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מנהיגויות הנוער בקריית ים: מאת









כוס חלב לשקית פלסטיק הניתנת לאטימה והוסיפו  מזגו . 1

אטמו את השקית  . כף סוכר וכמה טיפות של תמצית וניל

.ונערו היטב

מקמו את . שקית פלסטיק גדולה בקוביות קרחמלאו . 2

השקית המכילה את תערובת המילקשייק בתוך שקית  

.הקוביות וקשרו קשר מלמעלה

עשו . את השקית הכפולה במשך חמש דקותנערו . 3

.זאת בזהירות משום שמים עלולים לנזול ממנה

אותה ומזגו את פתחו , את השקית הקטנה יותרהוציאו . 4

.המילקשייק לכוס האהובה עליכם

את המילקשייק ניתן לקשט  ! בונוס

פירורי שוקולד או כל  , עם קצפת

.  תוספת לבחירתכם

☺! בתיאבון



ורנו'בונג= איטליה 

ור'בונז= צרפת 

אלוהה= הוואי 

הלו= בריטניה 

מבו'ג= קניה 

קלימרה= יוון 

ניכאומה= סין 

דיאבום = ברזיל 

אהלן= מרוקו 

האלו= הולנד 

הולה= ספרד 

יאוה'קוניצ= יפן 

אהוי= כיה 'צ

פריבט= רוסית 

גריצי= שווייץ 



מועצת הנוער העירונית מייצגת את כל הנוער של  
מועצת הנוער . היא קול התלמידים בעיר, קרית ים

כוללת בתוכה נציגים מתנועות הנוער והמועצות  
!  הנוער בכל התחומיםהבית ספריות ופועלת למען 

אנחנו עובדים גם בתחום הפנאי והאירועים וגם  
.  בעירמטפלים בפניות ובבעיות של הנוער 

המנהיגים  את ומגדלת הנוער מייצגת מועצת 
–מנהיגים צעירים , החדשים של מדינת ישראל

.ההווה והעתיד שלנו

מועצת הנוער העירונית כאן בשביל כל  
!אחד ואחת מכם

אתם מחפשים למי לפנות אנחנו הכתובת לכל  אם 
.שאלה ותלונה, בקשה

@moezet_noar_kiryat_yam
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:בפברואר18–בינואר 20: דלי
מאדים נמצא בנסיגה וזה ישפיע  

.  עליכם בימים הקרובים
היזהו ממזונות מהים ואנשים 

.'ד-ששמם מתחיל ב

:באוגוסט22–ביולי 23: אריה
כוכב נוגה מתקדם במהירות מפחידה  

הזדמנות מצוינת . אל עבר כדור הארץ
.לקנות חליל

:במרץ20–בפברואר 19: דגים
.  הגורל מחייך אליכם השבוע
השתמשו בזה כדי להגשים 

לפעור בור  –חלומות כמו למשל 
.שמגיע לצד השני של העולם

:בספטמבר22–באוגוסט 23: בתולה
הלילה תוכלו לראות את כנפיו 

השחורות של מלאך גבריאל בשמיי 
אנא הימנעו משתיית יין ומזונות  . העיר
.מהחי

:באפריל19–במרץ 21: טלה
ימים לא היה ניתן לראות 4כבר 

כדאי לכם  . את נפטון מאיטליה
.להתקשר לסבתא

22–בספטמבר 23: מאזניים
:באוקטובר

היה  –מה שראית בלילה לא היה חלום 
.חיזיון

:במאי20–באפריל 20: שור
אתם שכחתם את הפגישה  

אבל  , שהייתה לכם בזום אתמול
.זה בסדר גם האחרים שכחו

:בנובמבר21–באוקטובר 23: עקרב
חג החנוכה קרוב יותר ממה שאתם 

אנא היזהרו מגורמים מסוכנים  . מצפים
(.סופגניות)

