ועד מוסדי בית הספר "ניצנים" ,נס-ציונה ,שנה"ל תשע"ב2100-2102 ,
התנהלות ועד כתתי – עקרונות
 1מטרה
 1.1מטרת מסמך זה הינו לתת מסגרת ובסיס לפעילות הועד הכיתתי
 1.1המסמך הינו המלצה בלבד ואינו מחייב
 1.1המסמך יתעדכן באופן שוטף
 1תפקיד הועד הכיתתי
 1.1להוות את החוליה המקשרת בין הכיתה (הורים ) למחנכת הכיתה.
 1.1לפעול לגיבוש הכיתתי.
 1.1לייצג את הכיתה בוועד המוסדי הבית ספרי.
 1תכולת הפעילות
 1.1בניית תוכנית פעילות
 עם בחירת הועד ,מומלץ בחודש הלימודים הראשון ,יתכנס הועד לתיאום
ציפיות ובניית תוכנית פעילות.
 מומלץ לשלב בפגישה זו את המחנכת או להביא לידיעתה את תוכנית
הפעילות.
 מומלץ לבנות דף קשר כיתתי ובו יוצגו גם הטלפונים הסלולאריים של ההורים
(בכיתות גבוהות גם של הילדים )...וכתובת המייל של אחד ההורים (לפחות).
 תוכנית הפעילות תגדיר את הפעילויות המרכזיות ואת טווחי התאריכים.
 מומלץ להפיץ להורי הכיתה בתחילת השנה את התוכנית לתיאום ציפיות כללי.
 1.1פעילות פתיחת שנה
 מטרת פעילות זו הינה ליצור או להרחיב הכרות ילדים -הורים.
 פעילות זו רצוי שתהיה בדר"כ בחודש הראשון של תחילת השנה .מדובר על פיקניק
כיתתי למשפחות ,עדיף לקבוע ביום שבת (במידה ויש בכיתה משפחות השומרות
שבת ,אפשר לעשות את המפגש בקרבת מקום המגורים לדוגמה :הגינה בוואלי,
גבעת האקליפטוסים בטירת שלום או כל מקום אחר שנמצא במרחק הליכה.
 את הכיבוד (ארוחת הבוקר) כדאי לחלק בין המשפחות ,ליצור "מזנון " אחד גדול מכל
המטעמים שהביאו .בשיטה זו צריך לעשות איזו שהיא חלוקה הגיונית ושווה של
סכום הכיבוד שכל אחד מביא .לא ליצור מצב שמשפחה אחת מוציאה  ₪ 13ואחרת
 ₪ 13והכי חשוב לפני הפעילות לוודא מי מגיע ומי לא ,כדי שלא יווצר מצב שחסרות
כוסות או שתייה כי מישהו לא בא ולא הודיע .דוגמאות לרשימות ניתן למצוא
בנספחים.
 בתוכנית האומנותית אין צורך לעשות הרבה דברים ,עצם העובדה של ריכוז כולם
היא מעניינת מספיק ומספקת אינטראקציה חיובית.
 בנספחים ניתן למצוא רעיונות להפעלות ימי גיבוש .אפשר לעשות גם תחנות :איפור
(אחת האימהות מתנדבת לאפר) ,קעקועים (אפשר לקנות מתקציב הוועד) ,משחקים
תחרותיים.
 דוגמאות לתכולות ,הזמנה ,תכנון היום וטבלאות לארוחת בוקר ראה נספח א' וב'.
 הפעלות כיתתיות בתשלום מומלצות ומוצלחות:
 oמירי לשם פלאי  -טיול מהספרים 351- /http://www.mirileshem.com
5215515
 oעמי בינדר  -פעילות אתגר בגישה חינוכית  350-1131215 -סנפלינג וטיפוס
על עצים .
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 oהערה כללית בנושא זה – במקרה בו מביאים מפעיל חיצוני יש לבדוק קיום
ביטוח מתאים ולמצוא מקום ראוי לקיום הפעילות.
הפעלות עצמאיות (ראה גם בנספחים):
 oתחנות משחק – רצץ של תחנות הפעלה ,לדוגמא:
 קפיצה בשקים
 משיכה בחבל
 לימבו
 אפיית פיתות בטאבון
 איפור  /צמות
 קליעת כדור
 משחקים של פעם -קלאס ,חבל...
יש להתארגן עם ציוד בהתאמה ומומלץ לצוות הורים שאינם חברי
ועד כאחראי בתחנות.
פעילות סביב חגי ומועדי ישראל
סוכות  -לשאול בכיתה מי מוכן לארח אצלו בסוכה את ילדי הכיתה .לרכז באחד מימי
החג (או כמה ימים לפני) את הילדים ולעשות פינות יצירה בנושא .אפשר לבקש
ממישהו שקרוב לדת ,לא חייב מישהו מהכיתה אפשר גם דמות חיצונית ,לבוא
ולהסביר לילדים על  0המינים ,המצוות ,לא משהו כבד ,אלא קליל וקצר רק קצת
חיבור ליהדות.
חנוכה – בחנוכה כמובן אפשר להיפגש להדלקת נר ,בכיתה או אצל אחד הילדים
בבית ,גם פה קיימת האפשרות של פינות יצירה הקשורות לחג.לרוב ,בית הספר
עושה הפעלה כיתתית במועד זה וכמובן בכל חגי-ישראל.
מומלץ מאוד לארגן סיור חנוכיות בנחלאות או בעיר העתיקה .מדריכה מומלצת – רונן
נבון , 3515211325 -או לימור 351535515 -
טו בשבט  -אפשר לעשות פעילות בתיאום עם המחנכת עם פירות יבשים ופירות
הדר ,לדוגמא :מאסטר שף כיתתי .חלוקת הכיתה לקבוצות עבודה .כל ילד שמגיע
צריך להביא עימו מסחטה ידנית קטנה ,קרש חיתוך וסכין  .לפני תחילת הפעילות כל
קבוצה בוחרת לה שם ומציגה את שמה לכולם.כל קבוצה צריכה להכין  1מנות
מהחומרים שניתנים לה כשהם צריכים לחשוב על מקוריות ,אסטטיקה וטעם.
 oבמנה הראשונה הם מכינים מיץ .כל קבוצה מקבלת סוג  1של פרי ( לימון,
תפוז ,אשכולית) והם סוחטים במסחטות האישיות ומוזגים לקנקן גדול
באמצע השולחן .לפירות החמוצים כדאי להוסיף סוכר.
 oבמנה השנייה,זו המנה העיקרית ,מגישים לכל הקבוצה על השולחן שלה
מגוון גדול של מזון :פרוסות לחם ,זיתים ,טונה ,ביצים קשות ,תירס ,ירקות,
גבינות ועוד .הילדים צריכים לעצב מנה שתהיה יפה וטעימה ,אפשר כולם
ביחד או שכל ילד בונה לעצמו את הכריך שלו .הבסיס הוא הלחם.
 oהמנה השלישית ,קינוח ,הילדים מכינים שיפודי פירות יבשים מכל מה
שמגישים על השולחן :דובדבנים ,בננות יבשות ,תמרים יבשים ,שזיפים
יבשים ,תאנים ,משמשים וכו'.
בסוף כל שלב כל קבוצה מציגה את "תוצריה" ומקבלת התייחסות מהשאר לגבי
התוצר .את כל הציוד לפעילות זו (לא מעט) צריך לחלק בין הילדים ,וזה לא
קשור לדברים האישיים שכל אחד צריך להביא בכל מקרה:מסחטה ,קרש וסכין.
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רצוי שיהיו גם מגבונים ונייר סופג על מנת לנקות את הילדים ואת השולחנות לאחר
הפעילות.
טו בשבט -זוהי גם תקופה מצוינת לערוך טיול משפחות לאזורי פריחה כמו עמק
האלה (חרבת מדרס ,שביל האלות וכדומה) או אזור פארק מנשה.
פורים -ניתן לערוך מסיבה כיתתית בליווי מוסיקה ופעילות לילדים .מתאים יותר
לילדים בשכבות הגבוהות .ראה המלצת  DJבסעיף מסיבות סוף שנה.
ל"ג בעומר – בנוסף למדורה שהיא שיא הפעילות ,אפשר להתחיל את הפעילות
כשעה קודם לכן ,ולהפעיל את הילדים עד שעת הדלקת המדורה .הפעילות יכולה
להיות סימני דרך ,תחרות בין ילדי הכיתה ,פינות יצירה הקשורות לחג או פעילות
גיבוש כדוגמת הפעילויות בפיקניק פתיחת שנה.
ל"ג בעומר – בנוסף ,הטיפול בחג זה כולל:
 oאיסוף עצים בשכבות הנמוכות
 oהגדרת מועד ומיקום
 oחלוקת האוכל – דוגמא לרשימת אוכל מצורפת בנספח ב')
משפחות מארחות-פעילות זו מתאימה לכל השכבות אבל רווחת יותר בשכבות
הנמוכות .מטרה היא להגביר את ההכרות בין הילדים .הרעיון הינו שכל משפחה
מארחת פעם בשנה .עושים כ 6 -סבבים ובכל סבב מארחות מס' משפחות.
בקביעת מועדי המפגשים יעסוק הועד (בד"כ סביב חגים –חנוכה ,טו בשבט ,פורים,
פסח ,ל"ג בעומר ,סוף שנה או בדומה) השיבוץ יעשה ע"י המורה או הועד ישבץ
ההורים בהתייעצות איתם (עדיף.)...
הפעילות אורכת כשעה וחצי -שעתיים ויכולה לכלול  :יצירה ,בישול  /אפייה ,משחק
או שילוב.
דוגמאות לפעילות:
אפיית פיצות
הכנת סלט פירות
הכנת נרות לחנוכה
הכנת קישוטים עם פירות יבשים
ניסויים במדעים
מומלץ לבקש מהילד המארח להכין הזמנות ולחלק לילדים.
סיורים במרכזי מבקרים :להלן יובאו מספר הצעות לסיורים כיתתים עם המשפחות
במרכזי מבקרים.
 .1סיור במרכז המבקרים של תנובה רחובות
סיור המותאם לכיתות א-ג :במסגרת הסיור תוכלו לרכוש מושגי יסוד,
להפעיל את החושים ולעקוב אחר הדרך שעושה החלב ממכון החליבה ועד...
למקרר הבית.נלמד מה ההבדל בין רפת למחלבה ,נשמע בקצרה "מה עובר
על הפרה "...נפרט על בדיקות המעבדה ,על פיסטור ,ועוד כמה תהליכים עד
שהחלב יוצא חתום בתוך בקבוק!
סיור המותאם לכיתות ד-ו :במסגרת הסיור נמקד בתהליכי ייצור בתעשיית
החלב כגון פיסטור והימגון ,שרשרת הקירור וחשיבותה .חיידקים בחלב.
חשיבותה של ההיגיינה בתעשיית החלב ועוד...
ובכלל על הקשר שבין החליבה לארוחת הבוקר.

