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יומן הקורונה המשפחתי
משפחת____________

זה הזמן לתעד, רגע לפני שהכל יעבור ונתחיל לשכוח.

הצטלמו תמונה משפחתית עם מסכות וכפפות 
והדביקו בתוך המסגרת

שנת תש"פ
מגישה: רותי בן שבת
ביטוי גרפי: מרגנית שלום.
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הורים, ילדים ובני משפחה יקרים  

כולנו חלק מתקופה שתרשם בדפי ההיסטוריה ועוד רבות 
יסופר עליה.

אז למה עכשיו זה הזמן לתעד?
כי החזרה לשגרה תביא עימה את השכחה... 

וגם אם עכשיו זה קשה, יום אחד זה יהיה סיפור.

על מה נכתוב?
נתעד את המלחמה בקורונה, את השינויים בסדר היום את 
השגרה החדשה ואף את החזרה ללימודים בצל הקורונה, 

אבל זה לא הכל...
דווקא כאשר החשיפה למאורעות קשים ומפחידים מאיימת 

על רגשותינו. נגדוש את האווירה הביתית בסיפורים על 
השגחת ה' ועל ביטחון בה'. סיפורים המסופרים בימים 

אלו מלאים במסר רב עוצמה של "ישראל בטח בה', עזרם 
ומגינם הוא", נקרא יחד, נספר בגבורות ה' ונעתיק סיפורים 

ליומן שיהיו לנו מזכרת אמתית לדורות.  בכל יום נכתוב 
ביומן על משהו טוב שקרה לי ואני רוצה להודות.

בידוד- ביחד נעבור את הקורונה!
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החדשות הטובות:
אנחנו יכולים לשמור על עצמנו...

כתבו איך אתם שומרים על עצמכם

מדוע חשוב לי לשמור על עצמי?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

כשאני יוצאת מהבית אני שומרת על עצמי כך____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

לאן לא הולכים בימי הקורונה: ______________________________________

הייתי שמח/ה ללכת ל... __________________________________________
__________________________________________________________

מי נמצא איתי בבית בתקופת הקורונה?
ציירו את הבית שלכם

אם אחותה של דודתך היא לא דודה שלך, אז מה היא יכולה להיות?
חידה:
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פסח בזמן הקורונה
מה נשתנה הפסח הזה

 מכל הפסחים?

איך ניקנו את הבית לפסח עם כל הילדים בבית?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
עם מי חגגנו את הפסח?__________________________________________

__________________________________________________________
מי היה עם סבא וסבתא? __________________________________________

_________________________________________________________
מי מצא את האפיקומן? __________________________________________

__________________________________________________________
פעילות שעשינו בימי חול המועד? ___________________________________

__________________________________________________________
ההרגשות שלנו בחג:_____________________________________________
__________________________________________________________
ספורי ההצלה שלנו , בזמו הזה:______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

מה היה אתמול ויהיה גם מחר?
חידה:
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מחשבות נעימות ומחזקות,
שיש לי בזמן הקורונה

אני נהנה/ת מאד מ...____________________________________________
__________________________________________________________

אני לא יכול/ה לצאת מהבית, אך לפחות אני יכול/ה _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

אני לא יכול/ה להיפגש עם חברים/ות אבל אני יכול/ה.... ______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

עכשיו יש לי יותר זמן ל..._________________________________________
__________________________________________________________

גיליתי שאני אוהב/ת לשחק ב...______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

עם ההורים שלי אני נהנה/ת ל..._____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

עם האחים שלי אני נהנה/ת ל... _____________________________________
__________________________________________________________

אני מנצל/ת את הזמן ל...__________________________________________
___________________________________

טיפ:
ברגעים טעוני מתח נסו לומר בטון קצבי: "לקחת נשימה ארוכה, לחכות עוד דקה",  

"אם נקשיב לחוקים, נהנה במשחקים",  "מה טוב, ומה נעים, שבת אחים" 



בס"ד

בהוצאת האגף הפדגוגי שע"י רשת "בני יוסף", רח' כנפי נשרים 7 ירושלים

עכשיו זה קשה, יום אחד זה יהיה סיפור

מחשבות לא נעימות ומחלישות
שיש לי בזמן הקורונה

קשה לי ____________________________________________________
_________________________________________________________

לא נעים לי __________________________________________________
_________________________________________________________

אני דואג/ת __________________________________________________
__________________________________________________________

אני פוחד/ת __________________________________________________
__________________________________________________________

נמאס לי ____________________________________________________
__________________________________________________________

הערה פוגענית שקיבלתי _________________________________________
_________________________________________________________

בלילה, אני חולמת על ___________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________

טיפ:
אוהבים הפתעות? משמחות כמובן! ערכו על הקיר במסדרון, במטבח או בסלון מעין לוח מודעות 
ובו נהלו את הפעילות של המשפחה עם השראה רבה וחיובית. למעלה בראש הלוח, כתבו את התאריך 
של אותו היום ומספר הימים בעומר, כמה מילים על היום המיוחד הזה, אולי הוא יומא דהילולא של 

צדיק מפורסם או תאריך מכונן במשפחה, בערב שבת ציינו את פרשת השבוע. במרחב הלוח ניתן 
לצפות בפתקים בגדלים שונים, מחמאה לבן/בת בשמם המלא שאתמול עשו מעשים טובים, שסייעו 

לבית להתנהל, למדו או לימדו, נבחנו על דפים ופרקים. טבלת משימות ותורניות, פסוקים ואמרות חז"ל 
מחזקים. משהו שאני רוצה להודות עליו, והעתיקו חידה או טיפ מהיומן.

