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 ?60עד  60מאיפה בא הרעיון של 
 :אחת התקופות המאתגרות להורים היא חופשת הקיץ הארוכה

,  גנים, מטפלות, קייטנת: לא רק שצריכים למצוא סידור לילדים אלא שכל פתרון עולה הרבה מאוד כסף
 ...אטרקציות, פעילויות

ומיד אחר כך החגים  , הערכות חזרה לבית הספר: אחרי החופש מחכה לנו הוצאה גדולה ,  מעבר לכך
 .אירוע כלכלי לא פשוט –בקיצור ... בפתח

יש פתרון  , כל יום הורה אחר שומר על קבוצת ילדים )כולם וודאי מכירים  הורים קייטנתאת הרעיון של 
 (.כל כך הרבה ימי חופש" נעלמים"לילדים ולא 

איך , אם אנחנו נמצאים עם הילדים שבועיים, או מעבר לכך? מה עושים עם הילדים: אבל אז עולה השאלה
 ?לא פושטים את הרגל

ואספתי לכם  רעיון  , ניסיון אישי, אתרי אינטרנט, ילדים, גננות, מאימהות וריכזתי רעיונותאז ישבתי 
 .לפעילות אחת  לכל יום בחופש

 .אם ממש בא לכם אפשר לעשות גם שתי פעילויות

חולצות  , טושים, אוכל)פרט לפריטים שיש באופן רגיל בכל בית , תמחרתי את עלות ההפעלה, לא זאת ועוד
אלא במקרים  )₪  60עלות הפעילות לא תעלה על . ואין צורך לרכוש אותם במיוחד( 'וכו, ישנות

 (.חריגים
.  ולהבין שלא חייבים לפשוט את הרגל בחופש, להמציא משלכם, לפתח אותם, מוזמנים להשתמש ברעיונות

 .להבין שאפשר גם אחרת
 !חופשה נעימה   
 ,שלכם    

 ,יפעת בכר                         
יועצת ומאמנת לכלכלת        

 המשפחה



₪   45עולה  גרם 750 זרעים
 במשתלות

 :כ"סה
60-80  ₪ 

או ממה שיש ₪  10 זוגות גרבוני ברך 5

 בבית

במשתלות שק של  אדמה
 ₪  20ליטר עולה  30

 ₪  5 גפןחבילת צמר 

 דשא ראש
 עציץ פורח לכל אורח

 מה להכין

זרעי דשא 

גרבי ניילון 

צמר גפן/אדמה 

ניירות 

טושים 

דבק 

כוס חד פעמית 

 

 

 :הפעילות

 נכניס לתוך הגרב מספר זרעי דשא

אדמה  ומעליהם נמלא את הגרב במעט 

 .צמר גפןאו 

 נקשור את הגרב ונהפוך אותו כך

שהחלק עם הזרעים יהיה בצד הפונה  

 .כלפי מעלה

 נכניס את החלק המלא באדמה או צמר

גפן לתוך הכוס ונדאג שיעמוד יציב  

 .בתוכה

 (אף/פנים/עיניים)נקשט את הגרב 

נשקה במעט מים את החלק העליון. 

ונחכה... 
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 כ "סה ₪  12 מכחולים
57 ₪ 

סט צבעי  

 אקריליק

12  ₪ 

 ₪  33 מלט

 מבטון כלים
 פמוטים ועוד, עציצים, ניצור קופסאות

 חומרים דרושים

קופסת מלט ליצירה 

מים 

שמן 

כלי לערבוב 

כלי ליציקה 

כלי ומשקולת לחלק הפנימי 

 

 :הפעילות

 בכלי מניחים את המלט ושופכים מים

מערבבים היטב עד שמגיעים , בהדרגה

 .למרקם של גבינה לבנה

 הכלי שבו רוצים לצקת את  משמנים את

המלט ושופכים פנימה מלט עד לכיסוי  

 .מהכלי 3/4של כ

 כלי קטן יותר  )מניחים את החלק הפנימי

משהו כבד ובתוכו מניחים ( משומן היטב

המלט  יש לוודא שמפלס . למשקולת

 .יעלה ויכסה את כל הכלי החיצוני

 מלאימים לייבוש  3בצד לפחות מניחים. 

 שולפים את  ,מוציאים את המשקולת

לאחר מכן שולפים את  , הכלי הפנימי

 .הכלי החיצוני

 אפור בהירבמידה והמלט יבש ובצבע ,

 אפשר לעבור לשלב הצביעה
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 כ"סה ₪  12 מכחולים

 
32 ₪ 

סט צבעי  

 גואש/אקריליק

12  ₪ 

 ₪ 10 חבילת קשים

 פרחים מקרטוני ביצים
 אצלנו גם בקיץ האביב פורח

 חומרים דרושים

קרטון ביצים 

מכחול 

 אקריליק/גואשצבעי 

קשי שתיה 

דבק 

מספריים 

 

 :הפעילות

  מחלקים את קרטון הביצים לחלקים

 .חלקים 4בכל פרח . בעזרת מספריים

  צובעים את פרחי הקרטון בצביעה

 .חופשית

 מדביקים את הקש   –כשהצבע יבש

 .בחלקו השני של הפרח כגבעול

 בצד לייבוש  מניחים 
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 כ"סה ₪  8 גרם 500בר   פתי 

 
 ₪ 4 חמאה ₪  24

 ₪ 6 קקאו 

 ₪  5 גרם 100  קוקוס 

 כדורי שוקולד
 ...אין מי שלא אוהב

 חומרים דרושים

300  פתי  "גרם ביסקוויטים מסוג

 מפוררים "בר

8  (גרם 30)קוביות שוקולד מריר 

50 מרגרינה/ גרם חמאה 

3 כפות אבקת קקאו 

3-4 כפות סוכר גדושות 

מים/ חצי כוס חלב 

 לציפויקוקוס 

 

 :הפעילות

 בקערת זכוכית את החמאה  מניחים

וקוביות השוקולד וממיסים במיקרוגל  

מוציאים ומערבבים עד . מספר שניות

  .שמתקבלת תערובת שוקולד חלקה

 עם ( או מים)חצי כוס חלב מערבבים

שהסוכר  לאחר אבקת הקקאו והסוכר 

 .נמס שופכים לקערת השוקולד

 לקערה את פירורי הביסקוויטים  מוסיפים

 .ומערבבים היטב

 הידיים יוצרים כדורים וטובלים  בעזרת

 .בתוך צלחת קטנה עם קוקוס

  עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר

 .שעות לפחות לפני ההגשה 3במקרר 
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 משחקי קופסה
 אפשר לחשוב גם בתוך הקופסה לפעמים

 ?מה להכין

משחקי קופסה שמזמן לא שיחקנו בהם 

קלפים שמחכים לתורם 

 

 :הפעילות

אבל שזה  קורה  ... הקושי הוא בשכנוע

 !זה פשוט כיף
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 כותבים סיפור
 תנו לדמיון להתפרע

 ?מה להכין

דף נייר גדול 

כלי כתיבה 

 :הפעילות

יושבים סביב שולחן. 

