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משפחות יקרות, הורים, ילדים וילדות 
לאור ההגבלות האחרונות והמציאות בה לא נוכל ככל הנראה לצאת מהבית ולהתרחק, )רק 
עד 100 מטר   ( ניראה כי חופשת פסח הקרובה תראה קצת אחרת השנה. חשבנו כיצד נוכל 
לקחת את ערכי תנועת הצופים, לאורם אנו פועלים ומחנכים במהלך כל השנה, ולהשתמש 

בהם גם בתקופה מאתגרת זו- כי הצופה אינו נופל ברוח!

בחוברת זו איגדנו רעיונות ואלטרנטיבות צופיות לפעילות משפחתית מהנה, מגבשת 
ומלמדת ברוח התקופה וברוח החג. 

החוברת מחולקת ל-3 חלקים מרכזיים: הצעות לפעילויות הכנה לחג, ליל הסדר עצמו 
ופעילויות לימי חול המועד.

ערכי תנועת הצופים העולמית מתבטאים בעשרת מידות הצופה- זוהי הפרשנות שלנו 
למידות הצופה בעת המיוחדת הזו:

עשרת מידות הצופה – מה נשתנה הפסח הזה? 

1. הצופה - דברו אמת.

אמת משמעותה להיות אזרח.ית שומר.ת חוק- נצפה מכולנו לשמור על הנחיות משרד 
הבריאות. וכמובן, אם חליתם תישארו בבית ,דווחו למשרד הבריאות וגלו אחריות כלפי 

זולתכם.ן.

2. הצופה נאמן לעמו, לארצו, למדינתו ולשפתו.

השנה נשארים בארץ, מדברים עברית, לא טסים לחו"ל... 

נוקיר תודה לכל העובדים.ות בשירות הציבורי, ברפואה ובבטחון השומרים עלינו בכל יום 
ואפילו יותר בתקופה הנוכחית.

3. הצופה חבר מועיל בחברה. אוהב עבודה ועוזר לזולת.

נעזור בהכנות לקראת חג הפסח, נחשוב יחד כיצד אנחנו יכולים.ות לתרום. בנוסף, אם יש 
באפשרותנו יכולת לעזור לשכנים או מכרים שזקוקים לנו בעת הזו- נעמוד לצידם.ן ונעזור 

להם.ןבכל שיצטרכו. 

4. הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה.

נהיה אחים ואחיות, בני.ות משפחה וחברים.ות טובים.ות זה לזו, נבין ונהיה סובלניים.
נתנדב ונתרום למי שידו אינה משגת בחג הזה ולמי שנאלץ לעשות אותו בגפו.

מה נשתנה?
ערכה צופית למשפחה



5. הצופה אדיב.

נסייע למי שצריך.ה עזרה: נעשה קניות לשכנים שלא יכולים.ות לצאת מהבית, נלך לטיול 
עם הכלב של השכנים שבבידוד וכן נתנהל בצורה מתחשבת בבית עם ההורים והאחים.ות.

6. הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם.

השנה, לא נטוס ולא נטייל ברכב. נפחית את הצריכה שלנו ויחד נשמור על הסביבה. נקדיש 
את זמן ההתכנסות בבית לחשוב איך התקופה הזו מרגילה אותנו לעשות דברים אחרת וכך 

נוכל להמשיך לשמור על החי והצומח שמצליחים כעת לשגשג בזמן שהותנו בבית.

7. הצופה איש משמעת.

נשמור על סדר יום ושגרה מאוזנת שיש בה גם משחק, למידה, ארוחות מזינות, אחריות על 
מטלות הבית ונגדיר גם זמן ללא מסכים. 

8. הצופה אינו נופל ברוחו.

על אף שעת המשבר בה אנו נמצאים- נשמור על רוח אופטימית ונמצא נקודות אור 
שיעודדו אותנו. נראה בה הזדמנות חיובית לעשות את כל מה שתמיד דחינו או לא הספקנו 

לעשות.

9. הצופה חסכן.

נשאיר את המשאבים בתוך הקהילה, נקנה בתוך הישוב והשכונה, נחזק עסקים קטנים 
ונשמח בחלקנו.

10. הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו.

גם אם קשה להיות בבית, עלינו לכבד את הפרטיות ורצונות של כל היושבים.ות בבית.

שיהיה לכולנו חג נעים ושמח והעיקר- הבריאות!
שלכם, 

תנועת הצופים העבריים



השבוע שלפני החג הוא זמן מיוחד של עבודה והכנה לחג. בצופים אנו מאמינים שאת העבודה 
צריך לעשות ביחד ובתהליך מהנה ולכן ריכזנו לכם.ן הצעות שונות לפעילויות שניתן לעשות 

עם כל המשפחה, ההורים והילדים בגילאים השונים.

ישיבת צוות משפחתית
בצופים אנו עובדים על פרויקטים כצוות - אלו העקרונות המנחים אותנו:

• כל חברי.ות הצוות הם.ן משמעותיים.יות בחשיבה ובחלוקת המשימות.

ולעיתים חברי הצוות יקבלו  יכולתו ומומחיותו -   • נחלק אחריות - כל אחד.ת יתרום לפי 
  משימה על מנת שיוכלו ללמוד ממנה ולהתפתח )אפילו אם הוא לא הכי טוב בה(

 • המטרה משותפת לכל חברי הצוות, אך גם יש חלוקת אחריות. השגת המטרה חשובה, אך 
  לא פחות מכך התהליך, האוירה בה הוא נעשה והלמידה ממנו.

 • אנו מאמינים.ות שכולנו רוצים.ות אחריות והזדמנות להביע את עצמנו ולהתנסות בדברים 
  חדשים- ככה גדלים ומתפתחים ותורמים למי ולמה שסביבנו.

• לא לשכוח להנות ולהתגבש כצוות.

