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ליהנות מהחגיגיות ובימי חול המועד כבר הרבה משפחות רגילות לתכנן פעילות מחוץ לבית 
 אז מה עושים השנה ? האביב .  תחילתומהקלילות של 

בין אם תכננתם לצאת לחופשה במלון ובין אם חשבתם שתהיו בטבע,   -מפעילים את הדמיון  
וכל מה ישנן דרכים בהן תוכלו לייצר חוויה דומה מתוך הבית,     -בקמפינג, אולי בסרט קולנוע  

 שצריך הוא רק קצת דמיון !

הדמיון מאפשר מפלט מכל מה שצר ולחוץ על הילד, במיוחד בימים אלו של תקופת הקורונה 
ום שחג כה משמעותי בתרבותנו נחגג השנה מתוך הבתים הסגורים, ללא אורחים, ובמיוחד מש

נסיעות ומפגשים עם המשפחה ועם הטבע. התקופה הראשונה של הקורונה הוקדשה 
להתארגנות, התמקמות בתוך אי הודאות והתארגנות לחג. תקופה זו לוותה בצמידות לאמצעי 

 התקשורת והמדיה. 

 פסח בצל הקורונה זו באמת הזדמנות נהדרת להיות זמינים לטיפוח המשפחתיות. החג  סיום
ישראל -ממש כמו שקיימו אותו בנילקיים את הפסח  נוכיזאפשר לספר לילדים שהשנה אנו 

 .בלבד תעם המשפחה הגרעיני –שיצאו ממצרים 

  -ן עם ילדים יתרונות השימוש בדמיו 

דרך הדמיון, ילד לומד לפתור בעיות שנתקל בהן בעבר, ללא התסכול שאולי התלווה  •

אליהן והוא לומד לתכנן כיצד לפתור בעיות שיתקל בהן בעתיד, ללא הלחץ שיש בשעת 

 מעשה. 

דרך הדמיון, ילד מבטא את עולמו הפנימי וכך אתם יכולים לדעת מה מעסיק אותו, מה  •

 לפחד/לחוש בטחון וכד'.גורם לו לשמוח/

 דרך הדמיון ניתן לפתור בעיות במערכות יחסים עם בני גילו או מבוגרים. •

דרך הדמיון ניתן להקל אפילו על תסמינים של טראומות, חרדות והתקפי עצבים. רוב  •

הטיפולים הפסיכולוגיים בילדים משתמשים בדמיון שלהם לריפוי הנפש המודעת והלא 

לטפל, יכול לעשות את הצעדים הבסיסיים מתוך אינטואיציה מודעת. גם מי שלא למד  

 הורית והכרת הילד.

  –שיקלו על המימוש  טיפים לשימוש בדמיון, ניתן כמה  לדוגמאות לפני שנעבור

  –הדרך הטובה ביותר להפוך דמיון למוחשי ומהנה, הוא ליישם אותו בכל החושים       

 ..(, ראיה )צבעים, תפאורה, תחפושות, תאורה, טקסטים. -

טיוב, שירים שאתם שרים, צלילים שהילדים -שמיעה )פס קול מתאים מיו -

 מפיקים מכלים שונים או בפה(,

 ריח )של מזון, של בשמים, חומרים, פרחים וצמחים, של ים/יער ועוד ...(,  -

 טעם )מזון המאפיין את סוג החופשה שבחרתם(, -

מישוש ומגע ) של הבגדים, של המים, של שמן עיסוי, של חומרי הגלם למזון,  -

 מגע עמוק או קל, שינויי טמפרטורה ועוד(,

קינסטטיקה/חוש התנועה )של האוניה במים, של הג'יפ על הגבעות, של הגוף  -

 במים(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



          
 

חלומית בדמיון דוגמא לחופשה    
 

חדרנים, עובדי חדר אוכל, הזמנת עיסוי, ספורט בחדר כושר, חלוקת תפקידים )פקיד קבלה,    –יציאה לבית מלון   .1

יוגה, פעילות בלונים, ליצן או כוכב ילדים וכד'(. דאגו לפינוקים בחדרים, דפי מידע לגבי שעות פתיחת חדר אוכל 

 והגשת ארוחות, 

 
 כולל פס קול של ים, דולפינים, מנוע, ניפוח סירת גומי וכד'. -שיט באונייה  .2

 
יינו את הנסיעה ושחקו במשחקים שאתם רגילים להעביר בהם את הדרך. בנו אוהל בתוך הבית או דמ  –קמפינג   .3

בגינה בהתאם למזג האוויר. את האוהל אפשר להקים ממצעים וחבלים אם אין לכם אוהל מוכן. ציידו את האוהל 

 בכל מה שהייתם זקוקים לו אם הייתם מחוץ לבית והתכוננו לשנת לילה באוהל. 

