
 מערך מפגש אמהות ובנות ללא מנחה

 חלומות ותפילה

 

  הכנה מראש:

 בקשי מכל אם להביא איתה למפגש סידור תפילה. .1

קני במשתלה קרובה שתילים כמספר הבנות בקבוצה. עלות השתילים היא  .2

 סמלית בלבד.

 האביזרים הללו:הכיני את  .3

קטנים כמספר הבנות בקבוצה,  בריסטולי קלף(, לוכד חלומות)ליצירת צמר סליל 

 בצבעים שונים/עטים, טושים 

 

 : פתיחה

יוקדש לעתיד, למה שהולך להיות, למה שאנחנו רוצות להיות, חולמות  הזההמפגש 

אתן הוא הגיל שבו אני עומדת על הסף.  גיל בת המצוהשיהיה לנו, מתפללות שנגשים. 

ות "בין לבין" עומד ות. אתןלא בוגרגם עדיין  כבר לא ילדות, חדר הילדות מאחורה. אך

 . בונן קדימה בדרך שאתן בפתחהלדמיין, לחשוב, להת ויכולות

אופציונלי בלבד. השתמשי במשחקים אלה רק אם מתאים לך להנחות  :חימום משחקי

 אותם, ואם הם מתאימים לקבוצה של האמהות והבנות:

צריכה לומר מה היא  ואחת אחת במעגלאומרת אות,  המנחהמעגל מהיר מאוד,  .1

מידה טובה.. כל  ,חפץ, משהו פיזי, תכונה -היתה רוצה שיהיה לה באות הזו

 ..דבר

 חימום פיזי: .2

 כת בחדר כאילו אני רוצה לצפות בשקיעה הזו עד עולםלל -

 ללכת כאילו אני ממש רוצה להגיע כבר לבית הספר/לעבודה -

ללכת כאילו אני ממש רוצה להיות במקום אחר ולא פה. המקום שאני בו עכשיו  -

 מפחיד אותי.. אולי רודפים אחרי? מסתכלת לכל הצדדים...

 מתאים להן: רלמקום שיותקו באמצע החדר, צריכות לחצות את הקו   .3

מצד אחד רוצה ללכת לישון מוקדם, מצד שני רוצה להספיק מלא דברים  -

 הערב

מצד אחד רוצה המון אורחים וחברים בבית, מצד שני רוצה לבד ושקט  -

 משפחתי

מצד אחד רוצה להשקיע מאוד בלבוש, איפור וכד', מצד שני רוצה להראות  -

 פשוט 

בכל ויכוח, מצד שני רוצה להיות  מצד אחד רוצה להוכיח שאני צודקת -

 ותרנית ולא להתווכח הרבה



  

אתן, הבנות נמצאות בתקופה בחיים שבה כל האפשרויות פתוחות בפניכן. אתן יכולות 

לחלום ולחשוב מה תרצו לעשות כשתהיו גדולות? איך אתן מדמיינות את עצמכן? 

מה יהיה איתי לפעמים המחשבה לא הולכת רחוק. לפעמים אנחנו חושבות רק על 

 בשנה הבאה? בבית הספר החדש? אבל לפעמים פתאום כל החיים נפרסים קדימה..

יכולות גם לחזור  -האמהות, כל אחת בגילה, במקומה בחיים. בראייה כפולה ואנחנו

אחורה ולחשוב מה חלמתי שאני אהיה בתור ילדה. האם הגשמתי את החלום הזה 

הפריע? וממש גם להסתכל קדימה, לחלום  בינתיים? מה עזר לי להגשים אותו? ומה

 מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה? -ולחשוב

 

  יצירת לוכד חלומות משותף:

כל אחת מספרת על חלום שיש לה לעתיד )קטן או גדול(, וזורקת את החוט אל מישהי 

במעגל. האמהות מוזמנות לספר על חלום שיש להן לעתיד או על חלום שהיה להן 

תיצור הצמר . זריקת ןו שלא. כך עד שהחוט עובר אצל כולבילדות/בנערות והתגשם א

 לוכד חלומות במרכז המעגל. 

 

בתרבויות האינדיאניות היו תולים אותו מעל המיטה כדי לוכד חלומות?  מה יצרנו?

 ש"ילכוד" את החלומות הרעים.

מות רעים" שאפשר האם בתחום של חלומות לעתיד, שאיפות לעתיד יש גם "חלו -דיון

 או צריך לוכד חלומות שיסנן אותם?

מתנה שיכולה לאפשר לנו לדבר, לחלום ולבקש לא רק ביננו לבין  נפלא.קיבלנו כלי 

התפילה. אולי התפילה יכולה להיות "לוכד  -עצמנו, אלא גם יחד ובפני בורא עולם

 החלומות" שלנו, ולאפשר לנו לחלום טוב?