וכותבים את כותרת , לוקחים דף נקי

 .  הסיפור בראש הדף

  הילד הראשון כותב משפט שקשור

לכותרת הסיפור ומסתיר את 

 .הכותרת תוך קיפול הדף פנימה

  הבא אחריו כותב משפט שקשור

למשפט שלפניו ואותו הוא מסתיר 

על ידי קיפול הנייר פנימה וכך 

 .הלאה

פותחים את כל , שנגמר המקום בדף

 הקיפולים וקוראים את הסיפור
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 אמת או חובה
 ...עד שנגיע לחקר האמת

 חומרים דרושים

בקבוק שתיה ריק 

כלי כתיבה 

ניירות 

מספריים 

 

 :הפעילות

  גוזרים מלבנים בצורת קלפים מהנייר

 .ומחלקים לשתי ערמות

  בגב קלפים בערימה אחת כותבים

 ".חובה"ובשנייה " אמת"

 שואלים שאלות  " אמת"על קלפי ה

ועל  , שמתאימים לגילאי המשתתפים 

 .משימות באותו אופן" חובה"חבילת ה 

יושבים במעגל ומסובבים את הבקבוק  .

פתחו  , בסיס הבקבוק מופנה לשואל

 .לנשאל

  הנשאל מחליט אם הוא עונה על שאלת

מוציאים  . אמת או מבצע מטלת חובה

את הפתק מהחבילה הרלוונטית  

 .ומבצעים את המשימה

  בתום הסבב הנשאל מסובב את הבקבוק

 .על מקומו וכן הלאה
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 כ"סה ₪  10 קמח שמרים

 
35 ₪ 

 ₪  4 חמאה

 ₪ 5 רוטב לפיצה

 ₪  15 גבינה מגורדת

 פיצה
 ...לא חייבת להיות עגולה

 חומרים דרושים

 :לבצק

קמח שמרים לפיצה 

200 גרם חמאה 

כף מלח שטוח 

כוס חלב 

שתי ביצים 

 :לפיצה

רוטב פיצה מוכן 

גבינה צהובה מגורדת 

 

 :הפעילות

  מערבבים את כל חומרי הבצק מלבד

המלח ולשים היטב עד שנהיה בצק 

 .  מוסיפים את המלח ולשים שוב. אחיד

 מכסים את הבצק ונותנים לו כשעה

 .לתפוח

לשים את הבצק שוב ומתפיחים שנית. 

  מחלקים את הבצק לעיגולים ונותנים לכל

 .ילד מצק ומערוך כדי ליצור בצק לפיצה

  מוסיפים רוטב לפיצה ומפזרים מעליו

 גבינה צהובה

זיתים/אפשר לקשט עם תירס 

 25מעלות למשך  170אופים בחום של 

 דקות או עד שהפיצה מוכנה
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 ח"ש 12 קופסת אבקת שוקולית   ₪  5 חבילת שוקולד מריר

  ₪  6 שמנת מתוקה להקצפה

 ₪ 20 (100)טים 'מנג ₪   51כ "סה

 ₪  18 ערכת סוכריות לקישוט עוגה

 קאפקייקס
 חגיגה לחך ולעיניים

 חומרים דרושים

 לעוגה

1 כוס קמח תופח 

1 כוס סוכר 

1   כוס שמן 

1 כוס שוקולית 

חצי חבילת שמנת מתוקה 

4ביצים 

 :לרוטב

חצי חבילת שמנת מתוקה 

חבילת שוקולד מריר 

 לקישוט

סוכריות צבעוניות 

מרשמלו 

עדשים 

 

 :הפעילות

  מערבבים את כל חומרי העוגה בקערה

 .אחת גדולה

 ואופים בתנור   לקאפקיקסממלאים כוסות

 .מעלות 175דקות בחום של  30- 25כ 

  את מוצרי הרוטב שמים בסיר קטן על

 .האש ומערבבים עד שימס

 הקאפקייקסשופכים את הרוטב על  

 .כחצי שעהלקירור המוכנים ושמים בצד 

עדשים, שמים במרכז השולחן סוכריות ,

ומיני קישוטים שיש בבית  , מרשמלו

 .ומקשטים את העוגות
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: 

 

 כ"סה ₪  VOD  0-28סרט ב 

 

26-52  ₪ 
 ₪  16 (שקיות 6)חבילת פופקורן בייתי 

 ₪ 8 ליטר 1.5שתיה /בקבוק קולה

VOD 
 חיים בסרט

 דרושיםחומרים 

פופקורן 

קולה 

 סרט בVOD 

 :הפעילות

סרט הוא תמיד חוויה. 

 אפשר לבחור סרט לילדים בתשלום או

 .מהקטגוריה של סרטים בחינם

 ילדים   2שקית פופקורן אחת מספיקה ל

 .12חבילה תפסיק ל  –

החשיכו את  , חלקו לילדים כוס שתיה

 ושתהיה צפייה נעימה, החדר
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 "תן-קח"שוק 
 צריך משהושמישהו בטוח 

 מה להכין

 משחקים ללא שימוש/ בגדים / ספרים 

 

 :הפעילות

 את הדברים אותם  איתו כל ילד מביא

, משחקים ישנים" : למכור"הוא רוצה 

בגדים שקטנים עליו  , ספרים שנקראו

 !(כמובן ברשות ההורים)

  מסדרים את כל החפצים כך שכולם יוכלו

 .  לראות מה יש לכולם 

אפשר להחליף כל פריט בכל פריט , 

  אפשר בהזדמנות זו להסביר לילדים מה

 "סחר החליפין "משמעות 

 אפשר לתרום לעמותות   –מה שנשאר

 .שמסייעות לילדים נזקקים
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 כ"סה ₪  5 קמח לבן

 
29 ₪ 

 ₪  7 (  קילו)מלח 

 ₪ 5 רוטב לפיצה

 ₪  12 סט צבעים

 בצק מלח
 ...לא כל בצק אוכלים

 חומרים דרושים

 :לבצק

2 כוסות קמח רגיל 

2 כוסות מלח שולחן 

1  מיםכוס 

 לקישוט

צבעים שיש בבית 

 

 :הפעילות

  מערבבים את כל החומרים עד שמתקבל

 וחלקבצק אחיד 

  בעזרת מערוך משטחים כדור מהבצק

יש לשים לב לא לעשות   -על נייר אפייה

דק מידי כדי למנוע מהבצק להיקרע  

 צורהכשמטביעים עליו 

 בתים, חיות, ליצור צורותנותנים לילדים ,

 .ככל העולה על רוחם, דמויות

 אפשר להוסיף לכל כדור קמח צבע אכל

 .על מנת לגוון את העבודות

 מעלות עד  100של בחום בתנור אופים

 .שהפריט מתקשה

  כשהבצק מוכן ניתן לצבוע אותו במגוון

 סוגי צבעים
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 כ"סה ₪  17 בלונים 100חבילת 