קחו סדין גדול, העבירו אותו מתחת  -לות ערסל או נדנדה בקרבת האוהל, גם אם אתם בתוך הבית. דוגמא  ניתן לת
 לשולחן יציב  וקישרו מלמעלה. 

 שש בש, שח מט, כדור וכד'.  –ניתן להביא משחקים אופייניים 

 העירו את הילדים בבוקר עם פס קול של ציוץ ציפורים וכד'. –אם אתם בתוך הבית 

הדליקו מדורה וערכו  –מנגל, גזיה וכד' במידה והחצר שלכם מאפשרת זו  –אוכל באמצעים המתאימים לקמפינג  הכינו
 שירים,  צ'יזבטים, סיפורים וכו'.  –סביבה פעילות חברתית שאתם אוהבים 

 
נווט, הכינו סיפורים של מדרכי טיולים על פרחי האביב ועל עצים שתראו "בדרך", למדו לקרוא מפה, ל –מסלול  .4

טיפוס על הר, צליחת כנרת, שכשוך במעיין ועוד. ניתן לסמן  –צרו מסלולי מכשולים בבית או בגינה המסמנים 

עם איזולירבנד צבעוני/וושי טייפ כל מיני מסלולים שיש ללכת אותם באופנים שונים )על רגל אחת, עייניים 

 עצומות, קפיצות צפרדע ועוד( מבלי לאבד את שיווי המשקל 

 
להכין כרטיסים, בחירת מקומות, להתלבש יפה, חטיפים או פופקורן, שתיה עם קש,  -צאים לסרט קולנוע יו  .5

עם כורסאות נפתחות וכיבוד מפנק, עבור פרסומות ניתן להקרין בדיחות קורונה כדי שכולם יצחקו  VIPאולם 

 יחד. עם ילדים קטנים ניתן גם להציג את הנסיעה.

 
 תפריט, מלצרים, שף, קינוח עם זיקוק... לבוש יפה, –יציאה למסעדה  .6

 
קריוקי משפחתי, ריקודים וכד'. אפשר כמו בבית מלון לעשות משחקי חידה על שיר. ילד יעשה   –יציאה להופעה   .7

 פנטומימה על שיר ושאר המשתתפים צריכים לנחש באיזה שיר מדובר.

 

התלבשו לכל מקום בילוי באופן המתאים לו. אם יוצאים לשיט, ניתן לשים בגד ים, לקמפינג ניתן לשים בגדי ונעליים  *
     מטיילים וכובעים נגד שמש.



פות לפעילות משפחתית הצעות נוס   
 

 
 

אולי אפילו תנסו לייצר משחק משלכם.  מרתון לילי/יומי של משחקים אהובים. .1
, תפסוני, חיי תן קו, חידון פנטומימה, פרה עיוורת –אפשר גם משחקים של פעם  

 שרה, גולות, בקבוק ונר, משחק השוקולד ועוד

למשל, סבא וסבתא המספרים על חגים שחגגו באופן מיוחד  תוכנית אירוח. .2
 בעברם.

עם תנועות, או קליפ של שיר שתכתבו בעצמכם.  קליפ משפחתי של שיר אהוב .3
 הילדים יתנסו בצילום ועריכה... 

 קסם אחד ולהציגו בפני כולם.כל בן משפחה יכול ללמוד  ערב קוסמים. .4

 . אולי הצגה על יציאת מצרים ? משה בתיבה ומעמד הר סיני ?ערב כישרונות .5

 הכנת חולצה משפחתית בעבודת יד. .6

 )אפשר עם משפחות נוספות דרך הזום(. תחרות מסטר שף משפחתי .7

 יום ספורט משפחתי. .8

ים . מדפיסים מהאינטרנט לוח עם הרבה פרצופונ –אל תאכל את שלומפי !  .9
למשל, לוח רגשות. שמים על כל אחד סוכריית עדש/צימוק או ממתק אחר. 
מוציאים את אחד החברים החוצה ובוחרים פרצופון אחד שהוא יהיה שלומפי. 
מחזירים את המשתתף שיצא פנימה. הוא מתחיל לאכול וכשהוא מגיע ל"שלומפי" 

. משחק מצחיק אל תאכל את שלומפי!! והוא חייב להפסיק –כולם צועקים יחד 
 וכיפי

חודשי  –כל משתתף בוחר בתורו קטגוריה של נושא. למשל  –משחק אצבעון  .10
השנה. ואומר את שם הקטגוריה לכל המשתתפים. מתוך הקטגוריה הוא בוחר פרט 

ניסן. הוא עובר בין  –אחד ורושם אותו על דף מבלי שמישהו יראה. למשל 
פקק או  כוס קטנה(. כל אחד  המשתתפים עם אצבעון מלא במים ביד )אפשר גם

 מנחש מה הוא בחר )ניסן(. מי שניחש נכון, מקבל את המים לפרצוף!

