
ערכת פעילויות 

,  תוכניות, אגף תכניםמתחברים לקיץ
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



,עבורכםפיתחונוערחברהבמינהלוהשתלמויותהכשרה,תוכניות,תכניםאגף

.חירוםלשעותופעילויותתכניםערכת–בשמרטפיותהפועליםהחינוךצוותי

ענייןלעורר,חירוםבמצבשגרהליצור,החשובהבפעילותכםהצלחהלכםמאחלים

.וילדהילדלכללבתשומתולהעניק

,שגרהולימיטובהלבריאותבתקווה

,בברכה

והשתלמויותהכשרה,תוכניות,תכניםאגףצוות

ונוערחברהבמינהל

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



לקט פעילויות  
הפגתיותחברתיות 

פעילותלבנייתוהנחיותחווייתיותלפעילויותהצעותהכוללקובץלפניכם

.אקטואליותולהתרחשויותהשנהלמעגל,הגיללקבוצתמותאמת

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



https://drive.google.com/file/d/1KEJJ52X_2ArMy84IZm5JuShsgCnUwqS9/view?usp=sharing


כייף לי עם חברים

והשתלמויותהכשרה,תוכניות,תכניםבאגףפותח,המצורףהפעילויותפנקס
.צעיריםתלמידיםעםלמפגשמקיףמענהלתתבמטרה

:קבוצהלבנייתחשוביםעקרונותבכמההנוגעות,מגוונותפעילויותכוללהפנקס
חוץמשחקי,חברתיותפעילויותוכן,ציפיותותיאוםכלליםקביעת,היכרות

,החברתיותהפעילויותבאמצעות.ועודועודשדהבישולי,יצירהפעילויות,ופנים
קשריםיצירת,הקשבה:כגון,שונותחברתיותמיומנויותבתלמידיםלטפחתוכלו

.השונהקבלת,היעזרותלצדעצמאות,חברתיים

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



https://drive.google.com/file/d/1pXCZlWb07v-_uqD_OVWA5BOqrwjaPEQH/view?usp=sharing


הכרות עם חברי הקבוצה

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



הכרות עם חברי הקבוצה

משחקי היכרות

להעמקת ההיכרות

משחקי היכרות

ללא היכרות  

מוקדמת

תיאום ציפיות

(פעילויות)

תיאום ציפיות

(הסבר)

https://drive.google.com/file/d/1sf6TVH0W_lreaSggOZ3A7_6eDKkavWbF/view
https://drive.google.com/file/d/1XMd2SXdEYOcMW3PwXGbzr_zWABHIzD5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMaHilrx_LBuSaQ2XxsUizXwY8ggzVJF/view
https://drive.google.com/file/d/1A6EH8eNcNd9NVQn3wfkWQLaiV__RYwS1/view


"לנצח בדקה"משחקים 

משחקי גיבוש בחדר

"משחקי ממתקים"

סימפוניית הקצבאמת או שקר סלט פירות

כדורים מתעופפים

https://drive.google.com/file/d/1sM5l0tCffRSCgtRStBzpSgw_DXYZIZsz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EXv5jZsiQGC-hP0gbB4NnZYviXtSDT3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL5JgHqmQ2xMZ_7UQCrRaxJ-w88ITB4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EF5VotbShqyKt5Y0PAn-P0FYInk4Co1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSA9qqpIiyNiR6_IQ4DZgdTHNRBZ0_Vp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wahy0sjrofXKhBVb7L_PXRIrcpJ5QNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL5JgHqmQ2xMZ_7UQCrRaxJ-w88ITB4D/view


משחקי גיבוש בחדר 

"פינות4" "קרוב לקיר"

