכר

 

  עייף רבי קלמן נפשו עצובה

  נועל מגפיו וחושב על לביבה

  לשוק הוא חוזר רעב עוד יותר

 . סוכר הוא קונה והביתה דוהר

 

  האהובה הנה חנה זלדה זוגתי

  הנה הסוכר הכיני לביבה

  כי בחנוכה נפשי מה חשקה

 . לאכול לביבה חמה ומתוקה

 

  הוי רבי קלמן, אישי היקר

  שמא נידחה הלביבות למחר

 , בעלי היקר, הן איך זה אפשר

 ? להכין לביבה כשהכוח נגמר

 

  אז רבי קלמן חולץ מגפיו



 
  לובש הוא סינר מפשיל שרווליו

  צקולש הבצק יוצק ויו

 . צוחק אחרון רק מי שצוחק

 

  הוי חנה זלדה בוקר כבר בא

  עיניים פיקחי הנה לביבה

  כי בחנוכה נפשנו מה חשקה

 לאכול לביבה חמה ומתוקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הפנינג חנוכה 

 מיקום: פנים וחוץ.

 זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.

לה *נרות המתאים לחנוכייה * נרות חנוכה רגילים ציוד:  *לוח מחיק *טוש מחיק*חנוכיה גדו

וצבעוניים * דליים *דפי נייר *עטים *סופגניות *סביבונים *מקלות מטאטא *חוט * אל בד בצבעי 

סופגנייה * נייר קרפ בצע לבן * צלופן אדום *קמח * ועוד מספר חומרי יצירה לשיקולו של 

 המדריך.

 

 פתיחה:

הגיל שלהם. מסבירים להם כי היום יעבור מספר משימות הקשורות מחלקים את החניכים לפי שכבות 

לחג החנוכה, ועליהם להוכיח מי השכבה החזקה בסניף. כל פעם שיזכו בנקודה המדריך המנחה 

יכתוב זאת אל עבי הלוח המחיק, כך שיוכלו לעקוב אחר התוצאות שלהם. יש לציין, שמעבר 

, שיתוף פעולה, מורל והקשבה.למשימות, המדריך מחלק נקודות גם על גיבוש  

 גוף:

  כל קבוצה בתורה תשיר שיר שיש בו מילה שהמדריך יאמר, חשוב שכל  –משימת השירים

המילים יהיו קשורות לחג החנוכה )כגון: אור, נר, שמונה, כד, אש, וכד'(. במקרה בו קבוצה 

 איטית מידי או נתקעה ללא שיר שיש בו את המילה הרצויה, הקבוצה תיפסל. 

 הקבוצה האחרונה שתישאר במשחק היא תוגדר כקבוצה המנצחת 

  כל קבוצה תקבל נרות חנוכה בצבע אחיד אשר ייחודי לה. כל חניך יקבל נר  –משימת הנר

אחד. על כל קבוצה לעמוד בטור. במרחק כמה מטרים מהקבוצה יש להניח דלי אשר ישמש 

ל הטור אל עבר הדלי, במטרה כמטרה. על כל חניך לזרוק את הנר בתורו מהקו בו מתחי

לקלוע את הנר לדלי. כאשר חניך זרק, אם קלע או לא עליו לעמוד בסוף התור. הקבוצה 

המנצחת היא הקבוצה אשר סיימה ראשונה את סבב החניכים ויש לה הכי הרבה נרות בתוך 

 הדלי. 

  יגים יעמדו נרות. כל הנצ 5נציגים. כל נציג יקבל  2כל קבוצה בוחרת  –המשך משימת הנרות

דליים העומדים במרק כמה מטרים מהם. על הנציגים לזרוק אל הדלי את  2בשורה אל מול 

הנרות בפרק זמן של דקה. בתום הדקה המדריך יבדוק איזו קבוצה קלעה הכי הרבה נרות 

 לדלי וזו תהיה הקבוצה המנצחת. 

  )החנוכה. אם  שואלים כל קבוצה בתורה שאלה הקשורה לחג –חידון חנוכה )ראה נספח

הקבוצה ענתה נכון מזכים את הקבוצה בנקודה. ניתן לחלק נקודות גם על שיתוף פעולה, 

 מורל, והקשבה למחנה המשימה. 

  כל קבוצה תקבל מספר חומרי יצירה )כגון : אל בד לבן וחום, נייר קרפ  –משימת הסופגנייה

ציג אשר הקבוצה תחפש אותו אדום, צלופן אדום נייר רגיל, קמח וכו'( על כל קבוצה לבחור נ

לסופגנייה. עליהם להכין סופגנייה מקורית ויפה אשר יש לה סיפור אישי. בתום הזמן אשר 

יקציב המדריך על כל קבוצה להציג את הסופגנייה שלה. הסופגנייה שהייתה הכי יצירתית 

 ומושקעת תזכה את הקבוצה שלה בנקודה. 

  הנציגים ישבו על הברכיים כאשר ידיהם קשורות  כל קבוצה תישלח נציג. –אתגר הסופגנייה

בשורה אחת. מול כל נציג יעמוד מדריך אשר יחזיק מקל מטאטא שלקצו קשורה סופגנייה 

בחוט. על הנציגים לזלול את הסופגנייה באוויר בעזרת הפה בלבד. הנציג הראשון שיסיים 

 לאכול את הסופגנייה שלו, יזכה את הקבוצה שלנו בנקודה. 

 על גבי לוח מחיק המדריך יכתוב את המילה "חנוכה". כל קבוצה תקבל   -המילים   משימת

נייר ועט. על כל קבוצה להוציא מהמילה הזאת כמה שיותר מילים בדקה )כגון: חנו, כן, חנה 



 
וכד'( . בתום הדקה על כל קבוצה להעביר את הדף עליו כתבה את המילים למדריך. הקבוצה 

 ונות תנצח. אשר כתבה יותר מילים נכ

 

 סיום:

 לסיום, המדריך יכריז על הקבוצה המנצחת ויחלק לכל חבריה סביבונים כפרס. 

לאחר מכן כל חניכי הסניף יצאו החוצה )בחלק זה ניתן ואף רצוי להזמין את משפחות 

החניכים( ולהדליק נר לכבוד החנוכה. לאחר הדלקת הנר אפשר לחלק סופגניות, לביבות 

 נספח(  ושירון חנוכה )ראה

 

 נספחים:

  :חידוני חנוכה 

 חידון הוא והיא:

 

 הוא :איבר חשוב בגוף _ _)לב(

 היא: מאכל לחנוכה _ _ _ _ _)לביבה(

 

 הוא : נוזל המשמש לטיגון _ _ _ )שמן(

 היא : ההפך מרזה _ _ _ _)שמנה(

 

 הוא : בנזין בעברית הוא : _ _ _)דלק(

 היא : מילה נרדפת לשרפה : __ _ _ _ )דלקה(

 

 הוא : מילה נרדפת לפלא : __ __)נס(

 היא : מילה נרדפת למילה ברחה : __ _ _ )נסה(

 

 הוא : מילה נרדפת למילה מועד : _ _)חג(

 היא : מילה נרדפת למסתובבת _ _ _)חגה(

 

 הוא : חומר גמיש מלא נקבים )חורים( הסופג נוזלים _ _ _ _)ספוג(

 ופגניה(היא : מאכל מתוק לחנוכה : _ _ _ _ _ _ _)ס

 

 הוא : מילה נרדפת ליופי : _ _ )חן(

 היא : שבעת בניה מתו על קידוש השם . _ _ _ )חנה(

 

 הוא : בעזרתו מדליקים את נרות חנוכה _ _ _ )שמש(



 
 היא : דרכה חודר האור לחדר : _ _ _ _)שמשה(

 

 הוא : ירק גינה כתום _ _ _)גזר(

 רה(היא : מילה נרדפת לאיסור או הגבלה _ _ _ _ )גז

 רמז :אותה הטיל אנטיוכוס על העם היהודי

 

 )מתוך חוברת לחנוכה, מינהל חברה ונוער(

 

 מילים בתוכם משובצת המילה "אור":

 מצאו את האור.

 

 א ו ר __ __ __ )בית הסוס(

 

 __ א ו ר )את משה רבינו משו משם(

 

 __ א ו ר __ )ארנבת חיה בה(

 

 א ו ר __ )מאכל הסינים(

 

 י נגינה(א ו ר __ __ )כל

 

 א ו ר __ )מקבלים אותו בסבר פנים יפות(

 

 א ו ר __ )עלים מחטניים וניחוח נעים(

 

 )מתוך חוברת לחנוכה, מנהל חברה ונוער(

 חידון א' ב':

 כמה נרות מדליקים ביום הרביעי? )ארבע ( /.אחד מהבנים של מתתיהו ? ) אלעזר (

 

 החשמונאים הצליחו לטהר את_______ ) בית המקדש (

 



 
 פעם הדליקו באבני צור והיום ב_________)גפרורים(

 

 יש הנוהגים לחלק לילדים _________) דמי חנוכה (

 

 בחנוכה נצחנו את _______ )היוניים(

 

 ח נרות _______ כבית הלל ) והלכה (-ראשי התיבות של חנוכה הם 

 

 באיזה שמן מצווה מן המובחר להדליק נר חנוכה? )זית (

 

 ב ________ )חנוכיה( בחנוכה מדליקים

 

 החצי השני של חג החנוכה יוצא בחודש ________ ) טבת (

 

 אני לא משתחווה לפסל . מי אני ? ) יהודי (

 

 חג חנוכה חל ב __________ )כה כסלו ( -כ

 

 . מאיזה שבט היו החשמונאים? )לוי(2מאכל מטוגן מתפוחי אדמה? )לביבות(  -ל

 

 העיר שבה התחיל המרד? )מודיעין(. 2מנהיג המרד ! )מתתיהו (  -מ

 

 אם לא שמן זית אז לפחות נדליק ב ______ ! ) נרות ( -נ

 

. דבר גדול וטעים שאוכלים בחג החנוכה ) 2נהגו אז ועתה לשחק בו בחנוכה )סביבון (  -ס

 סופגניה (

 

 )על הניסים ( –בתפילה ובברכת המזון מוסיפים בחנוכה את ברכת  -ע

 

. היוונים השתמשו בו במלחמות שלהם 2אותו בבית המקדש ) פח שמן ( החשמונאים מצאו  -פ

 נגד היהודים ) פיל (

 



 
 מתי מדליקים נרות ? )צאת הכוכבים ( -צ

 

 במנורה של בית המקדש יש שבעה _______ ) קנים ( -ק

 

 אחת מגזרות היוונים היתה קשורה ל ____ ______ )ראש חודש ( -ר

 

. אחד מהבנים של 2י חנוכה ) חוץ מהיום הראשון (?) שתים( כמה ברכות מברכים בשאר ימ -ש

 מתתיהו )שמעון (

 

 )תשע נרות( -ביום השמיני מדליקים ) כולל השמש (  -ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 פעילות בנושא חג החנוכה 

 

 גיל: שכבת הביניים + השכבה הבוגרת

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 במספר החניכים(. זמן: כשעה וחצי )תלוי

 

ציוד:  * גזיה * קערות * מלקחיים * פומפייה *סכו"ם חד פעמי *צלחות חד פעמיות *תפוחי 

 אדמה*ביצים *קמח* אבקת אפייה מלח *שמן *פלפל שחור *חנוכייה *נרות חנוכה  

 

 לערב זה מכנסים את שכבת הביניים ואת השכבה הבוגרת של הסניף לערב שכולו חג החנוכה. 

 

 ה:פתיח

מסבירים לחניכים כי הערב נקיים בסניף, כל החניכים הבוגרים, סעודת חנוכה טעימה. אבל על מנת 

 לאכול את מאכלי החנוכה עלינו לעבוד קשה. 

מסבירים לחניכים כי יש סופגניות, יש חנוכייה, יש נרות, אבל אין לנו לביבות, ולכן נצטרך להכין אותן 

 בעצמנו. 

 עזרתכם! בעזרת מה נכין אותם ? ב

אתם תעברו מספר משימות הקשורות לחנוכה, כל הצלחה במשימה תזכה אתכם במצרך לו אנו 

זקוקים על מנת להכין את הלביבות. לאחר שנאסוף את כל המצרכים, חלק יכינו את הלביבות על פי 

 המתכון )ראה נספח( וחלק יארגנו את הסניף לקראת סעודת החג הסניפית. 

מהחניכים להביא מאכלים נוספים לארוחת החג. )כמו: סלט, גבינות, ספינג',  ניתן לבקש –שימו לב 

 וכו'( 

 גוף: 

   המדריך יגדיר מספר צורות הקשורות לחג החנוכה. על  -משימת עשו זאת בעצמכם

החניכים להתאים את עצמם לצורה זו ולהציג אותה בעזרת גופם )אם מספר החניכים רב, 

 ולבקש משתי הקבוצות להציג את הצורה המבוקשת(ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות 

 דוגמאות לצורות: חנוכייה, סופגנייה, כד, סביבון, נר, וכו'... 

 הם יקבלו שמן  –לאחר שהקבוצה תציג כד בצורה טובה 

 הם יקבלו גזייה –לאחר שהקבוצה תציג נר בצורה טובה 

 הם יקבלו קערות. –לאחר שהקבוצה תציג סופגנייה בצורה טובה 

 

   הקבוצה תקבל מגש של סופגניות שעליהם לחלק לעוברים ושבים  -משימת אווירת החג

ולאחל להם חג שמח. אחד החניכים יצטרך לתעד זאת באמצעות מכשיר הנייד שלו, 

באמצעות סרטון אשר יציג כיצד פנו לאנשים, איחלו חג שמח בצורה לבבית וכמובן גם שרו 

אחר שכל הסופגניות חולקו והמדריך יצפה בסרטון כמה שירים במקום מרכזי בעיר. רק ל

שירים עם אנשים שונים, יאשר את המשימה והחניכים  3ויראה כי החניכים שרו לפחות 

 יקבלו תפוחי אדמה, ביצים וקמח. 



 
)גם במשימה זו, במידה ומספר החניכים רב, ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות או לחלק 

 ביניהם את המשימות(

 החניכים יישאלו שאלות )ראה נספח( הנוגעות לחג החנוכה. רק  –ג החנוכה חידון בנושא ח

 יוכלו לקבל את שאר המצרכים החסרים. 10שאלות מתוך ה 6כאשר יענו נכונה על 

  כאשר כל המצרכים בידי החניכים ניגש למלחה, חלק יעזרו בהכנת בלילת הלביבות, כמה

הגזייה מחוץ לסניף, ושאר החניכים  חניכים, ביחד עם הרכז, יטגנו את הלביבות בעזרת

 יארחו את שולחן החג.  

 

 

 סיום :

 לסיום, טרם הארוחה, ידליקו חניכי הסניף נרות חנוכה. לאחר מכן ישבו לאכול סביב השולחן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 -נספחים-

 : מרכיבים

 תפוחי אדמה בינוניים, ללא קליפתם8- 10

 קטנות( 3)או  ביצים גדולות 2

 כוס קמח לבן 1

 חצי כפית אבקת אפייה

 חצי כפית מלח

 פלפל שחור לפי הטעם

 שמן קנולה לטיגון

 

 :אופן ההכנה

 על גבי פומפייה מגרדים את תפוחי האדמה 

מניחים במסננת מעל כלי קיבול גדול )קערה או כל כלי דומה(, ולוחצים בעזרת הידיים על 

 התערובת כדי להגיר נוזלים.

הגרידה של תפוחי האדמה מכניסים לקערה גדולה ומוסיפים את כל שאר החומרים לפי  את

 .סדר הופעתם, ומערבבים היטב

 

 .יוצקים שמן למחבת טיגון גדולה ומחכים שיתחמם

 

  .בעזרת כף לוקחים מן התערובת )כף גדושה( מניחים במחבת, ומשטחים מעט בעזרת הכף

 

הלביבה לצידה השני, כשגם צד זה משחים מוציאים כאשר הצד התחתון משחים הופכים את 

 .ומניחים על צלחת שעליה נייר סופג

 

 :הצעות לשידרוג

 .גרם גבינה בולגרית או פטה, מגוררת 150ניתן לשלב בתערובת  .1

כפות שמן זית )או שמן  2-אפשר להוסיף לתערובת בצל אחד )בינוני( מטוגן מראש ב .2

 .צמחי אחר(

 .מכמות תפוחי האדמה בבטטות ניתן להמיר חצי .3

 

  שאלות בנוגע לחנוכה–  

 שם נוסף  לחג החנוכה ? (1

 מה מקור השם "חנוכה" ? (2

 מי היה אנטיוכוס?  (3

 מנהגים של חג החנוכה 4מנו  (4

 מי החל את מרד החשמונאים? (5

 מי היו בניו של מתתיהו הכהן ? (6

 מול איזה אנטיוכוס נלחמו המכבים ? (7

 חנוכה ?כמה סה"כ נרות אנו מדליקים בחג ה (8

 כמה ימים נתן כד השמן , שמן ? (9

 שם נרדף לדמי חנוכה ? (10

 

 

 



 

 פעילות עשרה בטבת

 החניכים יכירו את יום המצור על ירושלים  -מטרת הפעילות

 כיתות ד' גיל:

 8-30 מספר חניכים:

 פניםמיקום: 

 כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.זמן: 

*מעטפה  *פאזל עם תמונת ירושלים     *קטעי קריאה הנוגעים    * פתקים ריקים   *כלי כתיבה  ציוד: 

בריסטולים המחולקים בצורה של הכותל המערבי  עם מקומות להכנסת פתקים    4לעשרה בטבת   *

 *חומרי יצירה )טושים, נצנצנים, צבעים(    *דבק

 פתיחה:

 לשים בכותל המערבי. המדריך מחלק לחניכים פתקים ואומר להם כי את הפתקים הללו הוא מייעד

 בסיום כתיבת הפתקים, אוסף המדריך אותם ומכניס לתוך מעטפה.

 גוף הפעולה:

 משחק "לא פורצים את החומה:

מתנדבים ומוציא אותם החוצה. בינתיים מנחה המדריך את החניכים ליצור מעגל ואומר  2המדריך בוחר 

 להם כי עליהם למנוע משני המתנדבים להכנס למעגל...

-ך מכניס את המתנדבים ונותן להם את המעטפה עם פתקי הכותל. בנוסף, נותן להם המדריך כהמדרי

 דק' הזדמנות לפרוץ את מעגל החניכים. 2

בסיום המשחק, מושיב המדריך את החניכים ואומר להם כי שנים רבות לפני הספירה, רצו יהודים להגיע 

מלך בבל מצור על ירושלים ולא נתן ליהודים  לבירת מולדת ירושלים ולשים פתקים בכותל אך נבוכדנצר

 שמחוץ לירושלים להכנס אליה וליהודים שבתוך ירושלים לצאת ממנה. מה קרה אחר כך... תכף נדע....

דק להרכיב את תמונת  7-המדריך מחלק חתיכות פאזל המרכיבות תמונה של ירושלים ונותן לחניכים כ

 פחים(.הפאזל. )הוראות ליצירת הפאזל מצורפות בנס

בסיום הרכבת הפאזל, מחלק המדריך בכל פעם לחניך אחר קטע קריאה המספר את סיפור עשרה 

 בטבת.

 סיום:



 
 הכנת כותל מערבי:

המדריך מספר לחניכים את סיפור עשרה בטבת בעקבות כרטיסי הקריאה ונותן להם חומרים ליצירת 

 ל המערבי של הסניף."כותל מערבי" שבסופו כל אחד מקבל את פתקו ויכול להניחו בכות

 הנחיות לבניית הכותל המערבי הסניפי מצורף בנספחים

 

 -נספחים-

 

 הנחיות ליצירת פאזל עם תמונת ירושלים:

 . השתמשו בבריסטול גדול.1

 . השתמשו בתמונה הבאה והעתיקו לבריסטול את התמונה הנ"ל:2

 

 *שימו דגש על מגדל דוד, הכותל המערבי, כיפת הזהב.

 בעים על מנת לעזור לחניכים להרכיב אותו* השתמשו בצ

 חלקים. 20-. חלקו את הפאזל לפחות ל3

לא צריך להעתיק בצורה מדוייקת את התמונה אלא ליצור תמונה שהחניכים יבינו כי מדובר  -הערה

 בירושלים.

 

 

 

 

 



 

 -נספחים-

 קטעי קריאה הנוגעים לעשרה בטבת:

 

בטבת, נבוכדנצאר  לפנה"ס(, בעשרה 425לבריאת העולם ) 3336בשנת 

 .מלך בבל, הטיל מצור על ירושלים במטרה לכובשה

המצור נמשך כשנה וחצי, ובט' בתמוז נפרצו חומות העיר. 

בתשעה באב של אותה שנה נחרב בית המקדש הראשון 

 .בירושלים, והיהודים הוגלו לבבל בעינויים אכזריים

 

ית תענ –כזכר למאורע עצוב זה נקבע עשרה בטבת כיום צום 

 .ציבור

עשרה בטבת הוא יום צום, במהלכו גברים מגיל בר מצווה 

ומעלה ונשים מגיל בת מצווה ומעלה צמים, לא אוכלים ולא 

שותים. הצום מתחיל עם עלות השחר של יום עשרה בטבת, 

 ומסתיים בצאת הכוכבים

לאחר השואה בה נהרגו כשישה מיליון מבני עמנו, קבעה בימינו, 

ת יום עשרה בטבת כ"יום הקדיש הכללי." הרבנות הראשית א

ביום זה משפחות הקורבנות שיום פטירתם לא נודע אומרים 

 קדיש, לומדים משניות ומדליקים נר נשמה לזכרם



 
 

 -נספחים-

 יצירת כותל:

 פוליגלים צהובים/ לבנים/ חומים ציירו עליהם משבצות בצורה לא מסודרת דמוי הכותל: 4. קחו 1

 

 "עשבים" בין המשצות. . הוסיפו בציור2

 . חתכו עם סכין יפנית מקומות בין השורות על מנת שהחניכים יוכלו להכניס את פתקיהם.3

 . תנו לחניכים לצבוע ולקשט את הכותל.4



 

 פעולה בנושא ט"ו בשבט 

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 ניכים(.זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר הח

 

 2ציוד:  * חומרי יצירה על מנת ליצור תחפושת עץ )אל בד, איפור וכו'(  *תפוחים *ענפים *קרשי עץ *

דליים *חבל *כיסאות *תמונות של מפגעי סביבה *דבק סלוטייפ *הספר "העץ הנדיב" או הדפס שלו 

 )ראה נספח(

 פתיחה:

ל המדריך השני להציג אותו בפני הילדים חפשו את אחד המדריכים ) לעץ (מין עץ אבהי וזקן שכזה. ע

 אורח שהגיע אלינו -בתור "מר עץ" 

 לביקור ובא לעזור לנו בפעולה. החלק הראשון של הפעולה מורכב מסדרה של משימות

 בהם כל פעם הילדים נאלצים לקחת משהו ממר עץ, שתמיד מסכים בביישנות ובסוף

 יישאר ללא כלום.