אנו ממליצים לראות את חברי.ות המשפחה כצוות ולקיים בתחילת ההכנות לחג ישיבת צוות 
משפחתית.

מה מרכיב את ישיבת הצוות המשפחתית?
א. סבב פתיחה- כל אחד.ת משתף.ת במשהו: איך עבר עליי היום? מה אני הכי אוהב.ת 
בחג? ממה הכי נהנתי בזמן המשפחתי בבית בזמן הקורונה? ממה הוא הכי פחות נהנתי? וכו'

אפשר גם לשחק סביב השולחן משחק קצר שכולכם אוהבים- למשל פיקולו פיקולו.

ב. סיעור מוחות על המשימות שיש לנו- וכתיבה שלהם על דף נייר גדול או לוח.

 • נרצה שכולם יתנו יד לסיעור המוחות )גם הקטנים וגם הגדולים(, דיבור בסבב יכול לעזור 
  לכך.

 • המשימות יכולות להיות קשורות לניקיון וסידור הבית ולבישול ולכל מה שצריך לעשות 
  בבית לקראת החג.

פלייליסט,      על  אחריות  המשותפת-  בעבודה  להנאה  משימות שקשורות  להציע  אפשר   • 
   כיבוד בזמן העבודה, הפסקות משותפות.

הכנות לחג



ג. נחשוב ביחד על תיעדוף של המשימות, הגדרת לוחות זמנים וחלוקת אחריות.

• נכתוב את הכל ונשאיר במקום בולט בבית.

• כולם יקבלו משימות שמתאימות ליכולתם, גם הקטנים, אפשר לעבוד בזוגות. 

ד. סבב סיכום- משהו שחשוב לנו להגיד לכולם?  

עוד כמה דברים:

 • את ישיבת הצוות המשפחתית ינחה אחד או אחת מחברי/ות המשפחה- יכול להיות אחד 
  ההורים אך גם כל מישהו או מישהי אחרים מהמשפחה, אפשר גם בזוג.

 • ניתן לחזור ולהיפגש כל יום במהלך העבודה ולבדוק את מצב ההתקדמות במשימות ולבדוק 
  אם נדרשת עזרה במשימות השונות.

• חשוב לחגוג הצלחות והתקדמויות- ציינו ותנו תשומת לב חיובית בדרך שמתאימה לכם.

מתנות לחג
בימים כסדרם, אנחנו נוהגים להחליף מתנות בחג, אך כיום, בעקבות המצב הייחודי בו אנו 
נמצאים אין באפשרותנו לצאת ולרכוש מתנות לבני המשפחה והחברים. ואנחנו אומרים: אולי 
זו דווקא הזדמנות לחשוב לעומק על מנהג החלפת המתנות? אולי אנחנו משקיעים יותר מידי 

כסף ומעט מידי מחשבה על המתנות שאנחנו קונים לאחרים. 

 תוכלו להרחיב ולקרוא עוד על מנהג החלפת המתנות מנקודת מבט שונה בכתבה 
"לא הייתם צריכים: "מה באמת עומד מאחורי מנהג המתנה" שפורסמה באתר גלובס: 

לחצו כאן

מהי מתנה טובה? 
 1. מתנה שהשקעתי בה מחשבה. חשבתי מה יכול לשמח, להיות בעל משמעות ולהיות שימושי 

   עבור מקבל המתנה?

2. מתנה שמייצרת כמה שפחות פסולת ומתחשבת בסביבה.

 3. מתנה שהיא חוויה: כרטיסים להצגה או להופעה, יום טיול משותף ועוד חוויות משותפות 
     שנוכל לצאת אליהן יחד כשנחזור לשגרה או הצעה לזמן ייחודי שנבלה יחד אפילו בזמן 

    הגבלות הבידוד.

4. מתנה שהכנתי בעצמי- בהמשך הערכה תוכלו לקבל רעיונות למתנות שתוכלו להכין בבית! 

5. הכוונה ותשומת הלב הם הדברים הכי חשובים!

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000875740


 בואו ננסה להכניס קצת ערכים למתנות, השנה, 
 נסו להכין בעצמכם את המתנות לחג. 

הנה כמה רעיונות למתנות שתוכלו להכין לבדכם: 

החבילה הרומנטית

ובונבוניירה. נסו  יוקרתית, זר פרחים  המתנות הרומנטיות ביותר הן ארוחת ערב במסעדה 
להחליף את החבילה בארוחה ביתית ממוצרים בריאים, זר פרחים, ושוקולד שהכנתם בעצמכם.

  

הכינו מתנה צופית

תוכלו להשתמש בסרטונים לזמני הצופיות של תנועת הצופים בערוץ היוטיוב שלנו: 

לחצו כאן
 

הכנת מתלה לעציץ ממקרמה

לחצו כאן 

מתנה שהיא תרומה

העניקו בשם אהובכם תרומה לעמותה או תרמו עבור שתילת עץ בשמו. הזמינו אותו לאירוע 
התרמה הכולל הצגה או כל בילוי אחר.

 

מתנות של טבע

פירות  קטפו  שימורים.  קופסת  או  צנצנת  מקישוט  שעשיתם  באגרטל  ושימו  פרחים  קטפו 
ושימו בסלסה ממשלוח המנות של פורים הקודם )או שדרגו את הפירות לריבה(. 

 

 רעיונות לכרטיסי ברכה שתוכלו להכין לבני המשפחה לשלוח בדואר 
או לצלם ולשלוח בווטסאפ: 

 • איך לקפל מעטפת לב אוריגמי בקלות:
  לחצו כאן 

• הכנת כרטיסי ברכה DIY  : לחצו כאן  

• הכנת כרטיס ברכה קופץ בפחות מ5 דקות: לחצו כאן 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=7qZxMyNPSuM
https://www.youtube.com/watch?v=d1el0-UQ-4Y
https://www.youtube.com/watch?v=aMckIJc7zdA
https://www.youtube.com/watch?v=MzFIMOI79UQ


רעיונות שונים לעטיפות ידידותיות לסביבה

מתוך אתר 'המועצה לישראל יפה'

 1. שקיות מתנה משומשות – רובנו שומרים באיזו מגירה שקיות מתנה נאות שקיבלנו. כדאי 
    להשתמש בהן שוב ובאותה הזדמנות להתחייב להפסיק להשתמש בנייר עטיפה.

