
 

  

 

 

 7חמד של חופש 

 בסימן תרבות ואמנות

 בין אדם לאמונתו לעמו וליצירתו
  

   

  7חמד של חופש 

 בין אדם לאמונתו לעמו וליצירתו -בסימן "תרבות ואמנות" 

 לצפייה בראיון לכלל הורי ותלמידי החמ"ד <<
 

  לחצו כאן

   

 מבט אחר לאתגר החופשה:.)הראי"ה("כל זמן מאיר בתכונתו"

מזמנת ערכים מיוחדים והארה מיוחדת. בתום שנת הלימודים השאלה החופשה 
החשובה איננה יכולתו של הנער להתמודד עם עולם הפיתויים, הסתמיות 

והבטלה, אלא יותר מכך. זמן החופשה נותן הזדמנות לפיתוח אישיות עצמאית של התלמיד ולחיזוק 
 וגילוי הבחירה האישית שלו.

 משפחה לא עוזבים!

וכי הוא לא רק בית חינוך! מוסד חינוכי הוא משפחה של ממש. וכמו במשפחה יש דאגה מוסד חינ
קשר עם התלמיד בזמן  -הדדית, אהבה הדדית ורצון פנימי עז לֶקשר עם כל אחד מבני המשפחה 

הלימודים, קשר בזמן החופשה, וקשר שנים רבות לאחר שסיים התלמיד את חוק לימודיו. "כי 
 משפחה לא עוזבים". 

 המשך הצלחה בעבודת הקודש
 אברהם

 << --כל זמן מאיר בתכונתו  -למאמר המלא 
 

  לחצו כאן

   

 פעילויות הכנה בבית הספר
 מכתב להורי תלמידי הגנים

 היסודי הספר בית תלמידי להורי מכתב

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078219&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078219&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078169&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078169&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078221&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078221&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078223&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d


 יסודי-העל הספר בעת תלמידי  להורי מכתב

 פת בחדר המורים לקראת החופשה:הצעות לחשיבה משות

  רגע חושבים על השעמום! הצעה לבניית תכנית עבודה :1הצעה מספר 
  ימיו אינם חוזרים" )ר' שלמה אבן גבירול( -לקט מקורות  :2הצעה מספר" 

 לתוכנית.(. הכל מוזמנים27-26.6כ"א תמוז )-ימי העיון בגמרא של החמ"ד בכ'

 חלוקה לפי קבוצות גיל – שיעורי חינוך

 נושאים לפי חלוקה - ךשיעורי חינו

 כישורי חיים

 מפגשי במ"ה

 ו' החיבור המיוחד לכבוד החופש הגדול  -אנא העזרו בעלון היועצות של החמ"ד  -בנוסף 

 להגשה לרפרנט חמ"ד של חופש  : סטטוס תשע"ו

 

 פעילויות למהלך החופשה
 הצעות לפעילות ביתית

  לימוד משנה יומית עם הרב יוסף צבי רימון באמצעות סרטונים וחידות נושאות פרסים
 כאן למכתב הסבר הקש כאן לאתר הקש ח'(.  -)בוגרי ב'

  שפע של פעילויות, במעלה ילדים"קיץ באתר  -לא מפחדים מזמן פנוי בחופש הגדול ."
 חידונים סרטונים ועוד

 חינם לילדי החמ"ד )גנים ויסודי( חידונים, משחקים, מידע והפעלותמאיר ערוץ : 

 'בחמ"ד. ההשתתפות בקייטנה אינה  קייטנות שפה דיגיטאליות ו':-לבוגרי כיתות ג
 כרוכה בתשלום.

  פרויקט ארצי  -קיץ של תורה! פרויקט של החמ"ד בשיתוף האגף לתרבות תורנית
  קש"ת! -נפלא לקיץ של לימוד ופרסים 

 הצעות לפעילויות בחופש הגדול בבתי החינוך

 אישורי טיולים וקייטנות כללי:

 פעילויות לגני הילדים

 לגן גל בין 
 ביתית לפעילות בינגו 

 פעילויות לבתי הספר היסודיים

 ח'(עם הרב  -)בוגרי ב' לימוד משנה יומית באמצעות סרטונים וחידות נושאות פרסים
 .יוסף צבי רימון

 ידידי החמ"ד בשיתוף עם מרכז מורשת הרמב"ם חוברת לימוד יומי תלהזמנ , 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078225&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078207&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078173&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9079759&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078149&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078149&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078209&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078151&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078151&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078147&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078147&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078215&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078171&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078171&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078215&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078215&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078881&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078211&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078213&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078903&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9079623&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9079625&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078175&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078905&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078179&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078211&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078211&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078229&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d


 

  כיתה פעילות ר"ח אב: -יום אהבת ישראל 
 :חסד וחמ"ד בחמ"ד של חופש 

 הפעילויות כית   
 ידידי החמ"ד –איסוף קיץ    

 אולפני קיץ לעולים 
 משצי"ם קורסי 
 חוברת לימוד )לרכישה ליסודי( "חיוך לערכים"חופש של חוברת : 

 יסודיים-פעילויות לבתי הספר העל

  לחצו לפרטים -ימי עיון של החמ"ד בגמרא לציבור הרמי"ם והמורים 
  )שו"ת( )חופש חופשו"ת -חוברת לימוד יומי לימי החופש הגדול )עי"ס 
  ר"ח אב: -יום אהבת ישראל 

  כיתה פעילות   
 )עי"ס( מפגשי גשר   

 ,התנדבות מוקדי חסד וחמ"ד בחמ"ד של חופש 
 לעולים קיץ אולפני 
 בחופש הגדול הנוער לעיר קורא קול 

 חמשת העוגנים של חמ"ד של חופש

 לקראת החופש ובניית לוח חופש הכנהפעולות  .1
עם התלמידים, מחנכים ומורים מקצועיים באחד, באמצעות קשר  קשר אישישמירה על  .2

 טלפוני, מסרונים, מיילים, ביקורי בית ועוד.
 במהלך החופשה פעילויות בית ספריות .3

 הורים שיתוף  .4
 , תנועות הנוער, מתנ"ס, גרעין תורני ועודגורמי קהילהשיתוף  .5

 הצעות להצגות ופעילויות חוץ על פי הזמנה
 

 ילד זה"בתיאטרון תיקונים 

 חפצנו בחיים

 הצגות בית הרב קוק

 חצר הישוב הישן

 נשימה אומנות מוסיקה יהודית

 אוצר נוצות הזהב

 תכלת הפקות

 תיאטרון פסיפס

 תיאטרון אספקלריא
  

  

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078183&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078185&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078185&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078217&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078217&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078217&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078189&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078193&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078231&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078195&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078183&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078197&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078199&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078187&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078201&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078165&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078165&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078159&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078159&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078161&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078161&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078163&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078163&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078153&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078153&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078155&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078155&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078203&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078203&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078205&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078205&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078227&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078227&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d


 

  

 

 מתוך חזון החמ"ד:

"מקדמים למידה משמעותית, 
 חדוות הדעת ומצוינות"

  

  

 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9078167&sid=132603771&k=62d88472fb9cfcc2ce92aba50645ad6d