 
 ₪  15 רובה מים פשוט ₪ 37

 ₪ 5 סבוןבועות 

 יום מים
 כמעט בלי לבזבז

 :מה להכין

חבילת בלונים 

אקדחי מים 

בועות סבון 

 

 :הפעילות

  הפעילות תהיה בגינה ציבורית ולא

 .בבית

   ממלאים בלון במים וקושרים אותו

 .היטב

שמות, אפשר לשחק עם הבלון מסירות  ,

במטרה לא להפיל את  , מחניים ועוד

 .הבלון שלא יתפוצץ

אקדחי מים יכולים לרענן את האווירה  ,

ממליצה השתמש באקדחים קטנים על 

 .מנת למנוע בזבוז מים

 תחרות בועות סבון–  

 מתאימה גם לקטנים וגם 

 .לגדולים
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עלות  

 ההפתעה

 חבילה עוברת
 ...נעים לחכות לסוף

 חומרים דרושים

ניירות עיתון ישנים 

דפים חלקים 

כלי כתיבה 

סלוטייפ 

  הפתעה 

 

 :הפעילות

 משחק , ממתק) לוקחים הפתעה קטנה

מה שיש בבית או עולה לכם , קטן

 .ועוטפים אותה בנייר יפה( בראש

לוקחים נייר עיתון ועוטפים את החבילה  .

 .   פעמים 5עושים כך 

  לוקחים דף לבן חלק וכותבים עליו

 .  משימה משעשעת

 שוב עוטפים בנייר עיתון ודף חלק

 .פעמים 4-5ולפחות 

כל ילד מסיר נייר  . הילדים יושבים במעגל

לבן  נייר מקבל עם  מי שבתורו . עיתון

.  עליו כתובה משישה חייב לבצע אותה

 זוכה -ההפתעה לשכבת האחרון שמגיע 

. 
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חבילת קלפים  

 פשוטה

40  ₪ 

 מלחמה
 במשחק קלפים הכל אפשרי

 מה להכין

חבילת קלפים 

 

 :הפעילות

  כל שחקן מקבל את החלק היחסי שלו

 הקלפיםמחפיסת 

 כל שחקן מניח לידו את החפיסה עם

 .הפנים כלפי מטה

  כל שחקן בתורו מוציא קלף ומניח אותו

השחקן  . במרכז עם הפנים כלפי מעלה

שהוציא את הקלף הכי גבוה לוקח את  

 .כל הקלפים שנפתחו

  במידה ושני שחקנים מוציאים את אותו

במקרה  ". מלחמה"מצב של נוצר , הקלף

 3כזה כל שחקן מניח על הקלף שלו 

קלף  ומעליהם עם הפנים למטה קלפים 

פתוח ומי שהוציא את הקלף הגבוה יותר  

 .  לוקח את כל הקלפים

  השחקן שבידו כל הקלפים בחפיסה

 .מנצח
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 כ"סה ₪  10 ניילון נצמד
18 ₪ 

 ₪ 8 נייר אפיה

 home madeחולצה 
 תהיו מעצבים ליום אחד

 חומרים דרושים

חולצות טריקו ישנה 

דפים חלקים 

צבעים וטושים שיש בבית 

ניילון נצמד 

נייר אפיה 

 

 

 :הפעילות

או כיתוב  , כל ילד מצייר על דף חלק ציור

 .או כל דבר אחר

מכסים אותו היטב  , לוקחים את הציור

 .בניילון נצמד מכל הכיוונים

את  , שמים את החולצה על קרש גיהוץ

(  הציור כלפי מעלה)הציור המכוסה 

במרכז חולצת הטריקו ומעליהם נייר 

 .אפיה

  מגהצים את הציור על החולצה בחום

האפייה  גבוה ומורידים בזהירות את נייר 

 . אחר הגיהוץ
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 קביים מקופסאות שימורים
 יציביםלהישאר חייבים 

 חומרים דרושים

2   ריקותקופסאות שימורים 

חבל דק/חוט עברה 

נייר ודבק 

מדבקות 

 :הפעילות

יוצרים שני חורים בחלק העליון של הקופסא  .

 .החורים יהיו משני הצדדים

מודדים את המרחק מהידיים של הילד לנעליו  .

 .מ"ס 25 -מכפילים בשניים ומוסיפים כ

 באותו אורךחותכים חוט. 

 ועושים קשר החורים  דרך את החוט משחילים

 . יציב

  ומדבקותלקשט את הקופסאות עם נייר אפשר  ,

 .לעשות תחרויות הליכה בין הילדים ועוד
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 כ"סה ח"ש 15 בקבוק גליצרין

 
29 ₪ 

  2)מים מזוקקים 

 (  ליטר

14₪ 

 הכנת בועות סבון גדולות
 בבועהחיים 

 חומרים דרושים

7  רצוי להשתמש במים מזוקקים  )כוסות מים

 (אך לא חובה

1/3 כוס אבקת מדיח כלים 

2.5 כפיות גליצרין או סירופ תירס 

1  תינוקותכף סבון נוזלי או שמפו 

 צעצועים עם חורים 'חוטי ברזל

 ...קולבים סגורים/מטקות רשת/באמצע

 

 :הפעילות

מערבבים את כל החומרים ביחד. 

  מומלץ להשאיר את התערובת במשך

 .כמה שעות לפני השימוש

  ויוצאים  )דלי מלא בבועות סבון כינים

 .  למקום פתוח כדי לעשות בועות

 שונים שמהם יוצרים את  לוקחים כלים

,  הבועות באמצעות הסבון כגון קולבים

מקלות מבקבוקים של  , מטקה עם חורים

סבון בועות קנוי ויוצרים צורות מחוט  

 .  ברזל

 אינספור אפשרויות ליצור מנגנונים יש

ליצירת בועות בגדלים שונים ובצורות  

 .שונות
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 ₪  8 חבילת גירים

 בואו נהיה אומני רחוב
 חומרים דרושים

חבילת גירים צבעוניים 
 :הפעילות

 יוצאים החוצה למדרכה מצוידים בגירים

 .  בצבעים שונים ומתחילים לצבוע

 העבודה אפשר לשטוף עם מים בגמר

 והציור נעלם

 ציורי מדרכה
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 באולינג
 איך הכדור מתגלגל לו

 :מה להכין

6 בקבוקי שתיה  ריקים 

כדור משחק 

 

 :הפעילות

  ממלאים בקבוקי שתיה ישנים במים 

 כדור כל משתתף מפיל כמה  בעזרת

 .  שיותר בקבוקים

 שהמשתתף מבוגר יותר הוא עומד  ככל

רחוק יותר מהבקבוקים כדי שיהיה  

 .מאתגר

 נקודה= כל בקבוק שנופל. 

