
אזהרה!

ONLINE
לחיזוק הקשר 

הרב-דורי

משימות ורעיונות למפגשים מקוונים 

כל הזכויות שמורות לנטע סילוני וטלי מנשס 



אזהרה!

ציירו וכתבו איזה מין סבא או סבתא 

אתם רוצים להיות:

 איך תיראו?

 מה תעשו עם הנכדים שלכם?

 במה תהיו כמו סבא וסבתא שלכם?

סבא וסבתא ינסו לנחש מה כתבתם וציירתם. 

משימה זו מיועדת למגידי עתידות בלבד.

כשאהיה סבא... או סבתא...

"בישלתי את המרק 
שאתם הכי אוהבים"



אזהרה!

בקשו מסבא וסבתא ללמד אתכם איך 

משחקים במשחקים הכי שווים של פעם.

משימה זו מיועדת למי שמבדיל בין גולות לגוגל.

גולות, גוגואים ועוד

חמש אבנים

גוגואים

גולות

חבל קפיצה



אזהרה!

 אולי סבא וסבתא שלכם היו רקדני מסיבות? 

אולי הם עדיין רוקדים?

 בקשו מהם ללמד אתכם ריקוד אחד 

שהם אוהבים לרקוד, ואתם תלמדו אותם 

ריקוד שאתם אוהבים!

משימה לבעלי קואורדינציה בלבד.

ריקודים של סבא וסבתא



אזהרה!

ממלחמה ועד... ברידג’.

עם סבא וסבתא אפשר לשחק במשחקי 

קלפים חסרי גיל.

קחו חפיסת קלפים. סבא וסבתא ילמדו 

אתכם משחקים שהם מכירים, ואתם תלמדו 

אותם משחקים עדכניים.

במשימה זו סבא וסבתא הם הג’וקרים.

משחקי קלפים

האם תצליחו לשחק דרך המסכים?



אזהרה!

כתבו וציירו את כל הדברים שאתם מתגעגעים 

לעשות עם סבא וסבתא. 

מה אפשר לעשות דרך המסכים? 

אפשר, למשל, להקריא סיפורים ולשחק 

משחקים!  

משימה זו מיועדת למי שיש לו לב רחב. 

דברים שאנחנו אוהבים לעשות ביחד



אזהרה!

צלמו את סבא וסבתא דרך המסך 

והם יצלמו אתכם.

קודם הם יעשו פוזה - ואתם תחקו אותה, 

ואז תתחלפו. 

זוהי משימה לבעלי פוזה בלבד.

בּוק



אזהרה!

תשאלו  את סבא או את סבתא:

 איך שמעתם מוזיקה?

 מה לבשתם לשיעורי ספורט בבית ספר?

 איך הצעתם חברות?

 איך חגגתם ימי הולדת?

 איך נראה חדר הילדים שלכם?

 מה עשיתם בשעות אחר הצהריים?

גם סבא וסבתא יכינו שאלון עבורכם!

משימה זו מיועדת לסבים וסבתות שהיו פעם ילדים.

השאלון לסבא וסבתא

היה לך כלב?



משימה זו מיועדת לרקדני הורה.אזהרה!

כשסבא וסבתא חגגו

בקשו מסבא וסבתא לספר על החגים 

שחגגו בילדותם:

 אילו חגים חגגו? 

 על אילו מנהגים שמרו? 

 מה השתנה מאז?



אזהרה!

הכינו עץ משפחתי.

ציירו את העץ והכינו מקומות לשמות 

של בני המשפחה.

מלאו את העץ בעזרת סבא וסבתא.

משימה זו מיועדת לתפוחים שלא נפלו רחוק מהעץ.

עץ משפחתי

אמא אבא

אני

סבא
סבא

דודה

סבתאסבתא

דוד
דודה

בת דודה בן דוד

דוד



אזהרה!

זאת ההזדמנות לחשוף את כל הסודות על 

ההורים שלכם:

 מי היו החברים שלהם?

 אילו תעודות קיבלו? 

 מה אהבו לאכול? 

 האם התחצפו לפעמים? 

 אולי שכחו להכין שיעורי בית? 

 איזה מין עונשים קיבלו? 

 אילו הפתעות הכינו לסבא וסבתא? 

משימה זו מיועדת לנכדים שיודעים לשמור סודות.

חידון על אבא או אמא

אמא עזרה 
לאחותה להכין 
שיעורי בית?

