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 נוער הגליל התחתון

 קול הנוער
 הסגרליל  –רביעי  עלון

 קורונההגדה של 
 לביא -אלה אוצטר 

הכלבים לטיול ויוציאונו 

רחוב, ביחד חזקה ובזרוע  ב
נטויה ובשמחה גדולה 

 ובהתרגשות ובמופתים.  
ואלו הן עשר המכות שהביאה 

 ואלו הן:הקורונה על העולם, 

 כפפות.1
 אלכוג'ל.2
 )אחרי פורים( מסיכות.3
 שטיפת ידיים.4
 סגירת בית הספר.5
 שמירת מרחק.6
 סבא וסבתאל געגועים.7
 לנקות לפני פסח.8
 ביטול מחנות פסח.9

 הסגר בבית.10
 

נוטלים ידיים עם   רחצה

 ליצמןהברכה: ברוך אתה 
לרחוץ ידיים בכל  ציוונואשר 

 דקות. 10
 

ברוך את הכלבים,  מוציא

 אשר מוציאנו מן הבית לטיול.
 

ונתן אשר הי הברוך את מצה

לנו מימים מצחיקים   ממציא
   לפסח.

 אמן

 שמח, כשר ובריא!פסח חג 

 ...עד ארוחת החג
 שרונה -יסמין לרנר שפירא 

  :גוף מארח"" –+ סרט  ספר

, אחת נפש על בדיוני מדע סיפור

 להימוג שמסרבת, סטריידר מלאני

 את והפך זר אויב פלש אליו בעולם

.   לפונדקאים בו האדם בני כל

 אהובה ארד'ג אחר מחפשת מלאני

 מרובה והדרך, אחיה רמי'ג ואחר

 סיפור. וחיצוניים פנימיים בקרבות

. אומץ ובחירה, חברות על נהדר

 רוצו! לכולם מאד מומלץ

 !לראות/לקרוא

 

 מדגסקר: – השבוע יסרט

 חבורה על מצוירים סרטים סדרת

 אשר, יורק בניו החיות מגן חיות של

, הרפתקאותו חופש מחפשים

 בסיטואציות עצמם ומוצאים

 לכם שכדאי ועצובות מצחיקות

 סרטים שאוהב מי לכל. לראות

 וקצת, חופש, חברויות על מצחיקים

 !לראות רוצו. בלגן

 תחתון היקרים,הגליל הנוער 
סח, חג האביב, המסמן בבואו זמן לאיכות ופריחה מסביב. הנה הגיע חג הפ

נחנו מאחלים שיהיה זה עבורנו חג מלא בשמחה, עם המון התחדשות,  א

נשכח את  אל ות המגבלות והמצב החדש, למר לבלוב, שגשוג והצלחה.

עשו דברים  לו את הזמן עם המשפחה הקרובה ונצ חשיבותו בחג החירות,

להרבה הנאות קטנות וגדולות בכל התחומים  שאתם אוהבים ומקרבים. 

 הרבה בריאות לכולם ושמרו על עצמכם! והשונות.

 מועצת נוער הגליל התחתון תש"פ !תמיד כאן בשבילכם ובשבילכן

 

 עברנו את פרעה

 נעבור גם את זה...
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 איך לא מתים מרעב

 של פסח בראוניז
 שרונה -שני גורפינקל 

 :מצרכים
 כוס שמן 1/2
 גר' שוקולד מריר 150
 כוס סוכר 2/3

 ביצים 4
 כפית תמצית וניל 1

 כוס קמח מצה 1/3
 וס אגוזי מלך קצוצים דקכ 3/4

 הוראות הכנה
מעלות.  180מחממים תנור ל

 מניחים בקערה את השמן עם 
 

קוביות השוקולד וממיסים 
במיקרוגל. מוציאים ומערבבים. 

מוסיפים את הסוכר ומערבבים עד 
שהוא נמס. מערבבים את הביצים 
במהירות בתוך תערובת השוקולד, 

מוסיפים את  צה אחת.בכל פעם בי
 תמצית הווניל. 

מוסיפים את הקמח והאגוזים עד 
לאיחוד התערובת. משטחים 

 דק'. 15-20בתבנית ואופים 
מצננים לטמפ' החדר וחותכים 

 לריבועים.
 בתאבון

 

 מכת צחוק
 קשתבית  –יונתן גנץ 

 

שאלו אדם שחזר בתשובה: 
  "למה במצות יש חורים?"

כדי "הרי זה ברור! הוא ענה: אז 
 לרמוז לנו שאנחנו בני חורין"

 
הרגע הזה שאמא מנסה להיפטר 

 מכל החמץ שיש בבית...
 ""אמא מה אוכלים היום?
"בוקס במילוי ספגטי עם 

חתיכות חלה ונגיעות של לחם 
 פרוס ברוטב פירורי לחם"

 
 
 
 
 

  טופיסח
 לביא -אלה אוצטר 

 
 אני אוהב את אלה שיכולים לצחוק כשהם בצרות""

 

 - לאונרדו דה וינצ'י -

השבוע הזה  מה נשתנה

 ?מכל השבועות
 גבעת אבני –ירדן גלוברמן 

השבוע יצאו עובדי המועצה 
 בכל למסיבת רחובומתנדבים 

יישובי המועצה והתושבים של 
 שלטים מקסימים נויהמועצה הכ

 !שנתנו לכולנו תקווה להמשך
 

 

 מצא את המצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירת מרים:

 ברי סחרוף עבדים /
 שרונה -שני גורפינקל 

התקופה האחרונה מאפשרת לנו 
מההתמכרות האנושית לצאת 

לחיים החומרניים, למותגים 
ורגע אחד מרדף אחרי החיים ול

ליצור דברים נו, להתכנס אל עצמי
 ולגלות את עצמינו מחדש.חדשים 

 

 
 

 לחצו כאן
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לליל הדברות  שמונת

 סדר מושלם
 ירדן גלוברמן

לנוח בצהרים כדי לכו  –שנ"צ  .1
שבערב יהיה לכם כוח לקרוא 

 את ההגדה.
משהו נשנשו  –נשנשו  .2

הכי גרוע כשאתם קמים. 
 להתחיל את הסדר רעבים.