 10= אם כל ששת הכדורים נופלים כולם  

 .נקודות

 

  אפשר לקשט את הבקבוקים לפני

 המשחק
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 עיסת נייר
 ...ישן לא רק עוטפים דגיםעם עיתון 

 חומרים דרושים

 כגון  )נייר עיתון או נייר לבן

 (טיוטהניירות 

1 כוס קמח 

2 כפות מלח 

מים 

מספריים 

 :הפעילות

 כוסות מים בסיר גדול 4מרתיחים. 

כוסות מים  2כפות מלח עם  2 -מערבבים כוס קמח ו

 .היטבפושרים ומערבבים 

מוסיפים את התערובת למים הרותחים. 

דקות עד לקבלת   4 -מבשלים על אש נמוכה במשך כ

 .מרקם חלק ללא גושים

מניחים את התערובת להתקרר. 

גוזרים או קורעים את הנייר. 

  טובלים את חתיכת נייר בתערובת ומדביקים על

צלחת  חד  /כוס, למשל בלון מנופל)הרצוי האזור 

 .פעמית ועוד

מכסים את השטח פעמיים. 

מחכים לייבוש מלא  . 

 לאחר יבוש אפשר וצריך לצבוע ולקשט את  השטח

 .היבש
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 חולצה מפרגנת
 שמחה ללבוש

 חומרים דרושים

חולצת טריקו חלקה 

טושים 

 :הפעילות

כל ילד מעביר את  . יושבים במעגל

 .החולצה שלו לזה שיושב  לצד ימין שלו

מקשט את חולצת  /כותב/כל ילד מצייר

 .חברו לפי הטעם והיכולת

 החולצות שוב עוברות  , שנגמר סבב

 .ימינה וכן הלאה

כל ילד מקבל חולצה צבעונית ומדליקה 
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  200חבילת 

 בלונים

55  ₪ 

 קיפול בלונים
 לא רק בננות אפשר לכופף

 חומרים דרושים

  בלונים ארוכים 

 

 :הפעילות

 ליצור בלונים בצורה של חיותאפשר  ,

 חרבות ועוד, כובעים
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 הר געש
 להכיר יותר טוב את כדור הארץ

 חומרים דרושים

 (14פירוט בעמוד )בצק מלח 

1   כף קקאו 

 חד פעמית או בקבוק מים ישןכוס 

1 כף סבון כלים 

1  לשתייהכף סודה 

2 טיפות צבע מאכל אדום 

1/2 כוס חומץ 

צלחת חד פעמים 

 צריך רק במקרה שרוצים  –אופציונלי )לקה

 (להשתמש בהר הגעש יותר מפעם אחת

 

 :הפעילות

  ההוראות ומוסיפים  מכינים בצק מלח לפי

 .קקאו

 צלחת חד פעמיםבאמצע כוס מניחים. 

  מכסים את הכוס בבצק מלח כך שפתח הכוס

יוצרים הר עם חור , כלומר. חשוףיישאר 

 .באמצע

 פעמים משאירים  כדי להשתמש בהר כמה

.  את הר הגעש בשמש עד אשר הוא מתייבש

שכבות   2 הייבוש מכסים אותו היטב לאחר 

 .מחכים לייבוש מלא. של לקה

אבקת אפיה וצבע מאכל  , מכניסים סבון כלים

 .אדום לכוס אשר הנחתם באמצע הר הגעש

  שופכים את החומץ מתוך הכוס ומתרחקים

 .מעט
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 ₪  2 לשתיהסודה  ₪  5 קמח לבן

  ₪ 7 קילו מלח

 ₪  12 סט צבעים ח"ש 36כ "סה

 ₪  7 חומץ



איפור  

 פנים

 ₪ 40עד 

 איפור פנים
 אבל אני תמיד נשאר אני

 חומרים דרושים

איפור פנים  מיוחד לילדים 

 

 :הפעילות

  לא צריך להיות פיקאסו בשביל לקשט

 ...את הילדים

  ילדים יכולים לקשט ילדים בעצמם בצבעי

 .איפור המיועדים לכך
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צלחות  50

 מזלגות/סכינים/כוסות/

40  ₪ 

 פיקניק בטבע
 .קצת אוויר נקי מקרינה

 חומרים דרושים

אוכל זמין שיש בבית. 

כוסות וסכום חד פעמי, צלחות. 

שקית לזבל. 

מפה חד פעמית. 

קרם הגנה 

כובעים 

 

 :הפעילות

 ומפת  עם מצרכים לפיקניק אורזים סל

 . שולחן ויוצאים לאכול בטבע

ירקות, אפשר לקחת ביצים קשות  ,

ממרח  , גבינה שיש בבית, פיתות/לחמים

לפי טעמם של הילדים  , שוקולד  ועוד

 .ומה שיש זמין

כובעים וקרם הגנה, לא לשכוח שתיה! 

 אלפי מקומות אפשריים ורובם  יש

ברוב המקומות יש שולחנות  . בחינם

מסודרים ואף גן שעשועים קטן שבו יוכלו  

 .  אחרי האוכל/הילדים לשחק לפני

 פיקניק בפארק כלשהו  אפשר לעשות

 .בעיר המגורים שלכם
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 כ"סה ₪   8 חמאה

 

 ₪ 5 קילו סוכר ₪ 18

 ₪  5 קמח תופח

 עוגיות סוכר
 שיהיה לנו קצת מתוק

 חומרים דרושים

200  חמאהגרם 

2 ביצים 

 ½ סוכרכוס 

½2  קמח תופחכוסות 

 ונילכפית תמצית 

 :הפעילות

  הוציאו את החמאה מהמקרר חצי שעה

 .לפני האפייה

חממו את התנור מראש לחום בינוני. 

  שימו בקערה את כל חומרי הגלם ולושו

 .עד לקבלת בצק

 גלגלו חתיכות קטנות של הבצק על

או  )משטח מקומח ורדדו בעזרת מערוך 

½ עד לעובי של ( בעזרת הידיים
 .סנטימטר

  חתכו בעזרת חותכני עוגיות בצורות

 .שונות

 דקות עד לקבלת גוון  8-10אפו למשך

 .זהבהב
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 כתב סתרים
 קסם הפרי

 חומרים דרושים

לימון 

מסחטה 

דף נייר 

 (או מקל אוזניים)מכחול 

נר וגפרורים 

 :הפעילות

 את הלימוןסוחטים. 