הכי חשוב שהלוח יהיה דינמי ובלתי צפוי. ילדים קמים בבוקר, אין להם לאן לצאת, אבל הם רצים אל 
הלוח לראות מה התחדש בו באישון ליל... 
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מה עושים אצלנו בבית, בזמן הקורונה?
)למשל: לימוד חברותא עם אבא, בישול, אפיה, קריאת ספר, משחקי תחרות, משחקי שולחן, מסתכלים בתמונות, 
מצטלמים, יצירה, ריקוד, ציור, שיחה טלפונית עם חבר מהכיתה, הכנת הפתעה להורים, קייטנה לאחים הקטנים...( 

ספרו על פעילויות מהנות שעשיתם או שאתם מתכננים לעשות:

ואני מכיר ילד 
כבשים...שאוהב לספור 

ה 
זכת

תי  
חו

א

ת 
ס בתחרו

בפר

פורים
סי

ת 
תיב

כ

טיפ:
הצעה למשחק: קושרים לכולם את העיניים, מתהלכים בחדר ולוחצים ידים. על 

הלוחצים  לנחש את ידו של מי לחצו.

אני מכיר ילד 

שקורא בספר 

על ניסויים 

מדעיים, והכין 

מערכת השקיה 

לסחלבים.
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אירוע מיוחד שחגגנו בתקופת הקורונה

מה היה האירוע? ______________________________________________

איך חגגנו?___________________________________________________

__________________________________________________________

במה החגיגה הזו הייתה שונה?______________________________________

_________________________________________________________

איך הרגשתי בזמן האירוע?________________________________________

__________________________________________________________

מה ארצה לזכור מחגיגה זו?________________________________________

_________________________________________________________

חידה:

כדאי להוסיף תמונה למזכרתנכתוב שיר בחרוזים על האירוע

3 מכוניות עשו תחרות. אף אחד לא ניצח את השני. מי ניצח?
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כבר אמרתי תודה, לבורא עולם היום?

טיפ:
אחד מסמליו של בית יהודי הוא כשכולם מתכנסים יחד במקהלת תפילה – "אבינו 

מלכנו מנע מגפה מנחלתך", ובינתיים, עד שתעצר המגפה – שמור נא עלינו ועזור לנו 
לעבור בשלום ובשמחה וטוב לבב את התקופה הזו.

"ברוך רופא חולים"
כתבו שמות חולים שהתפללנו עליהם 

____________________והבריאו:

____________________

____________________

_____________________

_______________________

"חילצת נפשי"

כתבו סיפור הצלה ששמעתם/קראתם 

בתקופת הקורונה

__________________________

_____________

__________________________

_____________

__________________________

__________

__________________________

__________________________

_______________________

_______________________ "אודה ה' בכל לבב"

כתבו על סעודות הודיה שהשתתפתם/ 

שמעתם

______________________________

____________________

______________________________

_________

______________________________

______________________________

_____________

"שגמלני כל טוב"                           
היום אני רוצה להודות על:

          _______________________

"שגמלני כל טוב"                           

היום אני רוצה להודות על:

          _______________________

"שגמלני כל טוב"                           
היום אני רוצה להודות על:

          _______________________

"שגמלני כל טוב"                           
היום אני רוצה להודות על:

          _______________________
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יש בי געגוע אני הכי מתגעגע/ת ל:

ל:

ת 
פחות  מתגעגע/

ל:אני 
ע 

עג
קורונה אני אתג

ה
חר 

א
ל

טיפ:
חששתם. קניתם מוצרי מזון רבים. 

שחקו "סופר – ביתי", הילדים יעצבו את החנות, יכינו שלטים ויקבעו מחירים.
נצלו את המשחק ללמד את האחים הקטנים חיבור וחיסור, פריטה, תשלום במזומן והקפה. בחירה 

במוצרים בריאים. ואפשר להכין רשימת קניות. הציבו תנאי: בסיום המשחק כולם מסדרים.

כתבו מכתב 

לסבא/

סבתא או 

מישהו קרוב

אל תשכחו 

לכתוב לו, 

כמה אתם 

מתגעגעים 

אליו



בס"ד

בהוצאת האגף הפדגוגי שע"י רשת "בני יוסף", רח' כנפי נשרים 7 ירושלים

טיפ:
עידוד מתבטא לא רק במילים אלא גם ובעיקר – בהבעות פנים; להתבונן במבט ישיר, 

חם ומרוצה, להניע בראש בהתלהבות להסכמה, להביע בפנים התפעלות כנה.

"אדרבא, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו 
ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך 

הישר והרצוי לפניך"  )ר' אלימלך מליזנסק(

נעים לתת ולקבל מחמאות
חשוב מאוד למצוא מילים טובות שאני יכול/ה לומר לעצמי ולסובבים אותי.

לכולנו יש הרבה הישגים והצלחות כל יום.
אמרו כל יום מחמאה למישהו בבית ושתפו אלו מחמאות קיבלתם אתם.

מחמאה שקיבלתי

שמי:______קיבלתי מ:_______
_________________________
                   _____________________

מחמאה שקיבלתי

שמי:______קיבלתי מ:_______
_________________________
                   _____________________

מחמאה שקיבלתי
שמי:______קיבלתי מ:_______

_________________________

                   _____________________

מחמאה שקיבלתי
שמי:______קיבלתי מ:_______

_________________________

                   _____________________

מחמאה שקיבלתי

שמי:______קיבלתי מ:_______

_________________________

                   _
____________________

ומי יאמר מילים טובות לאמא?
כתבו מחמאה לאמא שטרחה ללא לאות בכל תקופת הקורונה.