פרטים נוספים:
הביקור עולה  ₪ 10לתלמיד 1 ,מלווים ללא תשלום והיתר בתשלום רגיל (10
 .)₪פועל בימים א-ה בשעות הבוקר בלבד ובחופשות.
פרטי התקשרות1533111011 :
 .1סיור במרכז המבקרים של ידיעות אחרונות בראשון לציון-
"ידיעות אחרונות" מזמין אתכם לביקור חוויתי במרכז המבקרים בראשון לציון
במהלך הסיור ,תלמדו הכול על תהליך עשיית העיתון ,עבודה שנמשכת 10
שעות ביממה:מעבודת הכתבים בשטח ,דרך עריכת הכתבות במערכת ועד
להדפסה בבתי הדפוס ולהפצה לקוראים בכל רחבי הארץ .הסיור מהווה
הזדמנות יוצאת דופן ללמוד איך נולד העיתון של מחר ולהכיר את עבודת
המערכת המביאה אליכם את החדשות המעודכנות ביותר מדי יום .מה כולל
הביקור?
ביקור במרכז התקשורת והעיתונות בו תוכלו להכיר מקרוב את עבודת
המערכת ,להציץ אל מאחורי הקלעים של העיתון ,לגלות את סודות המקצוע
וגם להתנסות בחוויה אישית של עריכת עיתון והתמודדות עם דילמות העורך
בדסק החדשות של מרכז המבקרים.בנוסף תסיירו בבית הדפוס המתקדם
ביותר במזרח התיכון ,בתחנות בהן עובר העיתון בדרכו להיות העיתון של
מחר.בסיום הסיור תקבלו שי אישי מפתיע!
פרטים נוספים:
ימים א-ה בין  10:33 -0:33לא כולל שישי -שבת ,אורך הסיור כשעה וחצי.
פרטי התקשרות33-9632251:
 .1סיור ב"חווידע":
הביקור החווייתי ב"חווידע טבע" רחובות מתאים לתלמידי כיתות א'  -ב' ומורכב
משתי פעילויות מרכזיות :ה'משחקידע' אולם מתקנים בסגנון 'מוזיאון פעיל' בו
מתקיימים סיור מודרך ומשחק חופשי.
סדנת המעבדה -פעילות בנושא מדעי שנבחר מתוך רשימת נושאים עשירה:
אוויר ,מים ,מראות ,חושים ,צבעים ,מגנטים ,מדידות ועוד .הפעילות כוללת
הדגמות ,ניסויים ומשחקים במיטב המתקנים והמעבדות ש"בחווידע טבע".
פרטים נוספים :עלות הפעילות :תלמיד  11 -ש"ח לפעילות.משך הביקור הוא
כשעתיים  .לפרטים נוספים ולתיאום ביקור נא התקשרו .35-0051000
 .0ביקור בפלנטריום בת"א:
מסע מופלא במעבורת החלל אל מע' השמש והחלל החיצון .המופע נקרא
מסע אל היקום  03באמצעות מופע מולטימדיה במתקן המשוכלל מסוגו
בארץ ובו הדמיית טיסה בחלל באמצעות מערכת הקרנה על מסך בן 163
מעלות‚ פעלולי קול‚ לייזר ותאורה‚ רצפה נעה ומושבי טייס.
הצילומים המרהיבים המשולבים בתכנית צולמו בין השאר על-ידי סוכנות
החלל האמריקנית.
'מסע אל היקום מפגיש את הצופים עם מרחבי החלל‚ מערכת השמש
ותופעות אסטרונומיות מרתקות‚ מגרה את דמיונם ומעשיר את ידיעותיהם
בתחום חקר החלל והיקום.
פרטי התקשרות :רחוב חיים לבנון  1ת"א .31-2055213
 .5ביקור בדואר ישראל:
מרכז המבקרים של חברת דואר ישראל נפתח בבית המיון המרכזי של
הדואר בתל אביב לסיורים הכוללים פעילויות אינטראקטיביות וסיור מודרך