 את המכחול במיץ הלימון  טובלים

 .ומציירים או כותבים על גב הנייר

 את הנייר מעל להבת הנר  מניחים

 תתגלהומחכים שהכתובת 
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 יום ים
 בלי סיפון או מעקה

 :מה להכין

קרם הגנה 

המון שתיה 

כובעים 

מגבות 

אוכל 

מצופים 

 

 :הפעילות

 הכניסה לים אינה עולה כסף פרט

 .לנסיעה לחוף

 אך מעט   –החוויה ילדים אין סופית

 ...מעייפת את ההורים

 אפשר לאסוף צדפים  או חלוקי נחל

ישמש אותנו לפעילויות  , בחוף הים

 .נוספות בהמשך

למרוח הרבה קרם הגנה! לא לשכוח ,

 .לשבת בצל ולשתות

 

31 



 משחק דיג
 ?דייג אוהב דגים

 :מה להכין

 אפשר לקחת בקבוק ריק)פלסטיק קשיח ,

 (גלידה וכדומה, מכסה של קופסת גבינה

מגנטים 

מספריים/דבק 

ניילון/חוט עבה 

אטבי כביסה 

קולבים 

גיגית 

 :הפעילות

אפשר  . גוזרים את הפלסטיק בצורת דג

 .לקשט אותו בצבעים שלא יורדים במים

אפשר  . בראש הדג מדבירים עיגול מגנט

להיעזר במגנטים שמדביקים לנו מידי פעם 

 .על הדלתות או תיבות הדואר

לקחים קולב וקושרים אליו חוט ניילון  .

 .בקצה החוט קושרים אטב כביסה

  מכניסים את הדגים לגיגית מים או

 .לאמבטיה ומתחילים לדוג

 מי שדג את מספר הדגים הגדול   –המנצח

 .ביותר
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 עלות ההפתעה

 חפשו את המטמון
 הכר את סביבתך

 חומרים דרושים

דפי נייר 

כלי כתיבה 

הפתעה 

 :הפעילות

 דפי נייר וגזרו אותם לגודל   5-6קחו

 .אחיד

  כתבו כתבי חידה שמתאימים לרמת

 .הילדים המשחקים

  את כתבי החידה הסתירו כך שהכתב

הראשון יהיה בידכם והכתב אחרון יוביל  

 .למטמון

  אפשר לשלב משימות בזמן החיפושים

 כדי לגוון קצת את רצף המשימות

  המטמון יכול להיות משהו שהילדים

 .וכדומה, ממתק, משחק, מאוד אוהבים
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 משחקים של פעם
 ?השירים המשחקים איפה הם עכשיו

 :מה להכין

זיכרון טוב 

 :הפעילות

1,2,3  -  דג מלוח 

תופסת 

מחבואים 

גומי 

קלאס 

נר לבקבוק 

 

ויש עוד כל כך הרבה.... 

שיעבור להפעלה הבאה ,  מי שלא זוכר... 
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 צבעי טבע  
 פרחי קיץ נישאים ברוח

 :מה להכין

שדה או גינה ליד הבית 

נייר חלק 

 :הפעילות

  טבע מלא בצבעים אותם ניתן להפיק מצמחים

 .גדולים או קטנים

 ירוקים יפיקו את הצבע ירוק על ידי עלים

 .  שבירת העלה ושפשפו בנייר

לגבי פרחים בצבעים שוניםל "כנ . 

 רטוב ומתפורר יכול להפיק צבעים כהים כמו עץ

 . שחור או חום כהה

 לחה אם תימרח על הנייר עם מעט כוחאדמה ,

תשאיר את צבעה החום או הכתום על הנייר גם  

 .אחרי שננער את כל הגרגרים

לחוש ולראות את הגוונים , אפשר להתנסות

 .  האינסופיים שהטבע מציע לנו

 אסור לקטוף פרחים מוגנים –תזכורת! 
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 צביעת חלוקי נחל
 אין כמו חומרים מהטבע

 דרושיםחומרים 

 (אפשר לאסוף בים)אבנים חלקות 

טושים 

צבעי גואש 

 :הפעילות

 שטפו את האבנים שאספתם בים ויבשו אום

 .היטב

  ניתן לצייר ולצבוע א האבנים כיד הדמיון הטובה

 עליכם
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50-60  ₪ 

 

 דמקה
 ?למי תהיה מלכה ראשונה

 ?מה להכין

משחק דמקה 

 :הפעילות

לגרום לכך שכלי היריב לא  : מטרת המשחק

 יוכלו לנוע כלל  

 חוקים

 על  רק , קדימההולכים רק באלכסון החיילים

 .בכל תור רק משבצת אחת,  כהותמשבצות 

 השחקן שתורו  , חיילים יריבים נפגשיםכששני

במידה והמשבצת מאחורי  (חייב לאכול , לשחק

.  ולנחות במשבצת פנויהחייל היריב פנויה 

 !  חובה לאכול גם לאחור

 הופך  , שהגיע לשורה האחרונה בצד השניחייל

 למלכה

 ללא הגבלת  , לנוע באלכסוניםמלכה יכולה

 .משבצות

 ולנחות במקום  , לאכול בשרשרתמלכה יכולה

 .כרצונה, פנוי על האלכסון
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 דמקה תוצרת בית
 אנחנו כבר מלכים

 דרושיםחומרים 

 אבנים 

פקקים של בקבוקי שתיה 

מטבעות 

כפתורים משומשים 

צבע גואש 

בריסטול 

 :הפעילות

אז למה שלא נכין , אם כבר אנחנו יודעים לשחק

 ?את המשחק בעצמנו

 קוים  7את הבריסטול נחתוך לריבוע ונסמן עליו

 64מקבילים לאורך ולרוחב כך שיצאו לנו 

 .  ריבועים שווים

  בעזרת צבע גואש נצבע את הריבועים

 (.ריבוע לא, ריבוע כן)השחורים 

את כלי המשחק נכין מאביזרים שיש לנו בבית  :

עיגולים  , פקקים של בדבוקים, אבנים 

 מהבריסטול שנותר ועוד  

אפשר  , לא חייבים ליצור חיילים בשחור לבן

 לבחור שני צבעים אחרים לפי טעמנו
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 כ "סה ₪ 2 בריסטול

12  ₪ 
 ₪  10 חבילת טושים



 home madeסולמות וחבלים 
 פעם למעלה ופעם למטה

 דרושיםחומרים 

טושים 

צבעי גואש 

בריסטול 

סרגל 

 :הפעילות

  שרטטו על הבריסטול ריבועים ומספרו אותם

כך שכל שורה חדשה תתחיל מעל הריבוע  

 .שנגמרה השורה שקדמה לו

מספרו את הריבועים. 