 את כל המרכיבים הבאים: תפוחים , ענפים של עץ, קרשחשוב שהתחפושת של מר עץ תכיל 

 על מנת שהילדים יוכלו לקחת אותם ממנו בהמשך הפעולה. -או שניים מעץ 

 תופסת גובה למשל. -כמשחק פתיחה מר עץ מנחה משחק אנרגטי ומהנה  

 

 גוף:

 כעת נעבור מספר משימות מאתגרות כדי להראות למר עץ מה אנחנו שווים.

 המשימות:

 שני דליים מול החניכים כאשר הם עומדים בשני טורים במקום מעט רחוק  –ליעה למטרה . ק

מהחניכים. אך למרבה הצער אין לנו מה לזרוק כדי לפגוע במטרה... אפשר לקחת את 

 התפוחים של מר עץ!

 תנו לחניכים לזרוק לדליים, במשך מספר דקות, כמה שיותר תפוחים. 

   מעגל, בתוכו הורו לחניכים כי אסור להם לדרוך. מתחו חבל בצורת -אוצר במעגל 

במרכזו הניחו את אחד התפוחים שנשארו, הסבירו כי מטרת החניכים היא להצליח להגיע אל החפץ 

 מבלי לדרוך בתוך המעגל.

 אבל איך נעשה את זה? אפשר להיעזר בענפים של מר עץ!

 פעולה בעזרתתולשים את הענפים רצוי בקצת ברוטליות, לשם ההמחשה בשיתוף 

 הענפים מצליחים להגיע אל החפץ.

   הורו לחניכים כי עליהם לעבור מצד אחד של החדר לצד השני בלי לדרוך -נהר של אש 



 
 כסאות נמוכים אחרים במרכז הנהר שישמשו איים בדרך. 3על הרצפה שהיא "נהר של אש". הניחו 

 של מר עץ!אך איך יצליחו החניכים לדלג מאי לאי? אפשר להשתמש בקרשים 

 גם הפעם תולשים ממנו את הקרשים ובעזרתם החניכים עוברים מצמיג אחד לשני.

  ,מר עץ האומלל כבר כמעט שלא עומד על הרגליים. הוא גוסס כי כל חלקי העץ שלו נלקחו .

 אך הוא מבקש לספר לחניכים סיפור קצר לפני לכתו.

 

 

 סיום:

אם כי עדיף להשיג את  -סילברסטיין )ראה נספח(  . הקריאו לחניכים את הסיפור "העץ הנדיב" / של

 הספר המקורי ולהראות את התמונות.

 בזמן שמר עץ מספר את הסיפור תלה בחדר תמונות שונות של פגיעה בטבע.

  הנחו את החניכים, בתום הסיפור להסתובב בחדר ולהביט בתמונות, ולאחר מכן ערכו דיון

 קצר:

 (  מדוע האדם פוגע בטבע?1

 זה בסדר לפגוע בטבע? ( האם2 

 מה יקרה אם נמשיך לפגוע כך בטבע בלי אחריות3) 

 (מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? 4

 

 חשוב שהחניכים יבינו שזה בסדר להשתמש במשאבים טבעיים לצורכי האדם.

 אי אפשר לסגור את כל המפעלים בעולם, ולהפסיק להשתמש במכוניות, או להפסיק לכרות עצים

 אפשר לצמצמם ולחסוך בהם כמה שיותר. לחלוטין. אך

 צריך להתייחס אל הסביבה שלנו באחריות ולדאוג שאנו משתמשים בה מבלי לכלות אותה, כי אין

 לנו עולם אחר לחיות בו. החניכים צריכים להבין שהשמירה על הסביבה מתחילה קודם כל

 אליה. בהתייחסות של כל אחד מאתנו לסביבה הקרובה אליו, ואיך הוא מתייחס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספחים:

 של סילברסטיין העץ הנדיב /

 פעם אחת היה עץ... 

 והוא אהב ילד קטן אחד 

 וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ 

 ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער. 

הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד על הענפים ואוכל תפוחי עץ והם היו משחקים מחבואים וכשילד  

 והילד אהב את העץ...והעץ היה מאושר. יה מתעייף הוא היה נרדם בצילו של העץה

 אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל 

 ולעיתים קרובות העץ נשאר לבדו

 ואז הילד בא יום אחד אל העץ

 והעץ אמר: " בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי,

 .תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצילי ותהייה מאושר"

 "אני יותר מידי גדול בשביל לטפס ולשחק" אמר הילד.

 "אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים, אני רוצה קצת כסף, אתה יכול לתת לי קצת כסף?"

"אני מצטער" אמר העץ "אבל אין לי כסף, יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים שלי, ילד, 

 ר".תמכור אותם בעיר וכך יהיה לך כסף ותהייה מאוש
 ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים ולקח אותם איתו. והעץ היה מאושר.

 אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן... 

 והעץ היה עצוב,

ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה ואמר: " בוא, ילד, תטפס על הגזע שלי ותתנדנד על  

 הענפים שלי ותהייה מאושר".

סוק בשביל לטפס על העצים" אמר הילד "אני רוצה בית שיהיה לי חם" הוא אמר "אני יותר מידי ע

 "אתה יכול לתת לי בית?"

"אין לי בית" אמר העץ "היער הוא ביתי אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית ואז תהייה 

 מאושר".

 הילד קיצץ לעץ את ענפיו ולקח אותם איתו לבנות את ביתו.
 ר.והעץ היה מאוש 

 אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן

 וכשהוא חזר העץ היה כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר.

 "בוא ילד" הוא לחש "בוא תשחק".

 "אני יותר מידי זקן ועצוב בשביל לשחק" אמר הילד.

 מכאן. אתה יכול לתת לי סירה?"  "אני רוצה סירה שתיקח אותי הרחק

 ר העץ. "כך תוכל להפליג למרחקים ותהייה מאושר"."כרות את הגזע שלי ותעשה לך סירה" אמ

 הילד כרת לעץ את הגזע ובנה לו סירה והפליג למרחקים.

 והעץ היה מאושר, אבל לא מאושר ממש.

 ואחרי הרבה זמן הילד חזר שוב.

 "אני מצטער ילד" אמר העץ "אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. התפוחים שלי כבר אינם".

 מידי חלשות בשביל תפוחים"."השיניים שלי יותר 

 "הענפים שלי כבר אינם" אמר העץ, "יותר לא תוכל להתנדנד עליהם".

 "אני יותר מידי זקן בשביל להתנדנד על ענפים" אמר הילד.

 "הגזע שלי כבר איננו" אמר העץ "לא תוכל לטפס".

 "אני יותר מידי עייף בשביל לטפס" אמר הילד.

יכולתי לתת לך משהו אבל לא נשאר לי כלום, אני סתם גזע כרות "אני מצטער" אמר העץ "הלוואי ש

 וזקן, אני מצטער...

 "אני לא צריך הרבה עכשיו" אמר הילד, "רק מקום שקט לשבת ולנוח, אני עייף מאד".

"אם כך" אמר העץ וזקף עצמו כמה שרק הצליח, "אם כך גזע כרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת 

 ותנוח".ולנוח. בוא ילד, שב לך 

 .והילד ישב והעץ היה מאושר



 
 פעולה בנושא ט"ו בשבט

 גיל: שכבת הביניים 

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: חוץ ופנים.

 זמן: כשעתיים )תלוי במספר החניכים(.

ציוד:  * מעדרים *צמיגים *צבעים *שתילים *משפך *מקלות *ציוד להקמת דחליל לשיקולו של המדריך 

 הנדיב" *פירות יבשים *הספר "העץ

 פתיחה:

 קוראים את הספר "העץ הנדיב" )ראה נספח(, ופותחים דיון. 

מה הם חושבים על הסיפור? האם הילד התנהג באופן ראוי שלקח? האם העץ היה צריך להיות כל כך 

 ור הזה נוגע לחיי היומיום שלנו? נדיב? איך הסיפ

 גוף:

יבה בה אנו חיים, כעת נסייע לסביבה ונכין לאחר שקראנו את העץ הנדיב, והבנו כיצד אנו פוגעים בסב

 גינה אקולוגית.

  

חלקת גן עדן קטנה לחניכים בה ישתלו פרחים ועשבי תבלין בהם ישתמשו  -גינה אקולוגית

לפעולות שטח וינצלו "משאבים" מבוזבזים לתחזוקת הגינה כגון: מי המזגנים וה"קולר" 

אדניות וצמיגי רכב ישנים לקישוט  להשקיית הגינה, שימוש בבקבוקים ממוחזרים להקמת

 ותיחום הגינה.

 השלבים להקמת הגינה האקולוגית:

 

משטחי ציבור עירוניים, דרך שטחי  -מאתרים שטח אדמה, האפשרויות הן מגוונות  איתור השטח:

 .מוסדות חינוך וקהילה ועד שטח הסניף עצמו

ור מהעירייה לשטחי ציבור או חשוב לוודא שאין במקום תכניות בנייה בזמן הקרוב, ולקבל איש

ממוסדות שיארחו את הגינה בשטחם. בשטח כדאי שתהיה קרקע נקייה מרעלים, מקור מים זמין, 

 .ושלפחות בחלקו תהיה שמש ישירה למשך שש שעות לפחות ביום

  

בבסיס של כל גינה צריכה להיות נגישות למים ורצוי שתהיה עזרה בניקוי גיוס תקציב ותמיכה: 

ל השטח מפסולת ועשבייה. פעמים רבות הרשות או מוסדות שהגינה בחסותם יעזרו במילוי ראשוני ש

)כמובן  .צרכים אלו. בהמשך יש צורך בתקציב ראשוני לקניית כלי עבודה, צמחים, ציוד וקומפוסט

צריך לחשוב על צרכי התפעול השוטף של הגינה בהמשך. כמו כן, ניתן גם  שאפשר להיעזר בתנועה(

תן, הופעת מוסיקה, הצגות ומגוון רעיונות -רועים לקהל הרחב בתשלום סמלי, כגון שוק קחלערוך אי

 .שימשכו קהל ויגייסו תקציב

כדאי למנות גזבר ולתכנן את המשך הפעילות כך שהגינה תוכל בעתיד לשאת את עצמה כלכלית 

 באמצעות מגוון סדנאות ופעילויות נוספות, מכירת תוצרת זרעים ושתילים.

על מנת לחבר את הקהילה לגינה, יש לערב שותפים רבים בתכנית הגינה וליצור ת תוכנית: יציר

הזדמנות לאנשים להגדיר את הרצונות, החזון והצרכים שלהם בגינה.  לדוגמה: כיתת חינוך מיוחד 



 
בבית הספר שתרד פעמיים עד שלוש בשבוע לתפעול הגינה ותיתן לילדים תעסוקה "לא שיגרתית" 

 מו של בית הספר ולנו מענה נוסף לתפעול הגינה.בשיגרת יו

לא פחות חשוב הוא הפן האסתטי של תכנון הגינה, שישרה אווירה נינוחה ותחושה של  אסתטיקה:

סדר וארגון. אם ישנם קירות מסביב לשטח, אפשר לצבוע אותם ולכתוב שורה משיר יפה, לצייר 

ם , ערוגות מצמיגים צבועים או כל רעיון מקורי עליהם ואם אין קירות, אפשר ליצור דחליל גינה מרשי

אחר. חשוב לתת מענה גם להנגשת השטח לאנשים בעלי מוגבלויות כדי שיוכלו להיות שותפים 

 .פעילים בקהילת הגינה

  

התוצר הסופי יהיה תכנית משורטטת שתקבע את מיקומו של כל פרט בגינה: ערוגות הירקות, העצים 

שטחים של פרחי בר ומגוון מינים, פינות ישיבה והרגעות, ועוד. בשלב  והשיחים, ערמות הקומפוסט,

 .הזה יש לקבוע עם ימי פעילות קבועים ולוחות זמנים לאירועים שנתיים ופעילות הגינה

בשלב זה נאתר חומרים לבניית תיחומים לערוגות ולשבילים, חיפויים שונים של רסק איתור חומרים: 

שנים וחומרי בניין לבניית פינות ישיבה, סככות צל, וקומפוסטרים. בגינה עץ, טוף, קש ועוד, ספסלים י

צריך לבדוק את המשאבים שניתן  -הקהילתית צריך להישאר מאד יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסא 

מפעלים באזור, מחסני ציוד ישן של העירייה, אבנים משתלבות שהוחלפו  -להשיג מהסביבה הקרובה 

 .יה, תרומת שתילים או זרעים או ציוד ממחלקת הגינוןממחלקת הכבישים בעירי

  

כדאי לשתף פעולה עם המתנ"ס המקומי, מועדוני גמלאים, מועדוני נוער, ארגוני  שיתוף תושבים:

מתנדבים וארגונים ירוקים, כדי לגייס אנשים נוספים לקהילה. כמו כן כדאי לחשוב על צרוף גני ילדים 

פעמית או שבועית בגינה. גינות רבות נותנות גם מענה חברתי ובתי ספר מהסביבה לפעילות חד 

לקהילות שונות בסביבה הקרובה ומערבות קבוצות של אנשים בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים 

 .הבאים לעבוד בגינה עם מדריך לגינון טיפולי מטעמם ומשתלבים בקהילה הרחבה של הגינה

  

 סיום:

כל חניך שירצה ישתף כיצד הרגיש בהקמת הגינה, מה הוא יעשה  על המדריך לערוך סבב קצר, בו

 בחייו האישים על מנת לשמור על הסביבה. 

 רצוי בשלב זה לחלק פירות יבשים בהתאם לאווירת החג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספחים:

 של סילברסטיין העץ הנדיב /

 פעם אחת היה עץ...

 והוא אהב ילד קטן אחד

 העלים של העץוכל יום הילד היה בא ואוסף את 

 ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער.

   הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד על הענפים ואוכל תפוחי עץ והם היו

 מחבואים  משחקים 

 וכשילד היה מתעייף הוא היה נרדם בצילו של העץ

 והילד אהב את העץ... מאד

 והעץ היה מאושר.

 אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל

 העץ נשאר לבדוולעיתים קרובות 

 ואז הילד בא יום אחד אל העץ

 והעץ אמר: " בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי,

 תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצילי ותהייה מאושר".

 "אני יותר מידי גדול בשביל לטפס ולשחק" אמר הילד.

 י קצת כסף?""אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים, אני רוצה קצת כסף, אתה יכול לתת ל

"אני מצטער" אמר העץ "אבל אין לי כסף, יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים שלי, ילד, 

 תמכור אותם בעיר וכך יהיה לך כסף ותהייה מאושר".

 ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים ולקח אותם איתו.

 והעץ היה מאושר.

 אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן...

 יה עצוב,והעץ ה

ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה ואמר: " בוא, ילד, תטפס על הגזע שלי ותתנדנד על 

 הענפים שלי ותהייה מאושר".

"אני יותר מידי עסוק בשביל לטפס על העצים" אמר הילד "אני רוצה בית שיהיה לי חם" הוא אמר 

 "אתה יכול לתת לי בית?"

הוא ביתי אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית ואז תהייה "אין לי בית" אמר העץ "היער 

 מאושר".

 

 

 

 



 
 פעולה בנושא ט"ו בשבט 

 גיל: השכבה הבוגרת

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים.

 זמן: כשעה וחצי.

ציוד:  * שולחן *אל בד לבן * צלחות חד"פ *כוסות חד"פ *מיץ ענבים ירוקים *תירוש *פירות הסדר 

 של סדר ט"ו בשבט לפי מספר החניכים *הדפסים

 

 פתיחה: 

מסדרים את הסניף בצורה חגיגית, כאשר במרכז יש שולחן חג עם פירות יבשים וכל מרכיבי הסדר. 

יש להדפיס מראש את סדר החג לכל חניך. כמו כן, יש להדפיס גם קטעי קריאה הקשורים לחג, 

 ושירים )ראה נספח(

 

 גוף:

 הדלקת נרות חג

 זו מוקדשת לט"ו בשבט.קבלת חג  

 חג שכולו נטיעות. ראש השנה לאילנות.

 חג שכולו פירות שבעה המינים שבכח סגולת

 אכילתן יתמלאו האילנות שפע, וכל טוב.

 חג שיש בו ארבע כוסות של יין המצביעות על

 חילופי הצבעים בטבע, באילנות בין העונות.

 

 מנהג קדום בעם ישראל

 המבוסס על התיקון העתיק

 תקינו המקובלים.שה

 בפרוס לילו של החמישה עשר

 לחודש שבט,מתכנסים כל בית ישראל

 מסביב לשולחן הערוך,

 אוכלים מפירותיה של ארצנו

 ומספרים בשבחה של ארץ ישראל .

 

 ארבעה ראשי שנים הם:

 באחד בניסן: ראש השנה למלכים ולרגלים.

 באחד באלול: ראש השנה למעשר בהמה.



 
 ה לשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.באחד בתשרי: ראש השנ

 באחד בשבט: ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי.

 בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו.

 )משנה ראש השנה, פ"א מ"א(

 

 ולמה נקבע ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט?

  –בתקופת המשנה נקבע ט"ו בשבט כראש השנה לתרומות ולמעשרות 

 המיסים של אותה תקופה.

 רשת התרומות והמעשרות מיבולי פירות האילן נהגו אבותינובהפ

 לפרנס את הכוהנים ואת הלוויים, באשר לא היתה להם נחלת שדה

 וכרם ואת העניים, שלא יכלו לפרנס את עצמם.

 

 כולה יין לבן -כוס ראשונה  

 

  הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצווה של שתיית 
 בשבט.כוס ראשונה מארבע כוסות של סדר ט"ו 

 

 על שום מה? -: יין לבן בלבד אדם מן הקהל

 היין הלבן מסמל את עונת הסתו וראשית החורף והסגריר.

 עת תשש כוחה של חמה, ותנומה ושלכת בעצים.

 עת רדת השלג  ועת פריחתם של הפרחים הלבנים:
 חצב, סתוונית וכרכום, חבצלת ונרקיס.

 לחיים

 את חג החמישה עשר בשבט: בהמשך הדורות ציינו פזורי ישראל מקרא

 באכילת פירות ארץ ישראל.

 באכילתם חוזק הקשר הרגשי לארץ ישראל

 וכך היתה תפילתם של המקובלים:

 

 "יהי רצון שבכוח סגולת אכילת הפירות,

 שנאכל ונברך עליהם עתה,

 יתמלאו מעוז שפע הודם, לשוב שנית, להגדילם

 ולהצמיחם מראשית השנה

 רכהועד אחרית השנה לטובה ולב

 .לחיים טובים ולשלום"



 
 

 חיטה
 החיטה היא הראשונה משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו.

 חג מקמח החיטה ונברך: "המוציא לחם מן הארץ".–נתכבד בחלת 

 

 זית
 הפרי הקטנטן שאנו אוספים במכות עץ, הוא הוא מלכם של כל עצי הפרי. 

 עיקר גידולו של הזית בנחלת שבט אשר.

 השמן למאור ולמאכל, והסבון לרחצה. וזהו הפרי למאכל,

 

 

 רובה יין לבן ומיעוטה אדום –כוס שניה 

 :    יין לבן מהול במעט אדום על שום מה?אדם מן קהל
 הכוס השניה מסמלת את החלשות כוחו של החורף.

 את סימניו הראשונים של האביב ואת הפריחה הוורודה 

 המכסה את ארצנו בעונה זו.

 חורש והציפרנית.הרקפת, השקד, כליל ה

 לחיים!

 תמר
 נטעם מן התמר שכולו דבש ונשיר:

 צדיק כתמר יפרח

 כארז בלבנון ישגה
 

 גפן
 נטעם מן הצימוקים המתוקים ונחשוב על הענבים והיין המשמח לבב אנוש.

 חצייה יין לבן וחצייה אדום –כוס שלישית 

 : חציו לבן וחציו אדום, על שום מה?אחד החניכים מקריא
 סמלת את האביב.כוס זו מ

  –הצמחים נהנים באחת מן האדום 

 הוא חום השמש השופע.

 הם גשמי החורף –ומהלבן 

 שנאצרו בקרקע.

 שילוב זה הוא המעניק

 את האון והחיות שיש לו לאביב

 ומן האדמה עולים ופורחים הפרחים הצהובים:

 החרצית, החרדל, הקידה השעירה והשיטה.



 
 

 תאנה
 נטעם תאנה ונאמר:

 ורה לתאנה. כל הפירות יש בהם פסולת.נמשלה ת

 תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם חרצנים.

 רימון יש בהם קליפות אבל תאנה כולה יפה לאכילה!

 

 שקד
 נתבונן בענף פורח של עץ השקד, 

 נהנה מן הפריחה הנפלאה 

 נאכל מפרי העץ ויערב לנו טעמו העשיר

 

התיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל לדגלו של מקרא: חזיון זה של השקד הפורח הפך מאז ה
ט"ו בשבט. מטעי השקדים שנטעו במושבות הראשונות ביהודה ואחר כך בגליל התחתון היו פורחים 

שקד( בכפרי  –כבר בסמוך לט"ו בשבט, וטבעו חותמם על החג המתחדש. גם מטעי הלוז )לוז 
השקדיה הפורחת של י. דושמן הוא  הערבים הוו בפריחתם תפאורה נהדרת לחג. דומה והשיר על

 כ גם הבוגרים את השם שקדיה לשקד.שהשריש בפי הילדים, ואח"

 חרוב
 : חרוב זה שאנו אוכלים על שום מה?אחד מהחניכים מקריא

 חרוב מלשון חרב וחורבן הוא העניו שבפירות והאחרון שבהם שכולו קליפה, 
 אך אוהביו  יודעים כי תוכו רצוף דבש.