במתקן המיון של הדואר .במרכז המבקרים של הדואר המבקרים
יכולים ללמוד על שרותי הדואר ועל המסלול שעובר כל מכתב ,החל מרגע
שליחתו על ידי השולח ועד הגעתו אל תיבת הדואר של הנמען.
הביקור במרכז כולל סיור קבוצתי מודרך שמתחיל ב 0 -תחנות המציגות את
שרותי הדואר ,ממשיך אל זירות פעילות אינטראקטיבית ותחרויות נושאות
פרסים ,ממנה אל זירת הפעילות אישית לשליחת מכתב ומעקב אחר תהליך
שליחתו .לסיום  -סיור בבית המיון וצפייה במכונות המיון הממיינות מיליוני
מכתבים מידי יום.
מרכז המבקרים  -תחנות פעילות :מיצג פתיחה על גבי שולחן אינטראקטיבי,
סקירת תחומי הפעילות השונים של חברת הדואר .בחלל המרכזי 0
תחנות המציגות את תחומי הפעילות העיקריים של חברת הדואר :שירותים
מקוונים ,קניון הדואר , IPOST,הבול שלי ו .photo post
הפצת דברי דואר ,הסבר קצר על טכנולוגיית המיון ,העברה ,חלוקה ,מגוון
וכמות עצומה של שירותי דברי דואר המועברים בכל רגע נתון.
דואר ישראל בתנועה מתמדת :הסבר על קווי דואר נע הפוקדים מידי יום כ-
 1,133ישובים בכל רחבי הארץ ועל שירותי השליחים והבלדרות של הדואר .
שירותים מתקדמים :הסבר על הפעילות והשירותים הניתנים בסניפי הדואר
ועל פריסת הסניפים בכל רחבי הארץ תוך מתן אפשרויות נגישות רחבות לכל
אזרח .ועל שירותי בנק הדואר הניתנים ביחידות.
פעילויות אינטראקטיבית  -בזירה המבקרים יחולקו ל 1-קבוצות ותתקיים
ביניהם תחרות על היבטים נוספים של פעילות הדואר:
פעילות בנושא תהליך המיון ,פעילות בנושא הדוור ואנשי הדואר ,חידון
טריוויה  -דואר ישראל ופעילות בנושא השירות הבולאי ,משחק אספני
הבולים.
פעילות אישית  -שליחת המכתב
המבקרים יכתבו מכתב ,יביילו מעטפה וישלחו אותו לדרכו מבית המיון ,תוך
כדי שמיעת הסבר על תהליך מיון המכתבים.
סיור בבית המיון
המבקרים יעקבו לסיום הביקור במרכז אחר פעולת מיון המכתבים הממוכן.
פרטי התקשרות :מרכז המבקרים ,בית המיון של דואר ישראל
רחוב ההגנה , 112תל-אביב.
המרכז מיועד לגילאי 5-10
שעות פעילות המרכז  13:33-15:33בימים א-ה '
תאום הסיורים בתאום מראש דרך המייל הזה בלבד: visit@postil.com
 .6פרדס מינקוב ברחובות
פרדס מינקוב הוא אתר שימור שמספר את סיפורו של מפעל הפרדסנות
העברית בתחילת דרכה .
בפרדס הראשון שנטע ברחובות זלמן מינקוב ,מראשוני רחובות פעול אתר
חינוכי המשחזר את הפרדס המקורי ואפשר לראות בו את מתקני הפרדס
המקוריים  -חצר ובית הפרדסן ,בית אריזה ,באר ובריכת אגירה ,תעלות
השקיה ועצי ההדר שגידלו בעבר בפרדס.
במוזיאון פעילויות ותכניות חינוכיות לילדים ולמבוגרים לקבוצות בלבד
ובתיאום מראש.
פרטי התקשרות:טלפון 35-0060102 :מומלץ להגיע בחורף.