 2. שקיות נייר מחנויות שונות ובעיקר ממשלוחי אוכל – אפשר לקשט שקית נייר פשוטה עם 
חומרים שנמצאים בכל בית. אפשר לצייר על שקיות נייר או להדביק עליהן קולאז' שגזרתם         

    מעיתון.

 3. עטיפת מתנה משאריות בד- אם יש לכם בבית שאריות בד, סדינים ישנים, מכנסיים או 
     חולצות עם הדפס יפה שהפסקתם ללבוש, אפשר לתפור מהם בקלות ובמהירות עטיפה יפה 
     וצבעונית. אם אתם שולטים ממש במכונת תפירה, תפרו תיק בד שישמש אחר כך את מקבל 

   המתנה.

 4. עציצי חרס – תוכלו לשים את המתנה בתוך העציץ, ולהשתמש בצלוחית הניקוז כמכסה. 
    במקרה זה העציץ ישמש את מקבל המתנה ולא ייזרק לפח.

 5. מתנה בתוך מתנה – גם העטיפה עצמה יכולה להיות חלק מהמתנה. צעיף בעבודת יד, מפת 
    שולחן יפה או תיק בעבודת יד יכולים לשמש כעטיפה למתנה הקטנה יותר.

 6. פורושיקי - פורושיקי הוא בד יפני מסורתי, פשוט ריבוע בד, המשמש בצורות שונות 
    לעטיפת חפצים. ניתן לעטוף איתו מזון, בקבוקים ולמעשה כל דבר. 

 7. מיכל שמתאים למקבל המתנה – ניתן לשים את המתנה גם בסוג של מיכל המותאם לתחביבו 
   של מקבל המתנה. לבשלן, אפשר להביא סיר ולשים בו את המתנה וכן הלאה.

 8. אוצרות מפח מחזור הנייר – פשיטה מהירה על פח מחזור הנייר הביתי תניב ספרים ישנים, 
    מגזינים ועיתונים שאינם דורשים יצירתיות רבה ומפיקים עטיפות מתנה יפהפיות.

חדשים  חיים  להן  תנו  דרכים,  במפות  ופחות  פחות  משתמשים  הוויז  בעידן   - מפות   .9 
    כעטיפות מתנה ממוחזרות.

 10. דואר זבל – גם תיבת הדואר הלא וירטואלית מוצפת בפרסומות שונות וצבעוניות. מובטחת 
     עטיפה ססגונית ומלאת הומור.

 11. קופסאות קורנפלקס ריקות - אם אתם עוטפים בגדים או חפצים קטנים ודקים יחסית, 
      קופסאות קורנפלקס ריקות מתאימות מאוד כאריזה. לשם השעשוע, אם למשל אתם אוכלים   
     קורנפלקס שיש בו קינמון, אפשר להוסיף סרט בצבע מתאים ולתקוע בו מקל קינמון, וכן 

     הלאה.

 12. צנצנות זכוכית – המיונז נגמר? שימו בפנים את המתנה. שפשוף קל יסיר את התווית, 
     וניתן להדביק על הצנצנת תמונה מתאימה שגזרתם ממגזין.

 13. ועוד רעיון קטן – פרח מיובש, ענף מהחצר או איצטרובל הם קישוט יפהפה וידידותי 
     לסביבה. אנחנו מוקפים בחפצים, וכדאי להקדיש את הזמן ולמצוא את השימוש הנוסף 

     שמסתתר בהם.

 



כולנו  על  שנכפתה  הגדולה  החופשה  גם  ואיתם  הפסח  חג  של  והתקרבותו  האביב,  תקופת 
מזמנים לנו פנאי לסדר את הבית ולהגיע לפינות הכי קטנות שלא חשבנו שנגיע אליהן. סיכמנו 
את ה-שיטה לסידור הבית של הגורו היפנית, מארי קונדו. אחרי שנעשה סדר כמשפחה נוכל 
לעשות שימוש בחלק מהפריטים שאנחנו לא צריכים יותר לטובת יצירה משפחתית משותפת.  

השיטה של קונדו היא שיטה של "זבנג וגמרנו ".  החלק של ה"זבנג" הוא בהחלט לא פשוט, 
מורכב ואפילו כואב רגשית, אבל אחרי שעברתם את שלב זריקת הפריטים המיותרים וסידור 
את  לעבור  הכל  בסך  צריך  הביתה  דבר חדש שנכנס  כל  הסלקציה,  אחרי  הדברים שנותרו 

"מבחן האושר ".       

1. עשו הכל בבת אחת.  ועכשיו. לא לזרוק פריט אחד בכל פעם, או לנקות חדר אחד בכל 
יום. פנו לכם זמן ועשו הכל בפעם אחת.

2. קודם לזרוק, אחר כך לסדר. אל תחשבו אפילו לשים דברים במקום, לפני שסיימתם את 
תהליך הזריקה.   

3. לכו מהקל אל הקשה.  אל תתחילו לדפדף באלבומי תמונות. אלו הדברים שהכי קשה 
לזרוק. מומלץ להתחיל מארון הבגדים, לעבור לספרים, לניירת, לחפצים שונים )ציוד מטבח, 
תמרוקים, קופסת תפירה, ארון תרופות, מזווה(, ואז, רק אז, לעבור לדברים שיש להם ערך 

סנטימנטלי.   

