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2022פבואר   
 

 
 '22ינואר  -בחינוך הבלתי פורמאלימהנעשה ש ועדכונים סיכום חוד

 
 

 אז מה היה לנו החודש?
 

לצד הבידודים והתחלואה  החודש הנוכחי היה מלווה בלא מעט אתגרים שהביאה איתה הקורונה.
. וגילינו גמישות ויצירתיות במסגרת המצב הקיים בבתי הילדיםרציפה שמרנו על שגרה  הגדולה

וגיבוש  פשרו קשר מעמיק ואישי עם המדריכיםקבוצות קטנות יותר בבתי ילדים שאנו בפעל
הילדים מרחוק, הביאו הפתעות לילדים  ההדרכה והילדים שמרו על קשר גם עם י. צוותקבוצתי

ילדים את חג הט"ו בחודש זה גם ציינו בבתי ה המבודדים/החולים ויצרו פעילויות מותאמות.
 פעילויות בנושא.לל שלל בשבט שכ

 
 תלתן:

והתנסו יצרו בובות "איש שלג" מגרביים וצמר. נים תלתהודשי שעסקנו בו היה החורף: הנושא הח
 .רות בספורט חורפיתחנות ספורטיביות הקשו -החורף תבאולימפיאד

דיברנו על כוחות  -הוא המרחב האישי, ודימוי עצמי חיובי ,נושא נוסף שהתמקדנו בו בחודש זה
ח וסיפו כואליה הו ת, הילדים ציירו אחד את הצללית של השנייהבזוגו -יעל, ומה כוח העל של

הילדים  -ד שלל מרכיבים מעולמם הדמיוני, שיער ארוך במיוחד ועוספיידרמן, נוצות -מיוחד
 .יםהיה מופלא יםתוצרשה וההתרגשו ליצור לעצמם דמות חד

הכינו הילדים  ,ומחזורכחלק משמירה על קיימות  -החודש גם חגגנו את חג הט"ו בשבט בתלתן
 שתלו פרחי אמנון ותמר. ובתוכוקישטו וצבעו  עציץ מבקבוקי פלסטיק, ולמשפחה לעצמם

הילדים  -" ועוגיות מעשה ידם ברת "עידוד לבידודחו ביחד עם הצוות והילדים למבודדים חילקנו
 התרגשו מאוד והרגישו חלק גם מרחוק.

 
 צופית:

החודש הנוכחי נהנו הילדים משלל פעילויות מגוונות המשלבות הנאה ופנאי, גיבוש ויצרת מרחב 
 חברתי מאפשר ומזמין.

וחידשו את הקירות  ינו פסולתצבעו, פ -שיפצו את המרפסת בצופיתהילדים  -ביום מלכלך במיוחד
 בחצר הבית.

מקומות כדי לקנות  -שכולו הותאם לקיבוץ שדה נחמיה -הילדים נהנו גם ממשחק מונפול ענקי
מרפאה, מזכירות, גלילטו, פיצה  -בקיבוץ הם היו צריכים לבצע משימה הקשורה באותו המקום

 ידע על הקיבוץ. ירוף, וגם צברו עודבטנחמיה ועוד.. הילדים נהנו 
עוגה קינחנו בו יובל הלל יום הולדת בפעילות לבחירתו -ליליד ינואר בחגיגות יום ההולדת חגגנו

  טעימה
הכנו עציצים ו, למדנו על הפירות היבשים וטעמנ -בין שאר הפעילויות ערכנו סדר ט"ו בשבט

 מבקבוקי פלסטיק ושתלנו פרחים. אישיים 
 , הכל הולך ועוד ועוד.."טינקי ווינקי"עוד בפעילויות הפוגה ופנאי: משחק כדורגל, 

 
 

 דולב
משחק  -ימון"הילדים התנסו במשחק "סי -פעילויות ברחבי הקיבוץבדולב, הילדים נהנו מ

בהן מתן עזרה לתושבים, שאלות ידע וקבלת תשובות מהעוברים משימות ברחבי הקיבוץ, 
הילדים  ,והשבים, צילום משימות מהטלפון ועוד. משחק נוסף היה מציאת "תרופה לקורונה"

לאחר שכל  -דרשו לעבור בין ענפי הקיבוץ השונים, ולקבל מרכיב ל"תרופה" דרך ביצוע משימותנ
 !"כתרופה" לקורונה. היה טעים -המרכיבים הושגו היה עליהם להכין מתכון לעוגיות

 תפעילות אתגרית בנחל המשלבהיו צריכים לצלוח  השמשיים החודש, הילדים מהימיים באחד
  ומגבשות. קבוצתיות O.D.Tמשימות 

