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 לכל הורי החינוך המשלים שלום,

בכל . המדריכים חופשת הפסחהשבועות האחרונים בחינוך המשלים הוקדשו והתמקדו בעיקר ב

הילדים חופשה גדושה בפעילויות מגוונות, יצירתיות ומהנות. אנו משתדלים  יצרו עבורמועדון 

לבנות את הימים בהתאם ליכולות הילדים ולהקדיש את פעילויות הבוקר לפעילויות יותר 

ת' ואת פעילויות הצהריים לפעילויות מעט יותר רגועות על מנת לאפשר לילדים את מיטב 'פעלתניו

 העשייה והכיף לצד המנוחה שלה זקוקים בחופשה מבית הספר.

ם שליד )מחנה כרמל לשעבר( שהתקיים במתחגולת הכותרת של החופש היתה כמובן מחנה פסח 

ידי כיתת שמים )ט'( ומדריכיהם. המחנה הוכתר כהצלחה גדולה, -שמורת נחל תנינים ונוהל על

קבלת ילדי  מרגש של ו' שניכר היה שנהנו מאוד, והוא נחתם בטקס-ילדי א'השתתפו בו מרבית 

 כיתת ינשוף )א'( לחברת הילדים.

ה למקלטים, הוסבר לילדים כי זהו בשבוע שעבר עברנו במועדונים הצעירים תרגיל חירום ויריד

במהלך התרגיל הוגדרה שעה בה כל ילדי  .מיוחד תרגיל שנערך אחת לשנה ולא בשל מצב

ו בטוחים המועדונים יורדים בשקט למקלט על מנת שידעו מהו המקלט הקרוב אליהם וירגיש

 בעת ירידה למקלט. התרגיל עבר בהצלחה ובנועם.

וחגיגות יום העצמאות, אך  אמנם להמשך החודש קשה לקרוא 'שגרה' עקב אירועי ימי הזיכרון

  .םהמשך חודש אפריל מוקדש להחזרת הילדים לשגרת המועדונים ולפעילויות בה

 שמח למדינתנו. 70מאחלים לכולם שבועות רגועים וטובים, וכמובן חג 

 מועדון א:

חופש פסח עבר עלינו בכיף בנועם, הילדים מתחילים להתרגל למתכונת 

חופש בילינו במחנה פסח, החופשים בחינוך המשלים. את תחילת ה

הילדים לאט לאט הסתגלו לתנאי השטח והשתלבו בקבוצות, התנסו 

, משיכת חבל, , כפיתה, נקיון המחנהתפירה ביניהןבפעילויות שונות 

וכמובן המורל. המחנה הסתיים בטקס מרגש בו התקבלו  ספורט טבלאי

ידי נערי כיתת 'שמים'. לקראת ערב -הילדים לחברת הילדים בקיבוץ על

דר במועדון, הילדים בישלו את מאכלי החג, הקריאו החג ערכנו ליל ס

 היה מקסים! -קטעים מההגדה, שרו שירי חג והציגו בעצמם את חד גדיא

המשך החג הוקדש לפעילויות מגוונות הקשורות לחג, בניית טאבון והכנת פיתות, טיול אופניים 

יתה ג', בינגו פסח, אביבי, חפש את האפיקומן, פעילות ספורט עם תחנות שהעבירו לנו ילדי כ

 הקרנת הסרט 'נסיך מצרים' ועוד פעילויות שונות. 

בקרב  חברתיות-החודש התחלנו לעסוק בפעילות חברתית לעידוד פרו

דיברנו על השיר )ראיית האחר, נתינה, אמפתיה, שיתוף וכדומה(.  ילדיםה

"חברים בכל מיני צבעים" והילדים ציירו פלקטים גדולים לפי הבתים בשיר, 

וכעת אנו קוראים את הספר "למלא את הדלי" ודנים על התנהגויות טובות 

 -ונעימות ועל קבלת השונה. בנוסף אנו ממשיכים בפעילויות הקבועות שלנו

 ונהנים מכל רגע במועדון! -בישול, ימיה וספריה ט,פעילויות ספור יצירה,
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 מועדון ב:

ניקינו את  -בה חווינו חוויות שונות ומגוונותחופשת פסח מאחורינו ו

המועדון, חיפשנו את המטמון הכנו מצות ויצרנו יצירות מותאמות 

שעבר  פסחלחג. שיא החופש מבחינת הילדים והמדריכים היה מחנה 

עלינו מצוין, הילדים הגיעו כמעט בהרכב מלא בכל ימי המחנה, 

השתלבו בקבוצות ונהנו מאוד מכל הפעילויות המוצעות להם במורל 

 גבוה, עישוב איכותי, בניית מתקנים וסלילת שבילים, וכמובן התרגשו

גבעת את המשך החופש ניצלנו ליציאה לטיול אופניים במהגיבוש עם שאר ילדי המועדונים. 