הביאו  בבגדים  להתחיל  4. שימו חפצים מאותה קטגוריה באותה ערימה. אם החלטתם 
שלה,  הלקוחות  את  מזהירה  קונדו  הבית.  חדרי  מכל  הבגדים  כל  את  גדולה  אחת  לערימה 
שאם יימצאו פריטי לבוש שלא הגיעו לערימת המיון, הם ייזרקו לפח. אם תגידו את זה גם 
לעצמכם, סביר להניח שתמצאו את כל אותם בגדים שחשובים לכם. כל דבר אחר הוא כנראה 

לא מספיק חשוב.   

5. זרקו כל מה שלא גורם לכם אושר. אל תזרקו דברים סתם. קחו כל פריט ביד ותחשבו אם 
הוא גורם לכם אושר זה משהו שיודעים מיד!   אם תחזיקו פריט והוא לא יעורר מיד שמחה, 

הגיע זמנו של הפריט המסוים לצאת מהבית.

6. ספרים וניירת ישנה. אם תשאירו רק את הספרים שאתם אוהבים, אפשר יהיה בקלות 
רבה יותר לזהות את מוקדי העניין האמיתיים שלכם. ניירת, לעומת זאת, זה משהו שלעולם 
למקום  להיכנס  צריכה  שלכם  הניירת  כל  מהבית.  לעוף  צריך  הכל  ולכן  שמחה.  יעורר  לא 
אחסון אחד בשתי קבוצות: ניירת שיש לשמור וניירת שדורשת טיפול. הניירת היחידה שצריך 
לשמור היא חוזים, פוליסות ביטוח, דו"חות חניה שיש לשלם, או מסמכים הקשורים לעסקאות 
שעדיין לא בוצעו. כל השאר, חשבונות ישנים, תלושי משכורת מהעשור הקודם, מדריכים 
)מתי הסתכלתם עליהם  של מכשירים שרכשתם למטבח, או של הטלוויזיה החדשה בסלון 

בפעם האחרונה?( יכולים להיזרק לפח.   

'סדר' פסח בבית, בסגנון מארי קונדו



 7. היפרדו באהבה ממתנות וממזכרות. נגיד תודה לכל אותם יקירים ויקירות שהביאו לנו   
מתנות שאנחנו לא אוהבים או לא משתמשות בהן- נגיד תודה רבה ונשים את אותם פריטים 
בארגז לצדקה. אין צורך ברגשות אשם. נשאיר את אותן מזכרות שבאמת גורמות לנו אושר. 

כשאנחנו נפרדים מדברים ישנים אנחנו מפנים יותר מקום להווה ולעתיד.   

8.  אל תקנו ציוד אחסון יקר ומורכב. התשוקה שלנו לפתרונות אחסון באה בגלל עודף 
חפצים בבית. הפתרון הטוב ביותר היא קופסת נעלים. כל ארגז יפה שמצאתם בחנות יתמלא 

בסופו של דבר בחפצים מיותרים, ועכשיו יהיה לכם עוד ארגז מיותר שייזרק מתישהו.   

9.    למדו לקפל בגדים. הטיפול הנכון ברוב פריטי הלבוש הוא קיפול ולא תלייה. בגדים 
מקופלים תופסים פחות מקום, ומרגישים יותר טוב בארון.    

החפצים  את  להחזיר  הרגע  כשיגיע  לכם.  שיש  זה  על  נוסף  אחסון  שטח  תקנו  אל   .10
למקומם שאלו את עצמכם איפה המקום המתאים להם ביותר ומיד תדעו את התשובה.

 

אז מה אפשר לעשות עם דברים שמוצאים בבית:
במהלך סידור הבית לקראת פסח נגלה פריטים רבים שכבר לא נמצאים בשימוש, אך בראש 
זוג, כפתורים שפעם שימשו  להם  גרבים שאין  נוסטלגיות,  חולצות  עומדות  ודאי  הרשימה 
חוזר של מכרים. או לשימוש  לעבור לתרומה  יכולים  כמובן שחלק מהפריטים  וכו'.  אותנו 
ות, אולם אנחנו יכולים גם לייצר זמן יצירה משפחתי ולעשות שימוש חוזר )ואחר( באותם 

פריטים. 

גרביים שאין להם זוגות 
בובות גרב

כולם מכירים את בובות הגרב הפשוטה- כל מה שצריך לעשות זה להכניס את היד לתוך הגרב 
ולגרום לה 'לדבר'. הנה כמה רעיונות לאיך אפשר להכין בובות גרב משודרגת. 

יש להכין מראש: גרב, עיפרון לסימונים, מספריים, דבק פלסטי, קרטון )לפה ולכפתורים(, 
פיסת בת לבד )לפה ולשיער(, כדורי קלקר, פונפונים, עיניים זזות. 

https://www.youtube.com/watch?v=2amKctfl3a0

איש שלג

אז אם מצאנו עוד גרב גדולה שאין לה זוג, ניתן גם להכין ממנה איש שלג שיזכיר לנו תקופות 
קרות וארצות רחוקות בהם יש שלג. 

יש להכין מראש: גרב, מספריים, חוט לקשירה, אורז )למילוי הגרב(, בד לבד )לביגוד של 
איש השלג(, כפתורים, דבק 3 שניות, סיכות )לעיניים ואף(.

לחצו כאן 

https://www.youtube.com/watch?v=-3t8_OxerG0


ראש דשא

יש לנו גם גרביון שאין לו שימוש- מעולה! אפשר לגדל ראש דשא. 

צמר,  חוט  למילוי,  אדמה  דשא,  זרעי  טוש,  זוג,  לו  שאין  גרביון  גרב/  מראש:  להכין  יש 
מדבקות, עיניים )לא חובה(, דבק, בקבוק חד פעמי, מספריים, סכין יפנית. 

