
מה שלומכם ?
אתם כבר סופרים את הימים והשעות לסיום שנת הלימודים ?

אם לא בואו תשמעו מה מחכה לכם בחופש הגדול השנה בערוץ מאיר לילדים, 

ואז בטוח שתתחילו לספור...

שלום ילדי ערוץ מאיר לילדים !

החופש הגדול בערוץ מאיר לילדים !
שבועות בנושאים מיוחדים, משימות, תוכניות חדשות, המווון חידות ופרסים שווים, פינת לימוד משניות 

עם הפעלות, משחקים, פורום מיוחד, המלצות לטיולים, המלצות לספרים, בדיחות ועוד הפתעות...!

הפרס הגדול !
כל שבוע במהלך החופש נקרא בשם מיוחד.

בכל תחילת שבוע תעלה לבלוג משימה לביצוע בנושא המיוחד של אותו שבוע. כל אחד ואחת שיבצעו את 

המשימה יקבלו למייל שלהם חלק אחד מתוך פאזל. כל מי שיבצע את כל המשימות וישלח בסוף החופש 

את כל חלקי הפאזל יקבל פרס מיוחד. בנוסף לכך הוא יכנס גם להגרלה על הפרס הגדול של החופש ! – 

אופניים...
חוץ מזה- כל שבוע יעלה משחק טריוויה בנושא של השבוע. 

              כל שבוע יעלו סרטים מהארכיון שקשורים לנושא של השבוע )בנוסף לסרטים החדשים(.

    כל שבוע יפתח דיון בפורום בנושא של השבוע.

    כל שבוע העלון האינטרנטי שלנו- המאירתון, יוקדש כולו לנושא המיוחד של השבוע.

פינת לימוד יומית
שלוש פעמים בשבוע )ראשון שלישי וחמישי( תעלה פינה חדשה של לימוד ב”משניות משמחות” עם חידה 

)הקישור לפינה מופיע בדף הבית(. על כל חידה יוגרל פרס בין הפותרים נכונה ! בנוסף ללימוד ולחידה יעלה 

גם דף פעילות על המשנה היומית אותו תוכלו להוריד למחשב האישי שלכם. בין השולחים חזרה הכי הרבה 

דפי פעילות במהלך כל חודש מהחופש יוגרל הפרס הגדול של הלומד המתמיד !

חידון התנ"ך !
כל יום במהלך החופש )ראשון עד חמישי( תעלה לבלוג חידה חדשה מהתנ”ך. 

על כל תשובה נכונה שתענו תכנסו להגרלה על פרס שווה!

“חידת זיהוי דמויות”
פעם בשבוע, בימי רביעי,  תעלה לבלוג חידה מיוחדת של זיהוי דמות ידועה שקשורה לציונות ולבניין הארץ 

המקסימה שלנו. כל פעם תקבלו רשימה של כמה עובדות על הדמות ואתם תצטרכו לגלות במי מדובר...

בין הפותרים נכונה את החידה בכל שבוע יוגרל עוד פרס שווה ! 

חידת הארכיאולוגיה
פעם בשבועיים, בימי שישי, תעלה לבלוג חידה מאתגרת במיוחד בשבילכם- ארכיאולוגים צעירים ! 

אם תזהו נכון את הממצא הארכיאולוגי שיופיע בתמונה תכנסו להגרלה על פרס מיוחד שיגיע מעיר דוד 

היישר אליכם !



חידת זהה את המקום
פעם בשבועיים, בימי שישי, תעלה לבלוג חידה שתעזור לנו להכיר עוד ועוד מקומות חדשים בארץ המופלאה 

שלנו- ארץ ישראל. אם תזהו נכון את המקום המופיע בתמונה תכנסו להגרלה נוספת על פרס שווה ! 

כותבים לפולארד !
בח’ בכסליו תשע”ג התחיל יהונתן פולארד את שנתו ה 28 בכלא באמריקה, יותר מ10,000 ימים, וכל זאת  רק 

בגלל שעזר למדינת ישראל. יהונתן נמצא בחדר קטן וחשוך, הוא חולה  וקשה לו מאוד. כולנו מקווים שישתחרר 

בקרוב, ונפגוש אותו בישראל, אבל עד שזה יקרה –   אנחנו יכולים לעזור לו!

כל ילד וילדה יכולים לשלוח לו מכתב. המכתבים שיהונתן מקבל מעודדים אותו מאוד.

במכתב – אפשר לכתוב ליהונתן, או לצייר לו ציור. את המכתב שתשלחו ליהונתן שלחו גם אלינו למייל המצוין 

למטה ואנחנו נפרסם אותו בבלוג של האתר ! חוץ מזה תזכו כמובן גם בפרס הגדול ביותר- קיום מצוות ואהבת 

לרעך כמוך... לפרטים נוספים לחצו על התמונה של פולארד בדף הראשי!

פינת המלצות לטיולים
מי לא אוהב לטייל בחופש הגדול ?!

בפינה הזו שתופיע בדף הבית תוכלו לשתף את כולם בטיולים שעשיתם במהלך החופש עם המשפחה או החברים. 

שלחו לנו למייל המצוין למטה תיאור במילים של הטיול שעשיתם, הוסיפו תמונות והמליצו עליו לכולם !

פינת המלצות לספרים !
אין כמו לשבת בחוץ בחופש הגדול עם כוס לימונדה קרה ולקרוא ספר טוב !

עזרו לנו להמליץ לכולם על ספרים לקריאה בחופש ! שלחו לנו למייל המצוין למטה את שם הספר, תמונה שלו, 

תיאור קצר והמלצה חמה ואנחנו נפרסם אותה באתר !

בנוסף לכל זה יוקם פורום מיוחד של החופש הגדול בו תוכלו לכתוב לכולם את דעתכם על החופש, לספר חוויות 

ולהמליץ המלצות, כל יום תוכלו להעלות בדיחות חדשות ותוכלו כמובן גם לצפות כרגיל בתוכניות החדשות של 

אסי וטוביה, מעשה שהיה, ניידת החלומות אבא ליום אחד ועוד.

אז מי עדיין לא התחיל לספור את הדקות לחופש הגדול ?

המייל שלנו -
kids@meirkids.co.il 