כל השכנים "
..."שלי ש

"נחש מי אני" "משחקים של פעם""איש על כיסא"

https://drive.google.com/file/d/1DkHCOBESZl1lCdVv5bDnSFiPfvYUHAI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3V2ikGjWneqCNsBJODJtHyMj2BsHzG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hg86HLlQxZrO9WYvKLzNr5QlRF9Rimfi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1094SWdyeCboK7_w__fbM5zgNIK2WQAPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eitk3JqvIwHsaj5RKUNEUkvEr8DS8voJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eitk3JqvIwHsaj5RKUNEUkvEr8DS8voJ/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/Owl/mishakim_60_web1.pdf


שלושת הקופים "שטיח מעופף"

"משחק הכבשים" "לחצות נהר גועש" "משחקי חבל"

גב אל גב

משחקי גיבוש בחדר 

https://drive.google.com/file/d/1lP2Nckvv1se6rI6lmalANLNE_z_avesu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PBjB1N8e1aYQnTaRXxq9succgm7yqoz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9Rbn_UFtaXZQclPJAFghfk69iym8yx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCEvrbXF7pYMkJhIB9VM-abYnmGB2Tfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tW5yggo84TnU-AmlG3SZCGBPtgjymav3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfE3HyALG_kTmmhUR0G9_sHegl7JPxgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tW5yggo84TnU-AmlG3SZCGBPtgjymav3/view?usp=sharing


להעביר את הכדור גשר כפות ידיים ביג פוט

טנק אנושישדה מוקשים אנושי לכתוב עם כדור

משחקי גיבוש בחדר

https://drive.google.com/file/d/1kg6-XS94KP5ubyfFr1tePAtm3n831QhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YG8Z5B2FrYbQuoRKOn2p73en3vipZCAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jrMQgUYoWBfGWzTZIzhqpuUYvyUewPuj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwpgUyvGxtFvoIxknjvNOCulEf0EYZll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCKuqzy78tddcDhuBCrjCnUTfGUhTP5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S3R1RH6bQmkIg0eXVaIg8ioEy293mHwB/view?usp=sharing


סדנאות יצירה  

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



דפי צביעה "עין אינדיאנית" פונפונים

סדנאות צילום לוכד חלומות אגלינג'כדורי ג

סדנאות יצירה

https://www.youtube.com/watch?v=8UZxjNNq4sw
https://www.youtube.com/watch?v=oOF3loyoZuE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=PGpiHzxooTo
https://www.youtube.com/watch?v=U1uK_jDLI2c
https://drive.google.com/file/d/1SM7DnH9z-FcBeIW5FHAXLmcl5V8BDQ2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YccPFJNWtPI9HwqXva-r9w4db35cPNH8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PGpiHzxooTo


"הכנת ארטיקים" ספינר מנייר ספרון מקיפול נייר

"בובות ארנבונים" "סוכריות גומי" "בצק למשחק"

סדנאות יצירה

https://www.youtube.com/watch?v=aHbnxSsG88Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZFPxmum0Ft4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=J6YDOXW074E
https://youtu.be/giqTWcq6nFk
https://www.youtube.com/watch?v=daUFw26SpY4
https://www.youtube.com/watch?v=4JEbN-JMwU4


סימניות לספר
סמידי סלאפבצורת מפלצות

צמיד מקשים

סדנא עם חנוך פיבן

הכנת כדורי שוקולדהכנת תיק מחולצה

סדנאות יצירה

https://www.youtube.com/watch?v=6N9uy5ClB5M
https://pin.it/4XWlHa0
https://pin.it/4HS80gI
https://www.youtube.com/watch?v=GdwM_wfM58c
https://www.youtube.com/watch?v=hvPaiPiks5Y
https://www.youtube.com/watch?v=DsL2FHBQYJo


כלי נשיפה כלי הקשה  כלי מיתר

הכנת כלי נגינה

https://drive.google.com/file/d/1PkuWuydOMNiU5BUcr-fnn879UPYuORxA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLe_AUXjnipaHWhGsZ7xsVa96C3Zi76R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIB1ktNKnf7gl3Hcs2y4HDSgKqdY5HJx/view?usp=sharing