 נעסוק מעט בתפילה.

 

 תפילה ודיבור אמא בת בחירת

 האמהות מוציאות את הסידור שהביאו.

לבחור תפילה אחת שהן הכי מתחברות אליה. תפילה שהן אוהבות  שת מהאמהותמבק

 במיוחד, מחכות לה ומרגישות שהיא כלי עבורן, צינור לבקש לחלום ולהתפלל. 

 אמא מספרת לבת איזו תפילה היא אוהבת ולמה... -בזוגות

 



: תפילה לבנות מצוה/רחל קשתהקטע הזהקוראת את   

 אני יכולה לריב עם כל העולם

 להתווכח עם ההורים שלי על מה ללבוש

 על ציונים ולימודים ומערכת מסודרת

 אני יכולה לריב עם האחים שלי

על מי יקפל את הכביסה או ישמור על האחים 

 הקטנים

שלי על אני יכולה לעשות ברוגז עם החברות 

 מי אמרה מה על מי

אבל אלוהי שלי לפעמים בתוך כל הטירוף 

 והריבים והכעסים

לפעמים לפעמים כשאני עומדת או מתכרבלת 

 ?במיטה אז אפשר לבקש מימך כמה דברים

 אתה יכול בבקשה לשלוח לי קצת שקט

 בין לבין לבין לבין

 ?אפשר קצת לנשום

  אלוהי החצ'קונים והחרמות והחצאיות

 ציונים והתעודות והמבחניםאלוהי ה

אלוהי כל המשפחות וההורים והאחים והדודות 

והדודים והסבים והסבתות ובני הדודות ובני 

  הדודים

 אלוהי מצבי הרוח והבלבול והפחדים

אני מבקשת מימך שתשלח לי ביטחון שאני 

 בדרך הנכונה

 שתשתלח לי חירות להיות מי שאני

 שתשלח לי סבלנות להיות בדרך

  וסוערת אם צריך אמיתית

 או שקטה ורוגעת

 שהדרך תהיה לי עם שביל רחב והרבה מקום

 .למשפחתי לחברותי לעצמי

 ?עומדת מול המראה מה אני רואה

 מה אני מבקשת לראות?

 מבקשת מימך אלוהי בנות המצווה

 והשמלות

 וההזמנות

 והצילומים והברכות

את עצמי כמו עזור לי להתבונן במראה ולקבל 

 שאני

 עזור לי להתבונן במראה ולהאמין שאני יפה

 להאמין שאני במקום ובזמן הנכון

 שלח לי שלום

 עם חברותי עם משפחתי

יעם עצמ

 

 כתיבת תפילה:

 בעקבות הדברים שאמרנו, החלומות שתארנו...

 כל אחת מקבלת בריסטול קלף. 

 רצון..."כותבות יחד תפילה לעתיד הבת, שמתחילה במילים "יהי 

 

 סיכום:

. שנשתל בקטן צמחביותר לתפילה, לחלומות ולעתיד הוא ה אחד הסמלים המקסימים

הצמח גם הוא ייחודי כי במסתורין של האדמה, ומשם צומח וגדל מכוח התקווה לעתיד. 

לגדול ולהביא  -מצד אחד הוא יודע מה התפקיד שלו, מה המהות שלו, לאן הוא "חותר"



לא מתכנן. בכל יום מנווט את דרכו על פי הרוח, על פי המינרלים פירות. מצד שני הוא 

 באדמה, על פי הצפיפות בשתילה וכד' לפי מה שמתאים ונכון היום. 

דעו לאן אתן הולכות, תחלמו את עצמכן. אבל גם תהיו גמישות  -וזה האיחול לבנות

 מידי יום. 

 :סבב סיכום

 ת על התפילה שבחרוהאמהות: מספרו

 וכל אחת מקבלת שתיל. יאות את התפילה שכתבו, אם הן רוצות. הבנות: מקר
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 מערך מפגש אמהות ובנות ללא מנחה

 : ערב בישולחסד בנושא

 

 הכנה מראש:

שבו על משפחה בקהילה או בקהילה אחרת שארוחה חמה טובה וטריה תשמח יח

יכול להיות למשפחת יולדת/ כשמישהו מאושפז/ משפחה מתמודדת עם צער/  אותה.

 אחר.

 מטבח שיכול להכיל את כל בנות הקבוצה, יחד עם שתי אמהות לפחות.  שריינו

 ריכשו את כל המצרכים על פי המתכונים שבנספח.

 

 מהלך המפגש:

חסד  נפגשנו היום כדי לעשות מעשה של חסד. למה זה חשוב לעשות חסד? מה זה

 בשבילכן?