 

היה הולך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: "החרוב לכמה שנים הוא טוען פירות"?  חוני המעגל
אמר לו: "לשבעים שנה". אמר לו: "כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה"? אמר לו: "אני מצאתי את 

 טעו אבותי לי, אטע אף אני לבני".העולם בחרובים. כשם שנ

 

  כוס רביעית כולה יין אדום

 ין אדום על שום מה?: יאדם מן הקהל

 את החום. –היין האדום מסמל את הקיץ 

עת פריחת הפרחים האדומים: הפרג, הנורית וניצני הרימונים ומועד הבשלת הפרי 
 האדום, השזיף, התפוח, הענבים והאבטיח.

 לחיים!
 

 רד הלילה רב שירנו הבוקע לשמים 

 שובי שובי, הורתנו, מחודשת שבעתיים.

 בנו אין לו סוף שובי שובי ונסוב כי ל

 כי עוד נמשכת השלשלת

 עד,-כי לבנו לב אחד, מעולם ועדי

 כי עוד נמשכת השלשלת.



 
 

 חסל סדר ט"ו בשבט כהלכתו.

 מחחג ש

 נספחים:

 דור-איך זה להיות עץ / דתיה בן

 פעם שאלתי עץ:

 עץ, איך זה להיות עץ?

 –אתה ודאי מתלוצץ 

 אמר העץ.

 לא ולא אמרתי.

 ברצינות גמורה.

 או רע? זה טוב

 מדוע? –תמה העץ  –רע?! 

 ולא איכפת לך שאתה תקוע

 כל השבוע?

 אינני תקוע.

 אני הרי נטוע.

 ולא מתחשק לך לפעמים 

 ללכת לבקר חברים,

 או לראות מה נשמע

 במקומות אחרים

 אין לי כל צורך לנוד ולנוע,

 ציפורים מזמרות לי באופן קבוע,

 פרפרים לי נושקים,

 מלטפת הרוח,

 כל האופק פתוח. ולנגד עיני

 ובלילה, כשכולם ישנים אז מה?

 בלילה אני מאזין לדממה

 ושומע

 איך נושמת האדמה,

 איך פירות מבשילים,

 איך יורדים הטללים.

 ובתוך ענפי ישנים גוזלים 

 ואני שומר על שנתם.

 

 אמרתי, –אני אוהב אותך עץ 

 והלכתי אל גני

 ונטעתי לי עץ מול חלוני.

 

 

 

  השקדיה פורחת

  עממי

 ישראל דושמן מילים:

 מנשה רבינא לחן:

  השקדיה פורחת

  שמש פז זורחת,ו

  צפורים מראש כל גג

  מבשרות את בוא החג.

 

  ט"ו בשבט הגיע

  חג לאילנות.

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1156&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1156&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=661&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=661&lang=1


 

  ט"ו בשבט הגיע

  חג לאילנות.

 

  הארץ משוועת

  הגיעה עת לטעת,

  כל אחד יקח לו עץ

  באתים נצא חוצץ.

 

 ט"ו בשבט הגיע...

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פעילות לכבוד ט"ו בשבט

 ט"ו בשבט. -ציון יום חג האילנות -פעילותמטרת ה

* כרטיסיות בצורת פירות   *פוליגל ועליו עץ גדול    *בריסטול עליו ציור של פרח בלי עלה כותרת  ציוד: 

כוסות    *פירות יבשים   *דף שאלות  4אחד.    *כרטיסיה בצורת עלה הכותרת החסר    *כיסוי עינים   *

 ים מבריסטול כדי לתת לחניכים לקשט וליצור לעצמם כתרים.   *צבעים.לחידון טו בשבט   *גזירת עצ

  פתיחה:

דברים שהוא מאחל  2המדריך נותן לחניכים כלי כתיבה וכרטיס בצורה של פרי. על כל חניך לכתוב 

לעצמו לשנה הקרובה. לאחר שכל החניכים כתבו את איחוליהם לעצמם, המדריך מוציא פוליגל עליו 

יר כי טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, כלומר שנה חדשה של צמיחה. המדריך מצוייר עץ ומסב

 מבקש מכל חניך לפי תור להקריא את איחוליו לשנה הקרובה ולהדביק על העץ.

    גוף הפעולה:

 תחנות: המדריך אומר לחניכים כי את ראש השנה לאילנות צריך לחגוג כמו שצריך ולכן...

 לפרח: : התאם את עלה הכותרת1תחנה 

המדריך מציג בפני החניכים ציור של פרח עם עלי כותרת שאחד מעליו חסר. על החניכים לנסות להניח 

 את עלה הכותרת במקום הנכון כשעיניהם מכוסות:

 : זהה את השיר2תחנה 

 המדריך מזמזם לחניכים שירים הקשורים לטו בשבט ועליהם לזהות את השיר.

 השירים: 

 לנות.. טו בשבט הגיע חג לאי1

 . מתחת לסלע צומחת לפלא רקפת נחמדת מאוד.2

 ברוש שבחצר. על ראש ה3

 כך הולכים השותלים.. 4

 השקדיה פורחת. 5

 כי תבואו אל הארץ.. 6

 . כלניות כלניות.7

 . ואלס להגנת הצומח8

 : פירות יבשים3תחנה 



 
מם בשורה לפני כוסות מול החניכים שלא ניתן לראות מה יש בהם ומשנה את מיקו 4המדריך מניח 

 שכל חניך חדש ניגש. על החניך לבחור כוס ולאכול את מה שיצא בתוכה.

 )בכל כוס יש לשים פירות יבשים שונים כגון: בננות יבשות, משמש, צימוקים, אננס וכו'...(

 : טריוויה לטו בשבט4תחנה 

 נספחים(על החניכים לענות כמה שיותר תשובות נכונות בחידון טו בשבט. )חידון מצורף ב

 סיום:

 יצירת כתרי עצים לראש

 שים לב שהשנה הנוכחית תשע"ה היא שנת שמיטה ולכן אסור לנטוע עצים. -למדריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 -נספחים-

 חידון טו בשבט:

 ספרינו-. הוא עץ נפוץ בישראל, היא מוָרה בבית1

 . עליו אומרים שהוא כמו עץ השדה, היא עליה צומחים העצים2

 וא צמרת העץ, היא משהו חשוב שנאמר. ה3

 . הוא פרי הדר, היא צמח שחולטים ממנו תה4

 . הוא הר ליד חיפה, היא נוסעת מתחת לאדמה5

 . הוא בא לפני הלילה, היא עץ הגדל ליד הנחל, מארבעת המינים6

 . הוא כמו עץ בלי גזע, היא כששני אנשים מדברים7

 מרת. הוא לכבודו חג ט"ו בשבט, היא שם של ז8

 ". הוא חלק מהעץ, היא ממש "קּולית9

 .הוא מכסה את גוף הכבשה, היא חלק מהעץ10

 .הוא העונה בה פורחים הרבה פרחים, היא שם של נערה11

 .הוא ריח טוב, קפד ראשו, הוא קוץ12

 .הוא פרי האלון, היא חלק נסתר בגופנו13

 .הוא שם נוסף לענפי העץ וגם משהו שתופרים ממנו בגדים14

 וא הפרי על העץ, היא שם העץ עצמו.ה15

 תשובות:

 אלונה. -, אלוןאורנית –. אורן 1

 אדמה –. אדם 2

 אמירה -. אמיר 3

 לימונית –. לימון 4

 כרמלית –. כרמל 5

 ערבה –. ערב 6

 שיחה –. שיח 7

 אילנית –. אילן 8

 גזעית –. גזע 9

 צמרת –.צמר 10

 אביבה –. אביב 11

 חוח –. ניחוח 12

 לוטהב –. בלוט 13

 בדים –. בד 14

 שקדייה –. שקד 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -נספחים-

 תפוח לפעילות הפתיחה: הדפיסו לפי מספר החניכים וגזרו

 

 

 

 



 

 פורימון על מה ולמה?

המועדים שמופיעים בלוח השנה יכולים לשמש עבורנו פלטפורמה מצוינת לאירועים 

 משמעותיים ולמינוף הפעילות שלנו.

אמצע השנה. לאחר יותר מחצי שנה של פעילות: גיוסים, הקמה חג פורים מתקיים ב

ובניית  קבוצות, הדרכה, לחץ, סיפוק, הצלחות, טיולים, שגרה ואולי אפילו נפילת 

 מתח... 

, חדשה ובעלת פוטנציאל גדול עבורנו. יצירת אירוע שיא יש פה הזדמנות נוספת

חבת הקבוצות ויהווה במה יתרום להתעוררות ולביסוס הפעילות הקיימת, חיזוקה והר

 לגיוסים 

 ובעיקר....כיף גדול לכולם !!!

מתודה להעברת  -הפורימון מעבר היותו אירוע חוויתי הוא גם יכול להיות במה חינוכית

מסרים ערכיים לחניכים ואפשרות לעשייה התנדבותית וחיבור לקהילה: יריד מכירת 

וכל רעיון , תהלוכה בשכונה תחפושות, פעילות לכל ילדי השכונה, הופעות להורים

 אדיר אחר שתחשבו עליו.

הוא גם  יכול להיות התנסות משמעותית וחשובה לשכבת ההכנה להדרכה. הובלה, 

הקמה והפעלה של הפורימון בשיתוף השכבות הצעירות יכול להיות פרויקט חינוכי 

מגבש ומפתח לשכבה. הוא גם יכול להוות יריית פתיחה לקראת מסע הפסח, עם 

פשרות מעולה לתת לקורס ההדרכה בסניפכם להוביל מפעל זה. אולם חשוב ללוות א

את התהליך מקרוב ולדאוג שהחניכים יקבלו מאתנו את הכלים הדרושים להכשרתם 

 להדרכה, כך יגיעו לשנה הבאה מנוסים ובעלי כלים ובטחון.

 

 

 

 

 

 



 

 איך בונים פורימון?

ריך להתארגן בהתאם. עבודה מסודרת היא המפתח על מנת שנוכל ליצור את האירוע הכי מוצלח צ

להצלחתו של כל האירוע ובעיקר אירוע מורכב כמו זה, לכן צריך להיות עם האצבע על 

 הדופק ולעבוד לפי תוכנית ברורה.

 אז בואו ונתחיל לבנות את הפורימון. בהצלחה!

 

עדים מדידים להצלחת עכשיו על הקבוצה לתכנן את מהלכיה, לפרוט אותם לזמנים ולהציב לעצמם י

 המשימה.

 על הקבוצה לענות לעצמה על השאלות:

)גיוס של חניכים חדשים וביסוס הקיימים, אירוע מגבש, מהי מטרת הפורימון ?  -
התנסות של שכבת ההכנה להדרכה, קשר לשכונה ולקהילה... כל מה שנכון 

 לסניף שלכם(.

 לאיזה יעדים אנו רוצים להגיע ? -

על דרכי קוט על מנת להגשים את היעדים שהצבנו לעצמנו? איזה פעולות עלינו לנ -
 הפעולה להיות ברורות וברות ביצוע אחרת הן לא יקדמו את המטרות.

 איזה כלים דרושים לנו להצלחת הפורימון? -

איזה עזרה אנחנו צריכים ? וממי כדאי לנו לבקש אותה? מי השותפים שלנו לעשייה לקראת  -
 הפורימון?

 את יתר הקבוצות בסניף, מה יהיה תפקידם בפורימון ?  כיצד נוביל  אחרינו -

 מה התקציב הדרוש לנו ? -

האם  -על הקבוצה להעמיד לעצמה תחנות בדרך )עם תאריכים מוגדרים( לבדיקה עצמית -
 עומדים בהגשמת היעדים ? האם הם בדרך הנכונה לביצוע המשימה שלקחו על עצמם ?

 

 (1)נספח מצורף דף תכנון פורימון לנוחות הקבוצה. 

 

את דרכי הפעולה מכניסים לתוך לו"ז מתגלגל לאחור, כלומר  -בשלב הבא יש לבנות לו"ז

לו"ז שמתחיל בפורימון ונגמר ביום בו אתם נמצאים היום. )בתוך הלו"ז צריכות להיות 

נקודות לביקורת עצמית על מנת לוודא שאתם באמת עומדים ביעדים שהצבתם(, 

 -לפני חלוקת המשימות בתוך הקבוצה ובראשםוכי, טכני, פרסום...( )חינלהתחלק לצוותי עבודה ו

ראש הפורימון!  על הקבוצה להבין שלכל חבר בה יש את החוזקות שלו ועל הקבוצה לדעת לנצל את 

היכולות של כל חבר בה לאפקטיביות מקסימלית. ביחד יש לנו כוח חזק ומשמעותי יותר ומכך 

 הפורימון יהיה מוצלח יותר.

 

 

 



 

 

 פרסום : 

הפרסום הוא מפתח מרכזי להצלחת הפורימון. פרסום מוצלח, אינטנסיבי 

ואטרקטיבי יביא כמות גדולה של חניכים, חשיפה לפעילות שלכם והזדמנות 

 לאירוע מוצלח.

את הפרסום כדאי לעשות  באופנים רבים ומגוונים, פוסטרים ברחבי השכונה, 

, הפסקות פעילות, שעורי הצגות וחלוקת פלאיירים בבתי הספר, טלפונים

 חברה וכל רעיון יצירתי אחר.

הפרסום צריך להיות מושך ורציני ולכלול תאריך, שעה, סמל התנועה, נושא 

 הפורימון ופרטים נוספים כמו מה צריך להביא, למי הוא מיועד וכו'...

 

 ניהול סיכונים : 
ן עליכם אף פעילות, אבל אף פעילות לא שווה אם חניך חס וחלילה נפגע! לכ

מעבר על כל שלבי הפעילות בדיקה של מה הסכנה בה  -לעשות ניהול סיכונים

 ומה אפשר וצריך לשנות על מנת למנוע אותה.

כמובן יש לדאוג לתיק עזרה ראשונה ולטלפונים של כל גורמי ההצלה           

 האזוריים.

 עם נהלי בטיחות של משרד החינוך(  2)מצורף נספח           

 

  לנו לשכוח כי למרות שמדובר בפורים ובהזדמנות "להשתטות"אסור-  

החניכים ואולי אפילו ילדי השכונה והקהילה כולה יהיו שם !!!  לכן חשוב שהוא 

יהיה בטעם טוב, רציני, מכובד ושיראה את הפנים היפות שלנו כאנשי חינוך 

 ושל הפעילות שלנו.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רעיונות לפעילות בפורימון

 

 פעילות בה עוברים החניכים בתחנות שונות ומכינים דברים  -רהתחנות יצי
 מגניבים לפורים, מסכות, רעשנים, משלוח מנות ועוד.

 

 מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה עוברת בין תחנות  -הכנת הופעות לפורים
שונות: מעגל מתופפים, כוראוגרפיה, כתיבה, שיר, תפאורה... בסוף 

   זה תמיד נחמד. -הורים לראותמעלים את ההצגות ואפשר להזמין 
 

 הפעלות, משחקים וקרנבל שלם לחניכים שמסתיים   -תחרות תחפושות
אפשר גם לעשות תחרות תחפושות קבוצתית  בתחרות תחפושות.

 שהחניכים יכנו במהלך הפורימון.
 HOME MADEערך מוסף שאפשר להוסיף הוא מיחזור, יצירת תחפושות 

בקבוקים, חוטים וכל העולה על הדעת יכול  מקרטונים, בגדים ובדים ישנים,

 להיות ממש מגניב, מקורי וחינוכי סביבתי.

 

 מפרסמים בשכונה, בבתי הספר, חנויות, חברים,  -יריד תחפושות בשקל
משפחה, בכל מקום ולכל אחד שמתקיים יריד תחפושות בשקל לילדים 
 ומשפחות דלות אמצעים ולכן אתם אוספים תחפושות ישנות במצב טוב.
מפרסמים את האירוע, שעה, תאריך, מקום... ומוכרים את התחפושות 

 בשקל.

 וכני איפור, מוזיקה, הפעלות ועוד...כדאי ליצור אווירה פורימית עם ד

 

 קדם הפורימון או במקומו, אפשר להתחיל  -תהלוכת עדלאידע בשכונה
ביצירה של תהלוכה שתתחיל בסניף כשהחניכים מכינים רעשנים, בובות, 
תחפושות, שירים ומורל ויוצאים לשכונה. עושים סיבוב בשכונה עם הרבה 

 מורל ושמחה גדולה.
לות בעלת סיכונים רבים כמו כביש, התפזרות, גירויים ) שימו לב! זו פעי

חיצונים והצקות. תדאגו למספר מדריכים רבים ובוגרים שיאבטחו ויעזרו 

 לכם לדאוג לביטחון, בטיחות ובריאות החניכים(.

 

 

 

 



 
 1נספח 

 דף תכנון פורימון:

 

 תאריך משוער: _____________________________

 

 מטרות הפורימון:

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

 יעדי הפורימון:

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 

 

 הפעילות הנדרשת להשגת היעדים:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 מדד להצלחה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 



 
 שותפים:

 

 

 תקציב נדרש:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 חלוקת משימות לביצוע:

 הערות מי אחראי משימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 לכבוד:

__________________ 

 )תפוצת מוסדות חינוך( 

 



 

 בטיחות וביטחון בחגיגות פוריםהנדון : 

 

 

לקראת חג הפורים ידאגו מנהלי מוס"ח לקיים פעילות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לתודעתם את 

הסיכונים הקשורים בחג פורים ואת הדרכים למניעתם. המחנכים ועובדי סגל ההוראה האחרים יבדקו 

 כללים המפורטים:ויבקרו את ישום ה

 

 כללי בטיחות. .1
אסור להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים כגון כלי ירייה ואקדחי קפצונים, הדומים לנשק  1.1

אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקי דינור מתעופפים, כוורות נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות 
תמש בצעצועים נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, מפתחות עם מסמרים וכו', ואסור להש

 אלה. 
 אסור להשתמש באבקות שריפה מכל סוג שהוא.  1.2

 אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות, העלולים לגרום לבהלה.  1.3      

 אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים, כגון צמר גפן, זהורית וניילון. יש להשתמש  1.4      

 בדים שאושרו על ידי מכון התקנים.ב             

 אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמשכה) משום סכנת חנק למתחפש ( .  1.5      

אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם נושמים" .  יש לבדוק רגישות של ילדים  1.6      

 למוצרי 

 רד הבריאות, כאלו המותאמים איפור. מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי מש            

 למגע עם האור ושאינם מכילים חומרים רעילים.            

 אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם.   1.7      

 

 כללי ביטחון     2      

 אין לאפשר כניסת תלמידים/ הורים סגלי הוראה עם: 2.1

 וקות ואמצעי פיצוץ אחריםמסכה  על הפנים , זיקוקין, נפצים , אב       

 בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב מורה שיזהה את הנכנסים. 2.2
מאבטחי מוס"ח יקפידו על בדיקה קפדנית של הנכנסים, כולל בדיקת כבודה, ולא יאפשרו  2.3

 כניסה של אדם שאינו מאושר על די הנהלת מוסד החינוכי. 

 

 

 

 



 

 הפורימון -פעילות בנושא חג פורים

 ים בסניפי הנוער הלאומיהפנינג פור

 כמה שיותרמספר חניכים: 

 חוץ ופנים מיקום:

 שלוש שעות    -כשעתיים וחציזמן: 

הפורימון הוא האירוע שכל הילדים מחכים לו כל השנה ומכאן חשיבות רבה להשקעה בו. בפעילות זו 

בעצמם על תוכלו למצוא רעיונות שונים אך כמובן חשוב לתת למדריכים לפתוח את הראש ולחשוב 

 תחנות יצירתיות משלהם.

 תחנות משחק:

 . קליע ל'ליצן: קליעה למטרה1

המדריכים מציירים על פוליגל ליצן או כל דמות אחרת ויוצרים בה חור בגדול בינוני. על החניכים לעמוד 

 בקו המוגדר מראש ולקלוע לפה הליצן.

 *פוליגל עם ציור ליצן   * כדורים ציוד: 

 : באולינג. פוצץ את בני המן2

לוקחים בקבוקי מים גדולים וצובעים אותם בצבעים שונים. מדביקים עליהם עינים וצמר גפן ורושמים 

על כל אחד מהם את שמו של אחד מעשרת בניו של המן. מכניסים מעט חול לבקבוקים על מנת שיהיו 

ל כדור ולהפיל יציבים ומסדרים אותה בצורת משולש. על החניכים לעמוד במרחק שנקבע מראש ולגלג

 כמה שיותר מעשרת בני המן

 * בקבוקים   *כדורציוד:   

 . אוזן המן: התאם את המן לאוזן3

המדריכים מציירים מראש על בריסטול או פוליגל ציור של אוזן. חותכים המון חתיכות קטנות של הצד 

דיוק באוזן היכן הזכרי של הסקוץ' ומדביקים במקומות שונים על הבריסטול כשאחת מהחתיכות מונח ב

שנהוג לשים עגיל. המדריכים חותכים תמונות מצויירות של המן הרשע ומדביקים על צידם האחורי את 

הצד הנקבי של הסקוץ'. מטרת החניכים היא לנסות להדביק את דמות המן הרשע בדיוק במקום הנכון 

 יסוי עינים.)בסקוץ' הנמצא במקום בו עונדים עגילים( וכל זאת תוך שעינהם מכוסות בכ

 *ציור של אוזן    * דמויות קטנות של המן הרשע   * כיסוי עינייםציוד: 

 . דחוף ת'ראש: תחנת צילום4



 
המדריכים מציירים מראש דמויות שונות וחותכים את הראש והחניכים יכולים להכניס את הראש 

 ולהצטלם בתור הדמות המצויירת.

 ש.* פולגלים עם ציורי דמויות בלי רא  ציוד: 

 . בלבל אותי: מילים מבולבלות ממגילת אסתר5

חתיכות סקוצ'ים. המדריכים כותבים את  10המדריכים מכינים מפוליגל לוח עליו הם מדביקים בשורה 

כל אותיות הא' ב' פעמיים על בריסטול וגוזרים אותם לכרטיסיות. בצידם האחורי של הכרטיסיות הם 

הדביקו על הלוח. לאחר מכן, המדריכים מכינים רשימת מילים מדביקים את הצד הנגדי של הסקוץ' אותו 

 הקשורה לפורים לדוגמא: אחשווראש, מגילת אסתר, מתנות לאביונים וכו'... 

