
..."לכבוד הקיץ שהגיע"

שירים  , תמונות, ערכת פעילויות
וזיכרונות של קיץ



הקיץ בארץ מעורר בכולנו זכרונות 

,  רבים ומשמעותיים של החופש הגדול

.  ועוד, טיולים ומחנות, ים

צוות עמותת עמדא הכין  עבורכם  

ערכת פעילויות לקיץ  שמטרתה לסייע 

לעורר שיחה , בהעלאת הזיכרונות

ניתן  .  ולהציע פעילויות קשורות לעונה

להיעזר בערכה לאורך השנה כולה  

.   במסגרת משפחתית וחברתית

:ערכת  הקיץ כוללת

תמונות  , שירים ומנהגים הקשורים לקיץ•
נוסטלגיות  ויצירות אמנות המעוררות  

חידון ודפי צביעה  , תפזורת, שיחה
.  ומתכונים לקיץ קריר וטעים

בברכת קיץ קריר ונעים

ודפנה גולן שמש, דבי להב, אביטל גרינולד, פולט גרינברג



ימי ראשית הקיץ

ה רוטבליט'יענקל: מילים

שמוליק קראוס: לחן

https://www.youtube.com/watch?v=ErddKpd2
q2k&list=RDErddKpd2q2k&start_radio=1&t=14
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והימים ימי ראשית הקיץ

ימי ראשית

בבוסתנים צבר ועץ הזית

רוח חרישית

הלך עבר בדרך עפר

ימי בציר ימי ניגון ושיר

ימי בציר ימי ניגון ושיר

הלך עבר בדרך עפר

ימי ראשית הקיץ

עלמה יפה בחוט זהב רוקמת

בדי קטיפה

כדור של בדולח בידי קוסמת

מראה שקופה

...הלך עבר בדרך עפר

ומי היה בדמות אותו העלם

תרצה לשאול

היה הוא הלך בבגדי בן מלך

נסיך של שאול

...הלך עבר בדרך עפר

קיץ בא ושוב זה חם

בואי ונברח לים

הים והשמיים, רק אני ואת

קיץ בא ושוב זה חם

בואי נשאר בים

הכי קרוב למים, שם בתוך החול

נעים לרבוץ בחול איתך

אני אוהב אותך, כמה חם

והים הזה כולו שלך ויש לי זמן

!כמה חם

ערב בא וזה עוד חם

בואי נכנס לים

איך שנהיה פתאום כבר בין ערביים, יה

ערב בא וזה עוד חם

בואי נשאר בים

הכי קרוב למים, שם בתוך החול

...נעים לרבוץ

כמה חם

אריק איינשטיין: מילים

מישה סגל: לחן

https://www.youtube.com/watc
h?v=MRMA4JT_VzU

https://www.youtube.com/watch?v=ErddKpd2q2k&list=RDErddKpd2q2k&start_radio=1&t=148
https://www.youtube.com/watch?v=MRMA4JT_VzU


שיר לשלום

ה רוטבליט'יענקל: מילים

יאיר רוזנבלום: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=4-oxRVJc3Sg

תנו לשמש לעלות

,לבוקר להאיר

הזכה שבתפילות

.אותנו לא תחזיר

מי אשר כבה נרו

,ובעפר נטמן

בכי מר לא יעירו

.לא יחזירו לכאן

איש אותנו לא ישיב

,מבור תחתית אפל

כאן לא יועילו

לא שמחת הניצחון

.ולא שירי הלל

רק שירו שיר לשלום, לכן

אל תלחשו תפילה

מוטב תשירו שיר לשלום

.בצעקה גדולה

תנו לשמש לחדור

.מבעד לפרחים

,אל תביטו לאחור

.הניחו להולכים

,שאו עיניים בתקווה

לא דרך כוונות

שירו שיר לאהבה

.ולא למלחמות

-אל תגידו יום יבוא 

!הביאו את היום

כי לא חלום הוא

ובכל הכיכרות

!הריעו רק שלום

...רק שירו שיר לשלום, לכן

אור עולה בבוקר

(זוכרת)על אגם רחוק 

כן אני זוכרת

.ולא אחדל ולא אשתוק

אור שמבשר את

(זוכרת)ההשכמה והזריחה 

רק לראות עוד פעם

.יותר מזה איני צריכה

הביאו שמש, שמש

אם ָשַמי מעוננים

עוצמת את עיני

.אבל השמש היא בפנים

אור בצהריים

(זוכרת)על האדמה 

על חלקת המים

.ועל שתיל ועל קמה

אור יורד בערב

(זוכרת)על שדות חיי 

עוד אני זוכרת

.זה אור יומי זה אור ימי

...הביאו שמש, שמש

(שמש)אור יורד בערב 

(שמש)אור בצהרים 

!אור עולה בבוקר אור

https://www.youtube.com/watch?v=4-oxRVJc3Sg
https://www.youtube.com/watch?v=MYFsfG4j7v4