התעמלות

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



התעמלות

https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc
https://www.youtube.com/watch?v=OtS1kBFxT-8
https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgchttps://www.youtube.com/watch?v=OtS1kBFxT-8
https://youtu.be/lc1Ag9m7XQo
https://youtu.be/AqNEGNHVLL4
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/herom/home-sport.pdf


יוגה
תרגילי יוגהברכת השמש

מדיטציה לילדים

1אתגרי ספורט 

משחקי תנועה להרפיה

דמיון מודרך

2אתגרי ספורט 

אין להשתמש  : הערה
בשקיות או  

,  תיקים לכיסוי הפנים
יש לכסות אך ורק  
את העיניים עם  

.  כיסוי

התעמלות

https://www.youtube.com/watch?v=v6l2wv2A988&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8wxZBPyK-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CX4zaVfkiWs&feature=youtu.be
https://www.safeplace.cet.ac.il/knowledge-item/%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.facebook.com/RetterDaphna/videos/vb.170539843553989/511285036198325/?type=2&theater
https://www.youtube.com/playlist?list=PL51YAgTlfPj7wHwsiqOd00V9SBa8XrdNR
https://www.youtube.com/watch?v=2cnZB72i-hU&feature=youtu.be


ריקודים ושירים, מוסיקה

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



לחצו על התמונה 
"וואקהוואקה"לריקוד ושיר 

לחצו על התמונה 
לריקוד ושיר   

Let it go

לחצו על התמונה 
"שאקבייבי "לריקוד ושיר 

לחצו על התמונה 
לריקוד ושיר  

Timber

ושיריםרקודים, מוסיקה

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI
https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg
https://www.youtube.com/watch?v=r5UmXsPZd0Q


חידונים

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



חידונים לכל עת–חדים 
ח וידיעת הארץ"של חידון הקורונה טריוויה קידס

חידונים
טריוויה קורונהאתר בידודי

חידונים

https://meyda.education.gov.il/files/noar/quizzes_file_2018.pdf
https://healthy.walla.co.il/item/3346613
https://www.triviakids.com/
https://bidudi.co.il/homestuck_type/%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.youtube.com/watch?v=jljfN58_pgs&feature=emb_title


קישורים להצגות וסרטים

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות  

חברה ונוערמינהל



לחצו על התמונה להצגה 
" המלך סיאם"

לחצו על התמונה להצגה 
" מיכאל"

לחצו על התמונה להצגה 
" אי המטמון"

לחצו על התמונה להצגה 
" אפקט הפרפר"

קישורים להצגות ולסרטים

https://youtu.be/R3CvSlJB-Lk
https://youtu.be/1gF9Q0Bb5Cg
https://youtu.be/U-YSX2wnQAI
https://youtu.be/V748aKZfdvk


לחצו על התמונה להצגה 
" ה טוטוריטו'טופל"

לחצו על התמונה להצגה 
" מבצע סבא"

לחצו על התמונה להצגה 
" התפקיד הראשי"

לחצו על התמונה להצגה 
" מסיבה בגן העכברים"

קישורים להצגות ולסרטים

https://youtu.be/ogCXtqf6nlY
https://www.youtube.com/watch?v=Y3tZmNKqCTQ
https://youtu.be/3k1Hs_jD0rY
https://youtu.be/mDCXsTsFPOM


לחצו על התמונה להצגה 
" עוץ לי גוץ לי"

לחצו על התמונה להצגה 
" הענק וגנו"

לחצו על התמונה להצגה 
" בארץ הפלאותyעליסה קרקס "

לחצו על התמונה להצגה 
" הקוסם מארץ עוץ"

קישורים להצגות ולסרטים

https://www.youtube.com/watch?v=-ivXhQbBfpE
https://www.youtube.com/watch?v=rslOJ2WIRIE
https://www.youtube.com/watch?v=Sv-3hd6lt0A
https://www.youtube.com/watch?v=QywhrU2ETkQ