 הילדים יכולים לצייר סולמות וחבלים על גבי

 .  לוח המשחק ולקשט אותו

צועדים לפי המספר שיצא בקובית  : תזכורת

נעלה בו  –אם הגענו לתחתית סולם . המשחק

אם הגענו לריבוע  . עד לנקודה בה הוא מסיים

נגלוש בו למטה עד , בו יש ראש חבל

 .למרגלותיו

המנצח הוא זה שמגיע ראשון לנקודת הסיום 
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 כ"סה ₪  12 מכחולים

 

26₪ 
 ₪  12 גואש/אקריליקסט צבעי 

 ₪ 2 בריסטול גדול



 ספורט ביתי
 בריאות הגוף והנפש

 :מה להכין

ספה 

כיסא 

חבל 

 (משקולות)חבילות אורז 

ספסל קטן 

 :הפעילות

ולא להזיז את  ... כמה כבר אפשר לשבת על ה

 ?  הגוף

אפשרות נהדרת לשמירה על כושר גופני. 

 לזחול אל תוך  , לקפוץ מעל חפץ: מסלולהכינו

' להרים משקולות וכו, לטפס על הספה , חישוק

 , לפי האפשרויות והגודל של הסלון שלכם

  אפשר למדוד זמנים ולקלח מדליות בסוף

 הפעילות  

 את הפעילות גם מחוץ לביתניתן לבצע. 
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 מרכזי מבקרים לדוגמא
 להכיר וללמוד מקרוב

42 

גל  המרכז

 מינימלי

 עלות תיאום מיקום

 ₪ 10 1-700-70-76-76 חולון 5 במבה

-http://online.qdigital.co.il/Coca בני ברק 7 קוקה קולה
Cola/sense_center/ 

20 ₪ 

חפציבה , חדרה 8 חברת החשמל

 .ואשקלון

ללא   076-86-44333

 עלות

אריק   פארק

 שרון

ללא  

 הגבלה

 ח"ש 10 03-6308027 חירייה

ללא   02-6552520, 02-6552828 ירושלים בנק ישראל

 עלות

בקעת בית נטופה   מקורות

 או מקורות הירקון

ללא      04-6500664 

 עלות

 בתשלום 1-800-22-14-22 רחובות 5 תנובה



 קישוט מפת שולחן
 האוכל הרבה יותר טעים

 דרושיםחומרים 

טושים 

מפת שולחן חד פעמית 

 

 :הפעילות

 קחו מפת שולחן חד פעמים המקושטת בצבע

 .  אחד

  בעזרת טושים אפשר לעבור על הדוגמא

המצוירת ולהחיות את המפה בצבעים 

 .ססגוניים

אין צורך . כל אחד יכול לצבוע לפי ראות עיניו

זה כל  –השונות והצבעוניות . בצביעה אחידה

 .היופי
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 כ"סה ₪ 10 טושים

 

 ח"ש 10 מפת שולחן ₪ 20



 אגלינג'כדורי ג
 כי ליצנות זה ענין רציני

 דרושיםחומרים 

 תירסגרעיני / אורז 

משפך פלסטיק 

מספריים 

טושים או צבעי אקריליק 

 :הפעילות

 או כל תכולה  )כוס מדידה באורז  1/3מלאו

 ...(אחרת שבחרתם

 הצמידו  . טניסנפחו את הבלון לגודל של כדור

,  ובמקביל, את פיית הבלון למשפך הפלסטיק

כך שהתכולה תתפוס  , מלאו את המשפך באורז

 ..את מקום האוויר ותמלא את הבלון

 את הפיה של הבלוןגזרו.. 

גזרו את הפיה של הבלון השני והשלישי, כעת. 

כך  , הלבישו את הבלון השני על הכדור הממולא

 .שהוא יכסה את החור

כך , הלבישו את הבלון השלישי על הכדור השני

אם  .שהוא יכסה את החור וייצור חור חדש

תוכלו כבר לזהות את  , הלכתם על אפקט העין

  ...הצורה

הוסיפו ציורים של אישון ונימים, לבחירתכם  ,

 .כדי להעניק מראה אמיתי יותר
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 כ"סה ₪  10 אורז

 
 ₪ 10 טושים ₪ 44

 ₪  24 בלונים 100



 גידול אבוקדו
 העץ הראשון שלי

 דרושיםחומרים 

גרעין אבוקדו 

צנצנת ריקה/אגרטל 

 :הפעילות

 את גלעין האבוקדו בעדינות מתוך  יש להוציא

השתדלו לא לפגוע בקליפה החומה או  . האבוקדו

 .בגלעין עצמו כשאתם עושים זאת

 לשטוף את הגלעין טוב טוב ולהוריד  מומלץ

 .שאריות של הפרי

 קיסמים במרווחים על מנת לשמור   3לנעוץ עליכם

,  על יציבותו של האבוקדו שנכניס אותו למים

 האבוקדובערך בחצי גובה 

 הוא החלק שצריך ( לא השפיצי)התחתון החלק

 ..להכניס לתוך הכוס המלאה במים

  מומלץ למקם אותו עם במקום מואר מספיק או

עם אור שמש חלקי במהלך היום ולעקוב טוב טוב  

 .אחר שינויים

 הנה  , (שבועות בערך 5)אחרי חודש וקצת

נפתח לשניים  , האבוקדו שלנו מכה שורשים

 .ומתוכו יוצא גבעול קטן והרבה שורשים מלמטה
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 בקבוקי חול צבעוני
 לא צריך להדרים על למכתש הגדול

 דרושיםחומרים 

 (או פלסטיק שקוף)בקבוקי זכוכית– 
 מידילא גדולים 

מלח 

 גירים צבעונייםחפיסת, 

 10)נייר זכוכית קטנות רצועותX3 
 (ר"סמ

משפך קטן 

 

 :הפעילות

 מעט גיר צבעוני על נייר  מגרדים בצלחת

 .  גיראבקת עד שנוצרת , הזכוכית

 לאבקה מלח ומערבבים היטב עד מוסיפים

ככל שיש  )שהמלח מקבל את הגוון המבוקש 

יותר אבקת גיר יחסית למלח הגוון יהיה כהה 

 (.  יותר

 את המלח  או נייר מגלגל יוצקים משפך בעזרת

הצבעוני לתוך הבקבוק ויוצרים שכבת צבע 

 .  ראשונה

 על הפעולה שוב ושוב בגוונים שוניםחוזרים ,

 נ. עד שהבקבוק מתמלא

 לפקוק בפקק הרגיל של הבקבוק או ניתן

 .בשעווה שמטפטפים מנר דולק
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 כ"סה ₪  8 גירים

 
19  ₪ 

 ₪ 10 בקבוקי זכוכית

 ₪ 1 נייר זכוכית



 פאזל ביתי
 השלם גדול מסכום חלקיו

 דרושיםחומרים 

עיתון ישן 

בריסטול 

דבק 

מספריים 

 :הפעילות

 עדיף מוסף  )תמונה שאוהבים לוקחים מהעיתון

 (.צבעוני בדפים עבים

  אפשר למרוח דבק על גבי התמונה ולהדביקה

 .על בריסטול שתהיה קשיחה יותר

גוזרים את התמונה לחלקים באופן רנדומלי  ,

 .אבל לא חלקים קטנים מידי

נותנים  לילדים להרכיב את התמונה מחדש. 