:ביוני21–במאי 21: תאומים
לאחר סגירת שערי שמיים תוכלו  

,  להרגיש שרוח האל לא איתכם
.היזהרו מבנות יענה

:בדצמבר21–בנובמבר 22: קשת
כמו  , אל תחפש את מה שאינך מוצא

.לחפש בחולי הים

:יולי22–ביוני 22: סרטן
.הוא לא ברמה שלך, תעזבי אותו

:בינואר19–בדצמבר 22: גדי
הימנעו מלשחק , שערי גן העדן נפתחו

.דמקה







! אהובים

��מאחלות לך חג שמח ובריא

י  ״בנות שירות אח-נעמה וטליה 

��א״תשפ







חידון סוכות

?עד כמה אתם מכירים את החג

?  מהם ארבעת המינים. 1

חיטה  , לולב, תמר, רימון. א

תאנה  , גפן, שעורה, חיטה. ב

ערבה, הדס, אתרוג, לולב. ג

?  מדוע הוא נקרא כך, שם נוסף לחג הסוכות הוא חג האסיף. 2

משום שנאספים כל בני המשפחה בסוכה  . א

משום שאוספים את התבואה מן השדה  . ב

משום שאוספים את הבלגן בבית. ג

מהם שלושת  . סוכות הוא החג השלישי מבין שלושת הרגלים. 3

?  הרגלים

שלוש תפילות  . א

שלוש מצוות  . ב

שלושה חגים. ג

?  כיצד נקרא היום הראשון של חג סוכות.4

ראשון עצרת  . א

יום מקרא קודש  . ב

יום טוב. ג

?  כמה ימים חוגגים את חג סוכות. 5

שמונה ימים  . א

שבעה ימים  . ב

חמישה ימים. ג



?  לאיזה עץ שייך הלולב. 6

דקל  . א

ברוש  . ב

תאנה. ג

?  מה מסמלת הסוכה. 7

הישיבה של בני ישראל בסוכות בזמן הנדודים במדבר  . א

(  סוכך על העם)על העם ' ההגנה של ה. ב

אחדות המשפחה. ג

?  מה מצווה לעשות עם ארבעת המינים בחג סוכות. 8

לאכול אותם  . א

לנענע אותם  . ב

להריח אותם. ג

?  מה מצווה לעשות בסוכה. 9

(  לשתות ולישון, לאכול)לגור . א

לבצע את מצוות תשליך  . ב

לקרוא במגילת אסתר. ג

?  מה הקשר בין החגים, בסיום חג סוכות נחגג חג שמחת תורה. 10

אין קשר  . א

כל המצוות של חג הסוכות חלות גם בשמחת תורה  . ב

בשמחת תורה חוגגים את סוף חג סוכות  . ג



:תשובות לחידון סוכות

א.10א  .9ב  .8א  .7א  .6ב  .5ג  .4ג  .3ב  .2ג  .1



?צים"המשמיהם 

אנו תנועת נוער אשר מחזקת ולומדת על הכרת  

מעבר למטרה הזו אנו  , הארץ ואהבת המולדת

מתחילים  העליונה /בתור תלמידים בחטיבה הביניים

תהליך בתור חניכים ומסיימים אותו עם הרבה ניסיון  

הוצאת טיולים והתמודדות בשטח  ,ניהול ,בהדרכה 

אנו מחונכים לאהבת המולדת  ... כמו ניווטים ועוד

והיא מספקת לנו בני הנוער את הכוח לעשייה  

אנו מקווים  . הגשמה והתמדה במשך השנים

שבהגעתכם לכיתה ח תצטרפו אל המשפחה  

.                                                                                                  הענקית הזו ותחוו חוויות של פעם בחיים

רוצים לאחל לכם חג שמח  צים"המשאנו משפחת 

שנה של  , ושנה טובה לכם ולבני משפחותיכם

.בריאות שמחה ואושר

,םאוהבי

קריית יםצים"מש



מצפן ביתי-זמן צופיות 
: הציוד הדרוש

קערת מים ●

מחט  ●

מגנט  ●

חתיכה קטנה של קרטון או עלה מהגינה●

? מה עושים

משפשפים את המגנט לאורך המחט באותו כיוון מספר 1.

.פעמים

מניחים את המחט על חתיכת הקרטון או העלה ומניחים  2.

