
 

 "נווה עופר"ממועדוניות:             חנית ודור :יםשם מחבר

 "מדינת ישראל" שבוע

ולהבין שעלינו לשמור עליה ולאהוב  ,השונות יהתרבויותעל אתריה,  , על נופיה,ישראל ארץהכיר את ל ת הפעילות:מטר

 אותה. 

 ו'-ד' אוכלוסיית יעד:

 .כשעה פעילות:משך זמן ה

 .כיתה מיקום:

 רטו בכל פעילות.ויפזרים: ע

 מהלך הפעילות:

 בדואים ופיתותיום 

 המאכלים שבה.המנהגים ודרך מגוון אל ישרבארץ דנו החיה לצ מרתקת ושונה ותלחשוף את הקבוצה לתרב: מטרה

 .ערים יכולים לעבוד(, דרבוקות, תה(, שוקולד, סאג', סדין, מוטות )השחומרים לבצק )קמח, מים... :עזרים

מדברים על הרב תרבותיות, מסבירים שבגלל שמדינת ישראל היא מדינה של קיבוץ גלויות )עלייה( וצעירה  –פתיחה 

 לים ומנהגים שונים שמשתלבים להם.יחסית, יש המון סוגי מאכ

כל אחד מספר על המאכל הביתי האהוב עליו וביחד דנים אם זה משהו מסורתי יותר )קובה במיה( או מודרני שלא קשור 

'יפס(. אומרים שבעוד אנחנו מתפתחים, וכולנו אוכלים המבורגרים, יש עמים ששומרים על המסורת התרבותית לעדה )צ

 .גם כאן בישראל קורייםשלהם ועל המנהגים המ

 יודעים על הבדואים ומספרים קצת. שואלים אותם מה הם

 מנהגים הבדואים של הכנסת אורחים.המדריכים לבושים בסדינים ובכאפיות, מציירים שפמים, מספרים על ה

 בונים יחד אוהל בדואי לאירוח בחצר מסדין, אבנים, אפשר להשתמש בשערים של הכדורגל

 ות שרוצות עושות את הבצק ואת הפיתות עצמן, מדריך אחד על הסאג'.הבנ –בינתיים 

 מריחת שוקולד וכו'.מכינים פיתות דרוזיות עם סאג', 

 



 

מתיישבים במעגל לחאפלה, ממשיכים לספר על הכנסת האורחים, מגישים כוסיות של תה ומתחילים לאכול את הפיתות. 

'זולה' ולהמשיך לשחק ריקודי בטן ואחר כך להפוך את האוהל לבוחרים מתנדבים שינגנו בדרבוקה, אפשר לעשות קצת 

 סביבו בחצר.

אלא להתנהג בנימוס  –שאפשר ללמוד הרבה מן הבדואים, ושאפשר להיות מכניסי אורחים לא רק באוהל במדבר  –סיכום 

 .הביתהם לאורחים שמגיעים אלינו ג

 טיול בארץיום 

 הרגליים'. להכיר את הארץ ולאהוב אותה 'דרך: מטרה

 דקות מחשבים( 10כרטיסיות, לוח זמנים לשתי הקבוצות, פרס צנוע למנצחים )יכול להיות גם  :עזרים

 נכין את עצמנו לקראת הטיול הגדול, כל אחד יציין מקום שהוא אהב מאוד לטייל בו בארץ. 

אח"כ נשחק משחק חפש מעיין'( וכו'.נצטייד במקלות הליכה, נעליים טובות, שירי לכת )ללמד אותם לשיר למשל את 'אל ה

 .מסויםאת המטמון בין מקומות הארץ, כאשר בכל תחנה נלמד עוד קצת על מקום 

נשאל שאלה פשוטה שקשורה לעיר מסוימת )מהי עיר הבירה של ישראל? ירושלים(, נקרא קטע קצר על העיר ועם 

 התשובה ניתן לקבוצה רמז איפה הפתק הבא נמצא )איפה שעושים שיעורים(.

 שנים? 100איזו עיר חוגגת  –תל אביב 

 שון בארץ ישראל?איפה היה הנמל הרא \על איזו עיר נאמר שאין כמוה בלילות?  -יפו

 מהי העיר ששוכנת על הר הכרמל? –חיפה 

 מהי העיר הדרומית ביותר בארץ? –אילת 

 מהי עיר הבירה של ישראל? –ירושלים 

 אם תחסכו במים, תעזרו לשמור עלי. מי אני? –כינרת 

 מי היא עיר הבירה של הנגב? –באר שבע 

 ף?לעשות סקי כמעט כל חור באיזה הר נוכל –החרמון 

 



 

שזה דבר מאוד נדיר ומאפשר  –בסיכום להסביר שהארץ מאוד מגוונת מבחינת אקלים, מזג אוויר ונוף יחסית לגודל שלה 

 .מרחב מחייה לבעלי חיים

 יום מוזיקה ישראלית 

 .הנות ולחוות את הצדדים השונים של המוזיקה הישראליתיל: מטרה

  יקלטת לקריוק\ציוד לפעילות הכנת כלי נגינה :עזרים

מגוון ז'אנרים ושילובם במשחקים שסובבים סביב מוזיקה כמו מועדון הפסלים )מוזיקה עוצרת  –של מוזיקה ישראלית 

 עושים פריז(, משחק הכיסאות, חבילה עוברת )הילדים אוהבים להכין( וכו'. + 

 להשיג קלטת עם קריוקי פעילות קריוקי.

 פעילות קריוקי \ הכנת כלי נגינה -אופציונלי 

הילדים יתחלקו לקבוצות, יקבלו כל אחד ז'אנר אחר )שיר אהבה, שיר לקבוצת כדורגל, שיר  -פעילות כתיבת שירים 

אח"כ  דיכאון, שיר למשפחה( ויצטרכו לכתוב שיר, להלחין אותו ולשיר אותו מול כל הקבוצה בתלבושות מתאימות.-מזרחי

 ם מצעד הפזמונים של הקבוצה.יעוש

משחק בהם מקשיבים לשיר מס' דקות, כאשר  גם לבצע במחשבים עם חלק מהילדים(. משחקים )פעילות זאת אפשר

לנחש אם הוא שיר ישראלי. כמובן שנשמיע בעיקר שירים בערבית, שירים חסידיים, שירים אתניים בלדינו,  הקבוצה צריכה

חר שנראה שהמוזיקה הישראלית לא ובעיקר שירים מז'אנרים שונים באנגלית של יוצרים פחות מוכרים כדי להטעות. לא

ונשאל את עצמנו מהו שיר ישראלי?  –שניים על רב תרבותיות ועל גיוון  בין דבר אועוצרת באייל גולן ומאיה בוסקילה, נ

 שיר בעברית או כל שיר של יוצר בעל תעודת זהות כחולה?

 שהיא היום מטרת את ולסכם כן לפני כירוה שלא חדשים דברים למדו האם הילדים את נשאל. יום לסיכום באולם נפגשים

, שונות שפות המדברים, שונה עור גוון בעלי אנשים שבה תרבותית רב מדינה שאנו בכך והכרה שונות תרבויות הכרת

 ישראל במדינת יחד חיים שאנו העובדה היא כולנו את שמייחד מה אך מגוונת למוסיקה מאזינים מגוונים מאכלים אוכלים

 .יחד לחיות ורוצים חוקיה את מקיימיםה דוברים את שפת

  התרבויות במדינה. ארץ ישראל, ואת ך השבוע הכרנו אתלהמב סיכום פעילות:

 

 

 