לחצו כאן 
 

חולצות שלא בשימוש
פעמים רבות יש לנו בארון חולצות שמלוות אותנו במשך תקופות שונות או שפשוט אין לנו 

לב לפנות את הארון מהן. ריכזנו מספר שימושים חדשים לחולצות: 

תמונות מחולצה צבעונית 
מחולצה צבעונית ישנה נוכל להכין תמונה שמחה שתאיר את חדר הילדים. 

יש להכין מראש: מסגרת קנבס, מספריים ושדכן. 

הוראות: הניחו את המסגרת על החולצות שאתם רוצים למחזר, כפי שמופיע בתמונה. הוסיפו 
לגודל הזה מספיק בד כדי שניתן יהיה למתוח את החולצה לחלקה האחורי של מסגרת העץ.  
גזרו את החולצה לפי האורך הנחוץ והדקו את שולי התמונה החדשה שלכם בעזרת דבק עצים 

או אקדח סיכות. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49nvqVY_VV4


כריות צבעוניות 
יש להכין מראש: חולצה ישנה, חוט, מחט וחובר מילוי לכריות. 

הוראות: הפכו את החולצה שעתידה להפוך לכרית, סמנו את שולי הכרית שאתם רוצים ליצור 
וגזרו את הבגד בקווים מדויקים. תפרו 3 צדדים של החולצה ושלושה רבעים מהקצה הרביעי. 

מלאו את הכרית בחומר מילוי וסיימו לתפור את הצד הרביעי. 

 

 

צעצוע לעיסה לכלב
יש להכין מראש: חולצה, מספריים

הוראות: גזרו רצועות עבות מחולצה נקייה בכל צבע שתרצו, קשרו את קצותיהן העליונים 
בצורה הדוקה והתחילו לקלוע צמה בעזרת החוטים או פשוט שזרו אותם זה בזה בדרך הנוחה 

לכם. קשרו את החלקים התחתונים של צעצוע הלעיסה בצורה הדוקה ותנו אותו לכלבכם.

 

 

 



כפתורים מחולצות שלא בשימוש
סימניות מכפתורים 

בפעם  בספר  לקרוא  הפסקתם  בו  המיקום  את  בקלות  לסמן  תוכלו  הבאה  היצירה  בעזרת 
האחרונה.

יש להכין מראש: אטבים משרדיים, סרטים צבעוניים, כפתורים )אם אתם משתמשים בכפתורים 
של סוודרים, עם לולאה מאחור, עליכם לחתוך את הלולאה הזו וליצור אזור שטוח), דבק חם. 

הוראות: קחו אטב משרדי וכפתור, שימו מעט דבק חם על החלק השטוח של הכפתור והדביקו 
במהירות ובזהירות את האטב אליו. הניחו את הכפתור עם האטב על משטח העבודה שלכם, 
כשהדבק מופנה כלפי מעלה )על מנת שלא ידבק למשטח(, והמתינו שיתייבש. לאחר שהדבק 

יתקשה והאטב ידבק לכפתור, תוכלו לקשור סרט לאטב או פשוט להשאירו כך. 

הצמידו את האטב למקום שתרצו לסמן בספר, והרי לכם סימניה שימושית ומיוחדת.

 

מסגרת לתמונות 

יש לכם תמונה משפחתית שתמיד הילדה רצתה לשים בחדר? תמונה עם חבר טוב שהילד 
לפי  והעיצוב  הצבעים  את  ולהתאים  לבדכם  לתמונה  מסגרת  להכין  תוכלו  אליו?  מתגעגע 

טעמכם האישי.

)לא  יש להכין מראש: מסגרת עץ פשוטה )אפשר להשתמש במסגרת ישנה(, צבע אקרילי 
חובה(, דבק, כפתורים צבועים וכמובן תמונה

הוראות הכנה: הסירו את הזכוכית בעדינות מהמסגרת והניחו אותה בצד. צבעו את המסגרת 
בצבע הרצוי או השאירו אותה כפי שהיא אם בכך אתם מעוניינים. אם צבעתם את המסגרת 
- הניחו לצבע להתייבש ולאחר מכן הדביקו על המסגרת את הכפתורים בכל סדר שמתחשק 

לכם. אם לא צבעתם אותה, ניתן להתחיל בסידור הכפתורים לאחר פירוק המסגרת.



ניתן להוסיף עוד רכיבים ליצירה שלכם, או עבו את המסגרת על ידי הדבקת שכבה נוספת של 
כפתורים בחללים שנוצרו בין הכפתורים שבשכבה הראשונה.

הניחו לייבוש ולאחר מכן, החזירו את הזכוכית למקומה, סגרו את החלק האחורי ותלו את 
התמונה.

 
 
 
 
 

 



מש

עם הילדיםלבשל



יתרונות הבישול עם ילדים

 הבישול עם ילדים נותן לכם הזדמנות להכיר להם מזונות טריים 
 ובריאים ומגוון דרכים מעניינות לבשל אותם. זה יכול להיות מהנה 

 מאוד, ומאפשר לכם לבלות איתם זמן רב יותר. כמו כן, ישנם דברים 
רבים שילדכם יכול ללמוד מהבישול, ובהם: 

• כיצד נראים ומרגישים סוגי מזון שונים?

• מאין מגיע המזון?

• כיצד להכין את המזון לבישול?  למשל, לשטוף ולקלף ירקות.

• מה משמעותן של מילים חדשות כגון לערבב, לקלף, להקציף ביצים או לגרר בפומפייה?

• להבין מידות ומושגים מתמטיים?לדוגמה, חצי, כפית אחת, 30 דקות.

• כיצד למלא את הוראות המתכון, ולעשות דברים צעד אחרי צעד?

• כיצד להמתין בסבלנות עד שהעוגה תופחת?!