 לראות את האחר. צריך לעשות כדי לעשות חסד זה הפעולה הראשונה ש

  זה סימן של התפתחות. -תינוק לא מבחין באחר. אם הוא מבחין

? רק בעצמי, או גם אצל ב שלימה פירוש הביטוי "לשים לב"? איפה אני שמה את הל

 מישהו אחר?

על מעשה חסד שעשו לה/לבני משפחה/למישהו  תכל אחת מספר -סבב -

 שהיא מכירה

חסד זה לא רק מעשים לאנשים מאוד מסכנים או מאוד בקצה, אלא כל פעם אנחנו 

 אני צריכה לשים את לבי גם בקצה.  -לפעמים בקצה ולפעמים במרכז. כשאני במרכז

 חלוקה לזוגות עבודה: .1

)כמובן שאפשר לשנות את המתכונים לפי איך שנכון לכן,  לפי המתכונים

האמהות. כדאי לכוון למתכונים בריאים יותר. אולי כדאי לא לוותר על כדורי 

 התמרים, לצורך ההתנסות שבהמשך( 

)נקיון, סדר( האם העיסוק הצדדי יותר לתשומת לב לאחרות. גם כאן נשים לב 

 נת האוכל עצמו?הוא פחות משמעותי מהעיסוק המרכזי של הכ

ח, להשאיר נקי ונעים נתגייס כקבוצה להיות נעימות אחת לשניה ולבעלי המטב

 כמו שקיבלנו, כדי שאחרים לא יפגעו ממעשה החסד שלנו.

 

 חזרה למליאה:לאחר הבישולים,  .2

 במרכז החדר צלחת עם כדורי תמרים

 דיבור על שמירת הבריאות כחסד שאני עושה לעצמי, לגוף שלי. 



 

6 
 

 יד מי שעונה לשאלות הללו?בהרמת 

 כל מי שאוהבת לאכול אוכל בריא -

 כל מי שמגדירה את עצמה בריאה -

 כל מי שחושבת שלאכול בריא זה מעצבן -

 כל מי שעושה פעילות גופנית קבועה -

 כל מי שחושבת שהיא בכושר -

 אות" או חטיף "בריאות"ירכל מי שלא סובלת עוגיות "ב -

למה כל כך לא מתחשק לנו  )קונוטציות( בריאות?המילה  מזכירה לנו מה 

 לשמור על הבריאות?

 ולמה בכל זאת כן כדאי? האם זה קשור לשנת בת המצוה?

הרב קוק כתב שהגוף שלנו הוא קדוש. שיש לנו בשר קודש. לכן אנו מחוייבות 

 לשמור עליו!

כל אחת לוקחת כדור תמרים, שזה התנסות בלהתרגל לטעם ולממתקים יותר בריאים, 

ואומרת משהו אחד שהיא כבר עושה בריא או שהיא חושבת שהיא יכולה להשתפר בו 

 בבריאות.

 ארבעה כללים הכי חשובים בבריאות בגיל שלכן: -סוף הסבב

לא אוכלות, כשעייפות,  -אוכלות, כששבעות -מקשיבות לגוף. כשרעבות .1

 כשצריכות לשירותים, כשלא מתחשק לדבר עם חברה וכד'. 

 ת השתיה המתוקה ולשתות רק מים. להפחית לכלום א .2

 כמה שפחות.  -להפחית מתוקים וחטיפים .3

 לאכול פירות וירקות חיים .4
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 לדוגמה )אפשר כמובן מתכונים אחרים( מתכונים

 עוגיות טעימות

 מצרכים

 כוס אגוזי מלך

 כוס שקדים

 חבילת שוקולד מריר

 כוס שיבולת שועל

 חצי כוס קמח מלא

 כפית א. אפיה

 חצי כפית סודה לשתיה

 כפית קינמון

  שמן כוס רבע

 כפות טחינה )גדושות, ברוחב לב( 2 

 כפות סילן )גדושות ברוחב לב(  3

 מיץ מחצי לימון

 הוראות הכנה:

 חבילת שוקולד 3/4טוחנים במעבד מזון: אגוזים, שקדים ו

 מעבירים לקערה .לא לטחון יותר מידי, שלא יהיה ממש אבקה

 מערבבים  .שיבולת שועל כוס -מוסיפים

קמח מלא, כפית א. אפיה, חצי כפית סודה לשתיה, כפית קינמון,  כוס חצי -מוסיפים

 מערבבים

 , טחינה, סילן ומיץ לימון שמן :בנפרד מערבבים רטובים

 מערבבים רטובים+יבשים

, עם ידיים רטובות. )על נייר אפיה כדורים קטנים )בגודל עגבנית שרישמים בתבנית 

 כדאי להכין קערה עם מים להרטיב את הידיים.

