
 
 "וירטופסח": דף מידע להורים-הפסח הוירטואלי

 
 

 הורים יקרים,
 

המציאות החדשה אליה כולנו נקלענו מבקשת מאיתנו לבצע שינויים רבים בדרך ההדרכה, בתוכן ובשגרה התנועתית שלנו. מתוך 
השאיפה לשמור על תהליך ההתחנכות החשוב של החניכים שלנו ומתוך הכוונה להצליח ולהיות גורמים משמעותיים גם היום 

 פסח שיעמוד בכל המגבלות וההנחיות.  בחייהם, החלטנו להתעקש ודווקא כן לקיים מחנה
 

אנחנו שמחים ונרגשים להציג בפניכם את הוירטופסח! מחנה הפסח הראשון מסוגו שיתנהל כולו בצורה הוירטואלית בתוך 
 0גע יוזמה משותפת של צוות התנועה ביחד עם שכבת הגרעין. המרחב הביתי של החניכים שלנו. 

יות מחנאיות ותנועתיות שחווים לרוב במחנות ולנסות ולהכניס אותן בצורה שונה לתוך מטרת המחנה היא לקחת חלק מאותן חוו
 המרחב הביתי.

המחנה הוא מחנה ארצי וההתנהלות בתוכו היא באמצעות הקבוצה האורגנית מהק"ן, אך יחד עם זאת, חשוב לנו לציין כי שיתוף 
 הפעולה מצדכם הוא חשוב מאוד ואף הכרחי להצלחת המחנה. 

 כי הקבוצות, בליווי שלנו, הם אלו אשר מובילים את הלו"ז וההשתתפות לא תלויה במבנה המועצתי או היישובי.מדרי
 

 אז איך זה עובד?
ינק אליו יועבר בקבוצת מדריכים שתיפתח מראש( ובו לימוד של כלי מחנאי. אחריו, יעלו כל יחידת זמן מתחילה בסרטון ארצי )ל

 ם לביצוע משותף ולתרגול של הכלי הנלמד. החניכים לזום ביחד עם המדריכי
 בין הפעילויות השונות יהיו גם פעילויות שיעברו ברמת הארצית באמצעות היוטיוב והפייסבוק לייב. 

 
 המחנהלו"ז 

 
 
 
 
 
 

 5/4 -יום א'
 איך מקימים מחנה טוב )בניית אוהל סיירים( 09:30-10:00
 משימה: בניית אוהל סיירים בבית 10:00-11:00
 הפסקה 11:00-11:30
 לימוד בישולי שדה 11:30-12:00
 משימה: הכנת תפו"א אינדיאני בבית 12:00-13:00
 הפסקת צהריים 13:00-14:00
 טיול בארץ 14:00-14:30
 משימה: חידון מקומות בארץ 14:30-15:30
 הפסקה 15:30-16:30
 הדרכת כוכבים 16:30-17:00
 משימה: טיול בחלל 17:00-18:00
 צות והזמנה לישון באוהל סייריםסיכום יום בקבו 18:00-19:00

 

 6/4-יום ב'
 איך קוראים מפה? מושגים ראשונים בניווט 10:30-11:30
 משימה: תרגול מושגים במפה 11:30-12:30
 הפסקת צהריים 12:30-14:00
 סלטרון ארצי 14:00-15:00
 הכרזה על המנצחים וטקס סיום 15:30-16:00
 סיכום בקבוצות   16:00-17:00

 



 
 רשימת ציוד

 
 חולצה כחולה+ שרוך תכלת

 קבוצת וואטספ קבוצתית
 אפליקציית זום מותקנת על המחשב או על הפלאפון 

 
  -בניית אוהל סיירים 

 2  )סדינים )אפשר יותר 

 15  אבנים קטנות 

  חבלים/שרוכים 

 2  מוטות עץ 

  דברים לקישוט האוהל 

 

  -בישולי שדה 

  תפוח אדמה 

  ביצה 

 תבלינים 

  נייר כסף 

  כף מברזל 

  סכין 

 2מתכון  -לא חובה  

 4 כוסות קמח 

 1 כפית אבקת אפיה 

 1  כף מלח 

 4  כפות שמן 

 1 1\2 כוסות מים 

  ממרח שוקולד/גבינה 

 

 -טיול בארץ

  מחשב / טלפון עם האתרGOOGLE  

 
 -הדרכת כוכבים

  דפים / בריסטולים צבעוניים 

  טושים 

  מספריים 

 
 מוצלח ומהנה, בברכת וירטופסח

 צוות המחנה