לבשל עם פעוטות

כל דבר שעושים עם פעוטות דורש זמן וסבלנות. לכן, כדאי לבחור משימה פשוטה וקצרה 
שתתאים למיומנויות וליכולת הריכוז של הפעוט שלכם. לדוגמה, הוא יוכל לעזור לכם:

• לשטוף פירות וירקות

• להוציא דברים מהמקרר

• להעביר לכם כלי מטבח

• לערבב את תערובת העוגה או הסלט.

כיוון  ירקות,  סלט  או  פירות  סלט  פיצה-פיתה,  כגון  פשוטים  מתכונים  ביחד  להכין  אפשר 
וכוללים תערובת מעניינת של צבעים ומרקמים.  שהם קלים להכנה, אינם דורשים זמן רב 
כשהפעוט שלכם מאבד עניין או מתעייף מהבישול, הודו לו על עזרתו ושבחו את המאמצים 

שעשה, והשתדלו שלא לצפות ממנו לשלמות.

 

לבשל עם הילדים



לבשל עם ילדי גן

אפשר לספר לילדים בגיל הגן אילו מזונות הם בריאים ומדוע זה חשוב. כמו כן, זה בדיוק 
הגיל המתאים להצגת מתכונים שכוללים “הרכבה”. למשל, למרוח סוגי ממרחים שונים בכריך 
לארוחת הצהריים, או לשים בקערה יוגורט, דגני בוקר ופירות ולהכין קינוח טעים ובריא. 

אפשר לנסות כמה מהרעיונות הבאים:

• מטבלים תוצרת בית כמו צזיקי או חומוס

• סלט פירות עם יוגורט

דלעת  מעוכה,  בננה  קצוצים,  פירות  צימוקים,  להוסיף  לילדכם  תנו   – בריאים  מאפינס   • 
   מבושלת או גזר מגורד ולערבב הכל יחד

 • ירקות צלויים בתנור – תנו לילדכם לעזור לספור כמה ירקות צריך לארוחת הערב, לקלף 
  אותם ולקצוץ אותם )בהתאם לגילו של הילד(

 • פירה – תנו לילדכם לנסות למעוך את הפירה עם ממֵעך, ולהוסיף לתפוחי האדמה חלב, 
   חמאה או עשבי תיבול, ואפילו ירקות נוספים כמו בטטה.

הבישול עוזר לילדי גן ללמוד על שטיפת ירקות ופירות, וכן על עקרונות בסיסיים של מדידה 
את  לערוך  לעזור  כדי  מספיק  גדולים  הם  זאת,  מלבד  חדשות.  מילים  כמה  וגם   – וספירה 

השולחן, להגיש אוכל ולנקות אחרי הארוחה.

 

לבשל עם ילדים בגיל בית הספר

אם ילדכם או ילדתכם כבר בגיל בית הספר, סביר להניח שהם יאהבו לעזור לכם במטבח 
ולהחליט מה לבשל. כדאי להיעזר בהם בבחירת פירות, ירקות ומזונות נוספים לארוחה. כך 
תוכלו ללמד על העונות השונות שבהן מבשילים הפירות והירקות. בגיל זה הם כבר יכולים 
ולארוז את קופסת האוכל לארוחת עשר. אם תשלבו אותם בתהליך הבחירה  לעזור לבחור 

וההכנה של המזון, סביר יותר להניח שיאכלו את האוכל שהכנתם יחד.

 עכשיו אפשר לנסות כמה יצירות קולינריות מורכבות יותר, כגון: 

• אורז מטוגן עם ירקות בסגנון תאילנדי

• ירקות או עוף מוקפצים

• מרק

• ניוקי ופסטה – עם או בלי מכונת פסטה

• גרנולה תוצרת בית עם אגוזים וזרעים

• פנקייק או חביתיות.

בסוף הארוחה יוכלו ילכדם או ילדתכם לעזור בפינוי הכלים ובניקוי השולחן.



עם זאת, זכרו שהמטבח עלול להיות מקום מסוכן לילדים בכל הגילאים. סכינים, מכשירים 
חשמל ותנורים הם גורמי סיכון, וכך גם נשיאת סיר מלא מים רותחים בדרך לכיור – בעיקר 
כשיש אדם קטן שמסתובב בין הרגליים. כדי לשמור על זהירות במטבח, כדאי לקבוע כמה 

כללי בטיחות יסודיים שמתאימים לרמת המיומנות של ילדכם ולהבנה שלו.

 

לקוח מתוך הפורטל לבריאות ורווחת הילד בקהילה, מבית עמותת גושן

 

אתרים למתכונים לבישול עם ילדים:
אוכל עושים באהבה עם ניקי בי

מתכונים ב-10 דקות!

יו-יו

FOODISGOOD

לגדול- אתר המשפחות של ישראל

מתכונים לילדים מבשלים באתר עיתון הארץ

עוגי.נט

קרוטית

פיית העוגויות

https://gadalta.org.il/cooking-with-kids-heb/
https://nikib.co.il/category/food-for-kids/
https://www.10dakot.co.il/category/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://www.yo-yoo.co.il/matkonim/
https://www.foodisgood.co.il/kids-recipes/
https://www.ligdol.co.il/NewChannels/SectionList.aspx
https://www.haaretz.co.il/kids/cooking-with-kids
https://www.oogio.net/category/%D7%A2%D7%95%D7%93/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.krutit.co.il/
https://www.cookie-fairy.com/


מצות
     20 דקות 

 סרטון   - מצה מי יודע?- 
של "כאן" על הכנת מצות בחברותא

              לחצו כאן 

כדי שהמצות יחשבו כשרות ולא יחמיצו, מקפידים על משך הכנה נמוך מ-18 דקות ולכן, נהוג 
להכין מצות בחברותא

כמה?

מצרכים ל-6 מצות קטנות

250 גרם קמח

קורט מלח

175 מ"ל מים

מה עושים?