  .מעלות 180מכניסים לתנור מחומם מראש ל

 זה נשרף -לעשר דקות/רבע שעה בלבד!!! אם שמים יותר זמן 

 כלים שצריך:

 תבנית תנור, נייר אפייהה נוספת, מעבד מזון, קערה, כוס מדידה, כף, קערה קטנ

 

 פשטידת קישואים

 :מצרכים

 קישואים גדולים 5

 ביצים 2

 כוס קמח 1.5

 כוס שמן 3/4

 כוס מים 1/2

 קצת א.אפיה

 מלח

 שמיר

  :הוראות הכנה

 מגרדים קישואים בפומפיה

 מקציפים את הביצים
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 מערבבים הכל יחד

 מעלות 160חצי שעה בחום של  ואופים בערך

 כלים שצריך:

 מיקסר להקצפה, קערה, כף, כוס, תבנית לאפיה

 תבשיל קינואה

 ק"ג קינואה. 1מצרכים: 

 בצלים. 2

 בטטה, קישוא

 הוראות הכנה

 לחתוך את הבצל, הבטטה, הקישוא. לטגן מעט א הבצל, להוסיף הבטטה והקישוא.

 לחמש דקות. להרתיח מים ולהוסיף את הקינואה -בסירנפרד

 לסנן אותה.

 אופציה(, מלח, פלפל.  -לערבב את הקינואה עם הירקות. להכין טיבול: חרדל )

 

 תמרים כדורי

 :מצרכים

 גרם תמרים מגולענים  500

 כוס אגוזי מלך

 כפות טחינה )רצוי מלאה( 3

 )כפות חמאת בוטנים )רצוי טבעית  3

 כוס קוקוס טחון

  :הוראות הכנה

  מעבדים במעבד מזון את התמרים, אגוזי המלך, הטחינה וחמאת הבוטנים עד לקבלת

 .תערובת אחידה

 כדורים מהודקים 25-יוצרים מהתערובת כ. 

  מפזרים קוקוס טחון על צלחת ומגלגלים כל כדור, כך שהמעטפת תהיה מכוסה

 .בקוקוס

  קרמצננים במקרר ומגישים. 

 כלים שצריך:

 מעבד מזון, צלחת, משטח לגלגל עליו, קופסה

 סלט סלק

 שורשי סלק בסיר עם מים כשעה. 4-5להרתיח 

 לקלף, לחתוך, לטבל: שמן, מלח, פלפל, לימון

 מרק כתום

 מצרכים
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 גזרים 3

 בטטות 2

 דלעת

 דלורית

 עגבניה

 בצל גדול

 שמן זית

 תבלינים

 הוראות הכנה:

 חותכים בצל דק ושמים בצד.

 חותכים את כל הירקות לחתיכות גדולות ושמים בצד

 שמים בסיר שמן זית שמכסה את קרקעית הסיר

 מחכים שהשמן יתחמם

 מוסיפים בצל קצוץ דק

 מערבבים מידי פעם עד השחמת הבצל.

 מיכים את האש. מערבבים מדי פעםמוסיפים את כל הירקות, מכסים את הסיר ומנ

 אחרי כמה דקות מוסיפים מיד שיכסו את הירקות

 מחכים לרתיחה

 אחרי הרתיחה מוסיפים: מלח ותבלינים לפי הטעם )אפשר להתייעץ עם מבוגר(

מכבים את האש  -דקות ובודקים עם הגזר התרכך בעזרת מזלג. אם כן 10מחכים כ

 וטוחנים עם בלנדר מוט.

 כלים שצריך:

 רשי חיתוך, סכינים וקולפנים, סיר, כף עץ לערבוב, כפית לתבלינים, בלנדר מוטק

 

 לחמניות מקמח מלא

 ק"ג קמח מלא מנופה/ לנפות 2

 כפות שמרים יבשים 4

 כוס סוכר חום 1

 כפות מלח 2

 כוס שמן זית 1

 כוסות מים חמימים 6-7

 עם השמרים. לערבב הקמ

 להוסיף שאר המצרכים.

 את השמן להוסיף אחרון לאחר לישה בסיסית.

 ללוש היטב.

 להפריש חלה )תפילה אישית ומשותפת(

 לכסות ולהתפיח

 לקרוץ ללחמניות. אפשר 'לטבול' בזרעי שומשום/ חמניה

 להתפיח שוב

 מעלות כרבע שעה 180לאפות בתנור ב 
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כל המסביב: שטיפת כלים, סידור ומה עוד? כרטיס ברכה למשפחה, עזרה ב

 וכד'...

 

 


