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 :המצרכים 

 כפות קמח תופח 4•

 כפות סוכר 4•

 כפות קקאו 2•

 ביצה•

 כפות חלב 3•

 כפות שמן רגיל 3•

 

 :אופן ההכנה
o הסוכר והקקאו, בספל את הקמחמערבבים. 
oהחלב והשמן  , מוסיפים את הביצה

 .ומערבבים היטב
o3-שמים במיקרו על העוצמה הכי גבוהה ל  

 .דקות
o  מחכים שהעוגה תפסיק לתפוח ותתייצב

 .מוציאים וזוללים, בתוך הספל



 

 DIYקישור למדריך להכנת קישוטים לסוכה 

 

 לסוכה" סוכריות"קישור למדריך להכנת קישוטי 

 !!לחצו על הקישור למטה? להכין קישוטים שווים לסוכהרוצים 

 :ל"מגוון פעילויות של קק
 חידות ציורים בנושא סוכות•
 חפש את המטמון•

https://www.youtube.com/watch?v=bdk-dKe5Fxk
https://www.youtube.com/watch?v=bdk-dKe5Fxk
https://www.youtube.com/watch?v=bdk-dKe5Fxk
https://www.youtube.com/watch?v=EV_hYEIGVQE
https://www.youtube.com/watch?v=EV_hYEIGVQE
https://www.youtube.com/watch?v=EV_hYEIGVQE
https://www.youtube.com/watch?v=EV_hYEIGVQE
https://www.youtube.com/watch?v=EV_hYEIGVQE
https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/sukot/rebus/
https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/sukot/treasure-hit-kkl/


מוזמנים  
להצטרף  

 אלינו 



 .דומה לשם של החג, אוכלים וישנים בחג סוכות, שבו יושביםמקום ה1.

 .סוכותנוסף לחג סוכות שקשור לעונה בה חל חג שם 2.

 .מארבעת המינים יש לו טעם וריח ודומה קצת ללימוןחלק 3.

 .מארבעת המינים הוא בצבע ירוק ונראה קצת כמו בצל ירוקחלק 4.

 מארבעת המינים יש לו ריח אבל אין לו טעםחלק 5.

 .מארבעת המינים אין ריח ואין טעםחלק 6.

 ...ישראל נדדו בבני 7.

 .נדדו ארבעים שנה במדברהם 8.

 .מנהג הזמנת אורחים לשבת בסוכה9.

 

 

 אתרוג חג האביב סוכה

 לולב
בני  

 ישראל
 מדבר

 אושפזין ערבה הדס



 .  לפניכם מוצגות שאלות על חג הסוכות

 .ליד כל שאלה כתובה התשובה שסדר האותיות בה התבלבל

 .לכל שאלהעליכם לסדר מחדש את האותיות כך שתיווצר תשובה הגיונית ונכונה 

 סיאפה...  חג סוכות מכונה גם חג. 1 

 העשב? כמה ימים יושבים בסוכה. 2

 עבשותו, ספח? מהם שני הרגלים האחרים. סוכות הוא אחד משלושת הרגלים. 3

 ברה   אנשעוה? איך נקרא היום השביעי של סוכות. 4

 תלהק? איזו מגילה קוראים בסוכות. 5

 אפוניזיש? איך נקראים האורחים שמזמינים לסוכה. 6

 מרת... לולב הוא החלק הפנימי של ענף ה. 7

 יקומשיט... בסוכה אנו תולים. 8

 הערב... אחד מארבעת המינים שיש בו טעם ואין בו ריח. 9

 רתיש... החודש העברי שבו חוגגים את סוכות. 10

 
 (עמוד קודם)תשובות לבינגו 

 ערבה. 6  .סוכה. 1
 מדבר. 7 האביב  חג . 2
 בני ישראל. 8  אתרוג. 3
 אושפיזין. 9  לולב. 4
 הדס. 5



 (עמוד קודם)פתרונות לבלבולי מילים 
 אושפיזין -6   האסיף -1
 תמר -7   שבעה -2
 קישוטים -8  שבועות, פסח -3
 ערבה -9  הושענא רבה -4
 תשרי -10   קהלת -5





http://www.rogozin.net/quiz.asp?code=3
http://www.rogozin.net/quiz.asp?code=3
http://www.rogozin.net/quiz.asp?code=3
http://www.rogozin.net/quiz.asp?code=3
http://www.rogozin.net/quiz.asp?code=3


 ?מה צריך

גולות קטנות , נחל קטנים ובינונייםחלוקי •
 וגדולות

 וחזקותגומיות עבות •

להשיג בחנויות )צבע ייעודית לבד אבקת •
 (פנאי וחומרי בניין

חולצה או כל , מפה, ציפית)לבן בד •
 (טקסטיל אחר שתרצו לצבוע

 גיגית מים/דלי•

 ?איך יוצרים את ההדפסים

אבן מתחת לבד ומהדקים /את הגולהמניחים 1.
 .סביבה את הגומייה

למתוח ולהדק את הגומייה היטב כי היא זו חשוב 2.
וכך  , שאמורה למנוע את חדירת הצבע לבד

 .נוצרת הטקסטורה הרצויה

,  לקשור אבנים וגומיות נוספות על הבדממשיכים 3.
 .כמספר ההדפסים שברצונכם ליצור

 .את הבד בדלי עם הצבע שבחרתםטובלים 4.