, טיול רגלי ופיקניק בטיילת אדמה ושיח מסביב למדורה "קומזיץ" עם תפוחיד נהנו הילדים מעו
לעזרת  הילדים באולילדים המבודדים להיות חלק פעיל.  שאפשרהעמי, פעילות משולבת בזום 

 למבודדים. וגיות וברכותלילדים החולים וחילקו ע בשישי והכינו חלות -חבר
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 נעורים
. אלמה העבירה החדשה מדריכת הצעירה -החודש בנעורים קיבלנו בברכה את אלמה חסון

עוגיות וחילקו  דרים הכינו בעזרת הנעריםפעילויות היכרות לשכבות השונות. הקומונרים הנה
 חולים.ל

העוסקת בדיונים על נושאים  -תרבות יום א'" "–דש השקנו מסורת חדשה בכל יום א' החו
גרת לעומת במסהחודש עסקנו עקב הקורונה בשאלה על הצורך  -שכבה הצעירהל "בוערים" 

סוג האומנות גם במידה ואינם פועלים )לפי  הצורך בחופש. הנושא השני עסק בהערצת אמנים
 באופן מוסרי(.

בדיונים מרתקים על נושאים שעולים בסדר היום הבוגרת עסקה במסגרת "בואו נדבר על זה" 
 -)בנים/בנות , מגדר)יש מקום או אין מקום?(  טיות של מוריםיעות פולד-בקרב בני נוער
מעשיר ומלמד ר, הדיון פורה, ם באילו נושאים לעסוק ולדבבכל שבוע הנערים בוחרי אדום/כחול?( 

 רכי החשיבה, הביקורת ודעתם של הנערים. גם אותנו המדריכים על ד
, המשמעות והברכות על החג אבידן הגיע להסביר לנערים -וכהלכתבט"ו בשבט ערכנו סדר 

 המלוות את החג.
שיוצרים ובונים בשיתוף  -ט'סדנאת יצירה בעץ לשכבת  -החסר" מפגשי "הבורגהמשכנו גם את 

 .ט'-ובקבוצת בנים לשכבות זפעולה המון מתקנים חדשים לנעורים. 
 לאחווה והעצמה נשית. -בא נתמקד בגיבוש השכבות השונות ונשיק גם קבוצת בנותבחודש ה

 
 עדכונים והנחיות

 מבטל את חובת הבידודים , -27.1.2022מההחל שנכנס לתוקפו  המתווה החדש  -קורונה
אנו מבקשים להמשיך ולבצע בדיקות שבועיות ולהודיע על כל תוצאה  אך  -בקרב הילדים

 נבקש לא להגיע לבית הילדים ולגשת לבדיקה.  חיובית. כמו כן במידה ויש תסמינים
 

 רף היה ניתן להצטבהם י החודשים האחרונים , אלומרץ( -)פבואר החודשיים הקרובים
ל מנת ם במערכת, עבחודש הקרוב המדריכים יצרו קשר עם ילדים שאינ .השנה למערכת

 ות.לאפשר הצטרפ
 לפנות אליי.מוזמנים  ם הרוצים להצטרףבמידה וישנם ילדי             

 
 תחפושות, מסיכות ואביזרים שאין לכם שימוש נשמח לקבל  -לרגל חג הפורים המתקרב

 בהם. ניתן להשאיר ליד הבתי ילדים או ליצור קשר עם המדריכים לאיסוף.
 אנו מודים ומעריכים כל תרומה!              

 
קשורים בנושאים ה בכל שבוע לאבידן, אשר מלווה את שנת המצוותבהזדמנות זו ארצה להודות 

ועושה  לייה לתורה ולשנה משמעותית עבורם,כהכנה לעיוזמה ועצמאות,  ,להתבגרות, אחריות
 זאת בהתנדבות מלאה.

את תנועת  שמפעילים בכל שבוע ולקומונרים תודה גם למדצ"ים הנהדרים שלנו )שכבת י'(
 לשכבות השונות, משקיעים בזמן ובתכנים של הפוגה והנאה עבור הילדים.  הצעירהשומר 

 
ם את הרמה בכל פעם ומשקיעים וכמובן תודה גדולה לצוות המדריכים האדיר שלנו,  שמעלי

 מזמנם לטובת הילדים בפעילויות מגוונות, קשר אישי, ערכיות והשקעה, תודה רבה!
 

 להנאתם, מצרפת תמונות מהחודש.

 

 אנחנו פה לכל שאלה, מחשבה ועניין.

 צוות החינוך הבלתי פורמאלי

 ומעין עמידור
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