כל משתתף בתורו בוחר כלל לפיו  –משחק אני יוצא לפיקניק ואני מביא איתי  .11
הוא מחליט מה הוא אורז לפיקניק דמיוני. למשל, הוא מחליט שיקח עימו רק דברים 

צא לפיקניק ואני לוקח איתי בננה. משתתף אחר אני יו-צהובים, אז הוא אומר  
אתה לא  –אני יוצא לפיקניק ומביא איתי תפוח? המשתתף הראשון אומר  –שואל 

יכול לבוא. וכן הלאה, עד שמגלים מהו הכלל שבחר. ניתן לתת רמזים ע דברים 
שאני לא יכול להביא לפיקניק. מי שניחש יכול לקבוע כלל משלו. משחק שמעביר 

ן בכיף וניתן להתאימו לרמות שונות, במציאת כללים על פי רמת חשיבה את הזמ
 וידע )רק מה שמתחיל בא', מסתיים בפ', שייך למשפחת הזוחלים וכד'(.

 

 בכל הפעילויות חלקו תפקידים בין כל בני הבית. *

-נסו לגייס את כל בני המשפחה לפחות לחלק מהפעילות, ממש כאילו מדובר בחול *
 ולכם יצאתם יחד.המועד רגיל וכ

 אם אפשר לשלב במשחק את סבא וסבתא, דרך שיחות וידאו, מה טוב. *

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 



 הורים יקרים,

 החופשה הזו היא גם בשבילכם ! 
 

צרו בבילוי המדומיין הפוגות גם עבורכם. למשל, כשמתארחים במלון ישנה הפעלה לילדים וההורים יכולים לנוח בחדר 

 ם הללו מותר להם לשחק בלעדיכם. המפנק, ההורים יוצאים לשתות במקום שאין בו כניסה לילדים וכד'. בזמני

אם אתם חוששים שהילד שלכם יבחר פעילויות שלא מתאימים להם, החליטו מראש למה אתם מסכימים, כתבו כמה * 

אפשרויות על פתקים קטנים ושימו בקערה/מעטפה. בכל יום ילד אחר יכול לבחור פעילות אחת )בהמשך יש הצעות 

 לפעילויות שאינן בדמיון(.

חק לא מעניין אתכם, אל תשחקו מתוך אילוץ. אימרו לילד בעדינות כי הייתם מעדיפים משחק אחר. זה ילמד אותו אם המש *

 לערוך משא ומתן עם חברים ולכבד בחירות של אחרים. 

ניתן לשחק עם הילדים גם במנות קטנות. ניתן לומר לילדים מראש שתשחקו איתם עד שעה מסוימת/עד ששעון החול נגמר 

 סו לא לעזוב את המשחק בפתאומיות בכדי לא לפגוע בהם. הם משקיעים במשחק את עולמם הפנימי הצעיר והתמים.וכד'. נ

היו גמישים ! שחררו קצת מהציפיה ללו"ז יומי מאורגן ושעות שינה מסודרות. מעט התגמשות מצידכם תביא בטחון גדול  *

 יותר מאוחר ! לילד. אתם בחופש ! לא יקרה כלום אם הילד יילך לישון קצת

כיף, זרימה, הנאה, צחוק, הקשבה, חיבור, חום,  –תנו לילד שלכם את מה שהילד שבכם היה רוצה לקבל בחופשה משפחתית 

 התעניינות ואהבה. מי יודע? אולי גם אתם תרוויחו חוויה מתקנת

ונה מיוחד בכדי שתוכלו לעיין בו כל חופשה מאופיינת בצילום תמונות וסרטונים למזכרת. צרו לעצמכם אלבום קור ולסיום,

בפסח הבא, שמחים ובריאים, יחד עם  בני המשפחה המורחבת. זו 

הזדמנות מצוינת ללמד את הילדים הקטנים לצלם. תנו לילדים 

 לדמיין לאיזו חופשה ייצאו כשייגמר הסגר 

בחופשה לא תמיד יש קליטה סלולרית, הרבה פעמים אין  –זכרו 

WI-FI  זיה וגם את הרדיו שומעים באופן משובש... וערוצי טלווי

מובטחת חופשה חלומית אם תוותרו על כל המכשירים הללו 

 לכמה שעות ביום. הילדים יגידו לכם תודה !

ואפרופו תודה, דברו עם ילדיכם.... על מה אתם אומרים תודה 

)דיינו( ? שמים את המרור ואת החמץ בצד ומתרכזים בחיובי ! מה 

ה הזאת לעומת חופשים קודמים ? מה הרווחנו, היה כיף בחופש

 כמשפחה, מהסגר ?

 נתראה אחרי החג !                    

 עופרים -אריה-שפ"ח בית
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