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 רעיונות אלו גובשו בעזרת מרכזות, חג"סניקים, מנחים, בוגרים וכמובן מחלקת הדרכה. בטוחים

 שבעזרתם תוכלו להפוך את הזמן הזה להזדמנות מול החניכים.

 חרות מעשים טובים בתוך הבית ת .1

גם בתוך הבית יש המון הזדמנויות לחסד. התחרות היא מי מצליח לעשות הכי הרבה מעשים טובים 

  ולשלוח תמונה לוואטסאפ הקבוצתי ביומיים הקרובים. החניך ששולח הכי הרבה תמונות מנצח.

)רעיונות: להציע לאמא עזרה בניקיון, להתחיל לנקות לפסח, לשמור על האחים הקטנים, לשטוף 

 כלים("

 ימוח סבא וסבתא ש .2

לסבא וסבתא משעממם בבידוד. המשימה היא לעשות סרטון עם ברכות וריקוד של כל ילדי הבית   

 ולשלוח לסבא וסבתא. כמובן שאת הסרטונים שולחים גם לוואטסאפ הקבוצתי.

 יום קודם החג 30 .3

לחלק  -)אחריות המדריך  כל חניך מוזמן לשלוח סרטון של דקה בו הוא מלמד הלכה לכבוד פסח..

 מ שההלכות יהיו מגוונות("נושאים של הלכות ע

 -רשימת נושאים 

 בדיקת חמץ  •

 מה נחשב חמץ?  •

 חמץ שנמצא בפסח  •

 חמץ שעבר עליו הפסח  •

 דיני הסבה  •

 כוסות 4דיני  •

 דיני אכילת אפיקומן •

 דיני ספירת העומר •

 הרצאות טד  .4

דקות בו הוא מדבר על הנושא. את ההרצאות   3כל חניך מקבל נושא ועליו להכין הרצאת טד של 

 שולחים לכולם..

 

 :לדוגמא נושאים
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 מלחמת יום העצמאות  •

 גולדה מאיר •

 אנטישמיות •

 רושם ראשוני •

 קבלת החלטות  •

 הקוטב הצפוני •

 הומור •

 ניצול זמן •

 

 אתגרים   -תחרות סניפית .5

מאתגרים אחד את השני/קבוצות בסניף  הוק(. בתוך הקבוצטיק טתחרויות 'אתגר' )אולי אפילו 

 !וערכיים כמובן אתגרים בטיחותייםמאתגרות/סניפים מאתגרים. 

 תחרויות ניקיון לפסח  .6

 תמונות בסוף היום של מי ניקה ומה ניקו . תמונות לפני/אחרינותנים לקבוצה משימה שכל אחד שולח  

 של החדר, הסלון, המטבח או כל דבר שצריך עזרה בו לפסח בבית.  

 לימוד דף יומי .7

הקבוצה/הסניף מתגייס ללימוד דף היומי, כל אחד לוקח חלק מהדף או שעושים לימוד משותף דרך 

 מדריך מלמד בפייסבוק לייב.או שה ZOOMה

 הלכה יומית  .8

או הלכות פסח   כיבוד הורים  המדריך שולח בכל יום לקבוצה לימוד קצר של הלכה יומית. ניתן בנושא

 או כל נושא שמתחשק.

 לא רק מול מסכים! .9

נשלח לחניכים שלנו הודעות בכל סוף יום או סוף שבוע שדורשות מהם לעשות דברים נוספים מעבר  

 , מעשה טוב שעשיתי וכו'.דברים שלמדתי היום 3, כמה ספרים קראתי?לרביצה מול מסך. לדוגמא: 

 דף קשר .10

 .כל אחד מתקשר למישהו אחר בקבוצה עד שזה חוזר למדריכ/ה! )היה דבר כזה..( כמו פעם

 


