
סיעור מוחות כתוב

זה עובד?  איך
כל אחד מחברי הקבוצה מקבל  מארגן גרפי ריק ומארגן נוסף יהיה באמצע )כאילו לא שייך לאף אחד(. 

רעיונות לפתרון   3לרשום את הבעיה בראש הדף )כדי שלא נשכח על מה אנו עובדים(.  כל אחד רושם 

(.  לאחר מכן, לקחת את הדף מהמרכז, ולשים את הדף בו רשמת את  1-3) הבעיה, רעיון בכל משבצת

או בשורת המשבצות   1-3רעיונות לפתרון הבעיה, רעיון בכל משבצת, ) 3רעיונותיך במרכז.  לרשום עוד 

, נא לקרוא  ת(.  אם הרישום נעשה בדף שיש בו כבר  רעיונו10-12או  7-9או  4-6 –הבאה שעדיין לא מלאה 

מאלו שרשמת כבר ומאלו שקראת בדפים   תמידשכתבו כבר בדף.  הרעיונות שירשמו יהיו שונים הרעיונות 

 שקיבלת.  חשוב לרשום רעיונות מגוונים ומקוריים. 

זכרו, הרעיונות הם של קבוצת הרעיונאים, של כולם יחד! 

דוגמה בהמשך 



סיעור מוחות כתוב
בימי קורונה? 10 איך לציין יום הולדת האתגר:

1
 שירי יום שיר ל  –מסיבת זום 

, ברכות ותצוגת אופנה של  הולדת,
כל משתתפת/משתתף 

2
חברים בגינת    10להיפגש 

.המשחקים ולשחק משחקי כדור

3
הרכבת פאזלים, תחרות   –בזם 

כתיבת שירים ועשיית פרצופים. 
המנצח/ת יקבל פרס בסוף הסגר.

4
החברים יתארגנו, יקנו המון  

בלונים יכינו עוגה יעמדו מתחת  
ן בעל השמחה וישירו שירי  לחלו 

ם הולדת ויעלו את העוגה  יו
 והבלונים. 

5
החברים יתכנסו   -קפסולת קולנוע 

בבית של מישהו אחד לפי  
 יה"ס. בעליו בב ה שהקפסולות 

שיוקרן לכולם  השמחה יזמין סרט 
בטלביזיה. ישלח פופקורן, קולה  
 טוכיפים של קולנוע ויראו יחד סר

בקפסולות. 

6
 בעל –יום הולדת ארכיאולוגי 

וקנה כדי חרס שבורים )איהשמחה  
את הכדים השבורים יש   שבור(.י

חביא באזור קרוב לבית של כל  לה
ים יקבלו כתבי חידה ילד. הילד

אישיי וילכו לחפור ולחפש לפי  
רמזים את המטמון הארכיאולוגי.  

שימצאו את כל החלקים, לאחר 
דביקו את הכד )בעלת השמחה  י

 שחזרח לתספק דבק(. מי שיצלי 
. יקבל פרס הכד
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( 1תלמיד בהתחלה  )



סיעור מוחות כתוב
בימי קורונה? 10 איך לציין יום הולדת  האתגר:

1
 –יום הולדת מסטר שף מרחוק 

חה תשלח מראש ת השמבעל/
. בווטסאפ מתכון לעוגת יום הולדת

בעל/ת השמחה תדגים איך בזום 
מכינים העוגה וכולם יעשו בו 

 זמנית. 
עד שהעוגה תהיה מוכנה אפשר 

עשות קריוקי.ל

2
נשחק  –יום הולדת משחקי מחשב 
כולנו יחד משחקי מחשב 

בוצתיים. אם לא יכולים כל ק
בו זמנים באותו המוזמנים 

המשחק אז אפשר לעשות קבוצות 
ואחרי כחצי שעה לערבב הקבוצות

3
שירה בסגנון תחרות  –ב נולד כוכ

. בעל/ת השמחה תשלח כוכב נולד
מגוון שירים לילדים וכל אחד יבחר 

שאת שיר וישיר. כמו כן, אפשר 
השיר שקיבלו ישירו בסגנונות 

פופ וכו'. אופקה, מזרחי, –שונים 

4
הולדת המרוץ למיליון   םמסיבת יו

 2ת השמחה יכינו לכל בעל/ –
ילדים משימות הקשורות למדינות  

חברים מחלקים  שונות בעולם. ה
בחדר. מי   2-3בזום לחדרים. כל 

דינה  שפותר את החידה ומגיע למ 
ף  מוסיתמונות ומידע עליה ו  )אוסף

דה מקבל  לאחר פתרון החי למצגת(
על מדינה אחרת.חידה נוספת 

5
  – מעבירים את זה הלאהמסיבת 

ה עושה משהו טוב או  ת השמחבעל/
 יוחדנותן שי קטן ומ משמח או  

לכמה ילדים שגרים בטווח הליכה  
.מביתו מותר

בלו אתכל אחד מהילדים שקי
  הדבר הטוב, מכין משהו טוב לחבר

בטווח המותר  שגר אחר אחד
)בעל/ת השמחה   לוומביא  מהבית  

יכול לכתוב למי להביא כדי שלא 
ך  וכ  יהיה מישהו שלא יקבל(

   הלאה.