 אבא דיבר 
הרבה בטלפון?

אבא חזר בזמן 
הביתה?

אמא אכלה 
ירקות?



אזהרה!

העלו עם סבא וסבתא זיכרונות משותפים - 

טיולים, ארוחות, משחקים, חוויות ואירועים 

משפחתיים.

 ציירו אירוע שאתם זוכרים. 

 הראו לסבא וסבתא - 

    האם הם יצליחו לנחש מהו?    

 עכשיו סבא וסבתא יציירו - ואתם תנחשו! 

משימה זו מיועדת למשת״פים.

הביחד שלנו

זוכרים שטיילנו 
בפארק?



אזהרה!

בקשו מסבא וסבתא להשמיע לכם את 

המוזיקה שהם הכי אוהבים לשמוע.

השמיעו להם את המוזיקה שלכם.

בחרו שיר ושירו אותו יחדיו!

בחרו שיר אחד והמציאו לו מילים חדשות!

במשימה זו טייפ ופטיפון הם הלהיט העדכני.אזהרה!

מוזיקה של סבא וסבתא



אזהרה!

בקשו מסבא וסבתא להכין 

רשימת מילים של פעם. 

הכינו אתם מילים של היום.

ערכו חידון - מי ידע יותר פירושים של המילים 

והמושגים? סבא וסבתא? או אתם? 

משימה זו מיועדת לפטפטנים בלבד.

המילון הפרטי שלנו

אגורה

תקליט

אסימון

בינג

טיק טוק
שפופרת

SWAG
SWAG

׳



אזהרה!

 

חודו חידות לסבא וסבתא והם יחודו לכם.

מי יהיה אלוף החידות? 

משימה זו מיועדת לעיפרון הכי מחודד בקלמר.

חידות

כמה זה...?

למי יש משקפיים וקוקיות? 



אזהרה!

העבירו ביחד שעת יצירה.

סבא וסבתא ייתנו לכם הוראות.

אפשר לצייר, אפשר להכין עבודות יצירה שונות. 

סיימתם?

עכשיו תורכם לתת הוראות לסבא וסבתא!  

משימה זו מיועדת גם לפיקאסו ולבני משפחתו.

שעת יצירה

ציירו פרח 
אדום בעציץ



אזהרה!

גם סבא הלך לגן, גם סבתא היתה פעם

בטיול שנתי. 

בקשו מסבא וסבתא להראות לכם תמונות 

מאלבומי הַילדות שלהם.

במשימה זו יישמע המשפט: "איך שהזמן עובר מהר!"

מסע לתוך האלבומים

זאת מיצי

אני בן 5

הבית 
הראשון שלנו

למי אני דומה?
ואת זה סבתא 
צילמה בטעות...



אזהרה!

קבעו שעה לארוחה משפחתית, ואכלו אותה 

ביחד אלו מול אלו.

ערכו חידון: מה בתפריט?

נסו לנחש מה סבא וסבתא אוכלים 

בעזרת 10 שאלות שהתשובה עליהן 

היא רק "כן" או "לא".

 למשימה זו יש להצטייד בתיאבון רב.

ארוחה משפחתית



אזהרה!

שחקו במשחק תפקידים. 

אתם תהיו סבא וסבתא והם יהיו הנכדים. 

נהלו את השיחה בהתאם. 

משימה זו מיועדת לשחקנים מדופלמים ולבני ביתם.

חילופי תפקידים

סבבה



אזהרה!

כתבו ביחד את עשרת הדברות לנכדים 

ואת עשרת הדברות לסבא וסבתא.

משימה זו אינה מיועדת למשה רבנו.

עשרת הדברות

לא תשכח לתת נשיקה 
לסבתא

הכן לסבא כוס תה

רשום את סבא וסבתא 
לאינסטגרם

לא תגלה סודות שהנכדים 
שיתפו אותך בהם

לא תשכח לשלוח 
סטורי לנכדים

כבד את נכדיך 
בשוקולד וסוכריות



אזהרה!

סבא וסבתא מדברים בשפה שאינה עברית?

בקשו מהם ללמד אתכם שיר, דקלום ומילים 

שונות בשפה זו.

משימה זו אינה מיועדת לדוברים בשפת סתרים.

בשפה שלנו

ביפנית - ַקיי ַקי

ה ְעּכֵ בערבית - ּכַ

ברוסית-טורט

בעברית - עוגה