בכל סיבוב המדריכים מניחים את האותיות של אחת המילים עליהן הם חשוב מראש בצורה מבולבלת 

 ה ובכך לנחש את המילה המסתתרת.על הלוח ועל החניך לסדר את אותיות המילה בצורה הנכונ

 *לוח פוליגל ם סקוצ'ים   * כרטיסיות אותיות  * רשימת מילים  ציוד: 

 תחרות אוכל -. קלע למשלוח6

פחיות שימורים וצובעים אותם, מקשטים וכותבים בתחתית שלהם החיצונית שם  6המדריכים לוקחים 

פון חמוץ(. החניכים עומדים במקום מוגדר של אוכל מסוים )בצל, שום, שוקולד, טופי, מרשמלו, מלפ

מראש ועליהם בעזרת מטבע של עשר אגורות לקלוע לאחת מקופסאות השימורים. במידה והצליחו 

 עליהם לאכול את מה שיצא להם לפי הכתוב בתחתית קופסת השימורים. -לקלוע

האוכל הכתובים בתחתית אגורות    *צלחת עם כל סוגי  10קופסאות שימורים    *מטבעות של  6* ציוד: 

 החיצונית של קופסאות השימורים.

 חידון -. קיר המזל7

המדריכים מדביקים על קיר מסוים המון עיגולים בכמה צבעים שבצידם האחורי כתובים הפתעות, 

 משימות או כלום ומכינים מראש המון שאלות ומשימות הקשורות לפורים. 

. המדריך שואל את אותו הילד שאלה הנוגעת לפורים בכל פעם, ניגש ילד אחד ובוחר עיגול מסוים

ובמידה והילד עונה נכון, המדריך מוריד את העיגול מהקיר ומראה לו את צידו האחורי של העיגול 

שקובע האם הילד זכה בפרס, האם אין על העיגול כלום או האם עליו לעמוד במשימה מסוימת שאם 

 יזכה בפרס. -יצליח בה

 גולים צבעוניים   * דף שאלות    *דף משימות   *פרסים )כמובן חובה בתחנה כזאת(*קיר עם עי  ציוד: 

 

 

 



 
 נוספים:

 שיהיה אחראי על הפעלת מוזיקת שירי חנוכה בזמן הפסטיחנוכה. DJ -*תחנת מוזיקה

 הכנת וצביעת כתרים ומסיכות.  -*תחנת יצירה

 אחת התחנות המבוקשות ביותר בפורימון. -*חדר חושך

 ציורי פנים. -ור*תחנת איפ

 *תחנת מגדת עתידות.

 *תחנת מחט בערימת שחת.

 מקום שבו ההורים המלווים את ילדיהם יוכלו לשבת ולנוח. -*תחנת נוחות להורים



 

 פעולה בנושא חג הפסח 

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים )חדר(.

 זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.

כוסות  4מטליות * צבע גואש אדום *  2קערות *  2דליים *  2בריסטולים * טושים *  2ציוד:  * 

    A4כדורים * דבק סלוטייפ * פתקים * מספרים * דפי נייר  7פלסטיק )חד"פ( * גרגירי תירס * 

 

 פתיחה:

על חג  בפתיחת הפעולה, המדריך יערוך סבב קצר בו כל חניך שירצה יספר בקצרה מה הוא יודע

 הפסח. 

 10לאחר מכן, המדריך יקריא את קטע הקריאה אודות יציאת מצרים )ראה נספח(, את החלק של 

המכות, ולאחריו, יחלק את החניכים לשתי קבוצות, ויספר כי היום בפעולה הקבוצות יתחרו במשימות 

 בסגנון עשר המכות. 

 גוף:

  צה לשתי קבוצות, ינחה את לאחר שהמדריך חילק את הקבו –התאמת הקבוצה לחג הפסח

הקבוצות כי בעשר דק' הקרובות, על כל קבוצה להחליט על שם לקבוצה, שקשור לסיפור 

יציאת מצרים, ולבחור סמל לקבוצה. לאחר העשר דק', כל קבוצה תציג את עצמה ותספר 

 מדוע דווקא בחרה בשם, ובסמל זה. 

 

  כל טור מונח דלי עם מים בצבע  )מרוץ שליחים, חוץ( כל קבוצה עומדת בטור. לפני –דם

אדום )שופכים מים לדלי ומוסיפים קצת גואש אדום( וחתיכת מטלית, במרחק כמה מטרים 

מהם מונח קערה בינונית. מטרתה של כל קבוצה היא למלא את הקערה במים אדומים 

מהדלים הקרוב אליהם. כל אחד בתורו לוקח את המטלית, מכניס אותה לדלי וסופג בה כמה 

ותר מים, עליו לרוץ לקערה ולסחוט את המטלית עם המים, לאחר מכן עליו לרוץ במהרה שי

אל הקבוצה שלו להעביר את המטלית לחניך שעמד אחריו ולעמוד בסוף הטור. הקבוצה 

 אשר תמלא את הקערה שלה ראשונה תנצח.

 

  כל קבוצה עומדת בטור. במרחק כמה מטרים מהם המדריך יגדיר את הנקודה –צפרדע 

אליה הם צריכים להגיע. כל חניך בתורו יצא לכיוון הנקודה בקפיצת צפרדע לאחר שיגיע 

אליה יחזור אל הקבוצה ויעמוד בסוף התור. כאשר החניך שעמד בהתחלה בראש הטור 

 יחזור לעמוד ראשון, הקבוצה תוגדר כמנצחת. 

 

  במשימה זו כל  )חוץ( על  המדריך להקפיא מראש מים בתוך כוס פלסטיק  )חד"פ(. –ברד

קבוצה תקבל כוס קפואה. על הקבוצה להמיס את הקרח בדרך המהירה ביותר, בכל אופן 

 שירצו. הקבוצה אשר הקרח שלה נמס קודם, תנצח. 

 



 

  שאלון טריוויה )ראה נספח( בנושא ה'כינים'. כל קבוצה בתורה תישאל שאלה בנוגע  –כינים

לא נכון". הקבוצה שבסוף השאלות ענתה לכינים, על הקבוצה לענות לשאלה ב"נכון" או "

 נכונה על יותר שאלות תנצח. 

 

  המדריך ישים בתוך כוס פלסטיק )חד"פ( מס' גרגרי תירס, על המדריך  –הרבה  –ארבה

לדעת את מספר הגרגירים המדויק. לכל קבוצה ניתן הזדמנות אחת לנחש כמה גרגרים יש 

 קרוב ביותר, תנצח.בתוך הכוס. הקבוצה שתנקוב במספר המדויק או ה

  מחשיכים חדר אחר בסניף לגמרי. בתוך החדר החשוך מכניסים מספר כדורים. על  –חושך

כדור אחד מדביקים מדבקה והוא הכדור "הנבחר". בכל פעם יכנסו לחדר שני נציגים, אחד 

שניות להוציא מהחדר כדור. החניך אשר יוציא את  15מכל קבוצה, לחדר ויצטרכו בתוך 

 נבחר" יזכה את הקבוצה שלו בנקודה. הכדור "ה

מספר החניכים אשר יכנסו לחדר תלוי במספר החניכים בקבוצה. אם הקבוצה גדולה מדי 

 נציגים מכל קבוצה אשר יכנסו לחדר.  10ניתן להנחות את הקבוצות לבחור עד 

 

 המדריך יכין מספר פתקים מראש שכתובים בהם שמות של חיות)לדוגמא:  –רוב ודבר ע

סוס, דג, תנין, פרפר, אריה וכד'( . כל פעם, כל קבוצה תישלח נציג מטעמה, אשר מבלי  כלב,

להסתכל יבחר באחד הפתקים ויצטרך להעביר בפנטומימה את החיה הכתובה בפתק 

לקבוצה שלו, הקבוצה תצטרך להבין באיזו חיה מדובר  תוך דקה אחת. כל חניך שיצלח את 

 ה.  המשימה יזכה את הקבוצה שלו בנקוד

 סיום:

 המדריך יכריז על הקבוצה המנצחת, ויחלק צ'ופרים לכולם )רעיון לצ'ופר בנספחים(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 -נספחים-

  : קטע קריאה 

בעקבות הרעב שהיה בארץ כנען, היגרו בני ישראל מארץ כנען לארץ מצרים, והתיישבו באזור ארץ 

רואה בהם איום מדיני פוטנציאלי, ומחליט  גושן. לאחר מספר שנים קם שליט חדש במצרים, הוא

ייהרג.  –כצעד מונע לשעבד אותם בעבודת פרך. בנוסף הוא קובע שכל בן זכר שייוולד לבני ישראל 

כאשר מלך מצרים מת, בני ישראל מנצלים את ההפוגה על מנת לזעוק אל אלוהים. אלוהים שומע 

 ת בני ישראל ממצרים.לתפילתם, זוכר את בריתו עם האבות, ומחליט להוציא א

 

אלוהים פונה אל משה, ושולח אותו לפנות אל פרעה מלך מצרים בדרישה לשחרר את בני ישראל. עם 

זאת, אלוהים מודיע מראש למשה שהוא יקשיח את ליבו של פרעה, ופרעה יסכים לדרישה רק לאחר 

של אלוהים  שמצרים תספוג מכות רבות. מטרת המכות היא להראות לכל את שליטתו המוחלטת

 בעולם.

משה, יחד עם אהרון אחיו, פונה אל פרעה בשם אלוהים בדרישה מינימלית לאפשר לבני ישראל 

כאשר פרעה מסרב לדרישה,  לצאת למדבר לכמה ימים על מנת להקריב שם קורבנות לאלוהים.

בסירובו אלוהים מנחה את משה ואהרון להביא מכה אחר מכה על מצרים, ואילו פרעה ממשיך לעמוד 

 )מתוך אתר ויקיפדיה(  פעם אחר פעם.

 עשר המכות הן: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ובכורות.

  :טריוויה בנושא כינים 

 קיים ספר שקוראים לו "הכינה נחמה" )נכון( (1

 הכינה היא ממשפחת החרקים )נכון( (2

 לכינים יש כנפיים )לא נכון( (3

 משתית מים )לא נכון( האם הכינים מתקיימים  (4

 בעיר חולון יש גינה הנקראת "הכינה נחמה" )נכון( (5

 הכינה הנקבה מטילה רק ביציה אחת בלבד בכל יום )לא נכון( (6

 כינים בראשו של מי שנדבק )נכון( 10ניתן למצוא בממוצע עד  (7

 יהודית רביץ היא מחברת הספר "הכינה נחמה" )לא נכון(  (8

 א נכון(לרוב הכינים יהיו בצבע כחול )ל (9

 מ"מ )נכון( 4 – 3הכינה גדלה במשך עשרה ימים ומגיעה לגודל סופי של  (10

 

  : חתוך דף נייר למספר ריבועים, בכל ריבוע לעשות שורות המורכבות ממספר רעיון לצ'ופר

 "  ;!) 10פסים קטנים, כך שהדף יראה כמו מצה, ולכתוב להם "הייתם 



 
 פעולה בנושא חג הפסח

 ט'(  –ם )כיתות ז' גיל: שכבת הביניי

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.

#עטים #חפצים למשימת היצירתיות, לשיקולו של  A4ציוד: #לוח מחיק #טוש מחיק # דפים חלקי 

ח( הדפסים של חידון הפסח )ראה נספ #2המדריך )לדוגמה: איפור, כובעים, כדור, גיטרה וכו'( 

 #פלייר טיול פסח # בריסטולים #טושים.

 

 פתיחה: 

על כל חניך בתורו לספר את סיפור היציאה מבלי להשתמש במילים –סיפור יציאת מצרים  

"כאילו", "ו..", "כן", "לא". חניך אשר יאמר את המילים האמורות, יחדל מלספר ויפסל.  למקרה 

 0, ראה נספח של סיפור יציאת מצרים. שהחניכים לא בטוחים כי הם מכירים טוב את הסיפור

 גוף: 

  : מסבירים לחניכים כי כעת יתחרו בסגנון חג כעת מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות

הפסח. תחילה עליהם להתאים את הקבוצה לחג הפסח, עליהם לבחור שם לקבוצה וסמל 

 לקבוצה אשר יהיו קשורים לחג הפסח. 

 וסמל הקבוצה ותנמק מדוע בחרה דווקא בהם.  לאחר מכן כל קבוצה תציג את שם הקבוצה

הקבוצות יעברו מספר משימות, כל ניצחון במשימה יזכה את הקבוצה בנקודה. הקבוצה אשר 

 תצבור כמה שיותר נקודות תוכרז כקבוצה המנצחת. 

 

  על כל קבוצה ליצור פירמידה אנושית, הקבוצה אשר תסדר כך 1 –משימת הפירמידות )

 בה מספר שניות, תנצח במשימה.ראשונה ותישאר יצי

( על כל קבוצה ליצור פירמידה מחפצים אשר הם נושאים )כגון: חולצת תנועה, נעליים, 2

 גרביים וכו'( הקבוצה אשר תיצור פירמידה כזו ראשונה תוגדר כמנצחת.

( כל קבוצה תקבל דף ועט, על הקבוצות לכתוב כמה שיותר מילים היוצאות מהמילה 3

ן: פרה, דר, דיר, מר וכו'( הקבוצה אשר תכתוב יותר מילים בזמן אשר הקציב "פירמידה" )כגו

 המדריך, תוכרז כמנצחת במשימה.

 

  במשימה זו יש לדאוג ל"חבר שופטים" שיורכב ממספר מדריכים  –משימת היצירתיות

אובייקטיבים. תחילה המדריך ינגן את השיר "אחד מי יודע" הקבוצה תקשיב לו, ולאחר 

ו או הכירו את השיר המדריך יסביר את המשימה. השיר "אחד מי יודע" נגמר שכולם שמע

. כלומר 18. על כל קבוצה לחשוב כיצד הם יכולים להמשיך את השיר עד המספר 13במספר 

עליהם להמציא עוד חמישה בתים לשיר. עליהם לעשות זאת בדרך מקורית ובסוף להציג 

ך השיר. אפשר לקשר את המספר לדברים בפני הקבוצה השנייה וחבר השופטים את המש

 15מי יודע?  15שקשורים לסניף, טלוויזיה, לקבוצה או כל דבר שעולה בראשם. )לדוגמה: 

 המספר של יוסי בניון (   15אני יודע, 

נק' לחלק לכל קבוצה במשימה זו, על פי הקריטריונים הבאים:  6לחבר השופטים יש עד 

 ת ומקוריות, וההשקעה בהצגה עצמה. שיתוף פעולה בעת ההכנה, יצירתיו

יש להעניק לכל קבוצה מספר פריטים לשיקולו של המדריך, אשר יעזרו להם בזמן ההצגה 

 )כגון: אל בד, איפור, כיסא, גיטרה וכו'( 

 



 

  תחילה המדריך יבקש כי כל החניכים ירכזו את מכשירי הסלולר בקופסה  –חידון חג הפסח

בהם אסור. כל קבוצה תקבל דף חידות )ראה נספח(. על אחת, מאחר ובמשימה זו השימוש 

כל קבוצה למלא תשובות לכל השאלות אשר כתובות בדף. בשאלות שלא ידעו את תשובתן 

יוכלו להסתובב חוץ ולשאול את העוברים ושבים. הקבוצה שתגיע ראשונה כאשר כל 

 דריך( השאלות שלה נענו נכונה, תזכה במשימה. )בנספחים יש גם דף תשובות למ

 

  !כל החניכים יקבלו בחזרה את מכשירי הסלורר שלהם לצורך  –להצטלם עם פלייר הטיול

המשימה הבאה. כל קבוצה צריכה להכין שלט שכתוב בו "גם אני אהיה במסע פסח של 

הנוער הלאומי!". לאחר שכל קבוצה תכין את השלט שלה, תצא לרחוב ותצטלם עם השלט 

 הבאים :ועם פלייר הטיול עם האנשים 

 # תמונה עם נער בן גילכם

 #תמונה עם נערה בת גילכם

 #תמונה עם בן אדם שהולך עם כלב

 #תמונה עם מוכר בחנות כלשהי

 #תמונה עם בן אדם מבוגר 

הקבוצה אשר תסיים להצטלם עם כל האנשים כפי שהמדריך הנחה אותם, תחזור לסניף, 

 מה תנצח. ותראה למדריך. הקבוצה הראשונה אשר תסיים את המשי

  

 סיום:

המדריך יכריז על הקבוצה המנצחת, ולסיום המדריך יערוך סבב, בו כל חניך בתורו, במידה וירצה, 

ישתף מה הוא יודע על חג הפסח וכיצד הוא חוגג את החג עם משפחתו, האם יש להם מנהגים 

 מיוחדים? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 -נספחים-

 סיפור יציאת מצרים בקצרה )מתוך אתר האינטרנט של בית חב"ד(  

יעקב אבינו וילדיו יורדים למצרים כדי להיות קרובים ליוסף; יוסף היה משנה לפרעה מלך 

מצרים, ובחכמתו ושנינותו הציל את העם המצרי ואת העמים השכנים ממוות ברעב. יעקב 

 .ובניו מתיישבים בארץ גושן, גדלו ושֹגשֹגו

אל זכו לכבוד והערכה, אך לאחר פטירתם "ויקם מלך חדש על כל עוד יעקב ובניו היו בחיים, בני ישר

מצרים אשר לא ידע את יוסף". חלק מהפרשנים טוענים שפירוש הפסוק הוא: שהמלך עשה עצמו 

כאילו הוא לא מכיר את יוסף. "ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו פן 

 .(שמות א', ח-י) "ירבה

 השעבוד

המצרים החליטו שהפתרון הטוב ביותר ל"בעיה היהודית" יהיה שעבוד. היהודים נאלצו לעבוד עבודת 

פרך, לבנות ערים ובתי אוצר לפרעה, אך בכל זאת המשיכו להתרבות, ולפרעה היה נראה שהם 

מזמן פרעה אליו את המיילדות העבריות, שפרה ופועה, מתרבים בקצב מפחיד. כדי לעצור זאת, 

ומצווה עליהן להרוג כל תינוק זכר שנולד. בכך הוא בטוח שישים קץ להתפשטותו של הגזע היהודי. 

כאשר המיילדות מזלזלות בהוראתו, הוא מצווה עליהן להשליך ליאור כל זכר שנולד. האסטרולוגים 

ראל ימות במים, ולכן פרעה האמין שאם הוא ישליך למים של פרעה חוזים בכוכבים שמושיען של יש

 .כל תינוק זכר, הוא יבטיח כי מנהיג יהודי פוטנציאלי לעולם לא ישרוד

 לידתו של משה

יוכבד, אשתו של עמרם משבט לוי, יולדת בן. התינוק נולד בחודש השישי ולפיכך היא יכולה להחביאו 

היא בונה תיבה קטנה מזופתת )חסינה למים( ושמה  למשך שלושה חודשים. כשחודשים אלו חולפים,

את התינוק בתיבה, על גדות היאור. אחותו של התינוק, מרים, מסתתרת מאחורי שיח על מנת 

 .להשגיח על הילד

בת פרעה מגיעה להתרחץ בנהר ורואה את התיבה. כאשר היא פותחת אותה היא רואה תינוק בוכה. 

ה נכמרים. היא מחליטה לקחת את התינוק לביתה, קוראת לו היא מבינה שזהו תינוק יהודי ורחמי

 . ""משה" "כי מן המים משיתיהו

מרים ניגשת לנסיכה ומציעה למצוא מינקת לתינוק. כאשר בת פרעה מקבלת את הצעתה, מרים 

מביאה את יוכבד, אמו של משה, ובת פרעה שוכרת אותה על מנת להניק את התינוק ולטפל בו. 

תבגר, הוא מוחזר לארמון, שם מגדלת אותו בת פרעה כאילו היה בנהכאשר משה גדל ומ . 

 משה מתמנה למנהיג

משה עוזב את הארמון כאיש צעיר ומגלה שבני עמו סובלים. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי 

והורג את המצרי. ביום המחרת הוא רואה שני יהודים נלחמים זה בזה. כאשר הוא מוכיח אותם 

http://www.he.chabad.org/728169#vח-י)


 

ה רעך?"( הם מלשינים עליו לשלטונות, ומשה נאלץ לברוח למדיין. שם הוא מושיע )"רשע! למה תכ

 .את בנות יתרו, מתחתן עם אחת מהן, ציפורה, והופך לרועה צאנו של חמיו

בינתיים, מצבם של בני ישראל במצרים נעשה גרוע מיום ליום "ותעל שוועתם אל האלהים מן 

 ."העבודה

נתקל בסנה הבוער שבו מתגלה אליו השם ומורה לו ללכת אל  בעת שרעה משה את צאן יתרו, הוא

מגמגם, וה' ממנה  –פרעה ולדרוש ממנו: "שלח את עמי ויעבדוני". משה מציין כי הוא "ערל שפתיים" 

את אהרן אחיו לדוברו. במצרים, משה ואהרון אוספים את זקני העם כדי לספר להם שהגיע זמן 

מת זאת, מסרב לשחרר אותם ואף מגביר את סבלם של הגאולה. העם מאמין להם; פרעה, לעו

ישראל. הוא מגדיל את העול על עבדיו היהודים ומצווה על מנהלי העבודה להפסיק לספק להם תבן 

 .לעשיית הלבנים. עתה עליהם גם ללכת לאסוף תבן בעצמם ולהספיק להפיק את אותה כמות לבנים

הוא פונה לקב"ה ואומר: "מדוע הרעות לעם הזה?"  משה אינו יכול עוד לסבול את כאבם של בני עמו.

השם מבטיח שהגאולה קרובה "עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה 

 ."יגרשם מארצו

לאחר מכן מתגלה ה' אל משה. כשהוא משתמש בארבע לשונות של גאולה הוא מבטיח להוציא את 

אול אותם, ולקחת אותם לו לעם הנבחר בהר סיני. בני ישראל ממצרים, לשחרר אותם מעבדותם, לג

 .לאחר מכן הוא יביא אותם אל הארץ המובטחת, אותה הבטיח לאבותינו למורשת עולם

 עשר המכות

משה ואהרון חוזרים ובאים בפני פרעה כשהם דורשים ממנו בשם השם "שלח את עמי ויעבדוני 

ובולע את מטות הקסמים של חרטומי במדבר". פרעה חוזר ומסרב. מקלו של אהרון הופך לנחש 

 .מצרים

פרעה עדיין מסרב לתת ליהודים ללכת. משה מזהיר אותו שה' ישמיד את מצרים. לבו של פרעה 

ממשיך להיות אטום. ה' מתחיל לשלוח סדרת מכות על המצרים. כשהוא מתייסר בכל מכה, מבטיח 

מתכחש להבטחתופרעה לשחרר את בני ישראל, אך מיד ברגע שהמכה מסתיימת הוא  . 

