
 

 ערב תרבות לפסח

 מדריכות אהובות שלנו,

הנה לפניכן הצעה לפעילות פסח במצלמה, הפעילות קלילה ומצחיקה ומצריכה מהחניכים לבוא 

ד למריחה. מי שאין לו/לה לא נורא, זה לא כל הפעולה )אפשר גם שחלק מצות ושוקול -לפעולה עם

מהחניכיםות ישתתפו בחלקים מסוימים וחלק לא, בין כה וכה חלקן בארון וחלקן לא כך שההשתתפות 

 האקטיבית בפעולה תלויה בכל מיני גורמים(.

 מהלך:

מה הייתי בתור מישהוי שחווה הסגר בגלל הקורונה,  -סבב מה ניש עם שאלת מה ניש .1

 שנה במדבר??? 40מייעצת לבני ישראל שהלכו 

 פותחות את הפעולה במשחקי שירים: .2

  משמיעים התחלה של שיר והחניכיםות צריכים לנחש איזה שיר פסח זה )פלייליסט שירי

 פסח ביוטיוב(.

 על הלחן של השיר השני -בוחרים שני שירים והחניכיםות צריכים לשיר את מילות שיר אחד .

 אופציה: חניך אחד מתנדב, ואחרי שהוא מבצע את המשימה הוא 'מאתגר' חניךה אחרת.

 כותבות הצעה קווירית ל"אחד מי יודע" עם המספרים  -לקבוצות יצירתיות ומצחיקות/ חנוניות

, או אם זה קשה אז עד המספר הגבוה ביותר שניתן. אפשר ומומלץ לחלק אותם 13עד  1

 4אלבומים לאריאנה גרנדה,  5צבעים בדגל הגאווה,  6לדוגמה: ל"חדרים" בחלק הזה! )

 1זכיות ברצף בארוויזיון  2זהויות מולטי משיכתיות )בי פאן פולי(,  3חברי כנסת להט"בים, 

 בל אגם!(.

 אפשר לבקש מחניכיםות לשלוח לנו שיר  -לקבוצות שיש בהם אינטימיות ושיתוף פעולה

ר. ואפשר לנגן את השירים ברקע או אם יש מישהוי שמסמל עבורם חופש, חירות, שחרו

 שיודעות גיטרה/ פסנתר אפשר לנגן ולשיר ביחד כקבוצה.

מתמודדיםות,  2משחקי מצות: אפשר לעשות את המשחקים בין  -החלק ההיתולי )והג'יפה( .3

 קבוצות וכל קבוצה בוחרת נציג/ה. 2-אפשר לעשות בהשתתפות חופשית, אפשר לחלק את הקבוצה ל

 תלוי במידת הפרודוקטים ושיתוף הפעולה:

 ללכת בקו ישר בלי ליפול, אפשר גם לעשות סקווטים או  -מירוץ דוגמניות עם מצה על הראש

 קפיצות סמוך קום.

 לתת בה מכה אחת מדויקת באמצע.← לחתוך מצה לשני חצאים מושלמים בכוח הנינג'ה 

 .לאכול מצה מאחורי הידיים 

 צות הכי גבוה כאשר ה"מלט" זה שוקולד למריחה )אפשר גם עם חומוס או עם לבנות מגדל מ

 חמאת בוטנים זה תלוי מה יש להםן בבית(.

 (.800-לנחש כמה חורים יש במצה )כ 

 .לסובב מצה על האצבע כמו כדורסל כמה שיותר זמן 

 לשחק "של מי השורה הזאת?", כלומר שימושים יצירתיים למצה. -רק לחניכיםות זורמים 

 .מכינים מצה בריי כל הקבוצה ביחד ומנשנשים! מתכון מהמם וקליל 

פעילות יצירתית בנושא חופש. כל אחד/ת פותח את תוכנת ה"צייר" ומצייר חוויה שבה הוא  .4

מות בינתיים מוזיקה נעימה ברקע ואם נשארו לנו שירים מרגיש שהוא יצא "מעבדות לחירות". ש

 …מהשירים שליקטנו מהחניכיםות אז בכלל מוש

ומשתפות )חלק מהחניכיםות, תלוי בזמן(. עוד אופציה למתקדמות טכנולוגית:  share screenעושות 

יל: לשנות את התמונת פרופיל בזום לקובץ שהכנו ואז אפשר לראות את התמונות של כולםן במקב

video settings-> profile. 



 

שבהן הן מצולמות )כלומר בחדר בו הן  frameלחפש את האפיקומן! המדריכות מחביאות ב .5

כל אחד/ת בתורה ראשי לנחש  -מצטלמות( "אפיקומן" והחניכיםות צריכים לנחש איפה האפיקומן

מראה האם זה שם או מיקום אחד. נניח: האם זה מאחורי הספרים? והמדריכה מזיזה את הספרים ו

  לא.