כשיושבים  –שבו בסלון  .3
בשולחן מחכים לאוכל. 

את קריאת ההגדה  והתחיל
בסלון ובזמן האוכל עברו 

 לשולחן. 
הסדר  את לילהפכו  –שחקו  .4

למשחק משפחתי וצברו 
 נקודות.

 פסח בתנועה
 בית קשת –יונתן גנץ 

אני יונתן גנץ ואני מדריך בבית 

, ה החדשהמטעם התנוע קשת

על בחודשים האחרונים עבדנו 

. ח' –מחנות פסח לשכבות ד' 

בגלל הקורונה המחנות לא יצאו 

לפועל. החלטנו להפוך את 

הלימון ללימונדה והצטרפתי 

לצוות חשיבה של התנועה 

יחד מחנה החדשה ובנינו 

המחנה  וירטופסח. –וירטואלי 

שני -התקיים בימי ראשון

חניכות  1,000והשתתפו בו מעל 

אני שמח וחניכים מכל הארץ. 

שלמרות המצב, הצלחנו לייצר 

לות חינוכית ערכית לחניכים פעי

ה שהמצב יעבור מהר, שלנו ומקוו

 נוכלכבר נחזור לשגרה ובקיץ 

 לישון יחד תחת כיפת השמים. 

עד אז, אני והחברים שלי 

שמדריכים בבני עקיבא, נמשיך 

להיות בקשר עם החניכים 

 ולהעביר פעולות בזום.

 בניסןראיון 
 גבעת אבני –ירדן גלוברמן 

 

 ספרי על עצמך בכמה מילים
, 31קוראים לי ניצן מונק, אני בת 

אני במקור ממסד והיום אני גרה 
אני נשואה לאושר ויש  .באילניה

שקוראים לה  מהממת לנו כלבה
 ג'קי.

מה הספקת לעשות מאז 
 ?שהתחיל המצב החדש

 . מאזבמועצה אני רכזת נוער
ים מלא שיחות זום הספקתי לקי

ציות שונות, להכין דפים בסיטוא
, עם רעיונות להורים לזמן החופש

לסייע למועצת הנוער בקידום 
הגרעינרים  , ללוות אתרויקטיםפ

 של התנועה החדשה ועוד.
איפה את מתכננת לחגוג את 

 ליל הסדר?
לחגוג אותו עם אושר  אני מתכננת

 .באילניה בבית וג'קי
 ך פעם להתנדב?יצא ל

הפעם הראשונה שאני זוכרת 
 שהתנדבתי הייתה בכיתה ט', אבל

 וחה שהיו עוד פעמים לפני.אני בט

מוזמנים ומוזמנות לשלוח 
 לנו בווטסאפ:

כתבות,  053-5265556
חידות, בדיחות, תמונות 
מפעילויות מגניבות שהיו 

 , מעשים טוביםהשבוע
, , סיפורשעשיתם השבוע

או כל דבר העולה על  שיר
דעתכם ואנחנו נפרסם 
 אותו בעיתון השבועי 

ם בשבוע חברה ואני נסענו יחד פע
עזרנו להתנדב במועדונית בטבריה, 

לילדים להכין שיעורי בית ושיחקנו 
הדרכתי בתנועת במקביל  איתם.
מאוד , הייתי פעילה במסדהנוער 

 יצאתיבסוף י"ב ו נוערמועדון הב
לשנת שירות בעמותת אלון, גרנו 

 נו עם נוער בסיכון.בבת ים והתנדב
 מה קיבלת מזה?

תחושת סיפוק עצומה ובכל זה נתן 
פעם זה גרם לי לרצות לעשות עוד 

כלות אחורה זה בהסתועוד דברים. 
דדות עם נתן לי המון כלים להתמו

. מכל מקום חייםמצבים שונים ב
  שאליו הגעתי למדתי משהו.

יש לך טיפ לנוער לתקופה 
 הקרובה?

כדי להתמודד עם מצבי קיצון, 
אנחנו צריכים להיות בעשייה. 
תעשו דברים שאתם אוהבים 

וחשובים לכם, צאו להתנדב, זה 
גם לכם וגם עושה טוב על הלב 

 לסביבה.

החבאת  בזמן –מחבואים  .5
האפיקומן, החביאו מילים 

נוספות שצריך למצוא במהלך 
 קריאת ההגדה.

אותם להפוגה, נצלו  –שירים  .6
ריקדו או שחקו את משחק 

מישהו מזמזם את  -הזמזומים
ני המשפחה השיר וכל שאר ב

 צריכים לנחש.
 שמרו על אווירה חיובית. .7
ו חפץ וכל אחד מבני העביר .8

המשפחה יספר: מה נשתנה 
מה הייתה  החג הזה?אצלו 

 מצרים שלו השנה?היציאת 
 