 :המכות היו

אהרון מכה ביאור והמים הופכים לדם דם (1 ; 

נחילי צפרדעים מציפים את מצרים צפרדע (2  

ראשי המצרים מתמלאים כינים ושרצים. פרעה עדיין מתעקש כינים (3 . 

המוני חיות פרא פולשות אל הערים ערוב (4 ; 

מגיפה קטלנית הורגת את כל חיות הבית דבר (5 ; 

שלפוחיות מכאיבות מייסרות את המצרים שחין (6 ; 



 

ברד מעורב באש יורד מן השמים ומחריב את כל היבול. עדיין "ויחזק לב פרעה ולא שילח  ברד (7

 ."את בני ישראל כאשר דיבר ה' ביד משה

המצרים כבר סבלו יותר מדי. הם מתחננים לפרעה לשחרר את היהודים. כאשר משה בא אל פרעה 

המכה השמינית, פרעה אומר: רצונכם לעבוד את ה'? אתן רק לגברים ללכת ואילו ומזהיר אותו מפני 

הנשים והילדים ישארו במצרים. משה אומר: לא, כולנו צריכים ללכת, הגברים, הנשים והילדים, הצאן 

והבקר "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו". פרעה מסרב שוב, 

מגיעות המכות השמינית והתשיעית ואז . 

נחילי ארבה משחיתים את כל היבול ואת כל הצמחיה ארבה (8 ; 

חשיכה עבה וממשית עוטפת את כל ארץ מצרים חושך (9 . 

ה' מצווה על בני ישראל להביא קרבן פסח לה': יש לשחוט גדי או כבש ולהזות את דמו על המזוזות 

, כדי שה' יפסח מעל בתים אלה כאשר הוא בא להרוג את ומשקופי הדלתות בכל בית של בני ישראל

 .בכורי מצרים. הבשר הצלוי של הקרבן צריך להיאכל באותו לילה יחד עם מצה ומרור )חזרת(

 .ואז מביא השם את המכה העשירית על מצרים

 .בחצות הלילה, אור לט"ו בניסן באותה שנה, מומתים כל בכורי מצרים (10

 יציאת מצרים

סוף את התנגדותו של פרעה, ולא רק שהוא מסכים אלא ממש -כורי מצרים שובר סוףמותם של ב

מגרש את בני ישראל מארצו. אז הם עוזבים במהירות, לבצק שהכינו לדרך אין זמן לתפוח, וכל המזון 

 .שהם לוקחים עימם הוא ללא שאור. לפני שהם עוזבים הם שואלים מהמצרים זהב, כסף ופריטי לבוש

ידי הסרת כל חמץ ושאור מבתיהם -מצווים לחגוג בכל שנה את היום בו יצאו ממצרים, עלבני ישראל 

 .ורכושם במשך שבעה ימים, אכילת מצה, וסיפור נס יציאת מצרים לבניהם ולבנותיהם

זמן קצר לאחר שפרעה הרשה לבני ישראל לעזוב את מצרים, הוא רודף אחריהם כדי להכריחם 

לכודים בין צבאותיו של פרעה לבין הים הגדול. ה' אומר למשה להרים לחזור. העברים מוצאים עצמם 

את מקלו מעל המים; הים נבקע לשניים ומאפשר לבני ישראל לעבור בתוכו בבטחה ולאחר מכן נסגר 

מעל המצרים הרודפים אותם. משה, בני ישראל, מרים הנביאה ונשי ישראל, שרים שיר הלל ותודה 

 .'לה

 

 

 

 

 

 



 
  חידון חג הפסח:

 מנו שלושה שמות נוספים לחג הפסח? (1

 מתי חל חג הפסח ? (2

 בשיר "אחד מי יודע" אומר? 12מה מספר  (3

 "תורא"?   –בשיר "חג גדיא" מה פירוש המילים "שונרא" ו  (4

 מה פירוש המילים "קמחא דפסחא"? (5

 בן כמה היה משה כששמו אותו בתיבה? (6

 מתי אומרים את תפילת טל? (7

 מי הם?כנגד ארבעה בנים דיברה התורה,  (8

 מילה נרדפת לכרפס? (9

 כמה חורים יש במצה סטנדרטית רגילה? (10

 מה הוא כינוי של האפיקומן בהגדה? (11

 מהי המגילה אשר נקראת בחג הפסח? (12

 מה פירוש המשפט "כל דכפין" ? (13

 מיהו ששתה את המים בשיר "חג גדיא" ? (14

 מה המאכלים אשר מונחים על קערת הסדר? (15

 תשובות:

 ותחג המצות, חג האביב, חג החיר (1

 ט"ו בניסן (2

 השבטים  12 –שבטיא  (3

 חתול ושור (4

 הפירוש בארמית זה קמח לפסח, כלומר קמח להכנת מצות  (5

 חודשים 3 (6

 ביום טוב ראשון של פסח (7

 חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול (8

 סלרי  (9

  800 -(כ 10

 (צפון 11

 (שיר השירים12

 (כל מי שרעב13

 (תורא14

 (מרור, חרוסת, כרפס, זרוע וביצה15



 

 ולה בנושא חג הפסחפע

 גיל: השכבה הבוגרת

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים )חדר(.

 זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.

 ציוד:  *פלקט ליצירת הסרגל * כרטיסיות *טקסטים מודפסים   

 פתיחה:

המדריך יערוך סבב קצר בו כל אחד יספר מה הקשר שלו לחג הפסח, לאיזה שם של החג הוא יותר 

 מתחבר ומדוע ?

 גוף:

  ההגדה של פסח, כמו כל טקסט העומד במרכזו של טכס רוחני, צריכה  -חג החירות, דיון"

להיות דבר חי. ודבר חי משמעו שהוא רלוונטי  לחוויית החיים של בני הדור. לכן אמרו חכמים 

לא רק בהגדה עצמה כי בכל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל זה 

'כאילו', זה ממש. לכל אחת תואחד מאתנו יש את המצרים שלו, או שלה. בתוך כל אחד 

מאתנו שוכן לו פרעה קטן, שמתעקש לא להניח לנו להיות מי שאנחנו באמת, ובכל אחת 

 ואחד מאתנו יש נקודה פנימית של חירות, שלא מוותרת, ומבקשת לה גאולה "

 אלות הבאות:כעת המדריך יערוך דיון וישאל את הש

 מהו המצרים של כל אחד? )כבלי החירות, מה משעבד אותי?( (1

 מיהו פרעה? מה מפריע לי להיות חופשי?  (2

 מהי חירות? תמונת החירות?   (3

 

  ?על המדריך לעלות שאלות אלו אל מול החניכים –מה היא חירות? מי הוא אדם חופשי

 ולפתח דיון קצר.

 ד( נותנים לכל חניך, או שניים, כרטיס של דמות, עב 10חופשי,  -1) 10עד  1סרגל העבדות מ

האם היא  -והוא צריך למקם את הדמות על הסרגל, במקום שהכי מייצג לדעתו את הדמות

 משועבדת או חופשיה 

כרטיסי דמויות: אסיר, עקרת בית, בחור ישיבה, מחנך, סופר, מנקה, פרסומאי, דוגמנית, 

, מתכנת, סטודנט, תלמיד יסודי, תלמיד שומר, פרופסור לספרות, פרופסור למתמטיקה

 תיכון, מדריך טיולים, מזכירה, פוליטיקאי, מכונאי, מתנדב. 

  ?מקריאים את דבריו של נתן שירנסקי )ראה נספח( שואלים מה הם חושבים על הטקסט

וחוזרים לסרגל העבדות, שאולים את החניכים אם מישהו מעוניין לשנות את מיקומה של 

 ? האם קטע הטקסט הזה גרם לכם לחשוב על הדברים אחרת ?הדמות שלו בסרגל

מסבירים שהשאלה היא ממה הדברים נובעים, כמו נתן שרנסקי, שלא הרגיש אסיר, כי 

 האמין במה שעשה.

 

 סיום:

לסיום מחלקים את הטקסט שכתב יאיר לפיד בנושא חג הפסח, מבקשים מאחד החניכים שיקריא 

 אאת הטקסט ועורכים דיון קצר בנוש



 
 

 -נספחים-

 טקסט של שרנסקי:

אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך 

 ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. 

 

אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא 

, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט תישאר חופשית

קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך 

  משועבדת וזה חמור פי כמה.

 הטקסט של יאיר לפיד :

 חג החירות״ הרהורים על הפסח

 (2000יאיר לפיד)פורסם ב״סופשבוע״ אפריל 

 

 

אני דווקא אוהב את פסח. לא בגלל האוכל, בגלל הקונספט. זה חג דרום אמריקאי כזה. צ׳ה גווארה 

התנ״כי לוקח את חבורת המדוכאים שלו ומקים את מחתרת המדבר. בדרך, כמו בכל אגדה לטינית, 

. או שקורים להם ניסים או שהם רבים ביניהם, אבל בסופו של דבר מדובר בסיפורו של איש אחד

השנים הבאות הוא יגיח ויעלם מתוך אבק ההיסטוריה בשורה של שמות. פעם הוא עיתונאי  5000ב

הונגרי שמחליט שהיהודים הם עם, פעם אחרת הוא אנגלי שמן עם סיגר שמחליט להילחם ברשעות 

ובע שהחליט להילחם נגד העבדות, הנאצית, כשבצבץ באמריקה הוא היה איש גבוה עם זקן מר

ית שלו הוא נסיך זולו שחור שהיה קרוי משום מה על שם אדמירל אנגלי. ההסוואות רסה ההודבג

, והוא הצליח ,׳גלולות להטעות, אבל כשאתה מנקה את הפרטים נשאר אותו האדם. כל העולם אמר א

 לקחת צעד אחורה ולשאול את עצמו אם זה באמת מוכרח להיות ככה.

אמורה. המוכמה היא לראות אותו בזמן אמת. הצדק תמיד ניראה הגיוני כשאתה מסתכל עליו 

להתנקות מכל ההנחות המוקדמות, מכל מה שאומרים לך האנשים הבאמת חכמים שמסביב, מכל מה 

 שמכנה את עצמו ״צדק״.

מהי חירות? אין דת בעולם שלא התעסקה בזה, אין פילוסוף שלא התבלבל. בודהה אמר שהחירות 

השכל ומגיעים למקום שנמצא מעליו. היהדות מיקמה את  נמצאת במקום שבו אנחנו משתחררים מן

החירות בתוך האמונה המוחלטת, נטולת הספקות. הנצרות מניחה שהטריק הוא בכפרת עוונות, 

בשחרור מן החטא. הכל נכון כמובן, והכל גם שטויות גמורות. אין דבר כזה חופש מוחלט. אם אתה אוהב 

לא חופשי. אם אתה מחפש כל הזמן את החופש, החיפוש אתה לא חופשי. אם אתה רוצה לאכול אתה 

 הוא בית הכלא שלך.

קחיים בהגדה הוא ההתעסקות שלהם בגעגועים אל הכלא. ״תחזיר אותנו״ יאחד החלקים היותר פ

הם צווחים אל משה, ״היה לנו סבבה שם״. רוב האנשים בתיאוריה רוצים חירות. אם הם לא 



 

 שיש משהו חמים ומחבק בכפייה.מוכרחים, הם לא מודים בפני עצמם 

שלוש שנים כל מה שרציתי היה להשתחרר כבר מהצבא. בחודש האחרון הייתי בפאניקה מוחלטת 

מהשחרור. החופש נראה לי כמו וואקום: מצד אחד ריק לגמרי, מצד שני נחנקים בתוכו. אנחנו רוצים 

ם את הבוס ונלחמים על תשומת שההורים יעזבו אותנו במנוחה וממשיכים ללכת בכל יום שישי, שונאי

ליבו, שונאים מחויבות ומולידים ילדים. את רוב המכשולים בדרך אל החופש אנחנו שמים בעצמנו. 

 אחר כך מאשימים אחרים.

 



 

 פעולה בנושא יום השואה

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 שעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.זמן: כ

ציוד:  * דפים מודפסים עם תמונות מזוודה )ראה נספח( כמספר החניכים * עטים *תמונות מודפסות 

 )ראה נספח(

 

 פתיחה:

המדריך יסביר כי היום נעבור פעילות בנושא יום השואה ויערוך סבב, בו כל חניך, אם ירצה, ישתף 

 את תחושתו בנוגע ליום הזה. 

 :גוף 

  סדר יום משפחתי, המדריך יערוך סבב של החניכים בקבוצה, ועליהם לספר,  -סדר היום שלי

 כל אחד בתורו מה הוא סדר היום בבית שלו, של כל המשפחה, מהבוקר עד הערב 

וישר  7:00מכינה כריכים... אבא קם ב  6:00של כל חברי המשפחה ) לדוגמא : אמא קמה ב

 .יוצא לעבודה(

  המדריך יחלק ציור של מזוודה )ראה נספח( לכל חניך ויסביר, כי חוזרים  –המזוודה שלי

היהודים בפולין מקבלים צו להיכנס לאזור סגור בעיר. ליהודים  .1940במנהרת הזמן לשנת 

אין מידע לאן הולכים ולכמה זמן. כל יהודי צריך לארוז מזוודה אחת ויחידה שאותה הוא יכול 

חשוב על עצמנו אורזים את אותה מזוודה יחידה . כל אחד בואו נסה לרגע ל .לקחת איתו

לעצמו כותב מה הוא שם באותה מזוודה ; לחשוב על החדר שלי, על הדברים שלי , בגדים? 

 ואין מחשבים/אינטרנט/נייד. 1940ספרים? לא לשכוח שאנחנו מדברים על שנת  ?אוכל

ה לי קשה להחליט? על מה כל חניך יקריא את שכתב, והמדריך יערוך דיון קצר, האם הי

 ויתרתי? למה בעצם? 

  וכעת חוזרים אל השיחה הראשונה, על הסדר יום המשפחתי, בואו ביחד נסתכל על שגרת

השינויים, בזמן השואה , ניכרים בכל תחומי החיים: אין  ?המשפחה ומה נחשוב מה השתנה

ה בשינוי השגרה הזה? מה קור . עבודה, אין בית ספר, אין בית, אין חברים ו האוכל מוקצב

 ? מה משתנה מבחינת המשפחה? מי כעת לוקח אחריות

  המדריך יראה לחניכים תמונות מתקופת השואה, כל חניך בתורו יוכל להגיד כיצד  –תמונות

 הוא מרגיש בנוגע לאשר רואה, ומה לדעתו מתרחש בתמונה. 

 

 סיום:

במה שהם יודעים על יום  המדריך יערוך סבב בו ישאל את החניכים האם הם ירצו לשתף

השואה? אולי הם יודעים על מישהו מהמשפחה שהיה בשואה? אולי על מה שלמדו בבית 

 הספר.

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 נספחים:

 

  תמונות מזוודה

 
 

  תמונות מתקופת השואה 

 

 

 



 

 



 
 פעולה בנושא יום השואה

 גיל: שכבת הביניים 

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים פנים

 וחצי.זמן: כשעה 

ציוד: *כרטיסיות הנחייה )ראה נספח( * שלטים לתלייה על הצוואר * חוט * פופקורן *קערות חד 

 פעמיות *תמונות מודפסות )ראה נספח( *סיפורו של חסיד אומות עולם מודפס )ראה נספח(*עטים 

 פתיחה: 

פעולה זו   חר. בפעולה זו אנו מנסים להתמודד עם חניכינו על תופעת האדישות וחוסר האכפתיות לא

בוחנת את התופעה על רקע מאורעות השואה אשר מקשים בתפיסה שלנו ושל חניכינו, להבין כיצד 

ניתן היה לבחור אחרת. בתוך המציאות הקשה בגטאות ובשואה בכלל אנשים רבים דאגו לצרכים 

כן את הבסיסיים שלהם ושל משפחותיהם ועשו כל שביכולתם כדי לשרוד. היו אנשים אשר בחרו לס

עצמם ואת משפחותיהם מתוך האמונה כי יש לדאוג לאחר, ולא לעמוד מן הצד נוכח הפגיעה הקשה 

 ביהודים. 

 על סיפורו של יוסי גולן ועל חסידי אומות העולם. -שימו לב כי פעולה זו מכילה הרבה "חומר קריאה"

הפעולה ותלמדו את כדי שהחניכים לא ישתעממו או רק יעמידו פני מקשיבים, חשוב שתשבו לפני 

החומר לעומק, על מנת שתוכלו להסביר להם אותו בצורה שוטפת ומעניינת ואת עיקרי הדברים, ולא 

 תקריאו מהדף.

 

 גוף:

 ":"אידי הדיקטאטור הגדול 

ותן לו כרטיסיית הנחיות  -הוא יהיה אידי הדיקטטור הגדול  -בחר את אחד מהחניכים מהקבוצה 

 )ראה נספח(. 

שוב לבחור חניך שניתן לסמוך עליו שלא יעשה שימוש לרעה במתודה, וידע לנהוג חהערה חשובה: 

בכבוד בחבריו. כמו כן, כדאי לבחור חניך בעל מקום מרכזי בקבוצה, כדי שהחניכים האחרים אכן 

 ישתפו פעולה עם המתודה.

קטטור במידה והינך חושש שאף אחד מחניכיך לא יוכל לעמוד כראוי במשימה, היה אתה אידי הדי

 הגדול. 

תן לו את כרטיסיית ההנחיות )נספח ב'(. כל שאר  -בחר חניך רציני נוסף הוא יהיה המשקיף 

תלה על החניכים שלטים קטנים המציינים את זהותם  -החניכים בקבוצה הינם תושבי המדינה 

ים שהכנת )יהודים, מוסלמים, פועלים, אנשי רוח, כתבי עיתון( וחלק לכל חניך כמות של פופקורן טע

 מראש.



 
הסבר לחניכים כי עליהם למלא אחר הוראותיו של אידי הדיקטאטור הגדול. כעת על אידי 

 הדיקטאטור הגדול לנקוב בגזירות לאחר נאום מרגש.

 

 לאחר מכן עורכים דיון:

 איך הרגשתם כשאידי הטיל עליכם את הגזירות? (1

 מה התרחש בחדר? כיצד אנשים הגיבו? (2

 להתנגד לגזירות אידי הדיקטטור?האם חלק מהאנשים בחרו  (3

 מה עשו הרוב? (4

 האם מי שבחר להיות אדיש חיזק את מעמדו של אידי? (5

 

חשוב מאוד במתודה זו לשים לב להתנהגותם ובחירותיהם של החניכים, תן לתצפיתן להציג 

את מסקנותיו מההתבוננות על חבריו. אנו יוצאים מנקודת הנחה שמרבית החניכים יהיו אדישים 

תו לפקודותיו של זורי הדיקטטור, בודדים יבחרו לא לשתף פעולה ולהתנגד. השתמש ויציי

בהתנהגויות אלו להבהרת הבעייתיות בבחירה באדישות ובעמידה מן הצד כשהגזירות אינן 

 נוגעות אליך.

 

 קבוצות. כל קבוצה מקבלת מדרש תמונה מחיי היהודים בתקופת  2 -חלק את הקבוצה ל - תמונות

 הם לספר את סיפורה של התמונה: מה חושבים ואומרים האנשים.השואה. עלי

 כל קבוצה מציגה את מדרש התמונה.

 לאחר מכן עורכים דיון: 

 מה סיפורה של כל תמונה? )תן לכל קבוצה להציג מה היא חשבה( (0

 איך מגיבים האנשים שסביב למראה הקשה שלפניהם? (1

 האם הם עושים עם זה משהו? (2

 לבחור אחרת? איך? האם יכלו האנשים בתמונה (3

 למה לדעתכם הם בחרו להיות אדישים? (4

 איך האדישות הזאת השפיע לדעתכם על החברים והסובבים אותם? (5

 

  כעת נבחן בחירה אחרת בתוך מציאות השואה: ספר לחניכים את סיפור של  -חסידי אומות עולם

סיפור ההצלה  ספר בקצרה את הרקע, והתעכב במיוחד על -חסיד אומות עולם בצורה מעניינת 

 של הנפח )נספח ג'(.

בשואה, מרבית האוכלוסייה, הן הגרמנית והן הפולנית, בחרה להמשיך לחיות את חייה כרגיל על אף 

הדברים הקשים שקרו באותה התקופה. רבים האנשים שהעדיפו לדאוג לעצמם, ולא להתערב כל עוד 

דות למשטר הנאצי ואת החשש של הם לא נפגעו מהמצב. ניתן להבין את הקושי הרב שטמון בהתנג

האנשים לחייהם אם יעשו כן, אך יש להבין כי האדישות אפשרה את המשך ההתרחשויות והביאה 

 למותם של בני אדם רבים. 

 



 
 

 

 לאחר מכן עורכים דיון:

 האם הבחירה של הנפח שעזר ליוסי שונה מהתמונות שראינו? (1

 אינו?האם הבחירה של הנפח שעזר ליוסי שונה מהתמונות שר

  למה אותו אדם בחר להציל את דויד ולא להסגיר אותו לידי הגרמנים? (2

 מה הסיכון שלקח הנפח כאשר בחר לקבל לביתו את דוד?  (3

 

 העשרה למדריך(,  -הסבר לחניכים בקצרה על חסידי אומות עולם )ראה נספח 

 ושאל: 

 האם הם לא חששו לחייהם לדעתכם?  (4

 מדוע בכל זאת הם בחרו לעשות זאת? (5

 

 

 סיום:

מעטים הם האנשים אשר בוחרים לצאת מאדישותם ולהציל אדם אחר תוך כדי סיכון חייהם שלהם 

 ושל בני משפחותיהם.

אין ספק כי ללא אנשים כאלה החברה שלנו הייתה חברה נטולת חמלה ואכפתיות בה כל אדם דואג 

 לעצמו ולצרכיו.