 הרקפות, מסיבת דיסקו, שייט בימיה וביקור בספריה. לסיכום, היה חופש תענוג!

 מועדון ג:

השבועות האחרונים הוקדשו בעיקר לחופשת פסח, אותה התחלנו בסדנה בהדרכתה של איריס 

והילדים  פסחדיין בה הכנו סבונים ונרות שניתנו כמתנת חג למשפחות הילדים, בילינו במחנה 

פים מלאים ותורמים, יצרנו משחק קוביות עם תימור בספריה והעברנו פעילות לילדי הרגישו שות

הגנים, שטנו בימיה והכנו 'פצצות אמבטיה' עם מיכל כץ. לקראת סיום החג העבירו הילדים 

ב', היו אחראים והצליחו לרתום את הילדים בכיף ושמחה -לילדי א' ברוח החג פעילות ספורט

ושכת שערכנו עם הילדים להשתתף וליהנות. לאחר פעילות ממ

בנושאי שיתוף פעולה, חברות וכבוד הדדי, זכו הילדים 

, והילדים ש לילהא"ב'פעילות שיא', פעילות ערב בה עשינו 

 הרגישו בוגרים והיו מאושרים מהפעילות הייחודית.

 מועדון ד:

מה פעילות מקסיולספר על בכל זאת חשוב לנו לשתף זמן... אך אומנם חג פורים עבר כבר מ

כחלק מהתוכנית  הנושאים שאנו רואים בחשיבותו הגדולה שעשינו עם הילדים לכבוד החג. אחד

-. לכבוד חג פורים הילדים הכינו משלוחי מנותלזולת נתינהשנתית במועדון הוא ראיית האחר וה

ו את הילדים לקבוצות קטנות וחילק וומגנטים ברכה למקרר. למחרת התחלקאוזני המן 

התרגשו והוותיקים  ד,ומא שמחוומעלה בבתיהם. הילדים  90-בני החברי הקיבוץ המשלוחים ל

 של הילדים. םביקורביותר מ

את חופש פסח בילינו בפעילויות מגוונות ששיאן היה מחנה פסח, בו 

כחלק ממחנה  .בקבוצותש היו מעורבים בפעילויות השונותהילדים 

במחנה. לילה לישון עשור ופני רצינו להחזיר מסורת שנעצרה  ל פסח

לינה במקום ו ,לצערנו מזג האוויר החליט לשנות לנו את התוכניות

בבריכות  יצאנו לטיול לילי במחנה, העברנו את הלילה במועדון.

טנקה וחזרנו זור ה( באש לילה"אהמשכנו בהליכה רגלית ) צפרות,בעגלת ה

תוך השעות הקטנות של  לאלמועדון לקומזיץ וסיפורים של גדעון כנעני 

הלילה. חוויות מסוג זה מאפשרות לנו לראות את הילדים בזווית שונה 

 מה. מהיומיום ולאפשר להם חוויה מרגשת, מגבשת ומעצי
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 :ו-מועדון ה

חופשת הפסח התחילה במועדון בסדנת צילום מדהימה בהנחייתו והדרכתו של אלי קישקה. 

ועריכת התמונות באפליקציה  צילום בפלאפונים האישיים של הילדים גם הסדנה כללה

ת וילדי המועדון נהנו ממחנה פסח המקסים שניהלו נערי השבה הצעירה ומההזדמנאומנותית. 

 ממועדונים אחרים ולחוות שהייה בתנאי שטח שלעתים מאתגרים.  הנהדרת להכיר ילדים

בנוסף, השנה מזה הרבה שנים החלטנו יחד עם מועדון ד' להחזיר את הלינה בשטח גם למועדונים 

ויר שהפתיע אותנו בגשמי ברכה נאלצנו וב מזג האהצעירים, אך עק

לילה לבן מספק  ולשמחתנולהעביר את הפעילויות והלינה למועדון, 

ערכנו במועדון עוד במהלך החופש  הנאה גדולה בכל מקום, גם במועדון.

לטיול אופניים בשדות ליל סדר לכבודו ניקינו את המועדון היטב, יצאנו 

ונהנו מפיקניק מפנק, נסענו לטייל בנחל אלכסנדר, שייטנו בימיה, 

 Justאכלנו פיתות מהטאבון, בדקנו את כישורי הריקוד שלנו בטורניר 

Dance  משחק מחשב לריקודים המוקרן על מסך גדול( ולבסוף הענקנו(

  יה ויצרנו גינה חדשה למועדון.ילעצמנו מתנת פסח יפהפ

 

 

 שמח! עצמאותחג מאחלים לכולם 

צוות החינוך המשלים
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