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 נוער הגליל התחתון

 קול הנוער
 שלישי עלון

 :  פרשת השבוע
 הגדולהשבת  –צו 

 גבעת אבני –ירדן גלוברמן 

הפרשה הקודמת עסקה במה 
המקריב צריך להביא לקורבן. 

בהנחיות  פרשת צו עוסקת
להקריב איך  –שניתנו לכוהנים 

 את הקורבנות השונים.  
בסיום הפרשה, בני ישראל  
מתאספים בפתח המשכן  
לקראת חנוכת המשכן,  
הכהנים מטהרים ולובשים את 
בגדי הקודש. משה רבנו מושך 
אותם ואת המשכן וכליו בשמן  
המשחה. הכהנים מקריבים  
קורבנות מיוחדים לכבוד 

 המעמד המיוחד.
 
השבת שבת הקרובה נקראת ה

הגדולה, על שם הנס הגדול 
.  שה לנו ה' ביציאת מצריםשע

אנו לא מסוגלים להבין עד כמה 
הניסים במצרים היו גדולים  

את הגאולה  וקשה לדמיין
עבוד שהרגישו כאשר יצאו מש

 של שנים.  
או להבין בתוך כל  זכר ינסו לה

והחופשה את הניקיונות 
משמעותם של ימים אלו. דמיינו 
את המכות והתחושות 
שהרגישו בני ישראל ואולי תזכו  
להרגיש את הנסים הגדולים  

 שקרו שם.
 שמח, כשר ובריא!פסח חג 

 פינת ההמלצות
 שרונה -יסמין לרנר שפירא 

  :פוטרהארי  –השבוע  ספר

אם עוד לא קראתם את סדרת 

הספרים המצוינת הזאת, זה זמן 

מצוין להתחיל! סיפור כתוב היטב 

על עולם של קסמים ויצורים 

מופלאים, חברות, אהבה, הקרבה 

ואומץ. גם אם ראיתם את הסרטים, 

הם כלום בהשוואה לספרים, אז 

 רוצו לקרוא!

סגנון: דרמה, פנטזיה, פעולה, 

 אנגלי.

 

 :מלך האריות – סרט השבוע

סרט אנימציה מבית דיסני. למי 

ר לילדות עם שרוצה לחזו

הקלאסיקה הגדולה של דיסני 

המספרת את סיפורו של סימבה 

האריה ושאר חיות הסוואנה. אין 

מה להוסיף פשוט לכו 

סגנון: אנימציה,      לראות!

 תמשפחה, דרמה, נוסטלגיה, אנגלי

 

 

 אילניה -עידו לור  "נעים להכיר"
לומד בכיתה י"א בבית   . אני17אני יונתן גנץ מקיבוץ בית קשת, בקרוב בן 

רון, תקשורת והפקות. במועצת הנוער אני  רי במגמות תיאטהספר כדו

ם, זה נותן שני 3בתפקיד סגן יושב הראש ואני מדריך בתנועה החדשה מזה 

תחום  לי סיפוק אדיר וידיעה שאני עושה משהו טוב. החלום שלי הוא לעבוד ב

התיאטרון ואולי גם בחינוך. הטיפ שלי אליכם לתקופה הקשה הזו בזמן 

שאתם לא עוזרים או תורמים לאחר; תעשו פעילויות יצירה, צביעה, ציור,  

 הרבה בריאות לכולם ושמרו על עצמכם! ד המון.ויש עו diyטאי דאי, 
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 המתכון השבועי 
  מצות ממולאות בגבינה

 שרונה -שני גורפינקל 

 :מצרכים

 מצות

 גבינה צהובה מגורדת

 גבינת פטה

 שמנת של פעם

 ביצים 2

 :בונוס

 תרד מופץ במחבת עם חמאה

 

 הוראות הכנה
מרטיבים את המצות טוב טוב 

ועוטפים במגבת למשך חצי שעה 

 עד שהן מתרככות.

רה נפרדת מכינים בלילה בקע

 תרד. מהגבינות ומי שרוצה גם 

חותכים את המצות לחצי, שמים 

 מהבלילה ומגלגלים את המצות.

 טובלים בביצה ומטגנים בשמן.

 בתאבון

 

 מצעד בדיחות 
 הגדול פסח 

 לביא -אלה אוצטר 
 

 
אסור ללכת בפסח? לבית  לאן

 לחם.
 

לבני ישראל לא היה זמן 
להתפיח את הבצק, אבל לעשות 

 חורים היה להם זמן?! 153בו 
 

שאלו את פרעו איך היו המכות. 
 ענה להם "היו עשר".

 
 גיבור של פסח? מיהו ה
 מן.-אפיקו

 
רבי יהודה היה נותן בהם 

סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב... עד 
לו: רבנו,  שבאו תלמידיו ואמרו

 אתה על מקלדת באנגלית
 

אין כמו החגים שלנו: בפסח: אין 
מה לאכול. בסוכות: אין איפה 
לאכול. בראש השנה: אין זמן 

לאכול. יום כיפור: אסור לאכול. 
בתשעה באב: גם אסור לאכול. 
בפורים: שיכורים מכדי לאכול. 
בחנוכה: שיכורים מכדי לאכול. 