מם בתוך מאבק הישרדות אמיתי על אפילו בתקופה אפלה כמו תקופת השואה, בה אנשים מצאו עצ

 חייהם, היו אנשים שבחרו לדאוג גם לזולת וסיכנו את עצמם על מנת להציל אנשים אחרים מן המוות. 

 עלינו להזכיר לעצמנו תמיד להיות אנשים הלוקחים אחריות על המציאות והסביבה בה אנו חיים.  

 

 

  



 
 נספחים :

 

 ת את הגזירות.כמובן שאתה המדריך יכול להוסיף או לשנו

 

 אתה אידי הדיקטטור הגדול

נבחרת להנהיג את העם!! חשוב שלפני שתתחיל להטיל את הגזירות תישא נאום לאומה, בו תסביר כי 

 חשוב שכל העם יקשיב למה שתגיד ויעשה כל מה שתבקש כי אתה רוצה בטובתו. 

 

 :הגזירות

  מהקצאתו." 50%"יש להעביר אלי מכסת פופקורן. כל אדם חייב להעביר לידי 

  יש מחסור בדחלילים במדינה, ציפורים מנקרות ואוכלות את כל היבול. עליכם לבחור שני חניכים"

 שצריכים לעמוד כדחלילים". )אתה הדיקטטור תחליט מתי לשחררם(

  בשל העובדה שאינכם מקשיבים להוראותיי החלטתי לסגור את עיתון המדינה! אסכים לחדש את"

 ם יופיע בעמוד הראשי שיר הלל עלי!"כתיבתו והפצתו רק א

  ישנם מקומות שליהודים  -בלטות ממקום למקום  5"מעתה כל היהודים חייבים ללכת בצעדים של

 אסור לדרוך עליהם."

  מעתה ועד להודעה חדשה לכל המוסלמים מותר לעמוד רק על רגל אחת. עליכם להתחבר לזוגות"

 רק כך תוכלו להסתובב בחדר." -ולשלב ידיים 

 

   הדף לתצפיתן :

 נבחרת להיות תצפיתן!

תפקידך לא להשתתף בגזירות של אידי הדיקטטור הגדול אלא לעמוד מהצד, להתבונן ולכתוב מה 

 שמתרחש:

 איך מתנהגים חברייך לקבוצה? (1

2) _______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 האם כולם ממלאים אחר ההוראות של אידי הדיקטטור ? (3

4) _______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מה עושה מי שלא ממלא אחר ההוראות ? (5

6) ___.____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 הסיפור של יוסי גולן

                      יוסי גולן

ילדים  6ק"מ מווארשה, למשפחה בת  80-מיאסטו, כ-, בעיירה בשם נובה1930נולדתי בסביבות 

עשרה שנים, לאה בשמונה, -יכת לחסידות גור. אחותי הבכורה חיה, הייתה גדולה ממני באחתהמשתי

יצחק בשש ורייזל'ה בשלוש. אחי ירחמיאל היה צעיר ממני בשנתיים. אבי אלימלך היה בעל מפעל ליצור 

 לבנים ואף שימש כשען העיירה.

לפני המלחמה. סבתי נפטרה  ילדותי המוקדמת היתה מאושרת, אך חיי החלו להשתנות כשלוש שנים

וסבי עלה לארץ והיה לרב בישיבה בירושלים. המשבר הכלכלי דחף את אבי לנסוע לברזיל בחיפוש 

אחר פרנסה למשפחה. אמי רחל חלתה ונפטרה. אבי לא הצליח להוציא אותנו מפולין. הקשר עמו נותק 

לאה ורייזל'ה החלו   ויצחק,ומשפחתנו החלה להתפורר. אחי הצעיר, ירחמיאל, נלקח לבית יתומים 

לעבוד בעיר אחרת. כשחיה החלה לעבוד בווארשה אני ושתי אחיותי הצטרפנו אליה. גרנו ברחוב פביה 

. שלושתן עבדו והיו פעילות בתנועות הנוער. חיה ב"גורדוניה", לאה ב"השומר הצעיר" ורייזל'ה 7

שוער במשחקי הכדורגל בשכונה. לשני  ב"דרור". אני, כבן תשע, התקבלתי יפה בחברת הילדים ונהייתי

המנהיגים קראו בר'לה ופיש'לה ואנו הפכנו לשלישיה. בגבור המלחמה בר'לה ומשפחתו עזבו לאמריקה. 

אני ופיש'לה התחלנו לבנות עגלה מגלגלי אופנים ישנים. בדרך זו תכננו להצטרף אליו באמריקה. תוך 

 חודשים ספורים נבנו חומות הגטו וחלומנו נגוז.

אני וחברי נהגנו לצפות באחיותינו השרות ורוקדות בפגישות תנועות הנוער. שם קלטנו את הסיסמה  

התנועה מחוץ לגטו, ואת כתובתו. דרך משחקי כדור בקרבת   ששימשה להזדהות בפני איש הקשר של

השער למדנו את דרך הפעולה של השומרים ואת הפרצות בשמירה. החלטנו שאני, בעל החזות 

ית, אצא החוצה. כשהגעתי לכתובת ששיננתי, אמרתי את הסיסמה ופגשתי לראשונה פעילים הפולנ

בבגדים של ילד פולני ובילקוט בי"ס מלא במצרכים.   העוזרים מבחוץ לנמצאים בגטו. הם ציידו אותי

דרכם המשכתי ללמוד על קיומם של מעברים סודיים מחוץ לגטו ובחזרה אליו כשבכל פעם הייתי מביא 

 לק מצרכים חיוניים.ומח

כשבגטו נשארו רק מעט מיהודי וארשה, המבוגרים ובני הנוער, בהן שתי אחיותי  1942בסוף שנת  

הגדולות שנלקחו "לעבודה" ופיש'לה נלקח לסבתו באזור מרוחק בגטו אחרי שהגרמנים לקחו את 

אולי אצליח משפחתו. בשלב זה דחקה בי אחותי רייז'לה, האחרונה שנשארה אתי, לברוח כדי ש

, לבד בחורף הקשה. התכוונתי לצעוד לאמריקה, 12להישאר בחיים. די בקלות יצאתי מהגטו, הייתי כבן 

וכדי לקצר את הדרך צעדתי דרך היער, אבל חיילים היו פזורים ביערות ורק בלילה מצאתי פינה בטוחה 

כיוונם. פרצתי ללול ונרדמתי. התעוררתי מתחושת הרעב. ראיתי אורות במרחק והתחלתי להתקדם ב

תרנגולות, לקחתי כמה ביצים ורצתי ליער. מספר ימים אח"כ לקחתי פרה שמצאתי קשורה בחבל קרוב 

 ליער. בלילה נצמדתי אליה. אי השקט שלה הביא אותי לגילוי החלב. חלבתי ישר לתוך הפה.

היה זה בית  אחרי מספר ימים הגעתי לכפר בשם גושצ'ין. ניגשתי לאחד הבתים וביקשתי אוכל. 

נפח הכפר, ואצלאב קולץ, שהזמין אותי לעבוד תמורת המזון. הצגתי את עצמי כפולני מכפר אחר. 

אפילו בקשתי חופשה קצרה כדי "לבקר את אמי", כדי שלא אעורר את חשדו. את "הביקור" בן 

ולני, היומיים ביליתי לבד ביער. אחרי שאותו נפח טוב לב לימד אותי כיצד מתנהג ומדבר ילד פ

 הבנתי שהוא ידע שאני יהודי.



 
אחרי מספר חודשים החלו השכנים להתעניין בי יותר מדי, אז שלח אותי ואצלב אל גיסו ויטק, רווק 

בעל חווה גדולה. שם למדתי איך לנהל משק חקלאי. כעבור כמה חודשים שוב נאלצתי לעזור, אך 

איכרים אחרים. כך נדדתי   ומה אצלכעת, עם הניסיון שרכשתי לא היתה לי בעיה למצוא עבודה ד

ממקום למקום, מציע את שירותי ועוזב בכל פעם שהתעורר בי הקל שבחששות )למשל כשניצחתי 

 …(.איכר בדמקה והוא אמר לי שיש לי ראש של יהודי, כבר באותו הלילה עזבתי

איתם. הועסקתי  גייסו הגרמנים את סוסי החווה בה עבדתי, לחזית הרוסית. אני גויסתי 1944בתחילת  

בהעברת מזון ותחמושת לעמדות הקדמיות. באחת הפעמים קיצרנו את הדרך ועברנו על נהר קפוא. 

באותה עת החלה הפגזה והעגלה שקעה בקרח המתבקע. החיילים הגרמנים שהיו עמי טבעו ורק אני 

מם ליד האש. ניצלתי וחזרתי לבסיס הגרמני. החיילים הציעו לי להוריד את הבגדים הרטובים ולהתח

בהיעדר הסוסים, שוחררתי מתפקידי וחזרתי  כיהודי נימול, כמובן שלא יכולתי. הם לא הבינו את פשר 

. ערב אחד 13לחווה. דרך בחור מקומי הצטרפתי לחבורת פרטיזנים פולנים אנטישמיים. הייתי כבן 

להנאתו תוך כדי שהיתי בחברת מפקד החבורה, בעודי שוטף את כוסות הוודקה שמעתי אותו שורק 

ניקוי נשקו. פתאום זיהיתי את המנגינה, מנגינת "ארצה עלינו" שהכרתי מתנועת הנוער! הכוסות נשמטו 

מידיי והתנפצו. המפקד לא אמר דבר. יומיים אח"כ תחקר אותי מפקדי האישי, שהתגלה כאחיו והתוודה 

 בדבר יהדותם. הייתה זו הקלה ושמחה גדולה לגלות את סודם.

שוחררתי על ידי הרוסים. באותו היום הרגו הרוסים איש שהזדהה כיהודי. הייתי  1945ינואר  בתחילת 

מבולבל. האם זה הגואל לו חיכיתי? כעבור זמן מה הגעתי ללודז' שם פגשתי את הילל זיידל במשרד 

אילם( לקבוצה של מבוגרים ממני שארגן כדי -הסוכנות. בעקבות תחנוני הסכים לצרף אותי )כחרש

עברו בגבולות כשבויים יווניים, יעפילו לארץ ויקימו קיבוץ )רמות מנשה(. אתם נדדתי מפולין לצ'כיה, שי

הונגריה, אוסטריה ועד איטליה, שם רצו לשלוח אותי לבית ספר של הג'וינט לילדים ניצולי שואה. 

ומשם  '46-העדפתי להתגייס לפלוגת פלמ"ח שהוקמה באיטליה. שימשנו כסדרנים בקונגרס בזל ב

הגענו לחוף מנטפנטו שבאיטליה, להכין אוניות להעפלה. ככיסוי אמרנו שזהו מחנה לחולי נפש של 

בשוקולד ואת  הג'וינט )כשבאו חיילים בריטיים לבדיקה נכנסנו לדמות, אני האכלתי את החמור שלהם

 …התבן אכלתי בעצמי

 

 

 

 

 

 העשרה למדריך –חסידי אומות עולם 

 

 

 

 



 
 םחסידי אומות העול

קיבלה הכנסת חוק אודות זיכרון השואה והגבורה במדינת ישראל, בו נקבע להקים יד  1953בשנת 

להצלת יהודים". כל תיק של מועמד לקבלת אות חסיד  זכרון "לחסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם

 בקפדנות בוועדה, לאחר שתחילה נאסף החומר במחלקה לחסידי אומות אומות העולם, נידון ונבדק

ניתן  ,ושם", ונגבות עדויות מהניצול או מהניצולים, וכאשר אין אפשרות לעשות זאת העולם ב"יד

 .במדינת מושב הניצול להסתמך על הצהרות ועדויות הנמסרות בפני נציגויות קונסולריות ישראליות

 :הקריטריונים העיקריים להכרת מציל כחסיד אומות העולם הם ארבעה

 .זרה בהצלהמעשה הצלה קונקרטי או ע .1

 .הצלה שנעשתה מתוך סיכון עצמי .2

 .המציל לא דרש ולא קיבל תמורה כתנאי להצלה .3

 .אמין הבקשה נתמכת בעדויות של ניצולים או חומר ארכיוני .4

הכבושה מלמדים, כי היו בכל המקומות  אלפי מקרי ההצלה בידי חסידי אומות העולם בארצות אירופה

 .עצמם, אפשרויות הצלה, מתוך קשיים וסיכון דהובכל הנסיבות, אפילו בתוך מחנות ההשמ

על קיר כבוד מיוחד ובשדרת חסידי אומות  שמותיהם של חסידי אומות העולם מונצחים ב"יד ושם"

ותעודת כבוד. הנצחת שמם וההכרה בגבורתם הנה תודתו של העם  העולם. והם אף מקבלים מדליה

 .ינו אנשים אלה כלפי העם היהודי בשואהדורותיו על הרחמנות והמוסר הגבוה שהפג היהודי לכל

 



 
 פעולה בנושא יום  הזיכרון לשואה ולגבורה 

 גיל: השכבה הבוגרת 

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים.

 זמן: כשעה וחצי.

 פתיחה : 

 הנוער היהודי לפני המלחמה היה נוער עם חלומות, שאיפות ומחשבות שגם דומות לנוער של היום

נה את תפקידם החברתי של בני הנוער וגורמת להם להתבגר מהר ולקבל החלטות המלחמה מש

 אמיצות וקשות

בציון יום השואה חשוב לנו לזכור ולספר על אותם נערים ונערות אמיצים שבחרו להתמודד בגבורה 

 עם ימי השואה הקשים

 גוף:

נראה כי חלק  בחלק זה של הפעולה נכיר את אותם נערים ונערות מהתקופה שקדמה למלחמה.

 מהדברים בהם עסקו היו דומים מאוד לדברים בהם עוסק כל נער גם כיום. 

 חשוב להאיר זוויות זו על מנת להפוך את אותם סיפורים לממשיים וקרובים ולא 

 

 בן ובת  )אנה פרנק ואברהם  - הכרות עם שני בני נוער מהתקופה שלפני המלחמה

 ן:לאבן(. קריאת נספח א' ודיו -ליבוביץ' 

 ממה מורכבים חייהם של בני נוער בשנים שלפני המלחמה?  (1

 מה חשוב להם? על מה הם חולמים? מה השאיפות שלהם? במה הם עוסקים? (2

 מה דומה ומה שונה בינם לבין בני נוער כיום? (3

 

 הכרות עם שלושה סיפורים של בני נוער בזמן המלחמה 

 תנועת נוער בגטו )ראה נספח'( - חדווה ארן .א

 ניסיון להצלת בני משפחה )ראה נספח( - ררומן פריסט .ב

 גניבת מזון על מנת לשמור על המשפחה במסתור )ראה נספח ( -ישראל הדר  .ג

ניתן לחלק את הקבוצה לשלוש קבוצות קטנות כאשר כל קבוצה מנהלת דיון על כל אחד  -שים לב 

גש המרכזי יהיה גם מהסיפורים בנפרד או לבחור סיפור או שניים ולקרוא כל הקבוצה יחד. חשוב שהד

על הבנת המציאות המשתנה בימי השואה ומה היו התנאים החדשים בהם חיו בני הנוער ובעיקר על 

על בני משפחה וחברים, כנגד כל התנאים  -בחירתם של הנערים להגדיל את אחריותם על המציאות

 הללו.

 לאחר מכן עורכים דיון על הסיפורים:

 סביבם מרגע שמתחילה המלחמה?מה מבינים בני נוער על מה שקורה  (1

 מה משתנה בחיים שלהם? גם בהיבט הפיזי וגם בהיבט הנפשי. (2



 
 אילו החלטות נדרשים כל אחד מאותם נערים להחליט? (3

 למה אילו הן ההחלטות שהם מחליטים? מה החלטות אילו מלמדות אותנו עליהם? (4

 מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפורים האלו? (5

 

 

 סיום :

ולהזכיר את אותם נערים ביום השואה מכיוון שהם היו קרובים אלינו בגיל, בעלי חלומות חשוב לנו לזכור 

ותקווה כשלנו, אך להם לא היתה האפשרות באותם ימים לממש את שאיפותיהם. הם קיבלו החלטות 

אמיצות ופעלו בגבורה ובאומץ לב על מנת להמשיך ולחיות, ועל מנת לנסות ולשפר את המציאות במעט 

  שיכלו.

לסיום ניתן לערוך סבב בין החניכים אשר כל אחד יגיד בתורו מה היום הזה בשבילו והאם הפעולה 

 גרמה לו לקחת משהו לעצמו מהיום הזה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 נספחים:

 קטעים מתוך יומנה של אנה פרנק:

"ביום ראשון אחרי הצהריים היתה לי מסיבת יום הולדת.. קיבלתי שתי סיכות, סימנייה ושני ספרים. אני 

 אספר קודם כמה דברים על הכיתה שלי ועל בית הספר, ואתחיל בתלמידים.

מרסן נחשבת לחברה הכי טובה שלי, אבל חברה אמיתי מעולם לא היתה לי. בהתחלה -ז'קלין ואן

 חשבתי שז'ק תהיה, אבל לצערי התבדתי.

 יוחד כלפי ח'.ד' היא ילדה עצבנית שתמיד שוכחת דברים וסופגת עונש אחרי עונש, היא טובת לב, במ

על י' אפשר לכתוב פרקים שלמים. היא ילדה שחצנית, רכלנית, דוחה, מסתודדת, צבועה ומנסה לעשות 

רושם כאילו היא מבוגרת מאיתנו. היא משפיעה מאד על ז'ק וזה חבל. י' בוכה על כל שטות, כל דבר 

ימות שבעצם מבגרות כואב לה ובעיקר היא מפונקת. היא עשירה מאד ויש לה ארון מלא שמלות מקס

אותה מאד. הילדה הזאת חושבת את עצמה ליפיפייה, אבל ההיפך הוא הנכון. י' ואני ממש לא סובלות 

 זו את זו.

 .. א' מחזר אחרי ח', אבל לה ממש לא אכפת ממנו. הוא די משעמם.

ין משוגע רוב כהן היה מאוהב בי, אבל עכשיו אני לא יכולה לסבול אותו. הוא תינוק צבוע שקרן, בכי

 ומעצבן, שחושב שהוא מי יודע מה..

-.. כדי להבהיר את העניין אני חייבת כאן הסבר, כי אף אחד לא יוכל להבין את זה שנערה בת שלוש

עשרה, אני יכולה למנות -עשרה היא בודדה בעולם. וזה גם לא נכון. יש לי הורים אוהבים ואחות בת שש

ברות או ידידות. יש לי שורה של מעריצים שמחכים למוצא לפחות שלושים בנות שאפשר לכנות אותן ח

פי ובלית ברירה הם מנסים להציץ בי בכיתה במראת כיס שבורה. יש לי משפחה דודות ודודים ובית 

חם. לא, למראית עין לא חסר לי כלום, מלבד ידידת נפש. בין כל החברות שלי אין אפילו אחת שאני 

אחת אני לא מצליחה להגיע לשיחה על דברים שמעבר לענייני  יכולה לא רק להשתעשע איתה, עם אף

היום יום, או לקרבה גדולה יותר וזה מה שמפריע לי.. ..כל הכיתה שלנו משקשקת, הסיבה לכך היא 

כמובן אסיפת המורים, שאמורה להתקיים בקרוב. חצי כיתה עוסקת בהימורים: מי יעבור ומי יישאר 

 כיתה... 

 

 

 

 

 לאבאן: – אברהם לייבוביץ'

היה גבוה מבני גילו, רחב כתפיים וחסון.  הוא היה המארגן  -מנעוריו בלט אברהם בין כל נערי שכונתו

את המשחקים של חבריו בני הנעורים, נוטל לעצמו את התפקיד הראשי, נותן את הפקודות ומקפיד על 

אברהם השולט והמכתיב את  ביצוען. בקבוצת חבריו, ילדי שכונת פודגוז'ה )שבעיר קרקוב בפולין(, היה

מהלך המשחקים. אם מישהו התנגד או הפריע היה אברהם גןער בו וקורא אותו לסדר. מובן, שהמשחק 

 השולט בקרב נערי השכונה היה הכדורגל. 

 זמן קצר לפני בר המצווה שלו, נפטר אביו ואימו היתה המפרנסת של המשפחה. 

ספר רגיל ואחהצ עסק גם בלימודי קודש. אך אברהם אברהם למד בבית ספר בעיר, שבווקר היה בית 

 לכדורגל.  –לא אהב את לימודי הקודש, וגם לא את הלימודים בכלל, הוא נמשך למשחקי ספורט ובעיקר 



 
באותה תקופה נפתח בשכונה מועדון הספורט "שילה" )הכוח(. המועדון היה קרוב מאד לביתו והוא היה 

 קי הכדורגל, נשאר במועדון לשחק גם דמקה או שח. מגיע לשם לעיתים קרובות. לאחר משח

 -"הכרתי את לאבאן )אברהם לייבוביץ'( כשכבר הוא חלוץ, לבוש חולצה כחולה עם שרוך אדום ועליה

מעיל עור. באותה תקופה הוא שיחק כשחקן מן השורה אצלנו ב"כוח"... הוא לא התאמן אלא רק שיחק, 

גשה מרגיעה "היום לא נקבל מכות"; בדרך כלל לא היה ובכל משחק שהוא הופיע בו היתה לנו הר

משחק שלא נגמר במכות. אנחנו, בעצם, רק קיבלנו מכות, אך לא החזרנו. אבל כשלאבאן היה איתנו, 

היתה לנו הרגשת ביטחון. פשוט, הוא לא היה נותן לנו להכנע: "תעמדו, תלחמו, מה אתם בורחים?". 

ל, שם היה מורגש במיוחד האופי החזק שלו, וגם חוש הצדק. הייתי נפגש איתו לרוב במגרש הכדורג

 לוחם צדק הוא היה. אם השופט היה נגדנו הוא היה מוכן לטרוף אותו. הוא לא ידע פחד מהו. "

לאבאן הצטרף לתנועת פרייהייט, השתלב בחיי התנועה בסניף, והיה פעיל בכל השטחים, השתתף 

 ניף. בטיולים, במחנות קייץ ובכל פעילויות הס

"לאבאן לא אהב לדבר. במשך שעות היינו הולכים ומדברים ולאבאן היה שותק. בלי הרבה דיבורים היה 

מזמין חברים לקונדיטוריה שלהם )של המשפחה(. לא פעם חשבתי, למה הוא הולך איתנו, כשהוא אינו 

צעיר בן מדבר. אבל הוא היה מסתכל היטב, קולט ומתרשם. לאבאן שתקן היה, אבל בעל מחשבה, 

 העם היהודי. את זה ראו במבט שלו, בהתנהגות שלו. הוא היה אחד משלנו במלוא מובן המילה."

