חוגגים השנה קצת אחרת..
רעיונות לפעילות משפחתית שחוגגת בנפרד
רעיונות להכנות לפני ערב החג
 .1הכנת ברכות אישיות.
מישהו מהמשפחה לוקח על עצמו לרכז את שמות כל בני המשפחה ,עושים הגרלה והוא שולח
לכל אחד את שם בן המשפחה שהוא צריך להכין לו את הברכה .כל אחד מכין ברכה לבן המשפחה
שנבחר עבורו  .ממליצה להשקיע בברכה) .רצוי לא בוואצאפ( .יום לפני ערב החג מחלקים לכל
משפחה את הברכות שלה וכל אחד מקבל ליד הצלחת שלו את הברכה שלו.
 .2הכנת שירונים לשירה ביחד בערב החג
חלוקת שירונים לכל בית בו חוגגים כך שבערב החג יוכלו כולם לשיר יחד )מצ"ב שירון שהכנו(
 .3ארוחת חג – תפריט משותף
כל משפחה תכין מאכל אחד שאופייני לה בכמות מספקת לכל בני המשפחה גם אלו שיחגגו
בנפרד .יום לפני החג יחלקו בכל משפחה את המאכל המיוחד .כך שבערב החג למרות שחוגגים
בנפרד על שולחן החג יהיה מאחל מיוחד מכל משפחה.

רעיונות לפעילות בערב החג
הדגש הוא לפעילות שניתן לעשות בערב החג בשיתוף בני משפחה שחוגגים פיזית בבית אחר.
השיתוף יכול לעשות בזום או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 .1חידון לחג – יש הרבה רעיונות באינטרנט .ממליצה מראש הכין חידון שתואם לגיל ולאופי
בני המשפחה) .למשל אם יש הרבה ילדים אז שאלות שיותר מתאימות לילדים וכדו'(..
 .2סיכום שנה – הדבר הכי טוב שקרה לי השנה  .סבב בין המשתתפים שכל אחד בתורו בוחר
לספר על משהו )חוויה ,הישג ,הצלחה (...טובה שהיתה לו השנה .וכולם מקשיבים
ומפרגנים.
 .3תחרות שירה – מחלקים את המשתתפים ל 2-קבוצות  .המנחה בוחר מילה וכל קבוצה
צריכה לבחור כמה שיורת שירים עם אותה המילה) .מומלץ להכין מילים מראש(.
 .4קריאת סדר החג ביחד – לחלק את הקראות החג של הסדר המסורתי בין בני משפחה
שונים המסבים בבתים שונים ולחגוג יחד את החג בשיתוף דרך הזום.
 .5לחגוג עם ההורים  -מי שיש לו הורה שמתגורר לבד או נמצא בבית אבות או דיור מוגן,
תמצאו זמן להגיע )תוך שמירה על כללי הזהירות( להביא מאכל לראש השנה ,להביא
מתנה ,לסדר את הבית ולתת תחושת חג גם להורה .אם אפשרי לארגן בערב החג זום
שההורה המבוגר ייקח חלק בחג.

שתהיה לכולנו שנה חדשה
מלאה כרימון בבשורות טובות,
חדשות טובות  ,אהבה  ,חמלה והודיה על מה שכבר
יש ועל כל הטוב שעוד יגיע...