6
מכינה לכל ילדה   מחהשבעל/ת ה

ערכת יצירה, שמה לה בתיבת 
 אות. הדואר עם הור

אם   .אותו הזמןאפשר ליצור יחד ב 
אותו הדבר אז אפשר אחד    2עושים 

או לבית   םם אחרילתרום לילדי
אבות שבסביבה. 

7
...

8
...

9
...

101112

(2תלמיד בהתחלה )



סיעור מוחות כתוב
בימי קורונה? 10 איך לציין יום הולדת  האתגר:

1
 – החבילה עוברתלשחק במחשב 

פעם מישהו מקבל במייל חבילה  כל 
ויש לו/ה משימה שצריך לבצע 

ם כולם. בזום ע

2
 שירי יום שיר ל  –מסיבת זום 

ך בפנטומימה ובעל/ת  ברל  הולדת,
השמחה צריכים לנחש מה הברכה.

3
חברים   20בפארק עד להיפגש 

מהכיתה שיחד בקפסולה ושם 
שטח, לאכול  לנפח בלונים ולקשט 

א ק משחקי קופס חכיבוד ולש
מיוחדים. 

4
בעל ורה של ה -יום הולדת פרחים

להכנת פרחים השמחה יכין ערכות 
 צבעוני, שיפודים, נייר דבק )נייר

כל וישאיר לכל חבר ליד הדלת.  (...
לבעל  וברכה אחד יכין פרח

 וישאיר ליד דלת ביתו ההשמח
את כל  ה יאסוףבזמן שנקבע. ההור

הפרחים ויביא לבעל השמחה זר 
 מהחברים.

5
ילדה כל  –יום הולדת חוקרי טבע 

וכית מגדלת תנה זכתקבל מ
 רקים ופרחיםקטן לח 'מגדיר'ו

 .רוזבא
כל אחת תצא לשטח פתוח ליד 
הבית, בטווח המותר, ותחפש 

 .מגדיר''מהחרקים והצמחים שב
עם היצור /כל אחת תצטלם ליד

הגדירה ותשלח תמונה וברכה ש
 לבעלת השמחה.

6
בן כל  –יום הולדת בחיק המשפחה 

עה חה יכינו ברכה, הפתפובת מש
כל אחד על השמחה. מיוחדת לב

ו מיוחד במשך יעשה איתו משה
שעה לפחות. יכינו ארוחת 

ם הכי אהובים על בעל ירמהדב
 השמחה ויאכלו יחד. 

7
...

8
...

9
כל   – הולדת של כוכבים יום 

המשפחה תצא בלילה לגינה  
קהילתית או לשדות ותעשה תצפית  

אח"כ  יעשו מדורה בכוכבים. 
אפשר גם לישון בחוץ. ו

10
...

11
...

12
...

( 3תלמיד בהתחלה  )



סיעור מוחות כתוב
בימי קורונה? 10 איך לציין יום הולדת  האתגר:

1
חברה מכינה סרטון הפתעה כל 

וישלח לה במייל או לבעל השמחה 
 וירטואלית אחרת.בדרך 

2
החברות הולכות לגן הקרוב ואמא 

של בעלת השמחה תצלם אותן 
וכל  בפוזות שונות ובבגדים שונים

וירטואלי,  "חברה תקבל "ּבּוק
מזכרת מיום ההולדת.

3
בשכונה ים את המטמון מחפש

 השמחה בעל –בטווח המותר 
יחביא פתקים עם כתבי חידה בכל 

טווח המותר מיני מקומות ב
תו ואגרים במהבית של החברים )ש

ב חידה תזוג יקבל ככל זור( הא
ות את שאר מוצפן ויצטרך לגל

. מי שפותר נכון מקבל פרס החידות
גה או משהו כייפי אחר(.)עו

4
...

5
...

6
...

7
...

8
...

9
...

10
...

11
...

12
בני   – של כוכבים יום הולדת 

המשפחה יארגנו  לבעלת השמחה  
ברכות מוקלטות וחתימות  
מהכוכבים שהיא מעריצה  

תיאטרון/קולנוע,   י)זמרים/שחקנ 
שחקני כדורגל וכו'( 

בהתחלה במרכז  )
( השולחן