בקערה מערבבים את כלל המרכיבים )קמח, מים ומלח( יד לקבלת בצק אחיד

מקמחים את המשטח עליו תעבדו

לשים את הבצק במשך 2-3 דקות

יוצרים מהבצק כדורים 

מרדדים לעובי מינימלי כ-1 מ"מ

מנקבים עם מזלגות

מניחים על תבנית אפיה הפוכה ולוהטת )שחוממה מראש בתנור בטמפ' גבוהה(

מכניסים לתנור בחום מקסימלי, מניחים את התבנית בתחתית התנור, עם הבצק המחורר עליה 

אופים כדקה, דקה וחצי והופכים לעוד דקה שלא ישרפו 

בתאבון!

מתכונים לפסח- הכנה בחברותא

https://www.youtube.com/watch?v=2pAJioWLEHQ


 חרוסת

     5 דקות

כמה?

150 גרם אגוזי מלך טחונים

1/2  חבילת ממרח תמרים

3  כפות תירוש

3  כפות סילאן

1/2 כפית קינמון טחון

1  כף מיץ לימון

 

מה עושים?

שמים בקערה את אגוזי המלך הטחונים, מוסיפים את ממרח התמרים, את הסילאן, את התירוש, 
את מיץ הלימון וקינמון.

מערבבים היטב את התערבות וטועמים. התערובת אמורה לצאת סמיכה ולא נוזלית

מעבירים לצנצנת וסוגרים עם המכסה עד ליל החג

אפשר לקשט את הצנצנת לפניכן 

 

כרובית מוקרמת
 

מתכון חלבי של השפית רונית אופנהיים, לקוח מתוך אתר אתזה

כמה? 

צריכים את זה

1 כרובית )או ברוקולי(

לרוטב:

50 גר' חמאה  )או מרגרינה(

1-2 כפות קמח תפוח אדמה

1 כוס חלב

1/2 כפית מלח



1/2 כוס גבינה צהובה מגורדת

1/2 כוס פירורי קמח מצה

25 גר' קוביות חמאה לפיזור על התבנית 

מה עושים?

1. מפרקים את הכרובית לפרחים. תנו לילדים לפרק את הכרובית ולחוש את מרקמה.

ופריכה   2. מבשלים את פרחי הכרובית בסיר עם מי מלח כ-15 דקות, עד שהכרובית רכה 
    במידה. הראו לילדים איך בודקים את רמת הרכות – באמצעות נעיצת מזלג )והרבה זהירות(.

הרוטב:

1. ממיסים את החמאה בסיר בינוני על אש נמוכה.

ויוצקים אל החמאה. מערבבים   2. מערבבים את קמח תפוחי האדמה עם 1/4 מכוס החלב 
היטב.  בוחשים  החלב.  יתר  את  אליו  ויוצקים  מהאש  הסיר  את  מסירים  דקות.  כשלוש      

    משתפים את הילדים בערבוב וביציקת החומרים.

3. מחזירים את הסיר לאש תוך כדי ערבוב כחמש דקות, עד שהרוטב מסמיך.

4. מוסיפים את המלח והגבינה הצהובה ומערבבים עד שהגבינה נמסה. מורידים מהאש.

כך  יוצקים על הכרובית את הרוטב  והברוקולי על תבנית אפייה,   5. מפזרים את הכרובית 
    שיכסה אותה.

6. מפזרים את קמח המצה וכן את קוביות החמאה. גם בשלבים אלו כדאי לשתף את הילדים.

 7. אופים בתנור שחומם מראש לחום בינוני של 180 מעלות במשך כ-35 דקות או עד שפני 
    המאכל משחימים יפה.

מגוונים את זה

* ניתן להמיר את החלב בחלב קוקוס או במים רותחים עם כפית אבקת מרק עוף.

 



 לחמניות גבינה

מצרכים ל-20 יחידות 

כמה?

 L 3 ביצים גודל

חמאה 100 גרם, רכה מאד )לא מומסת(

פלפל שחור גרוס 1/4 כפית שטוחה

אבקת שום 1/4 כפית שטוחה 

גביע קוטג'

גבינת שמנת בטעם טבעי 

צפתית מעודנת מפוררת, קופסה, 250 גרם

קמח תופח לפסח, 200 גרם

קורט מלח

שומשום, 2 כפות )לא חובה(

שמן קנולה, 2 כפות לשימון הידיים

 

מה עושים?

1. לערבב היטב את כל המצרכים לפי הסדר.

 2. להכין כ- 20 כדורים בידיים משומנות, להניח על נייר אפייה בתוך תבנית אפייה ולפזר 
    שומשום לפי הטעם.

 3. לאפות בחום של 180 מעלות למשך כ- 30 דקות או עד שהלחמניות משחימות. מתקבלות 
    לחמניות גבינה לפסח שלא תשארנה אף אחד אדיש אליהן.

 



עוגת שוקולד מ- 3 מרכיבים

מצרכים ל-16 יחידות

כמה?

500  גרם שוקולד מריר

250  גרם חמאה

L -5  ביצים

ציוד נדרש: תבנית עגולה בקוטר 22 או 24 ס"מ

מה עושים?

 1. להמיס בעדינות את השוקולד והחמאה במיקרוגל או בבן-מארי על אש נמוכה עד להמסת 
    השוקולד.

2. להקציף את הביצים במיקסר למשך כ- 7 דקות עד שהן בהירות ותפוחות.

 3. לקפל את תערובת השוקולד והביצים בעדינות )הביצים תאבדנה מנפחן וזה בסדר(. לשפוך 
   את תערובת העוגה לתבנית 22 או 24 מרופדת בנייר אפייה.

יותר )של התנור( עם מים חמים )עד למחצית    4. להניח את תבנית העוגה בתבנית גדולה 
    מגובה העוגה(.

 5. לאפות את עוגת השוקולד בתנור שחומם מראש לחום של 190 מעלות למשך כ- 25 דקות. 
    העוגה תיראה לא אפויה וזה בסדר.