 1.6רשימת אתרים לפעילויות
הפעלה עצמית ועבודות יצירה (משפחות מארחות ופעילות כיתתית)
http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles_2/15232977.doc
/http://www.etze.co.il
/http://www.afternoon.co.il
http://www.ifeel.co.il/tags/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%95%D
7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.horimtv.co.il/Items.aspx?pageid=18
http://kinderland.xnet.co.il/apage/18393.php
http://ha-lool.co.il/magazine/cat.asp?id=63
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/payiluyut/MischakeyHev
ra/Hevra.htm
http://www.stips.co.il/stiplist.asp?thekey=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A
7%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://www.yetzira.com/kids.html
http://www.tangramy.co.il/471
מסלולי טיולים
/http://www.alternativ.co.il
/http://www.maslulim-israel.co.il
/http://eyarok.org.il
http://www.kkl.org.il/kkl/kklmain_blue.aspx
/http://www.tiuli.com
אתרים עם פעילויות לילדים
http://www.a-tzofit.co.il/tour/search_4_child.php
/http://www.4kids.co.il
 1.2סרט כיתתי – פעילות זו מתאימה לכל טווחי הכיתות .הקרנת הסרט מתבצעת
בכיתה יחד עם המורה .את הסרט יביא אחד הילדים ויש כמובן להתאימו לגיל
ולתחומי העניין .מומלץ ללוות את הסרט בכיבוד קל .יש לדאוג לכתב זימון לילדים
וטבלה לדוגמא לחלוקת האוכל ניתן לראות בנספחים.
 1.5טיול שנתי משפחות -מומלץ לערוך פעם בשנה טיול משפחות .המסלול צריך להיות
קרוב ולא קשה במיוחד .ההדרכה תהיה של הורה מהכיתה.
מערות גוברין ,הסטף ,תל עזקא ,נחל שורק ,מסלול שביל הסלט  .כדאי לקבוע מקום
מפגש לפני שמתחילים את המסלול שבו מתקבצים כולם ,אוכלים ארוחת בוקר
ויוצאים למסלול .לאורך המסלול אפשר לשלב פעילויות מגוונות כגון :סימני דרך,
חפש את המטמון ,חידות הקשורות למקום הטיול ועוד.
דוגמאות לטיולים נחמדים:
סיפור בטבע –http://www.mirileshem.com/travel
שביל הסלט/http://salat4u.habsor.gonegev.co.il -