החלקים יהיו   -ככל שהילדים גדולים יותר

 .גדולים יותר
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 ₪  2 בריסטול



 בטטה צומחת
 כמה ירוק יוצא מהכתום

 :מה להכין

בטטה 

צנצנת ריקה/אגרטל 

 :הפעילות

 ומניחים את הבטטה עם , מים בצנצנתממלאים

מקצה זה יצאו  . יותר כלפי מטההצר הקצה 

ינבטו במהרה  , מהקצה השניהשורשים ואילו 

סגול שממשיך  גבעולים שצבעם מתחיל בצבע 

 .לצבע הירוק עם עלים

  אפשר להשעין את הבטטה על קיסמי שיניים

 .שלא תיפול לתוך הצנצנת

 להיאחז  מסתלסלים ואוהבים הגבעולים

נהיית  כשהצמחייה , כמה זמןלאחר . בחפצים

לשתול את הבטטה  ניתן , רסןשלוחת 

 .אדנית/בגינה

 עליו  תטפס אם תשימו אותה ליד עמוד היא

 .בשמחה
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 ציור מאוכל יבש
 לאכול ולהמשיך ליהנות

 דרושיםחומרים 

 היטבמלון מיובשים זרעי 

לבנות/כתומות/עדשים שחורות 

אפונה יבשה 

שחורה/שעועית לבנה 

גרעיני אבטיח יבשים 

דף חלק עם ציור 

דבק פלסטיק שקוף 

שמרדף 

 :הפעילות

  שוטפים היטב את הקטניות ומייבשים אותם

 .היטב על נייר סופג

 השבלונההאזור דבק על כל מורחים. 

 אמצעי היצירה על השבלונהאת מפזרים. 

מלמעלה מטפטפים דבק בנקודות  , שוב

 .שנראות לכם חלשות וזקוקות להדבקה נוספת

 ליבוש מלאממתינים. 

 שאריות דבק אפשר  , תצא בקלותהיצירה

 .לגזור/לחתוך

  שמים את העבודה בשמרדף כדי שמור עליה

 היטב
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 כ"סה ₪   7 קילו עדשים

 
 ₪ 7 קילו אפונה ₪ 39

 ₪  11 שעועית יבשה



 גבסקישוטי 
 יותר פשוט ממה שזה נשמע

 דרושיםחומרים 

גבס 

מגנטים 

תבניות גבס ליצירה 

צבעי גואש 

דבק לבן 

 :הפעילות

מכינים את הבצק לפי הוראות היצרן 

  לאחר שהבצק מוכן יש לשפוך את תוכנו

 .לתוך התבנית עד לייבוש מלא

  לאחר הייבוש מוציאים את הגבס

 .מהתבנית וצובעים אותו בצבעי גואש

  לאחר יבוש נוסף מדביקים מגנט על הצד

 .האחורי של הגבס 

  אפשר לקשט את המקרר או את דלת

 הבית
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 כ"סה ₪   7 קילו גבס

 
 9₪ תבניות גבס ליצירה ₪ 26

 ₪  20 צבעי גואש ומכחולים



 ינועבצאורז 
 חגיגה לעיניים

 דרושיםחומרים 

אורז פשוט 

צבעי מאכל 

דבק שקוף 

בריסטולים 

חומץ 

 :הפעילות

 מערבבים בקופסה עם מכסה כפי וחצי חומץ

 .עם צבע מאכל שנבחר

סוגרים את  , מוסיפים לחומץ כוס אורז יבש

המכסה ומנערים את הקופסה היטב עד שכל 

 .האורז נצבע

 מייבשים את האורז על משטח עם מגבת נייר

מעלות עד שהאורז   50או בתנור בחום של 

 .יבש

 בדרך זו אפשר להכין כמה סוגי אורז בצבעים

 .שרוצים

 אחרי שהאורז מוכן אפשר להדביק אותו על

על פני ציור או כיד , נייר או בריסטול קשיח

 .הדמיון הטובה
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 כ"סה ₪   10 אורז

 

 ₪ 5 צבע מאכל 22₪

 ₪ 7 חומץ



 נייר כסף
 עבדה ששווה זהב

 דרושיםחומרים 

טושים פרמננטיים 

שקפים 

סלוטייפ 

 בריסטולA4 

נייר כסף 

 :הפעילות

  מציירים  על גבי השקף בטושים מיוחדים שלא

 .נמרחים

נייר כסףים 'צ'מקווצ מתחת. 

  את הציור שמים מעל נייר הכסף המקומט

 .  ואת נייר הכסף מעל בריסטול, שיישרנו מעט

בריסטול  + נייר הכסף+מסביב סוגרים את הציור

 .או ששמים הכל במסגרת קנויה, עם סלוטייפ
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 כ"סה ₪ 18 (4)טושים 

 

 ₪ 1 שקף ₪ 19



 לוח מודעות
 לדברים החשובים באמת

 דרושיםחומרים 

קרטון ביצוע 

 חוט עבה/חבל דק 

אטבי כביסה מעץ 

צבעים/טושים 

 :הפעילות

מקשטים את האטבים  כל אחד לפי טעמו. 

  משרטטים מסגרת לקרטון ביצוע ומקשטים גם

 .אותה

אפשר לקשט את הקרטון כולו. 

  לוקחים את החוט הדק ומעבירים דרכו את

 .האטבים המקושטים

  נועצים את קצוות החוט אל מאחורי קרטון

 .הביצוע או מדביקים אותם עם דבק חזק

  עכשיו אפשר לתלות תזכורות קטנות שלא

 נשכח את מה שחשוב

 כ"סה ₪  7 קרטון ביצוע 53

 
 ₪ 20 אטבי כביסה ₪  27



 עוגיות מלוחות
 ...אפילו בארץ נהדרת שרו עליה

 :הפעילות

 המלח, בקערה את הקמחשמים  ,

 .החמאה ומערבבים היטב

 והחלמונים  את השמנת מוסיפים

 .ולשים לבצק אחיד

 להשהות במקרר ללילה שלם אפשר

 .מידאו לעבוד עם הבצק 

 אפיהתבנית של תנור בנייר מרפדים. 