 

 מתוך: "דעו, אני יהודי" חייו ומותו של אברהם לייבוביץ' )לאבאן( ממפקדי גטו קרקוב

 עורך: אהרון פרייברג

  



 
 חדווה ארן

 על פעילות תנועת הנוער הציוני בגטו לודז'

, כשסגרו את בית הספר. עד אז עוד היינו בבתים. היינו  1941תחיל בדרך כלל בשנת הנוער הציוני ה

נפגשים כל פעם בדירה של מישהו אחר. הנוער הציוני זה דבר שאינני חושבת שקורה כאן. עד כמה 

שהיינו רעבים, כך התגעגענו לארץ ישראל. שרנו שירים בפולנית, באידיש. היתה לנו חברה יפה מאוד, 

היא היתה שרה בעברית, על הר הצופים. כל פעם כשהיתה שרה את זה היינו בוכים. אינני  גבוהה,

 יודעת למה. לא הבנו את המלים, אבל המנגינה, הגעגועים..

כשאחד החברים חלה וגנבו לו את הכרטיס מזון, והוא היה בודד, כי את ההורים כבר מזמן לקחו ממנו, 

בא לפגישות, הלכנו לראות ומצאנו אותו במצב איום. קשה  הוא שכב לבד, ואנחנו הרגשנו שהוא לא

היה מאוד לתת חתיכת לחם כי לא היה לנו. לא הצלחנו לחלק את הלחם לימים שקיבלנו. זה בלתי 

אפשרי היה כי היינו מאוד רעבים. כל אחד נתן חתיכה קטנה, אספנו בשביל לתת לו שיהיה לו גם חתיכת 

ד הביא את המרק שלו. לא אכל את המרק שלו והביא לבחור הזה. לחם לאכול ביום. כל אחד יום אח

 אמנם הוא נפטר משחפת, מרעב, אבל איפה היו עושים דבר כזה?

כששרנו שכחנו שאנחנו רעבים. אני זוכרת פעם אחת, כשעבדתי בבית הקברות, והיתה לנו שעה אחת 

היתה לנו שעה מנוחה. מכיוון מנוחה, בזמן שהיינו צריכים ללכת לקחת את המרק, לאכול אותו, אז 

שהדרך היתה ארוכה וקמתי מוקדם מאוד, אז נשכבתי על קבר ונרדמתי. פתאום העירה אותי מנגינה. 

מישהי ניגנה בפסנתר. זאת היתה אשתו הצעירה של הזקן, היודנאלטסטה. היא ידעה לנגן. כשאני 

יש כל כך הרבה תקווה התעוררתי ושמעתי את זה, אמרתי לחברה שלי, שקראו לה צשה: צשה, 

במנגינה הזאת. צשה היתה הרבה יותר מבוגרת ממני והיא כבר ידעה ואמרה: את יודעת איך קוראים 

: את יודעת איך קוראים לשיר? התקווה! היא ניגנה את "התקווה". אני אמרתי: יש כל כך הרבה תקווה 

יו עדינים, עד כמה שהיו מסורים במגנינה הזו. זה מה שהיה עם הנוער הציוני. קשה להגיד עד כמה שה

אחד לשני. למשל אני וצבי חיברנו שיר. צבי היה המדריך שלי. אנחנו חיברנו את המלים: אוי, כמה שמר 

ישראל. שם יש חלוצים -לנו. )שרה ביידיש את השיר (כל כך חושך אצלנו ושם השמש זורחת. שם, בארץ

 שך. היום אני לא זוכרת את זה. שרוקדים הורה. אוי כמה שמר לנו. והיה לזה עוד המ

 

 

 

 

  



 
 רומן פריסטר

 הילדות

-, בן יחיד להוריו שהשתייכו למעמד הבינוני1928רומן פריסטר נולד בעיירה ביילסקו שבפולין בשנת 

תרבותי והוא קרא ספרים בגרמנית, בפולנית ובאנגלית. -גבוה של החברה הפולנית. רומן זכה לחינוך רב

מצווה שלו. אבל רומן הלך שבי -ו לפנימייה יוקרתית בלונדון, מיד לאחר הברהוריו תכננו לשלוח אות

אחר תורתו של זאב ז'בוטינסקי וכשהיה  רומן בן אחד עשרה יצא  לקייטנה של תנועת בית"ר )תנועתו 

 של זאב ז'בוטינסקי(.

 פרוץ המלחמה 

עודות מזויפות נוצרית בזכות ת-עם פרוץ המלחמה הצליחה המשפחה להתחזות למשפחה פולנית

שהשיגו בשבילה חברים פולנים של אביו. כשגורשו היהודים לגטו ביילסקו, נשארה משפחת פריסטר 

שם המשיכו לחיות  –בביתה. אך בשלב מסוים נאלצה המשפחה לעקור ממקומה ולנסוע לעיר קראקוב 

 בזהות בדויה. 

 סיפור ההצלה 

הרגיש בטוח לנוע ברחובותיה של קראקוב, בשעה  רומן היה ילד יפה תואר ובעל מראה "ארי" ומשום כך

שכל יהודי העיר היו כבר מכונסים בגטו. סבו וסבתו גורשו יחד עם שאר היהודים לגטו קראקוב; רומן, 

בלבד, החליט שהוא ימצא דרך להוציא את סבו ואת סבתו מחוץ לחומות הגטו. הוא  13שהיה אז בן 

הלותו. בתצפיותיו הוא ראה דבר מוזר המתרחש מדי ערב: יום על הגטו ולמד את דרכי התנ -צפה יום

באין מפריע, ללא בדיקות וחיפושים נכנסו שלושה אנשים דרך אחד משערי הגטו. השלושה היו: כומר, 

בידיהם נשאו ספרי תפילה ותשמישי קדושה. הם נכנסו מדי ערב ויצאו בסביבות  –נזירה ופרח כמורה 

מה נכנסים לגטו אנשי כמורה; רק לאחר בירור וחקירה הוא גילה שעת חצות. רומן לא הבין תחילה ל

 שהם נכנסו כדי לקיים את טקס הווידוי האחרון בעבור המומרים שחיו בגטו. 

רומן הבין שזו הדרך היחידה העומדת לרשותו, אם ברצונו להציל את סבו וסבתו. רומן הצליח לגנוב 

כמורה וספרי תפילה. הוא קנה בד מתאים, ולאחר מאחת הכנסיות בעיר שכמייה של כומר, בגדי פרח 

 התעקשות ארוכה השתכנעה אמו לתפור מן הבד גלימה של נזירה. 

כשהסתיימו כל ההכנות הדרושות למבצע ההצלה הנועז, רומן פסע אל הגטו ובאמתחתו תיק קטן בו 

 תחפושות לסבו וסבתו. -הוא נשא את הבגדים

ם של סבא וסבתא; השניים היו המומים למראה נכדם האהוב; לאחר שנכנס רומן לגטו הוא הגיע לחדר

אך גם הוכיחו אותו, מתוך דאגה ואהבה רבה על כי סיכן עצמו למען הסיכוי להצילם. לאחר ויכוחים 

רבים הצליח רומן לשכנע אותם לצאת עמו אל מחוץ לחומות הגטו. השלושה; רומן לבוש בבגדי פרח 

 יצאו לחופשי.  -וסבו שעטה על עצמו את שכמיית הכומרכמורה, סבתו עטופה בגלימת נזירה 

 הגורל האכזר  

מעשה הגבורה של רומן נתן לסבו ולסבתו רק עוד כמה חודשי חיים יקרים: השניים נרצחו באחת 

 האקציות בכפר שבו הם שהו במזרחה של פולין הגרמנית. 

אמו נרצחה בכלא קראקוב משפחתו של רומן אף היא נתפסה; זהותם הבדויה התגלתה עקב הלשנה: 

לנגד עיניו של הנער הצעיר, רומן ואביו הועברו למחנה העבודה פלאשוב. האב נפטר במחנה מאפיסת 



 
הוא נאבק על הישרדותו והצליח  –בירקנאו  -, הועבר למחנה אושוויץ16כוחות. רומן יתום ובודד, בגיל 

 להישאר בחיים.  

 לאחר המלחמה

תלב בעולם התקשורת. הוא היה במשך שנים רבות כתב בעיתון רומן עלה לישראל והש 1957 -ב

"הארץ", לימד עיתונאות באוניברסיטה וכתב כמה ספרים. אחד מספריו, "דיוקן עצמי עם צלקת", הוא 

 סיפורו האוטוביוגרפי.

בספרו נזכר רומן בדבריו של אביו; דברים שנאמרו כשהאב גסס על דרגשו במחנה העבודה פלאשוב: 

ר אחד אני דורש. דבר אחד בלבד. שתהיה בן אדם. בן אדם הגון. שלא תאמץ את חוקי "...רק דב

הג'ונגל. שתשכח כל מה שרכשת פה. את הצורך לשקר ולרמות ולפגוע בזולת. את הזלזול בחוק וביושר. 

 לעולם לא תגנוב." –אתה שומע  –ותבטיח לי שלעולם 

 

 .1993לאור דביר, מקור: דיוקן עצמי עם צלקת, רומן פריסטר, הוצאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ישראל הדר

...באנו לשם והיא החליטה להחזיק אותנו אצלה. לה היתה בעיה,  היה לה בן בצבא ההונגרי. גם כן, הוא 

היה אנטישמי, פאשיסט אפילו הוא היה. היא פחדה שהוא יחזור. היא אמרה: כשהוא חוזר אתם נעלמים. 

יו היינו בגיטו ועשינו כל מה שילד יהודי עשה, עכשיו היינו צריכים ואז התחילה תקופה חדשה. עד עכש

להיות בזהות כפולה. לילד זה נורא נורא קשה. היינו צריכים להיות בזהות כפולה. אני כנראה הצלחתי מאד 

בזה, כי הלכתי לעבוד בנגריה בתור עוזר שוליה, לנקות. הבאתי כמה גרושים לאשה, היו לה עוד שלושה 

טנים. זה לא שאנחנו היינו לבד. היו לה שלושה ילדים פחות או יותר בגילנו. עבדתי בתור עוזר ילדים ק

שוליה. שיא החוצפה שלי שהלכתי לעבוד בשקם של הפאשיסטים ההונגרים. עמדתי בפתח, הייתי לוקח 

תה אומרת: הביתה". כל פעם הייתי בשקם אחר וכל פעם בסוף הייתי גונב חבילה. האשה הי -"ילד  -חבילות 

"קח את החבילה הביתה" טראח, אי אפשר לתפוס ילד. ילד שרץ אתה לא תופס אותו. אני הכרתי את 

 הסמטאות.

 ש. איך מצאת את המקומות האלה?

ת. שמועות, ברחוב. כבר לא הייתי בתור ילד יהודי. אני זוכר שיום אחד אפילו שמתי 'צלב חץ', ככה להראות. 

מזה, היא פחדה. אבל אין מה לעשות, אני מוכרח להביא אוכל הביתה. אז  והיא לא כל כך היתה מבסוטה

עשיתי את זה. הייתי מביא הביתה אוכל. היה לי כנראה כושר מנהיגות, כי היו כמה ילדים הונגרים. באותה 

תקופה גם להונגרים גם כבר לא היה מה לאכול. לא רק ליהודים, זו היתה התקופה שהרוסים התקרבו 

להונגריה כבר לא היתה חקלאות, לא היה מזון. גם שם כבר לא היה מה לאכול. לא היה שמן לבודפשט. 

ולא היה סוכר וכל הדברים האלה. היינו מגיעים לרכבת, היתה מגיעה רכבת עם קרונות שמן, ומתחת 

יו פותחים לרגלים של ההונגרים היינו גונבים שמן. אני זוכר, שומר הונגרי עומד פה ואנחנו שני ילדים מאחור

את הדלת ולוקחים שמן. פעם אחת גם נכנסנו, חשבנו שזה שמן מאכל וזה היה שמן לא מעובד. עד שהרוסים 

הגיעו, זה בעצם היו חיים די שגרתיים שלי. שגרתי לא היה, כי אתה כל הזמן פחדת שיתפסו אותך. או שאם 

 אחותי דיברה הייתי צריך כל פעם לסתום לה את הפה.

 חותך עשו?ש. מה אחיך וא

ת. הם היו ילדים, הם שחקו בבית. אני הייתי המפרנס, עזרתי לה. זה כבר היה חורף, הייתי עם 

מחלקיים הולך לקושש עצים בשביל לחמם את התנור. אז התחילה תקופה של ההפגזות, של המצור 

על בודפשט. זה נמשך כשלושה חודשים. אז היתה תקופה מאד מאד קשה. אז האנשים ירדו 

תפים. לכל בית בהונגריה יש שוער שהוא אחראי על הבית. אז היה, היום כבר לא כל כך. כל למר

שוער בדרך כלל היה פאשיסט, היה מלשין. כולם פחדו מהשוערים האלה. אנחנו נורא פחדנו. היא 

הציגה אותנו כקרובי משפחה שלה. אני זוכר שהשוער הזה פעם ראה אותנו לפני כן עם אבא ואמא, 

מן חששתי שבאיזה שהוא יום הוא יזכר. אז תמיד כשהשוער היה עומד פה אני הייתי הולך וכל הז

מפה, להתרחק ממנו מה שיותר. והיא גם אמרה לנו: תתרחקו מהשוער. היא גרה בקצה, זה בית ענק 

היה. ירדנו למרתף ובמרתף גם השוער היה, הוא לא נשאר למעלה. ישבנו במרתפים ולא היה מה 

, עוד פעם, כנראה שלא הייתי היחיד, היו לי תושיות אדירות. הייתי הולך למעלה, לאכול. ואני

בהפגזות, הייתי הולך לבדוק אם נפגע סוס או משהו. יום אחד ראיתי שנפגע סוס. אתה לא מתאר 

לעצמך, תוך שתי דקות לסוס הזה לא היו אלא רק עצמות. גם אני ביניהם, הלכנו וחתכנו והבאנו 

של הסוס הזה. כל פעם הייתי מביא לה בשר סוס, כל מיני דברים. יום אחד נכנסתי  הביתה את הבשר

לבית חרושת 'גולדברגר' לטכסטיל, קרוב אלינו. שמה היה להם מחסן מזון, מחסן סוכר, קמח. היתה 

הפגזה איומה. אני נכנסתי בפנים ואני לוקח שק של שמונים קילו. ילד בן שתים עשרה. אני מושך 

ופלים. ואני נפלתי על איזה חייל הונגרי שכנראה היה מת. אבל הוצאתי את השק והבאתי והפגזים נ

את השק הביתה לדודה הזאת. היו הרבה קוריוזים, אני לא זוכר את כולם. היו הרבה דברים כאלה, 

 היו גניבות.



 
 

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל פעולה בנושא 

 ל: השכבה הצעירהגי

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים 

 זמן: כשעה וחצי

ציוד: *בריסטול שחור *מספרים * גירים לבנים *נספחים מודפסים כמספר החניכים*דפים *עטים* 

 בידורית   

 :פתיחה

 המדריך יערוך סבב בו כל חניך במידה וריצה, ישתף את תחושותיו בנוגע ליום. 

 גוף: 

  מס' חלקי הפאזל יהיו כמספר חברי  –כין מראש פאזל מבריסטול שחור המדריך י -פאזל

כל חניך מקבל  "...הקבוצה . כל חניך יקבל חלק מהפאזל , על כל חלק כתוב "יום הזיכרון שלי

אחד מחלקי הפאזל ומנסח מהו הזיכרון בשבילו . החניך יכתוב זאת בעזרת גיר לבן , על גבי 

  .הבריסטול השחור

יקריא ויסביר את שכתב . החניכים  –יתנדב להתחיל , ויציג את החלק שלו אחד החניכים 

יכולים להתייחס לדבריו , לשאול שאלות וכו' . בסיום העיסוק עם חלק הפאזל של החניך 

הראשון , אחד החניכים שחלקו מתחבר לפאזל של הראשון יציג את החלק שלו , ושוב 

 : ויערוך דיון קצר –המדריך יסכם את חלק זה  ... החניכים יוכלו לשאול שאלות , וכך הלאה

האם זה טוב שלכל אחד  - . מה היה שונה /דומה בין הזיכרונות האישים של כל אחד מאתנו -

למרות שכל חלק שונה. האם יש  –מה יוצר הרצף הזה, הפאזל  ?- הזיכרון הוא משהו אחר

 זיכרון משותף לכולנו

   הנסיך הקטן מפלוגה ב'" ומחלקים לכל חניך את מנגנים את השיר   -מנתחים את השיר"

מילות השיר )ראה נספח(. נותנים לחניכים לקרוא את המילים תוך כדי השיר מתנגן ולאחר 

 מכן כמה דק' להבין את התוכן.

 לאחר מכן המדריך יערוך דיון על השיר.

 האם מישהו רוצה לספר מה הוא הבין מהשיר? (1

 מה הרגשותיכם כלפי השיר? (2

 סיך הקטן ?מיהו הנ (3

 

  החמצה" ומקראים בקול כאשר לכל חניך דף טקסט  –מחלקים את הטקסט של יאיר לפיד"

 משלו. לאחר מכן, עורכים דיון קצר בנושא.

 סיום:

לסיום מחלקים לכל חניך דף ועט ומבקשים ממנו לכתוב לאחד "שלא יגיע לקונצרט הגדול של 

שכולם כתבו עורכים סבב וכל חניך שירצה  האהבה..." לאחד החללים שהטקסט מדבר אליהם. לאחר

 יקריא בקול את המכתב שכתב. 

 

 



 
 נספחים:

  הנסיך הקטן 

  הנסיך הקטן מפלוגה ב́/יהונתן גפן 

  פגשתי אותו בלב המדבר 

  יפה שקיעת שמש ללב עצוב 

  ציירתי לו עץ וכבשה על נייר 

  והוא הבטיח לי שישוב 

  ́הנסיך הקטן מפלוגה ב 

 כלת פרח לא יראה עוד כיבשה שאו 

  וכל שושניו הם קוצים כעת 

  וליבו הקטן קפא כקרח 

  ואם אי פעם תגיעו לכאן 

  תדעו שכאן הוא חרש צנח 

  וקול הנפילה מעולם לא נשמע 

  בגלל החול הרך והיה אם יופיע שם ילד קטן 

  שפניו שוחקות ושיער לו זהב 

 תדעו שזה הוא שהושיט לו יד ו 

 לטפו את אבק המדבר מעיניו       

 אז תעשו עמי חסד קטן כתבו נא מהר לכל אמותינו ו 

 שירווח להן קצת ויפוג צערן הנסיך הקטן חזר אלינו. 

  

  טקסט "החמצה" של יאיר לפיד 

  ההחמצה/ יאיר לפיד 

  הם לא יגיעו לקונצרט הגדול של האהבה למרות שהם למדו את כל המילים והצלילים

  .יםמקסטות שחוקות שהתגלגלו שוב ושוב בטייפים עייפ

  .כשהאורות יידלקו, והלהקה תעלה לבמה הם לא יהיו שם להדליק נרות לבנים

בחסיון הלילה,  ,למרות ששוב ושוב תרגלו את המילים והטון "הם לא יגידו "אני אוהב אותך

 במקלחת הצבאית מול הראי המלוכלך מבזבזים את הרגעים שנשארו להם לישון

 ,קליט הבא של פוליקר עבורם לעולם לא יולחןהם לא יסעו לטיול אל המדבר והרוח הת .

  .מאה שנות בדידות" יישאר פתוח הם לא ידחו למועד ב' כבר שום מבחן"

לובשים את מדי האבן עומדים תמיד בדום המחלקה תעבור לנוח היא לא הולכת לשום מקום 

 ,היוכשהם מתים אנחנו זוכרים את מי שהם היו אבל הכאב האמיתי הוא בגלל מי שכבר לא י

לא ייוולד להם אף פעם שום ילד ולא ילמד ללכת ובעיקר לא ליפול הם לא יודיעו שיגיעו ולא 

  .יודיעו שלא ואל תשאירו להם שום דבר לאכול

  .הכסף מספיק, ולא צריך כלום ,הם כבר לא ישקרו שהכל בסדר

א ילמדו. לא הם ל ...מכל הגדוד רק הם לא יחזירו ציוד ואל תדאגי אמא, הם לא ילכו לאיבוד

כך הרבה דברים עוד יש -באוניברסיטה, לא בישיבה ולא בפקולטה של החיים למרות שכל

אנחנו זוכרים את מי שהם היו אבל הכאב האמיתי הוא בגלל  ...בעיקר על עצמם ,להם לדעת

 .מי שכבר לא יהיו

 

 

 

 



 
 פעולה בנושא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

 

 כבה הבוגרת גיל: שכבת הביניים + הש

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים 

 זמן: כשעה וחצי 

 פתיחה:

 בחדר מפוזרים שלושה פלקטים, על כל פלקט יש  -פלקטי התייחסות  -יום הזיכרון בשבילי

 -שאלה ומקום להתייחסות של החניכים 

 . על מה אני חושב בצפירה?1 

 . יום הזיכרון בשבילי הוא...2 

ו שאני יודע עליו שנפל במלחמות ישראל. מי היה? מה אהב? מה ייחד אותו? . מישהו שאני מכיר א3 

 מתי ואיך נפל? איך מרגישים אלו שאיבדו אותו?

 נותנים לחניכים זמן להסתובב ולכתוב על הפלקטים 

  נותנים לחניכים שכתבו להרחיב ולהסביר  -לאחר מכן, מקריאים את הפלקטים לפי הסדר

עזר להנחיית השיחה: איך אתם מתחברים ליום הזיכרון? את  למה כתבו מה שכתבו. שאלות

 מי אתם זוכרים ביום הזיכרון? מה המשמעות של יום הזיכרון בעיניכם?