חרבת מדרסhttp://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=7-
 1.0פעילות הורים -
אמנם הילדים שלנו הם הראשונים בסדרי העדיפויות ,אך אפשר לדאוג גם לגיבוש
ההורים ,ברגע שאנו יוצרים סביבה של הכרות בין ההורים ולא רק בין הילדים אנחנו
באופן אוטומטי יוצרים היענות חיובית יותר למפגשים כיתתיים .פעילות מסוג זה ,רצוי
שתהיה באחד הערבים בתוך בית הספר (מנהלת בית הספר מאשרת מפגשים מסוג
זה ואין צורך שמורת הכיתה תהיה נוכחת) .מזמינים את ההורים  -זוגות – ודואגים
לפעילות ,אפשר להביא פעילות מבחוץ ולגבות כסף מההורים בנפרד בלי קשר
לכספי וועד הכיתה או לעשות פעילות שמנחה אותה הורי הוועד שבה משלבים
משחקים למבוגרים (קלפים ,משפט אמת ומשפט שקר ועוד) .במידה ויש הורה
מהכיתה שתחום עיסוקו הוא נושא שיכול לעניין את שאר ההורים ,אפשר להזמינו
להרצאה (מדריך הורים ,מאפרת ,קוסמטיקאית וכו') .כמובן לא לשכוח כיבוד קל
לערב שכזה.קיימת עוד אפשרות להזמין את הנשים בלבד (בתאריך שקרוב ליום
האישה/משפחה) ולהכין ערב במיוחד להן .סקסולוגית ,קריאה בקלפים ,איפור וכו'.
 1.13מסיבת סיום שנה –
לציון סיום שנת הלימודים ניתן לערוך פעילות ילדים או הורים-ילדים .לפני שמחליטים מה
עושים לסוף השנה עלינו לבדוק מה התקציב שנשאר לכיתה ,האם הוא כולו "מבוזבז"
לפעילות או שאנחנו רוצים גם לקנות מתנה לילדים ,ולא לשכוח לתקצב סכום סימלי מתנה
למחנכת (ראה סעיף תקציב) במידה והוחלט כך.
לרוב אנו משתמשים בגורם חיצוני שיפעיל את הילדים וההורים.
דוגמאות לפעילות :
 מסיבת בריכה בגו אקטיב – מפגש בין  1שעות הכולל בריכה ,הפעלת
הילדים בקבוצות ודוגמא לשיעור ספינינג .בסיום נקניקיה בלחמנייה ושתייה.
מוצלח מאוד .מעט יקר.
 סיור לילה בספארי (ספארי לילה)– מוצלח מאוד .צריך להיערך מראש.
 מוזיאון הילדים
 ביקור במבוך האקולוגי
 מסיבה באחת הבריכות באיזור
 פעילות בקיר טיפוס ברחובות
 DJ והפעלות אחרות (קעקועים איפור) למסיבות כיתה
 oבימת הנוער  -עיריית נס ציונה הכשירה בני נוער כ DJs-ומארגני
מסיבות לילדים ובעלות מינימאלית שאותה העירייה הם יארגנו לכם
מסיבה ,התשלום משמש לימי כיף למתנדבים ,הילה 3522011251.
 oרועי צוקי  DJבחור נחמד בן  12מגיע עם ציוד אחראי ומנומס ומסביר
פנים לילדים  .3502252153מומלץ מאוד.
 המלצות למקומות אותם ניתן לשכור למספר שעות למסיבות ואירועים דומים:
 oכיתה ביה"ס ( 133-153ש"ח)
 ביה"ס ראשונים 35-0033151-
 ביה"ס שקד 35-0031300 -
 oאולם גדול יותר
 בית הקשיש (רחוב בן גוריון) 35-0153023 -

נספחים
 .1דוגמא לפעילות גיבוש פתיחת שנה – מצורף דוגמא לפעילות ,רשימת ציוד נדרש
ומכתב זימון הורים.
סדר יום – יום גיבוש XX
 מועד :יום שבת ,XX ,בשעה .13:33
 מקום :בית הספר ניצנים.
שעה

פעילות

0:33

סימון שטח פעילות
-------------------------------סימון שטח פעילות מחניים

0:33

ארגון שטח פעילויות

0:13

סידור שולחנות אוכל

13:33

הגעת ילדים ומשפחות
---------------------------חלוקת מדבקות לילדים

13:15 -13:13

משחק מחניים ילדים והורים

13:13 -11:33

ארוחת בוקר

11:33 -11:13

משיכת חבל

11:13 -11:33

סיבוב מסוכן

11:33 -11:13

הקפצת כדור ברשת

11:13 -11:33

מרוץ שקים

11:33 -11:13

11:13
אם יישאר זמן

לחצות את הנהר
---------------------חלוקת מדליה +
טביעות ידיים -גואש על לוח
סיום יום גיבוש
-----------------ניקיון
העברת כדור בטור

אחריות (חברי ועד או הורים)

כולם

יום גיבוש  -כיתה XX
ביום שבת ,ה ,XX -בשעה  13:33בבוקר ,נקיים יום גיבוש למשפחות כיתה XX
יום הגיבוש יתקיים בגינה בכפר אהרון ,ברחוב התאנה( ,הגינה נמצאת כ 133 -מטר מצד
שמאל ,כאשר מגיעים מהכיכר המרכזית של הכניסה לוואלי ונוסעים לכיוון טירת שלום).יום
הגיבוש יכלול ארוחת בוקר משותפת ומגוון פעילויות ספורטיביות לילדים ולהורים.מצורפת
רשימת פריטים לפיקניק המשותף ובה מצוין מה נדרשת להביא כל משפחה.השתתפות של
כל ילדי הכיתה ביום הגיבוש חשובה לכולנו .בבקשה עשו כל מאמץ על מנת לקחת חלק
ולהשתתף בו.
הקפידו להגיע בזמן ועם בגדים נוחים.
מחכים לראותכם,
יהיה כייף ושמח!
ועד ההורים – כיתה XX

שם הפעילות

1

הסבר

מתחלקים ל 1 -קבוצות.
כל קבוצה מנסה לפסול את חברי הקבוצה השנייה
משחק מחניים על ידי פגיעה בהם בכדור.
הקבוצה המנצחת הינה ,הקבוצה שנשארה עם
פחות שחקנים /שחקן אחרון.

1

משיכת חבל

1

סיבוב מסוכן

0

הקפצת כדור
ברשת

מתחלקים ל 1 -קבוצות ומושכים בחבל...