בחנוכה: משמין מכדי לאכול. 
ת: עייפים מכדי לאכול. בשבועו

 בט"ו בשבט: הכל יבש
 
 
 
 
 

 בית קשת –יונתן גנץ "הציטוט השבועי" 
 

"חופש מותק, זה שאתה אף פעם לא צריך 

 להגיד סליחה"

 

 -וטוני גילרו ג'ונתן למקין  -

 נ מ ו ק י פ א א א א

 פ א נ מ ו ק י פ א פ

 פ א נ א מ ו ק י פ י

 א נ מ פ ו ק י ק י ק

 נ מ ו י ק י פ ו ק ו

 נ מ ו ק י פ א מ ו מ

 א נ מ ו ק י פ נ מ נ

 פ א נ מ מ ו ק י נ פ

 ק י פ נ מ ו ק י פ א

 " בתפזורת?אפיקומןכמה פעמים מופיעה המילה "

 

 "משהו קטן וטוב"
 גבעת אבני –ירדן גלוברמן 

השבוע יצאו צוותי המועצה 

הלב  לחלוקת שי עם ברכה מכל

 לצוותי הרפואה הגיבורים שלנו.

 יישר כוח!

 

 

 לאה גולדברגתפילה 
 

 למדני אלוהי ברך והתפלל"
 על סוד עלה קמל
 על נגה פרי בשל
 על החירות הזאת

 לראות, לחוש, לנשום
 "....לדעת, לייחל, להיכשל
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 : שיר השבוע
 הבוקר יעלה

 שרונה -שני גורפינקל 

תודה לצוותים הרפואיים, כוחות 

הביטחון והצוותים התומכים 

לילה כדי לשמור על שעובדים יום ו

כולנו ולוודא שאנחנו עוברים את 

 התקופה הזו בריאים ושלמים.

 
 לחצו כאן

 
 

 ניהול זמןטיפים ב
 ירדן גלוברמן

בתקופה הזו שהכל מבולבל 
מה טיפים קבלו כ .אין שגרהו

 שיעשו לכם טוב, מניסיון.
ון צרו לעצמכם ביום ראש .1

רשימה מסודרת של כל מה 
שאתם רוצים להספיק 

 השבוע. 
קחו את הרשימה ותכינו  .2

לעצמכם טבלה של כל 
 הימים בשבוע.

בצו את כל הדברים ש .3
כדי  –בטבלה לפי שעות 

 שיהיה לכם מסודר.
 

 עובדות על... 5
 !פסח

 בית קשת –יונתן גנץ 

פסח הוא החג היהודי העתיק  .1

 ביותר מכל חגינו.

למרות חשיבותו הרבה  .2

מופיע  משה ביציאת מצרים,

 בהגדה אך ורק פעם אחת!

עולם הסדר הגדול ביותר ב .3

נערך בנפאל ע"י חסידי חב"ד 

היו  2008בקטמנדו. בשנת 

 2000-בסדר כ נוכחים

 משתתפים. 

רה ישנו מנהג פמיניסטי המו .4

על הנחת תפוז בצלחת הסדר. 

מנהג זה החל את דרכו 

, על ידי נשים שמוניםבשנות ה

יהודיות, ליברליות 

ופמיניסטיות בארה"ב. התפוז 

לפוריותם  אמור להוות סמל

דים באשר הם; של כל היהו

 ועוד.נשים, להט"בים 

צמחונים משתמשים בסלק  .5

כתחליף לשוק טלה אשר 

 מונח על צלחת הסדר.

  פסחחידת 
 השבועית

 לביא -אוצטר אלה 

מצווה תירוש כמה כוסות יין 

 לשתות בליל הסדר?

 כוסות. 10 .א
 כוסות. 6 .ב
 כוסות. 12 .ג
 כוסות. 4 .ד
 

 ראיון עם...
 גבעת אבני –ירדן גלוברמן 

 

 ספרי על עצמך בכמה מילים
מיקה אלפיה, אני קוראים לי 

בכיתה ח' ואני גרה בשדמות 
 דבורה.

מה הספקת לעשות מאז 
 שהסתיימו הלימודים?

הספקתי לעשות הרבה דברים. 
סידרתי את החדר, ניקיתי את 
הנעליים, סידרתי וניקיתי את 

 הגינה.
איפה את מתכננת לחגוג את 

 ?ליל הסדר
 בבית אנחנו מתכננים לחגוג אותו
 עם המשפחה המצומצמת.

 יצא לך פעם להתנדב?
התנדבתי בבית הספר רוטמן 

 בכדורי.
 מה התחושות שהיו לך?

 זאת הייתה חוויההיה כיף. 

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 

מיוחדת, הכרתי ילדים שונים ממני 
 ולמדתי לקבל אותם בכל מקרה.

 מה קיבלת מזה?
למדתי לקבל את הילדים ששונים 

ממני. הרבה פעמים צוחקים 
 עליהם ולמדתי לקבל את זה.
יש לך טיפ לנוער לתקופה 

 הקרובה?
תעזרו להורים בבית, תשלימו 

 ו את הסדרותשעות שינה ותרא
 הערפד" ו"יומני "זאב צעיר"
 . בנטפליקס

 

תקבעו זמנים ספציפיים  .4
ום ותעמדו בהם, לדוגמא: לק

, לעשות ספורט 9:00בשעה 
 ועוד. 19:00בשעה 

 

מה שנותר לי להגיד לכם זה 
לכל שאלה ניתן  -בהצלחה

רם של מועצת לפנות לאינסטג
 הנוער ונענה בשמחה.
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