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מטרת המבצע

הבנות ישמרו על סדר יום יהודי וסיוע בבית במהלך חופשת הפסח.

רציונל

נדרשת הרבה משמעת עצמית כדי לשמור על סדר יום בחופשה. משימה זו הופכת למורכבת 

עול.  זמן משחורר, ללא  רואות בחופשה קודם כל  יותר בגיל ההתבגרות, כאשר הבנות 

לא תמיד הן מבינות ומפנימות את המשמעות והחשיבות של תפילה, והן עסוקות בעיקר 

בקשרים חברתיים. בחרנו לקחת את נקודת החוזק של גיל זה, הקשר החברתי, ולהפוך 

אותו למנוף שיקדם סדר יום יהודי ועשייה, מתוך לחץ חברתי חיובי וקבוצות תמיכה, תוך 

דגש על עקרון הבחירה.

"בודאי.. מכינים תכנית
בעוד מועד בנוגע לימי 
החופש הבעל"ט"
)אג"ק כרך טו, עמ' קנא(.



איך זה עובד

המורה מגדירה קבוצות בסיס בנושאים שונים: 

משכימות – בנות שבוחרות לקום ולהתפלל מוקדם, עד השעה 9.

תפילה 10 – בנות שבוחרות להתפלל עד השעה 10.

תפילה מעל הזמן – בנות שבוחרות להתחייב לתפילה יומית, בלי להתחייב לזמן התפילה.

הלמדניות – בנות שבוחרות ללמוד חת”ת בכל יום.

השומרות – בנות שבוחרות להקפיד על סינון בתכנים בהם הן צופות.

נותנת יד – בנות שבוחרות לעזור בבית מידי יום.

כל בת בוחרת קבוצה אליה היא רוצה להצטרף, כאשר כל קבוצה מונה עד 5 בנות.

אפשר להצטרף גם לכמה קבוצות בתחומים שונים. הבנות יכולות להוסיף עוד קבוצות בהתאם 

למשימות שהן מעוניינות בהן. המורה גם יכולה לשנות את הגדרות הקבוצות והמשימות, בהתאם 

לאופי התלמידות.

במהלך החופשה, בנות הקבוצה שולחות הודעות אחת לשניה, לפי סדר שנקבע מראש )טלפון 

בקבוצה  האחרונה  לבת  מגיעה  ההודעה  כאשר  המשימה.  ביצוע  את  המאשרת  שרשרת(, 

 SMS אחראית הקבוצה( האחראית מודיעה למורה וכן שולחת לייק לכל בנות הקבוצה )בהודעת(

או טלפון( המאשר את ביצוע המשימה בהצלחה. אחראית הקבוצה גם מעדכנת את הביצוע 

בטבלת דוו”ח של הקבוצה.

קבוצה שמילאה בהצלחה את המשימה בכל הימים )או במספר מסוים של ימים, לפי החלטת 

המורה( – בנות הקבוצה זכאיות לפרס מטעם המורה.

התארגנות קבוצתית
כל קבוצה יושבת לחשיבה משותפת ומגדירה:

מהי המשימה היומית הנדרשת	 

מהו הסדר של הטלפון שרשרת – מי מודיעה למי	 

מהו הקוד שיעבור בין הבנות המאשר את ביצוע המשימה	 

אביזרי עזר
דף אישי לקבוצות בו משלימים את הטלפונים ואת סדר השרשרת בקבוצה )מומלץ להצמיד 	 

מגנט( – מגיע כקובץ. מורות שיזמינו עד פורים יוכלו לקבל את הדף האישי מודפס צבעוני

טבלת דוו”ח לקבוצה למילוי – קובץ להדפסה	 

חשוב: הרשת לא מספקת את הפרסים, על המורה לדאוג בכוחות עצמה לפרסים	 
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