מתחלקים ל 1 -קבוצות.
כל קבוצה אוחזת בחבלים של המתקן ומנסה
להעביר ממקום אחד לשני בקבוק מים .נדרש:
להרים את המגש ,ללכת איתו ולהניח בנקודה
שנייה.
מתחלקים ל 0 -קבוצות.
כל קבוצה אוחזת יחד ברשת ומנסה להקפיץ כדור
(להעיף לאוויר ולקלוט בחזרה).
הקבוצה המנצחת הינה ,הקבוצה שהקפיצה
ראשונה  5פעמים ברציפות.

אופציות

נדרש

 קבוצת אדומים
וכחולים /קבוצת
צהובים וירוקים
 הורים /ילדים

סימון שטח
המשחק ,כדור
ספוג,
משרוקית

 קבוצת אדומים
וירוקים  /קבוצת
צהובים וכחולים
 בנים /בנות
 הורים /ילדים

חבל ,סרט
סימון.

 קבוצת אדומים
וצהובים  /קבוצת
כחולים וירוקים
 הורים /ילדים

מתקן סיבוב
מסוכן ,בקבוק
מים

 חלוקה ל 0-קבוצות
צבעים.
 הורים /ילדים

 0רשתות 0 +
כדורים

5

מרוץ שקים

מתחלקים ל 1/0 -קבוצות.
כל זוג הורים עוזר לילד לקפוץ ולסיים את המסלול.

 חלוקה ל1/0 -
בוצות צבעים
 הורים /ילדים

 6שקים,
סימון שטח

6

לחצות את
הנהר

כל זוג הורים עוזר לילדים לחצות את הנהר ,על ידי
כך שהילד נתלה בידיו על המוט ורגליו באוויר
(ההורים מרימים את הילד באוויר).

 הורים עוזרים
לילדים

 6מקלות
מטאטא מעץ,
איזולירבנד,
סרט סימון.

אם יישאר זמן.....

העברת כדור
בטור

מתחלקים ל 1 -קבוצות.
עומדים בטור בפיסוק רגליים ומעבירים את הכדור
לאחור מאחד לשני .האחרון בטור מקבל את הכדור
והופך להיות ראש הטור וחוזר חלילה.
כך צריך להספיק את כל ילדי הקבוצה.
כנ"ל ,להעביר את הכדור מעל הראש.

 קבוצת אדומים
וכחולים /קבוצת
צהובים וירוקים
 הורים /ילדים

 1כדורים

רשימת ציוד – יום גיבוש XX
פעילות

פריט

אחריות (ועד /לקנות /הורים)...

 0שולחנות
 0מחצלות

1

ארוחת בוקר

1

התארגנות כללית

1

משחק מחניים

 כדור ספוג

0

הקפצת כדור
ברשת

 0 כדורי ספוג
 0 רשתות

5

העברת כדור בטור

 1 כדורי ספוג

6

סיבוב מסוכן

 מתקן סיבוב מסוכן
 בקבוק מים

2

מרוץ שקים

 6 שקים

5

לחצות את הנהר










0

משיכת חבל

 חבל

שקיות אשפה
סרט סימון:
לשטח הפעילות ,למגרש מחניים,
למשחקים.
מדבקות צבעוניות –  0סוגים
להכין רשימת קבוצות ()0
בידורית /מדונה
מוזיקה
משרוקית

 6מקלות מטאטא מעץ
איזולירבנד
מדליות
גואש 1 -צבעים ,טוש
לוח ביצוע
 16בקבוקים גדולים עם מי ברז
דלי
מגבונים



 .1דוגמא נוספת לתכנון יום גיבוש

הגעה וסידור הכיבוד 15:05-16:33 :
פתיחה16:13 -16:33 :
 הסבר על משחקים היתוליים ההורים מול הילדים עם קריצה להורים על ניצחון של
הילדים ....קבוצת הילדים נקראת קבוצת האלופים וקבוצת ההורים נקראת קבוצת
הכוכבים.
 קשירת סרטים לראשי הילדים וההורים(?)
משחקי חימום16:13-16:13 :
תחרות בין הורים לילדים:
 על ההורים הילדים להסתדר לפי האות הפותחת של שמם הפרטי ( 5דק')
 על ההורים והילדים להסתדר בטורים נפרדים בהתאם לגובה ( 5דק')
משחקים נוספים16:13-12:33 :
 משחק הבלונים 15( :דק')
ההורים והתלמידים מסתדרים בטורים נפרדים כאשר המטרה היא להעביר בלון
מראשית הטור לסופו לשוב קדימה .למשחק  1חלקים:
א .מעבירים בלונים מעל לראש קדימה ואחורה.
ב .כל קבוצה עומדת בפיסוק ומעבירים בלון קדימה ואז אחורה.
ג .מעבירים בלונים בצד ימין ואז בצד שמאל.
אם הבלון מתפוצץ מנפחים חדש ומתחילים מההתחלה.
 משחק סדין ובלונים (  13דק')
כל קבוצה מקבלת סדין ו 13-בלונים .המשימה היא להעיף באוויר את הבלונים בלי
להפילם .הקבוצה שמרבית בלוניה נותרים על הסדין מנצחת (או לחלופין ,הקבוצה
שכל בלוניה נופלים מהסדין מפסידה) .ניתן בערך  13-15הנפות (נראה לפי שיתוף
הפעולה והכייפיות של המשימה).


משחק הזנבות (  5דק')
לכל אחד נקשר זנב מאחור ,המטרה היא להשיג כמה שיותר זנבות ,הקבוצה
שמצליחה לקחת את כל הזנבות לקבוצה השנייה מנצחת.



"תפסוני" (כ 13 -דק')
הורים מול הילדים

פעילות סיכום12:33-12:15 :
 התלמידים עומדים בטור ומוזמנים אחד אחד לחתום את שמם  +הטבעת ידיים על
בריסטול שעליו כתוב מבעוד מועד ב 1האלופה!
 לאחר ההחתמה כל ילד מקבל מדליה אישית 13-15( .דק')
כיבוד ומינגלינג.... -12:15 ...