 וף :ג

  "קוראים קטע של ברל כצנלסון )ראה נספח( "על זיכרון ושיכחה 

 ולאחר מכן עורכים דיון :

 מדוע חברה זקוקה לזיכרון?  -
  מדוע אנחנו זקוקים לשיכחה? -
 איך הייתה נראית חברה שאינה זוכרת/שוכחת דבר?  -
 מה הביקורת של ברל על השמרנות ועל הפסידו מהפכניות? -
 מה המשמעות של יום הזיכרון בעיצוב החברה? -

 

 מקריאים את סיפורו האישי של חיים)דיקי( לקסברגר. 

הנוער  לתנועת. בעקבות אחיו הבכור הלך 1920חיים, שכונה בפי כל דיקי, נולד בברלין בשנת 

 .'עלה לארץ ישראל ולמד בבית הספר החקלאי 'בן שמן 14ובגיל 

התגייס לפלמ"ח וכאשר התארגנה  1941 -לגבעת ברנר ועבד כעגלון. ב עם סיום לימודיו הגיע

שם בחורשות משמר העמק פגש את מפקדו שמעון אבידן   .המחלקה הערבית הועבר אליה

בעתי במלחמת העצמאות. דיקי היה בין הלוחמים ג שמאוחר יותר היה גם מפקדו בחטיבת

 .הגרמנים במלחמת העולם השניה שעברו להלחם עם הבריגדה באיטליה כנגד

למלחמה  עם שובו לארץ ולגבעת ברנר התמנה למפקד אזור ועשה את כל ההכנות בגבעה

 .ההולכת ומתקרבת

 .עדה נולדה בתם, 1947דיקי נשא לאשה את ציפורה ובסוף 

הלימודים  שגוייסו מספסלי 16-18מאות היה דיקי מפקד פלוגה של לוחמים בני במלחמת העצ

  .ולאחר אימון קצר ירדו לחזית הנגב. עוזרו הנאמן היה יהודה עמיחי המשורר



 
באחת ההפוגות מהמלחמה יצא דרך קווי המצרים צפונה והגיע לגבעת ברנר לראות בפעם 

דרום. באותו שבוע יצא בראש חייליו לפעולה עדה ומיהר לחזור אל חייליו ב הראשונה את בתו

בחוליקאת )חלץ( ונפל עם כולם בקרב. רק לאחר שבועות אחדים נתגלה קבר  כנגד המצרים

הלוחמים והם הובאו לקבורה בכפר ורבורג. סיפור היחידה והקרב האחרון נכתב  האחים של

 .הנוראה הזאת" של יהודה עמיחי בספר "ברוח

של סגנו ורעו, יהודה עמיחי וליוותה  מפקד השפיעה רבות על כתיבתודמותו של דיקי האדם וה

 .אותו לאורך כל חייו

  .)משמיעים את השיר "גם האגרוף" )ראה נספח  

 ולאחר מכן עורכים דיון 

 מה מתאר השיר?  -
 מאיפה יוצאים החיילים לקרב?  -
 מה מבקש עמיחי לזכור ולהזכיר?  -
 למה חשוב לזכור כך את היציאה לקרבות? -

 

סמואל )ראה -קוראים קטע שכותב דוד מלץ על בנו רפי שנפל במלחמת העצמאות בקרב נבי .

 דיון:  . ולאחר מכן עורכי נספח(

 מה מתאר הקטע?  (1

 מה מגלה האב על בנו?  (2
 כיצד הוא מתאבל על בנו?  (3
 מהו היסוד הנצחי באדם אותו הוא מתאר? (4

 

 סיכום

ם ומתאבלים על לוחמינו שנפלו במערכות ישראל. זהו יום הזיכרון הוא יום שבו אנחנו מתייחדי -אמור

יום בו חשוב להתייחס ולספר על הנופלים, האנשים שהיו, מה שאהבו, מה שייחד אותם. חברה נבנית 

על יסודותיה של החברה הקיימת וממשיכה אותם מתוך הקשר ההיסטורי. בתור אנשים שרוצים 

 יר ולכבד את חללינו שנפלו במערכות ישראל.לבנות חברה טובה יותר, חשוב שנדע לזכור, להוק

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספחים:

  –ברל כצנלסון 

 שני כוחות ניתנו לנו: זיכרון ושיכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם.

אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלנו? היינו כורעים תחת משא הזיכרונות. היינו נעשים 

 נו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו.עבדים לזיכרוננו, לאבות אבותינו. קלסתר פני

כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי  -ואילו הייתה השיכחה משתלטת בנו כליל

 נפש?

השמרנות האפלה רוצה ליטול מאיתנו את כוח השיכחה, והפסוודו מהפכנות רואה בכל זכירת עבר 

רים יקרי ערך, מגמות נעלות, זכר תקופות פריחה את "האויב". אך לולא נשתמרו בזיכרון האנושות דב

ומאמצי חירות וגבורה, לא הייתה אפשרית כל תנועה מהפכנית. היינו נמקים בדלותינו ובבערותינו, 

 עבדי עולם.

 

 השיר השלישי על דיקי -חוליקת 

 

 בגבעות האלה אפילו מגדלי קדוח הנפט

 הם כבר זכרון. כאן נפל דיקי

 שנים והיה לי כאבשהיה גדול ממני בארבע 

 בעת צרה ומצוקה. עכשו אני גדול ממנו

 בארבעים שנה ואני זוכר אותו

 .כמו בן צעיר ואני אב זקן ואבל

 

 ,ואתם שזוכרים רק פנים

 אל תשכחו את הידיים המושטות

 ואת הרגלים הרצות בקלות

 ואת המלים

 

 זכרו שגם היציאה לקרבות הנוראים

 עוברת תמיד דרך גנים וחלונות

 ים משחקים וכלב נובחוילד

 

 זכרו והזכירו לפרי שנשר

 ,את העלים ואת הענף

 הזכירו לקוצים הקשים

 ,שהיו רכים באביב

 ואל תשכחו שגם האגרוף

 היה פעם יד פתוחה ואצבעות

  



 
 קטע הקריאה של דוד מלץ 

ה ...עתה, עם ימות המלחמה, כשרבים כה הנופלים מבין בנינו, עם נופלם ככה, בפשטות שאינה פשוט

כל עיקר, באומץ לב שמפרפרת בו תשוקה לחיים, אנו מחפשים ומפשפשים אחרי כל אות וסימן שהם 

משאירים אחריהם. בייחוד להוטים אנו אחרי מילה כתובה שלהם, מילה אינטימית, שתאפשר לנו 

לחדור לתוך עולמם הפנימי, שנראה לנו כה שונה משלנו, כה סגור בפנינו. עתה זכיתי בנסיבות 

ות לקרוא את מכתביו האינטימיים ביותר של רפי לנערתו. מתפרסמים גם מכתבים רבים משל איומ

נערים שנפלו במערכה. והנה מתגלה, כי בעצם טעות גדולה הייתה בידינו בהתריענו על הבנים שהנם 

כאלה וכאלה, יבשים, קשים, אנוכיים, חסרי רגש. מתברר שרק קליפתם החיצונית היא שנתחככנו בה 

נו אותה כה שונה משלנו, שעלתה וכיסתה עליהם בצמיחתם תוך חיי פשטות של טבע ועבודה, וחשב

ואצלנו גם בחברתיות היתירה של החינוך המשותף. בליבם, בעמקם, ישכון אותו האנוש, אותה 

הנקודה האנושית אשר תשגשג אולי ביתר עוז וביתר יופי בתנאים של חיי טבע, עבודה ופשטות. כמה 

הבה, ליופי, לחמימות אנושית במכתבים של רפי. מתברר שכל הדיבורים וכל הכירכורים צימאון לא

כל הדברים האלה אין  -מסביב לחידה הגדולה של ה"נוער שלנו", לחדור לעולמו המיוחד, לגלות וכו'

 -בכל מקום ובכל זמן -להם שחר. יש

האדם. האנושי הנצחי.  -הוא ה א ד ם. הקליפות משתנות, הלבושים יתחלפו, ובתוך, ובמהות, ישאר

עם כל הגעגועים והכאבים שבהם, הנהייה והצער שבה. וגם החדווה והטוב האנושיים. יש הזיק 

 תמיד ולעולם. -האנושי בפינה שבלב. והלב מפרפר

 

...החריפות של המכה, של הכאב, חותכת שוב ושוב מחדש. בכל יום תמיד חדש הוא הכאב. והאימה 

 נה מתקבלת עדיין על הדעת, בשום אופן אינה מתקבלת על הדעת.והטירוף שבמחשבה שאי

...ציוץ של ציפור שיש בו מטהרו של עולם, זוך של שחר בהיוולד יום, שזורע תקווה בנפשו של אדם 

עתה יעורר בי כאב חד עד לזעקה. כי ליבו שלו, של בני שלי, לא יורעד עוד ענוגות  -ורפאות בליבו

 ם עוד בתקווה רכה לצלילו הרונן.לשמעו. ליבו שלו לא יהלו

 

...ישבנו והקשבנו לנגינת המנגנים בקונצרט של תזמורת. הקשבנו בהנאה. וננעץ פתאום הכאב 

והטירוף במוח ובלב: כל זה בלעדיו. הן הוא איננו. איננו. רציתי לזעוק זעקה גדולה ומרה לתוך הקהל 

 ומנגנים.הרב שמילא את המגרש, אל הבמה שם יושבים הם ומנגנים, 

 

להתקינם, להוציא מהם לרשות הרבים. יודע אני בך  -בני, רפי, הריני עוסק ימים שלמים במכתביך

שלא היית מסכים לכך. שהיית מתקומם לזו הוצאת עולמך האינטימי אל החוץ. ודאי חולשה היא גם 



 
ויי,  -כה לנואך הן תסלח לרצון להציל לפליטה ניצוץ קט זה מאש נפשך אשר יקדה בך ודע -זאת בנו

 דעכה לנו לנצח.

 לוהטות ושרות את עצמן. -לוהטות, מתרפקות -ואין מכתביך אלא מגילות מגילות של נפשך

מכתביך האחרונים, ימים לא רבים לפני נפלך, שרת שירת האהבה המחודשת. חלום האהבה 

ם, במכתבך הנפלאה, אשר המלאך זך הכנפיים יאמצנה אל ליבו ויינשא איתה למעלה. ימים אחרוני

הייתה בך התרפקות גדולה על האנושי, החי, החם, האוהב.  -האחרון, התרפקת בגעגועים מכאיבים

על הלב האנושי. נפתלת עם עצמך, עם התפל, עם הקרוע, עם האבדון, עם האטום והסתום. ידעת גם 

 בין טומאה לקדושה. מקדש אל רצית לבנות לך. עליו נאבקת. -כף הקלע

 בני, בני רפאל.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פעילות בנושא יום העצמאות 

 

פעילות זו נוגעת לכלל השכבות בסניף, יש להזמין את כל החניכים להפנינג "כחול לבן" לכבוד יום 

 העצמאות. 

 ההפנינג כולו יהיה בסימן תוצרת הארץ, התחנות, השירים, המאכלים, וכו'. 

 מן כחול לבן:להלן מספר רעיונות לתחנות בסי

  בתחנה הזו יהיה אוכל ישראלי, כל האוכל שהישראלים אוהבים, שניצל,  –תחנת אוכל

 פלאפל וכו'. 

ניתן גם להביא מנגל ולהכין בשר על האש כמסורת שנוצרה בחברה הישראלית ביום 

 העצמאות. 

  בתחנה הזו יוקרנו בעזרת מקרן על מסך גדול, סרטים ישראלים. –תחנת סרטים 

 במקום לקנות, עדיף להכין תוצרת הארץ. התחנה הזו תהיה  –שה זאת בעצמך תחנת ע

תחנת יצירה שבה החניכים יוכלו להכין את כל הדברים שאוהבים לקנות, כמו צמידים, 

 קישוטים לפלאפון וכו'. 

  בתחנה הזו ישאלו החניכים שאלות בנושא ארץ ישראל.  –תחנת טריוויה 

  ניתן ללמוד ולרקוד ריקודי עם כולם ביחד  בתחנה הזו יהיה –תחנת ריקודים 

  בתחנה הזו יהיה ניתן להכין ברכה לישראל לכבוד יום הולדתה. –תחנת ברכה 

  בתחנה זו יוכלו לבחון החניכים את בקיעותם במפת ארץ ישראל.  –תחנת קליעה למטרה

יך המדריך יכין מראש מטרה גדולה בצורת מפת ארץ ישראל. בכל פעם שיגיע תורו של חנ

לקלוע למטרה, המדריך ינקב בשם של יישוב בארץ, לדוגמא, חיפה , ועל החניך לקלוע לכיוון 

 העליון של המפה, לכיוון צפון, שם נמצאת העיר חיפה.

 

 רעיונות לשדרוגים :

 ניתן לנגן ברקע שירים ישראלים 

  ניתן לחפש כל מדריך האחראי לתחנה לאיזושהי דמות מוכרת בחברה הישראלית 

 מדריך שיודע להשתמש טוב בתוכנות המחשב, אפשר לצלם את כל האירוע, ולאחר  אם יש

 מכן לעשות מסגרת לכל תמונה שיהיה כתוב "מזל טוב ישראל" או "חג עצמאות שמח" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פעולה בנושא שבועות

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים.

 יכים(.זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החנ

 ציוד:  * מדבקות בשלושה צבעים שונים *פלקט גדול *רובי מים*

 

 פתיחה:

המדריך יערוך סבב בין החניכים בו כל חניך יספר מה הוא יודע על חג השבועות. לאחר מכן החניכים 

ישחקו תופסת מאכלי חלב בהתאם לרוח החג. חניך אחד נבחר כתופס ועליו לתפוס חניך אחר 

ש כתופס. כאשר התופס מתקרב אל אחד החניכים לחניך יש אפשרות להינצל שיחליף אותו וישמ

 מתפיסה אם יתכופף לישיבה כפופה ויאמר בקול רם שם של דבר חלבי )כגון: שוקו, גבינה וכו'( 

 גוף:

  בוחרים שלושה חניכים מהקבוצה ולכל אחד נותנים מספר מדבקות בצבע מסוים השווה

טרה של שלושת החניכים היא לתפוס את החניכים לשליש כמות החניכים בפעולה. המ

בעזרת המדבקות. לאחר שלכל חניך יש מדבקה, עליהם להתחלק לשתי קבוצות בהתאם 

 לצבע המדבקה שיש להם.

כל קבוצה תחליט על שם שקשור לחג השבועות )כגון: קבוצת הר סיני, קבוצת הטנא, קבוצת לוחות 

 הברית וכו'( 

ריבועים. על פני הלוח יופיעו  9סניף לוח תשע בריבוע, כלומר לוח עם על המדריך לתלות על קיר ה

 המקדש.-ציורי שבעת המינים, ציור אחד של טנא, וציור אחד של בית

לשם כך עליהם להשיג את שבעת המינים,  -מטרתה של כל קבוצה היא לקיים את מצוות הביכורים 

 טנא ו... בית מקדש!

 כיצד משיגים זאת?

י תור, יציג המדריך שאלה )ראה נספחים( . אם הקבוצה ענתה עליה נכונה, יניח לכל קבוצה, לפ

 המדריך על ריבוע שתבחר את סמל הקבוצה.

 אם הקבוצה לא ענתה נכונה על השאלה, היא תעבור לקבוצה הבאה אחריה.

הקבוצה הראשונה שתצליח ליצור שורה )לאורך, לרוחב או באלכסון(, תקבל כרטיס של בית המקדש, 

 טנא או אחד משבעת המינים.

  
  סיום:

המדריך יחלק כצ'ופר רובה מים, מאחר וחג השבועות מזוהה גם בתור יום המים, אך יסביר 

 את חשיבות בשמירה על המים בארץ שלנו. 

 נספחים:

 מהם ארבעה שמות החג? )חג הקציר, חג השבועות, יום הביכורים, עצרת(. -שאלות טריוויה 

 ינו מופיע בתורה וחז"ל קבעוהו? )עצרת(.איזה משמות החג א -

 מנו שלושה ממנהגי החג. )לשטוח עשבים בבית ובבתי הכנסת, -



 

 להיות נעורים כל הלילה לעסוק בתורה ולקרוא 'תיקון ליל שבועות', לאכול מאכלי חלב(. 

 מה מסתיים בחג השבועות? )ספירת העומר(. -

, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תשא את שם מהם שלושת הדברות הראשונות? )אנכי ה' אלוקך -

 ה' לשוא(.

 )מגילת רות(. ? איזו מגילה קוראים בחג -

 מי יצא מרות, כעבור שני דורות? )דוד המלך(. -

 איזו מידה בולטת אצל רות לאורך המגילה? )חסד(. -

 מה היה החסד הראשון של רות המוזכר במגילה? )שהלכה עם נעמי(. -

חרון המוזכר במגילה? )שהלכה להתחתן עם בעז, כמצוות נעמי, כדי להקים זרע מה היה החסד הא -

 למשפחה(.

 מי נולד ונפטר בשבועות? )דוד המלך(. -

 מדוע נקרא חג השבועות יום הביכורים? )בחג זה מביאים את הביכורים לבית המקדש(. -

 אשונים שבכרו(.כיצד מפרישים )בוחרים( פרות לביכורים? )קושרים בגומי את הפרות הר -

 מי חייב במצוות הביכורים? )כל מי שיש לו בית(. -

 ממה מותר להביא ביכורים? )מפרות שבעת המינים בלבד(. -

 בכמה סלים עדיף להביא את הביכורים? )שבעה, אחד לכל מין(. -

 האם יוצאים ידי חובה בסל אחד? )כן, אך צריך להפריד בין המינים(. -

 ם בתהלוכת הביכורים? )חליל(.באיזה כלי היו מנגני -

 היכן לנים בחג זה? )ברחובה של עיר, לא בבתים(. -

 למי מותר לאכול מפרות הביכורים? )לכהנים בלבד( -
 



 
 ערב שבועות 

 גיל: שכבת הביניים + השכבה הבוגרת 

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 זמן: כשעתיים 

אל לריקודי עם # דפי נייר #עטים #צלחות חד פעמיות # אל בד ציוד: #בידורית # שירי ארץ ישר

 #סכו"ם חד פעמי #רובי מים ככמות החניכים 

 

 

מכינים את הסניף לערב שבועות סניפי. מחלקים בין החניכים מאכלים חלביים שעליהם להביא 

 לאורחת החג.

 :פתיחה

 לרוח החג, רוקדים ריקודי עם. החניכים נכנסים שברקע השיר "עוד לא אהבתי די" ועל מנת להיכנס

 מנגנים כמה שירים כמו "עוד לא אהבתי די", "לבלבו אגס וגם תפוח" וכד'.

 גוף :

 לפני שמתיישבים לארוחת החג, נעבור על כל כמה מנהגי החג.

  כל חניך יציג את המאכל שהביא ויניח בצד עד לארוחה.  -הבאת ביכורים 

  רכה בהם ארץ ישראל, הפכו לאחד מסמלי החג שבעת מיני הפירות שהתב –שבעת המינים

מתנדבים ולכל אחד  7. ולכן כעת החניכים יעבירו בפנטומימה את שבעת המינים. בוחרים 

נותנים את אחד משבעת המינים. על החניך להעביר בפנטומימה את שקיבל ועל הקבוצה 

 לנחש.

   ן כתובה בין ישראל נהוג לקרוא טקסט שירה או פרוזה שהוא מעי -כתובה לחג השבועות

לתורה. לכן כעת החניכים יכתבו טקסט שירה שהוא מעין כתובה ביניהם ובין הסניף. 

מחלקים את החניכים לכמה קבוצות, כל קבוצה צריכה להכין טקסט שכזה ולהציגו בפני שאר 

 הקבוצות.

  )שואלים את החניכים שאלות בנוגע לחג השבועות. –חידון שבועות )ראה נספח 

 בחג השבועות נהוג לאכול דברי חלב ולכן נקיים כעת את ארוחת החג  –לב מאכלי ח

 הסניפית.

 סיום :

מאחר והחג מזוהה גם כיום המים, כל חניך יקבל רובה מים, והקבוצה תשחק בגינה, או בכל 

 מקום שהוא לא בתוך הסניף. המדריך יכול להנחות על משחקים ספציפיים כמו דגלים וכו'.

 

 נספחים: 

  לשבועות: חידון 

 )חג שבועות חל ב... )בסוף ספירת העומר 
 )בין שלושת הרגלים, חג השבועות הוא הרגל ה... )שני 
 שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר.( -החג נקרא שבועות על שם( 
 )מהם כל שמות החג? )שבועות, חג הקציר, חג מתן תורה, יום הביכורים, עצרת 
 ?חיטים( מה קוצרים בסמוך לחג השבועות( 
 )מתן התורה לישראל התרחש בסמוך לאיזה הר? )סיני 



 
 )במעמד הר סיני הורה אלוהים לישראל את... )עשרת הדיברות 
 )לאן הביאו בזמן המקרא את הביכורים? )לבית המקדש בירושלים 
 )אל מי הובאו הביכורים בבית המקדש? )אל הכוהנים 
 )מהם ביכורים? )הפירות הראשונים של הצומח 
  נקרא לימוד התורה המסורתי בליל חג השבועות? )תיקון ליל שבועות(כיצד 
 )מהו מקור המנהג "תיקון ליל שבועות"? )ספר הזהר 
 )איזו מגילה קוראים בחג השבועות? )מגילת רות 
 )על שם מי נקראת מגילת רות? )ע"ש רות המואבייה 
    ?אילו מהסיבות הבאות איננה מהסיבות לקריאת מגילת רות בשבועות                                                

. מגילת רות מתרחשת בתק' "קציר חיטים" שזו גם התק' של שבועות.                                                      1
. רות המואבייה שעל שמה המגילה היא סבתא רבה של דוד המלך, שעפ"י המסורת 2

                                                                                        היהודית נפטר בשבועות.   
 . מגילת רות מתארת את יחסו של אלוהים לטבע ובעיקר לפירות ולירקות.3
 )בשבועות נוהגים לאכול... )מוצרי חלב 
 ני מהו מקור המנהג של אכילת מוצרי החלב בשבועות? )במעמד הר סיני הוזהרו ב

 ישראל על עירוב בשר וחלב ומכיוון שלא יכלו להכשיר כלים, אכלו מוצרי חלב(
 )מהם שבעת המינים? )חיטה, שעורה, גפן, תאנה, תמר, רימון, זית 
 )מיהו נינה של רות המואבייה? )דוד המלך 

 

 

 

 

 

 

 