.בקערה המלאה במים

!  את המחט יסתובב לכיוון הצפוןיפשפנושהקצה שלכיוונו 3.



עוגה בכוס
☺היוםאתלכםשימתיקמתכון

:המצרכים
כפות קמח תופח4•
כפות סוכר4•
כפות קקאו  2•
ביצה•
כפות חלב3•
כפות שמן רגיל3•

:תהליך הכנה
.הסוכר והקקאו, מערבבים בספל את הקמח•
.החלב והשמן ומערבבים היטב, מוסיפים את הביצה•
. דקות3-שמים במיקרו על העוצמה הכי גבוהה ל•
,  מחכים שהעוגה תפסיק לתפוח ותתייצב בתוך הספל•

.  מוציאים וזוללים



מילים מבולבלות

האם תצליחו ! האותיות התבלבלו והחליפו מקומות! אוי לא

?להבין מה כתוב

____________תכווס

____________זפנשאוי

____________בלול 

____________טקימשוי

____________גתאור

____________רשתי 

____________מלשיריו

____________פסאי

____________רבהע

____________עברתא

____________מהמניי

____________מרוני 

____________דסה

____________פצמוי





":המילים המבולבלות"תשובות למשימת 

, אסיף, ירושלים, תשרי, אתרוג, קישוטים, לולב, אושפיזין, סוכות

.צופים, הדס, רימון, ארבעת המינים, ערבה

":כתב סתרים"תשובה למשימה 

מקווים שנהנית  ! כל הכבוד על הפתרון של החוברת

!מהפעילויות ומאחלים לך ולמשפחתך חג שמח



:הימיתהמנהיגות 

.  המנהיגות ימית היא תנועת נוער שהוקמה לפני שלוש שנים

התנועה עצמה מבוססת על גלישה ופעולות שמתקיימות לאחר  

במנהיגות ימית אתה תוכל לגלוש עם חברים שלך . הגלישה

ולבלות איתם את שאר אחר הצהריים בפעולות כפיות  

פעם בחודש אתם תתנדבו בקהילה  . שהמדריכים שלכם יכינו

וביחד עם המדריכים והחברים שלכם אתם תזכו לתרום לאנשים  

במנהיגות ימית אתם גם תכירו המון  . וליהנות מההרגשה הזאת

אם זה המדריכים שלכם או אם זה הילדים שיהיו  , חברים חדשים

כל מי שאי פעם רצה ללמוד  , אז בקיצור. איתכם באותה קבוצה

לגלוש או גם אחד שאף פעם לא חשב על הספורט הזה אבל זה  

.יהנהנשמע לו מעניין מוזמן לבוא ולנסות ואנחנו מבטיחים לו שהוא 

:גלישה

בספורט הזה או  להתנסהלא יודע כמה מכם הספיקו , גלישה

שכמה מכם שמעתם עליו אבל הגלישה הוא ספורט ממש כיפי עם  

.  עולם שלם ורחב מאוד שתמיד אפשר ללמוד עוד ואין בו גבולות

בין אם אתה מתחיל או מתקדם תמיד יהיה לך לאן לשאוף ולשפר 

ברגע שתנסו גלישה  . את הגלישה שלך ואתה תמיד תהנה מזה

זאת תהיה הרגשה שלא חוויתם  , בפעם הראשונה אתם תתמכרו

אתם  , כאן במנהיגות ימית. מעולם ואתם תמיד תרצו עוד ממנה

תוכלו ליהנות להכיר את הספורט המדהים הזה שנקרא גלישה עם  

כל החברים שלכם וביחד עם המדריכים שיעזרו אתם תוכלו 

להכיר את הספורט החדש הזה ביחד עם החברים שלכם ואתם  

.  ישר תרצו עוד











https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https%3A%2F%2For-kids.co.il%2F%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%259B%25D7%2591%25D7%25A8-%25D7%2595%25D7%2594%25D7%2592%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594%2F&psig=AOvVaw2RCSWM3I9lAY6qUCttmbvg&ust=1601897460085000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDHjcbrmuwCFQAAAAAdAAAAABAD





