
 מסר / ערך  הכנות פירוט  תאור  חודש

אתה אחראי על עמית  • האחים שלךבייביסיטר על  מאי
ועינב בערב בו אמא 
 ואבא יוצאים לבלות

שעות  –תכנון לוח הזמנים  •
השינה, משחקים, הקראת 

 סיפור וכו'. 
של מיקום דברים בבית לימוד  •

 למקרה חרום

אחריות על אנשים אחרים,  •
אנשים אחרים צעירים ממך ומול 

המבוגרים ממך, הבוטחים בך 
 בביצוע משימה.

התנדבות בגן של ילדים  • משימת התנדבות יוני
עם לקויות )הגן שבו 

 סבתא עבדה(
פעילות במשך חודש,  •

בתדירות ובמועדים 
 שיתואמו עם סבתא

למידה לגבי הלקויות של  •
הילדים איתם אתה הולך 

 להתנדב
תאום עם סבתא לגבי מועדי  •

 ההתנדבות

 וקבלתו הכרת השונה והאחר •
הערכה של מה שיש לך ונראה  •

 מובן מאליו. 
ביצוע מעשה טוב בצורה  •

 התנדבותית ללא תמורה.

ימים עם  4טיול במשך  • טיול תרמילאים יולי
 תרמיל על הגב

הטיול יהיה באחד  •
 ממסלולי שביל ישראל

 ולמידתו תכנון המסלול •
 ציוד נדרשה תכנון •
 מקומות לינהתכנון והזמנת  •
 תכנון ורכישת מזון •

 חיבור בין האדם לטבע •
 הנאה מהדברים הפשוטים •
 התמודדות עם מסלול אתגרי •
 התמודדות עם תנאי שטח •

התמודדות עם משימה שאינך  • איך להיראות מופתע  • הפתעה • משימת הפתעה אוגוסט
 מודע לה מראש

 ביצוע ללא תכנון מוקדם •

באחד  משפחתיתכנון טיול  ספטמבר
מהאתרים ההיסטוריים 

 בארץ

תכנון, הכנה והדרכה של  •
 טיול למשפחה

הטיול יהיה בן יום אחר   •
ויערך באתר / איזור 

היסטוריה משמעותי ל
 של מדינת ישראל

תכנון המסלול / האתרים בהם  •
 נבקר

התאמת המסלול ליכולות בני  •
 המשפחה

 תכנון לוח הזמנים ביום הטיול  •

הכרת אתרים היסטוריים  •
 במדינת ישראל

תכנון פעילות תוך התאמה  •
לצרכים ויכולות של אנשים 

 אחרים



לטיול תכנון המזון הנדרש  •
 ורכישתו

והעברת למידה לגבי האתר  •
למשפחה במהלך הדרכה 

 הטיול

השתתפות במרוץ  • ק"מ 10סיום מרוץ  אוקטובר
 ק"מ 10שאורכו 

אימון לפי תכנית אימונים  •
 שתינתן לך ע"י אבא

בחשיבות של הכנה הכרה  •
מתאימה לביצוע משימה 

 אתגרית
ניתן לעמוד בכל אתגר, עם  •

 תכנון נכון, כוח רצון ונחישות.
 עמידה במשימה פיסית •

והכנה של משחק תכנון,  • הכנת משחק אסטרטגי  נובמבר
אסטרטגי המתאים 

 לגילאי )?(
לצורך הכנת המשחק  •

 ₪ 30עומדים לרשותך 

 בחירת נושא •
 תכנון המשחק •
 הכנת המשחק •
 כתיבת חוקי המשחק •
•  

 סיפוק מתהליך יצירת "יש מאין" •
ניתן להיות יצירתי גם עם  •

 תקציב קטן מאוד.
•  

הכנת ארוחה למשפחה  דצמבר
 המורחבת

הארוחה תכלול מאכלים  •
 מסורתיים של המשפחה

אתה אחראי לתכנן את  •
 הארוחה ולבשל אותה

בחירת בני המשפחה  •
 )סבתות( מהן תלמד להכין

 בחירת המאכלים •

לימוד אופן הבישול אצל אותה  •
 סבתא

תכנון מנות,   הארוחה עצמה •
רכישת המצרכים, בישול 

 הארוחה והגשתה 

הכרת המאכלים המסורתיים  •
 במשפחה

 פיתוח מיומנות הבישול / אפיה •

 המשך המסורת  •

 בילוי זמן עם סבתא •



הכנת סרט בנושא  ינואר
_______ 

תכנון, צילום ועריכת  •
קרן סרט אשר יו

למשפחה משימה זו, 
עם ביחד לבצע ניתן 
 ים /חבר

 בחירת נושא אחד •
 למידת הנושא •
 תכנון הסרט •
 צילום  •
 עריכה •

 

המורכבות והשקעת הזמן  •
הנדרשת במשימה שהתוצר 
שלה נמשך למשך זמן קצר 

 מאוד.
 לימוד נושא •
 לימוד •

פעילות של סוף שבוע  פברואר
 בחווה אקולוגית

שהיה של סוף שבוע  •
 אקולוגית.בחווה 

היכרות עם צורת החיים  •
 בחווה. 

עזרה )התנדבותית(  •
 לפעילויות שונות בחווה

לימוד הרקע של הקמת  •
החווה, החזון של בעליה 

והפעילויות השונות המבוצעות 
 בה.

 הכרה של צורת חיים אחרת. •

תכנון ארוחות למשפחה  מרץ
 למשך שבוע

מזון לשבוע תכנון  •
 משפחה המצומצמתל
התקציב תוגדר מסגרת  •

 מראש ע"י אבא ואמא

 בדיקת מחירי המזון •
ארוחות ביום   3תכנון תפריט ל •

 למשפחה
התאמת התפריט לצרכי  •

 המשפחה

אחריות בתכנון וביצוע עפ"י  •
 –שיקולים מסוגים שונים 

 תקציב, תזונה, העדפות וכו'. 
 פשרות שאנו מבצעים. •

שבת במשפחה דתית  אפריל
 מסורתית

סופשבוע שהיה של  •
במשפחה דתית 

 מסורתית

 לימוד המנהגים של יום שבת. •
לימוד כללי ההתנהגות ביום  •

 שבת במשפחה דתית

 הכרה של צורת חיים אחרת. •
הבחנה בין העיקרון לבין צורת  •

 הביצוע.
 יהדות. •

 