 ?מה עושים

 .וילפף עליה חוט צמרלוקחים טבעת ומלפפים 1.

מ בין  "במרחק של ארבעה ס, בקשר מוט חוטי צמר על הטבעתקושרים 2.
 .החוטים

יש להקפיד על חבלים , כל זוג חבלים בקשר שטוח במעגלקושרים 3.
 .מתוחים

 .על התהליך עד שיישאר עיגול קטן במרכזחוזרים 4.

 .ניתן לחרוז חרוזים תוך כדי. את קצוות החבל הנותריםחותכים 5.

שאותם אפשר לקשט , חוטים 3בחלק התחתון של הטבעת קושרים 6.
 .בחרוזים ובנוצות

לחצו עלי ותראו  

 סרטון הדרכה

https://youtu.be/d2CAmpG_GE4




 ד"בס

 .אך סוכות הוא אחד משלוש, יש שתיים מאיתנולכל אחד  –הוא 

 .מסרה הודעות לאויב –היא 

 

 .לקט פירות –הוא 

 .התכנסות של אנשים –היא 

 

 .מארבעת המינים –הוא 

 .שמה הנוסף של אסתר במגילה –היא 

 .לפני הלילה –הוא 

 .צומחת בגדות נחלים –היא 

 

 .הזכר ביונים –הוא 

 .את שמחתה חוגגים בסוג חג הסוכות –היא 

 

 .מאכל מתוק בראש השנה –הוא 

 .נישאת על גבי גמל –היא 

 רגלה, רגל

 אסיפה, אסיף
 הדסה,הדס
 ערבה, ערב
 תורה, תור

 דבשת, דבש



 :חומרים

 נייר טואלטגלילי •

 מספריים•

 צבעספריי •

 דבק חם•

 ד"בס

 ?מה עושים

 .חלקים שווים 4גוזרים כל גליל נייר טואלט ל

 .מרססים בצבע וממתינים לייבוש

 .  מדביקים לפרחים, בעזרת דבק חם

https://inbalskits.com/wp-content/uploads/2019/09/20190904_165012.jpg
https://inbalskits.com/wp-content/uploads/2019/09/20190904_165205.jpg
https://inbalskits.com/wp-content/uploads/2019/09/20190904_173636.jpg
https://inbalskits.com/wp-content/uploads/2019/09/20190904_173856.jpg
https://inbalskits.com/wp-content/uploads/2019/09/20190908_222454.jpg
https://inbalskits.com/wp-content/uploads/2019/09/20190908_222539.jpg




 אימון קצר כדי לשמור על הבריאות

 חימום

   .קלה ריצה של מטר 500•
 ברכיים ,אגן ,היד כף שורש ,מרפקים ,כתפיים-מפרקים סיבובי מכן לאחר•

 .פציעות במניעת מאוד חשוב הוא בחימום תשקיעו .וקרסול

 אימון מרכזי  

ישר לאחר מכן  , מטר ריצה מהירה 200כל סט מורכב מ , סטים 5מבצעים  •
בין כל סט יש מנוחה של  . כפיפות בטן 30ו, סקוואט 20, שכיבות שמיכה 20

 .דקה וחצי
כלומר אם לקח לי   -מטרה היא לשמור על אותו טווח זמנים בכל סט עבודה•

דקות לעשות את כל התרגילים בסט הראשון אז גם בסט השני לנסות   2
 !כמובן עם דגש על טכניקה נכונה, .דקות 2סביב  הכללעשות 

 .מרחק הריצה/למי שקל יכול להעלות את מספר החזרות•

 שחרור

דקות  2-3 אחרי האימון לא ישר לשבת אלא להמשיך ללכת , חשוב מאוד•
 .דקות

,  קדמית)ידיים  –ואז אפשר או בישיבה או בעמידה לבצע מתיחות לכל הגוף •
 .  בטן וגב, רגליים, חזה, (אחורית



?  רוצים להצטרף אלינו
 !איתנולמה מקומכם 

 ?שהוא מציב לעצמו או לעצמה להצליח בכל מטרה מי כאן רוצה 1.

 ?תפקיד משמעותי בצבא לעשות רוצה 2.

שהוא יחווה אי  החוויות המטורפות מי כאן רוצה לחוות את אחת 3.

 ?חברים לכל החיים פעם ויכיר 

 ?הכושר הגופני חדשים בתחום לשבור שיאים רוצה מי 4.

  ?ליצור שינוי בעל משמעות בחברה רוצה מי 5.



 ?אז מה אנחנו עושים

 .כושר קרבי פעמיים בשבוע בימי שני ורביעיאימוני 1.

 .ולבנותהכנה לגיבושים והכנה לימי מיון לבנים , הכנה לצבא2.

 .התנסויות חניכים בהובלה ובהדרכה :קבוצת מנהיגות3.

 .התנדבויות בקהילה העירונית4.

 .סדרות שטח5.

 בלבד ' יב-'הפעילות מיועדת לכיתות י6.

 050-4827674  -דור : נוספיםלפרטים 