רשימת ציוד:
 1שולחנות מתקפלים
 1סדינים
לוח להטבעת אצבעות ולחותמות
 12מדליות
צבעי מים
מגבות לשוכחים – במידת האפשר  1כל אחת (סה"כ ) 5
בלונים מנופחים
 0שקיות זבל
סרטים מניירות קרפ בשני צבעים 16 :הורים  16 ,ילדים
מגפון
להביא מצלמות
מטלות לפני הגעת הילדים:
קישוט האזור בבלונים
הכנת השולחנות
*** לצלם כל ילד מקבל מדליה.

 .1רשימת אוכל ליום גיבוש כיתתי (פתיחת שנה או אחר)
רשימת פריטים לפיקניק – יום גיבוש XX
רשימת פריטים

ובנוסף

שם התלמיד/ה
1

 1.5ק"ג בורקס גבינה

 1בקבוקי שתייה

1

סלט ירקות  13 +פיתות חצויות

 1בקבוקי שתייה

1

 1יח' ממרח שוקולד השחר  133 +קעריות

 1בקבוקי שתייה

0

 133כוסות 133 +מזלגות 133 +סכינים

 1בקבוקי שתייה

5

 1.5ק"ג בורקס תפו"א

 1בקבוקי שתייה

6

סלט ירקות  13 +פיתות חצויות

 1בקבוקי שתייה

2

קורנפלקס גדול לילדים  1 +חלב

 1בקבוקי שתייה

5

 0מפות  133 +מפיות

 1בקבוקי שתייה

0

 15ביצים קשות (שלמות וקלופות)+
קופסה זיתים ללא חרצנים

 1בקבוקי שתייה

13

עוגה

 1בקבוקי שתייה

11

 1ק"ג וופל שוקולד

 1בקבוקי שתייה

11

 1.5ק"ג בורקס גבינה

 1בקבוקי שתייה

11

 1יח' גבינה לבנה  1/1ק"ג  133 +צלחות

 1בקבוקי שתייה

10

ירקות חתוכים  13 +פיתות חצויות

 1בקבוקי שתייה

15

קורנפלקס גדול לילדים  1 +חלב

 1בקבוקי שתייה

16

ירקות חתוכים  13 +פיתות חצויות

 1בקבוקי שתייה

12

קורנפלקס גדול לילדים  1 +חלב

 1בקבוקי שתייה

15

קורנפלקס גדול לילדים  1 +חלב

 1בקבוקי שתייה

10

עוגה

 1בקבוקי שתייה

13

 1ק"ג חומוס  133 +כפות או כפיות גדולות

 1בקבוקי שתייה

11

פשטידה

 1בקבוקי שתייה

11

 1.5ק"ג בורקס תפו"א

 1בקבוקי שתייה

11

פשטידה

 1בקבוקי שתייה

10

ירקות חתוכים  13 +פיתות חצויות

 1בקבוקי שתייה

15

 15ביצים קשות (שלמות וקלופות)+
קופסה זיתים ללא חרצנים

 1בקבוקי שתייה

16

עוגה

 1בקבוקי שתייה

* כל משפחה מתבקשת להביא מחצלת /שמיכה.

 .1מכתב וחלוקת אוכל לל"ג בעומר (כיתה של  15ילד – הכמות מכוונת ל 15משפחות).
שימו לב – הכיתה חילקה את הילדים לקבוצות לפי צבעים וכל קבוצה הכיתה
אחראית על משימות .כך גם כל ההורים היו שותפים.
הורים יקרים שלום,ביום חמישי ,XX ,בשעה  12:13אנו נחגוג את מדורת
ל"ג בעומר .פעילות ל"ג בעומר תכלול :משחק בקבוצות ,הדלקת מדורה
וכיבוד לילדים ומשפחותיהם.מקום מפגש להתחלת פעילות ילדי הכיתה :בית
ספר ניצנים.מקום המדורה :במגרש הצמוד למשרד המכירות בשכונת הוואלי,
רחוב  .העומרים( .שימו לב :לא במגרש שממול).חשוב לוודא כי ילדכם
מצטרף לקבוצת הפעילות שלו בבית הספר (לפי חלוקת הצבעים המצורפת
בהמשך) ורק לאחר מכן ,יש להתקדם למקום המדורה.להלן רשימת פריטים
ומשי מות שכל משפחה צריכה להביא ולבצע.
תודה מראש על שיתוף הפעולה וחג שמח!
ועד כיתה XX
רשימת פריטים לל"ג בעומר – XX