 יוצרים  , חתיכות קטנות מהבצקקורצים

מהם נחשים וסוגרים לעיגול או 

 .מ”ס 1/2מרדדים לעלה בעובי של 

 את העוגיות בביצה הטרופה  מורחים

פרג או גבינה  , ומפזרים שומשום

 .מגורדתצהובה 

 25-30-בתנור בחום בינוני כאופים 

 .דקות
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 כ"סה ₪  5 קמח תופח

 
 ₪ 8 'ג 200חמאה  ₪  21

 ₪  3 שמנת חמוצה  

 ₪  5 שומשום

 דרושיםחומרים 

3  תופח או רגיל )כוסות קמח  +

 (שקית אבקת אפיה

2  (כל אחת’ ג 100)חבילות חמאה 

1  חמוצהשמנת 

2 חלמונים 

 מלחכפית מחוקה 

צהובה ינהפרג או גב, שומשום  

 מגוררת

1 ביצה טרופה 



 מובייל מצדפים
 מתאים לאווירה הקיצית

 :הפעילות

 באורך  ( עבה יחסית)מוצאים ענף עץ

מ וקושרים משני צדדיו חבל "ס 15של 

 .שישמש כמתלה, דק

צדפים  , בוחרים אבנים קטנות עם חור

תליוני זכוכית  , חרוזי טורקיז, עם חור

 ..ומה שיש בבית

 25גוזרים ארבעה חוטי דייגים באורך 

מ וקושרים את אחד הקצוות שלהם  "ס

 .במרווחים שווים, לענף

  אוחזים בקצה השני של חוט הדייגים

ומתחילים להשחיל את הצדפים ויתר  

לאחר כל השחלה עושים : הפריטים

כדי לקבע את הפריט  , קשר קטן

וממשיכים לפריט הבא במרחק שני  

  .מ מהקודם"ס

 

55 

 דרושיםחומרים 

ענף קטן שבור שמצאנו בחוץ 

צדפים שאספנו בים 

חוטי דיג או ניילון 

חרוזים וקישוטים שיש בבית 



 תרומה לקהילה
 ?מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו
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 .ויהירות זה לקחת פחות משאתה צריך, נדיבות זה לתת יותר משאתה מסוגל

 ובראן'גחליל ובראן 'ג

 

נותנת לנו את האפשרות להרגיש  , כל אחד על פי יכולותיו, התרומה וההתנדבות לקהילה

 .נחוצים ושייכים לחברה בה אנו נמצאים

 .  כמו כן הנתינה מלמדת אותנו שיש גם חיים בעבר לדלת אמותינו

 :מאגד בתוכו אלפי אפשרויות להתנדבות בקהילה" רוח טובה"אתר 

 .מקבל –הנותן 

 

  



 מטקות
 ...אותו דבר אבל בשקט
 :הפעילות

  מחברים את מקל הארטיק אל אחורי

אם אין מקלות  . הצלחת בסלוטייפ

 .ארטיק אפשר לחבר כף מעץ

מנפחים בלון 

לא כתמים על הקירות  , לא יהיה רעש

 ...ולא ישבר שום דבר בדרך
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 דרושיםחומרים 

שתי צלחות גדולות חד פעמיות 

בלון 

מקלות ארטיק 

סלוטייפ 

 



 השלמת תמונה
 לביטוי היצירתיות

 :הפעילות

בוחרים עם הילדים תמונה ממגזין  ,

 כל תמונה שתמצאו לנכון מעיתון או

 מדביקים את התמונה עם מעט דבק

כדי לא ליצור עיוותים בתמונה במרכז  

 הגיליון

 גם לגזור את התמונה לחצי או  ניתן

לפסים אלכסוניים ולתת לילדים  

להשלים בעזרת הדמיון את החלקים  

 .החסרים

 הוא להמשיך את צבעי וקווי  העיקרון

חוף קווי , התמונה כמו קו האופק

ורקיע לדוגמא ליצירת אשליה של  

 המשכיות

חשוב למצוא צבעים דומים לצבעי  

 58 .התמונה 

 דרושיםחומרים 

תמונה או קטע מתמונה 

דבק פלסטי 

מספריים 

גיליון נייר או בריסטול לבן 

צבעי מים או עפרונות  ,  צבעי פנדה

 צבעוניים



 זר מתוק
 מתנה למי שאוהבים
 :הפעילות

  בוחרים מגוון של סוכריות גומי

אפשר למצוא  " הכל בשקל"בחנויות )

 (.מגוון גדול במחירי עלות

  משחילים את הסוכריות על השיפוד

 .באופן רנדומלי

 שיפודים מוכנים וקושרים   6לוקחים כ

 .אותם בסרט מתנה

 אפשר לעטוף את הזר בנייר צלופן אם

 יש בבית
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 דרושיםחומרים 

סוכריות גומי למיניהן 

שיפודי עץ 

סרט קשירה למתנה 

 כ"סה ₪  7 סוכריות גומי

 
 4₪ שיפודי עץ ₪  25



 צנצנת מאירה
 כי כולנו אור איתן

 :הפעילות

  פזרו את המדבקות על גבי הצנצנת

 .וודאו שהן מודבקות חזק

 ודאו שהוא  , את הצנצנת במכסהכסו

 .סגור היטב

  הניחו את הצנצנת על נייר העיתון

 .במקום מאוורר היטב

עד , התיזו את הצבע ממרחק סביר

שהוא מכסה את כל הצנצנת ולא  

 .מטפטף

 מספר שעות עד שהצבע  המתינו

 .יתייבש

קלפו בזהירות את המדבקות. 

  הכניסו נרות קטנים לתוך הצנצנת

,  ותיהנו מתאורת ערב יפה למרפסת

 ...לחצר או לקישוט הבית, לחוף הים
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 דרושיםחומרים 

 (לבחירתכם)תרסיס צבע 

 מכסים+ צנצנות זכוכית 

 לבבות, כוכבים)מדבקות בצורות  ,

 ...(ריבועים, עיגולים

 עיתוןנייר 

נרות חימום קטנים 

 כ"סה ₪ 20 נרות חימום 100

 
 ₪  10 ספרי צבע אחד ₪  40

 ₪  10 נייר מדבקות



 כדורי צמר צבעוניים
 ככה זה יפה –כמה שזה פשוט 

 :הפעילות

רק כדי , דללו דבק לבן במעט מים, תחילה

בלונים לגודל  נפחו . שיהיה טיפה יותר נוזלי

 .מ"ס 5של 

  משכו קצה של חוט צמר וטבלו אותו

 .בתערובת הדבק והמים

  נערו וסחטו את כל הטיפות לפני שאתם

, עוד החוטים עוד לחיםכל . ללפףמתחילים 

 .לפפו אותם סביב הבלון

  את הקצה הדקו מתחת לאחד החוטים או

 .קשרו לקצה

  את הבלון העטוף בחוטי צמר טבלו

כדי להדק את כל , בתערובת הדבק והמים

 .מתקשההעודפים ולוודא שהעיצוב 

 לבלונים להתייבש במהלך הלילההניחו  , 

כך  , פוצצו בעדינות את הבלון, ביום למחרת

שתישאר לכם הצורה ותקבלו כדורי צמר  

 .דקורטיביים
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 דרושיםחומרים 

 צבעיםצמר במבחר 

בלונים 

 לבןדבק 

 כ"סה ₪  10 גליל צמר

 
 ₪  24 בלונים 100 ₪  36

 ₪  2 דבק לבן