 6. לצנן את העוגה כשעה בטמפרטורת החדר, להעביר למקרר למינימום 4 שעות ולאחר מכן 
    העוגה תהיה מוכנה - עוגת שוקולד מ- 3 מרכיבים בלבד!

 
 

טיפים וגיוונים:

1. מומלץ לעטוף את העוגה בנייר כסף כדי שהמים לא יחדרו אליה בזמן האפייה.

 2. ניתן להשתמש בשוקולד מריר עם נגיעות תפוז )200 גרם מתוך ה- 500(, וקיבלתם עוגת 
    שוקולד תפוז מעולה.

3. ניתן להוסיף, מי שרוצה, וניל או שקדים. זה יכול להוסיף לטעם ולארומה.

 4. נכון שאין פה סוכר וממש לא צריך. העוגה לא יוצאת מרה, אלא קרמית וטעימה ומרגישים 
    שוקולד.

 5. במידה ורוצים את העוגה פרווה מוודאים שהשוקולד המריר פרווה, ובמקום חמאה 
    מחליפים למחמאה.



כדורי קניידלך עם עשבי תיבול

מצרכים ל-6 יחידות

כמה?

1  כוס מים

שמן קנולה, 1/4 כוס

1  כוס קמח מצות

אבקת אפייה 1/4 כפית

L- 2  ביצים

מלח 1/2 כפית שטוחה

פלפל שחור 1/2 כפית שטוחה

בצל קצוץ דק, 1 כף

פטרוזיליה קצוצה, 1 כף

שמיר קצוץ, 1 כף

אבקת מרק בטעם עוף, 1כף שטוחה )לבישול הקניידלך, אפשר להחליף במלח(

מים לבישול לפי הצורך

מה עושים?

 1. להרתיח את המים והשמן בסיר. לאחר הרתיחה להסיר מהאש ולהוסיף מיד את קמח המצה עם 
    אבקת האפייה, לערבב היטב ולהוסיף את הביצים, התבלינים, הבצל, הפטרוזיליה והשמיר.

2. להשהות את התערובת מעט בצד כרבע שעה.

3. בינתיים להרתיח בסיר מים עם אבקת מרק עוף ללא מונוסודיום )או מלח(.

4. ליצור מהתערובת עיגולי קניידלך )מהכמות יוצאים כ- 30 כדורים(.

5. לבשל במים הרותחים כ- 8-10 דקות.

 



תיאטרון בובות אצבע – 'עשר המכות':
מתוך האתר לחצו כאן

 מדפיסים את הדמויות 
 בקישור הזה ובקישור הזה, 
 צובעים, מדביקים ומספרים 

 את עשרת המכות 
בהצגה לכל המשפחה!

 

כיסוי לאפיקומן:
 גוזרים חולצה ישנה 

ועובדים לפי הסדר הבא:

הכנות לליל הסדר

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=36775
https://toriavey.com/images/2013/03/Ten-Plagues-Finger-Puppets-Printable-Coloring-Sheet-1.pdf
https://toriavey.com/images/2013/03/Ten-Plagues-Finger-Puppets-Printable-Coloring-Sheet-2.pdf


קיפולי מפיות לשולחן ליל הסדר
גם סידור המפיות לשולחן יכול להיות משימה מהנה ומלמדת- אנו מציעים כמה אפשרויות 

לקיפול צופי של המפיות- תהנו!

1. קיפול כיס:
1. נפרוש את המפית שלנו על השולחן.

2. נקפל את המפית לחצי לאורכה.

 3. נקפל את המפית שוב לחצי, הפעם לרוחבה. 
    נקבל ריבוע שגודלו רבע מגודל המפית המקורית.

 

 

 4. בקודקוד הפתוח של המפית, 
     נגלגל את השכבה הראשונה 
     של המפית עד שהיא תתיישר

    עם אלכסון הריבוע.



 5. נמשיך לגלגל את השכבה השנייה והשלישית של המפית, 
    עד שהם ייפגשו כל פעם עם השכבה הקודמת.

 6. נהפוך את המפית, 
     כך שהגלגולים שעשינו

    יהיו מונחים על השולחן.

 

 7. נקפל את השליש הימני 
    של המפית על השליש האמצעי שלה.

 8. נקפל את השליש השמאלי
    של המפית על השליש האמצעי.

 9. נהפוך את המפית חזרה,
    והרי לנו מפית בקיפול כיס!



2. קיפול צדף:
1. נפרוש את המפית שלנו על השולחן.

 

 2. נקפל את המפית לחצי 
   בקו האלכסון שלנו. נקבל משולש. 

 3. נקפל את הבסיס של המשולש, 
     כל פעם לצד אחר

   )כמו שמקפלים מניפה מנייר(.

4. נקפל את התוצר שקיבלנו לשניים.



 5. בעזרת כמה לחיצות בבסיס נמנע מהמפית להיפתח. 
    בתום שלב זה, המפית שלנו מקופלת ומוכנה!

3. קיפול פרח:

1. נפרוש את המפית שלנו על השולחן.

 2. נקפל את כל אחד מקודקודי
   הריבוע של המפית אל מרכז המפית. 

 

 3. נקפל שוב את הקודקודים
   של הריבוע החדש שנקבל אל מרכזו. 



4. נהפוך את הריבוע כך שכל הקיפולים יהיו מונחים על השולחן. 

 

5. נקבל את קודקודי הריבוע אל מרכזו. 

 

 6. נהפוך חזרה את הריבוע
     ונפתח כל אחד מהקיפולים בזהירות,

    על מנת לא לקרוע את המפית. 

 7. נפתח את הקפלים שוב,
   והמפית שלנו מוכנה!

 

 



מה
תנועת הצופים העבריים בישראל ע״רלמשפחהערכה צופית