שם התלמיד/ה

רשימת פריטים

1

 15פיתות חצויות  1 +ק"ג טחינה +בקבוק מים

1

 1חבילות נקניקיות מבושלות ( 13יח') +בקבוק מים

1

 1יח' זיתים ללא חרצנים (עם מכסה נפתח) +בקבוק מים

0

 033כוסות 133 +מזלגות 133 +סכינים +בקבוק מים

5

 1חבילות נקניקיות מבושלות ( 13יח') +בקבוק מים

6

סלט ירקות 133 +מפיות +בקבוק מים

2

 1חבילות נקניקיות מבושלות ( 13יח') +בקבוק מים

5

 15תפוחי אדמה מבושלים  +עוגה +בקבוק מים

0

 1חבילות נקניקיות מבושלות ( 13יח') +בקבוק מים

13

 15תפוחי אדמה מבושלים +סוכריות טופי +בקבוק מים

11

 15פיתות חצויות 1 +ק"ג חומוס +בקבוק מים

11

 0מפות  1 +קטשופ +בקבוק מים

11

 1חבילות נקניקיות מבושלות ( 13יח') +בקבוק מים

10

 5חבילות מרשמלו  1 +בקבוק מיץ

15

 15פיתות חצויות 133 +צלחות +בקבוק מיץ

16

 0מלפפון חמוץ קטן במלח (עם מכסה נפתח) 1+בקבוק מיץ

12

 15פיתות חצויות 133 +צלחות +בקבוק מיץ

15

 6חבילות מרשמלו  133 +שיפודים +בקבוק מיץ

10

עוגה +בקבוק מיץ

13

ירקות חתוכים +בקבוק מיץ

11

 15פיתות חצויות 1 +ק"ג ממרח שוקולד  +בקבוק מיץ

11

 15תפוחי אדמה מבושלים 1 +ק"ג וופל שוקולד+בקבוק מיץ

11

סלט ירקות +בקבוק מיץ

10

ירקות חתוכים +בקבוק מיץ

15

 15תפוחי אדמה מבושלים 1 +ק"ג וופל שוקולד +בקבוק מיץ

רשימת משימות לל"ג בעומר – XX
משימת הורה

צבע חולצה

שם התלמיד/ה
1

איסוף קרשים והבאתם למדורה

צהוב

1

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

כחול

1

איסוף קרשים והבאתם למדורה

כחול

0

הכנה וחלוקת תפו"א במדורה

כחול

5

איסוף קרשים והבאתם למדורה

כתום

6

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

אדום

2

הכנה וחלוקת מרשמלו במדורה

צהוב

5

הכנת תחנות  +הכנה וחלוקת תפו"א במדורה

כחול

0

איסוף קרשים והבאתם למדורה

צהוב

13

הדלקת מדורה +ארגון שולחן אוכל

אדום

11

איסוף קרשים והבאתם למדורה

כחול

11

הכנה וחלוקת מרשמלו במדורה

אדום

11

ארגון שולחן אוכל

כתום

10

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

אדום

15

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

צהוב

16

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

צהוב

12

הכנה וחלוקת תפו"א במדורה

כתום

15

ארגון שולחן אוכל

אדום

10

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

כחול

13

ליווי קבוצה במשימות הפעילות

כתום

11

איסוף קרשים והבאתם למדורה

אדום

11

ליווי קבוצה במשימות הפעילות +הדלקת מדורה

כתום

11

איסוף קרשים והבאתם למדורה

כתום

10

הכנה וחלוקת מרשמלו במדורה

כתום

15

איסוף קרשים  +הדלקת מדורה

צהוב

הנחיות:
 .1חולצה -כל ילדי הכיתה מתבקשים להגיע עם חולצה בצבע המצויין בטבלה .ניתן
להגיע גם עם חולצת בית ספר.
 .1איסוף קרשים – ביום המדורה יש להביאם למקום הדלקת המדורה בשעה
.12:15
 .1ליווי קבוצה במשימות הפעילות – ביום המדורה יש להגיע לבית הספר ניצנים ב
 12:15ולהישאר עם הילדים לאורך כל הפעילות עד להגעתם למקום המדורה.
 .0הדלקת מדורה – לאורך כל פעילות ל"ג בעומר ,ההורים מתבקשים לדאוג
להדלקת המדורה ,הוספת עצים ,שמירה שאף ילד לא יתקרב לאש ובסוף:
לכבות את המדורה.
 .5הכנה וחלוקת מרשמלו במדורה – צליית השיפודים על המנגל וחלוקה לילדים.
 .6הכנה וחלוקת תפו"א במדורה – הכנת תפוחי האדמה בבור עם גחלים וחלוקה
לילדים.
 .1מכתב וחלוקת אוכל סרט כיתתי (כיתה של  12ילד)
הורים יקרים שלום,
ביום  , ,Xבין השעות  ,10:33 -12:15נקיים מפגש כיתתי בבית הספר.
מטרת המפגש :גיבוש חברתי וכייף לילדים.
המפגש יכלול צפיה בסרט וכיבוד לילדים.
להלן מצורפת רשימת פריטים שכל אחד מאיתנו נדרש להביא לפעילות זו.
בבקשה הקפידו להביא את הילדים בזמן.
תודה רבה על שיתוף הפעולה.
בברכת ,
ועד ההורים

שם הילד...

 1חבילות נקניקיות מבושלות ( 13יח')
 1חבילות נקניקיות מבושלות (  13יח')
 1קטשופ
 1חבילות פופקורן מוכן
 15כוסות גדולות לפופקורן
 1קטשופ
 1ק"ג ופל שוקולד
 15כוסות גדולות לפופקורן
 1ק"ג ופל שוקולד
 11לחמניות לנקניקיה (ארוכות וחתוכות
באמצע)
 1חבילות פופקורן מוכן
 6בקבוקי מים
ירקות חתוכים
 6בקבוקי מים
 1חבילות פופקורן מוכן
 6בקבוקי מים
 11לחמניות לנקניקיה ( ארוכות וחתוכות
באמצע)
 1/1קילו חומוס  1 +מלפפונים חמוצים
 11לחמניות לנקניקיה ( ארוכות וחתוכות
באמצע)
 1חבילות פופקורן מוכן
ירקות חתוכים
 1ק"ג ופל שוקולד
 1חבילות פופקורן מוכן
 1חבילות פופקורן מוכן
 133כוסות  1 +מלפפונים חמוצים
 1מפות  133 +מפיות
 1חבילות נקניקיות מבושלות (  13יח')