קיץ באומנות

?איפה מתרחשת התמונה

?איזה עונה של השנה מתוארת בציור

?מיהן הדמויות בציור

?איפה הנשים

?האם יש קשר בין הדמויות

?מה עושות הדמויות

?מה אתה רואה באופק

אווירה, צבעים: תארו את התמונה

?כמה סוגי כובעים יש בתמונה

?ברקע" רעשים"האם אתה שומע 

איך  מרגישות הדמויות , לדעתכם

?שבתמונה

( 1859-1891)פייר סרה -'ורז'ז?איזה רגש התמונה מעוררת בך

,  "פוינטיליזם"סרה נחשב לחלוץ בפיתוח הטכניקה המכונה 

.שיטה של כיסוי התמונה בנקודות

"באניירמתרחצים "

 "אנייר" = עיירה, בפרברים של פריס, על גדה של הנהר הסיין, בצרפת





?איפה מתרחשת התמונה

?מהן הדמויות בציור

?האם יש קשר בין הדמויות

?מה עושות הדמויות

?איזה עונה של השנה מתוארת בציור

תאר את מזג האוויר

?מה מחזיקה האישה ביד

תאר את התמונה  

?  מה הם הצבעים הבולטים

תאר את האווירה

?ברקע" רעשים"האם אתה שומע 

? איזה רגש התמונה מעוררת בך

( 1840-1926)קלוד מונה 

צייר צרפתי ממייסדי ומוביל זרם 

.האימפרסיוניזם באומנות

הוא . מונה צייר בעיקר נופים עירוניים וכפריים

ניסה לבטא את השתנות מראה האובייקט עם  

.השתנות האור או מזג האוויר

"אישה מטיילת עם שמשייה"





"קיץ"

?מה או מי אתה רואה בתמונה

:תאר את התמונה

?ממה מורכבת התמונה

?של הדמות" חולצה"מה הוא המרכיב של ה

מנה כמה פירות שמרכיבים את התמונה

מאיזה ירק האומן השתמש כדי לצייר את  

?את השפתיים? האף של הדמות

?מה משותף בין כל הפירות והירקות

?איזה רגש התמונה מעוררת בך

?האם אתה אוהב את התמונה

(1593-1527)ימבולדו'ארצוזפה 'ג

צייר איטלקי נודע בדיוקנאותיו שהורכבו  

,  ירקות, מאלמנטים שונים הכוללים פירות

.דגים וספרים, פרחים





למדבר

חיים חפר: מילים

סשה ארגוב: לחן

https://www.youtube.com/watch?
v=ZPjTTzAfd5I

לך למדבר, לך

,הדרכים יובילו

ליל טרם בא

.אל המדבר, אחי, לך

,שוב נחזור, שוב

,הצוקים יריעו

שמש גדולה של אור

.עוד תזרח עלינו
ֵמַהר ְלַהר , ֵמֵעֶמק ְלִגְבָעה

ּגֹוְלִשים ְבֵסֶדרַהְסָתוְכַעְנֵני 

ֹּאן ְוִשיר ָלֶהם ָאז ָשר. ֶעְדֵרי ַהצ

ִפְזמֹון ָעצּוב רֹוֶעה ָצִעיר ָבֵעֶדר

ְשתּו ָהֲעָדִרים, ְשתּו, ְשתּו
–ֶבָחִליל ָלֶכם ַאְנִעים 

...ִליִליִליִליִלי 

ם ַהּיֹום ֹּאִני ִעם חֹּ ֲאִני ֶאְרֶעה צ

ֹּא ַיְפִחיֵדִני ְוַהָשָרב ַּגם הּוא ל

ִכי ֵיש ִלי ְפַנאי ָלֶשֶבת ְוַלֲחֹלם

ַעל ַהָּיָפה ֲאֶשר אֹוֵהב ִהֵנִני

...ְשתּו ָהֲעָדִרים, ְשתּו, ְשתּו

שתו העדרים

פןאלקסנדר: מילים 

עממי ערבי  , נחום נרדי: לחן 

https://www.youtube.com/watch?v=_1Dc
BFYA65U&feature=youtu.be

למדבר

ארץ לא מים

,אדמתי, את, הו

.שבנו אלייך

ארץ מלוחה

רוח וזעם

הלוחמים חזרו

.כסער, הו

...למדבר

https://www.youtube.com/watch?v=ZPjTTzAfd5I
https://www.youtube.com/watch?v=_1DcBFYA65U&feature=youtu.be


בוא לים

דן אלמגור: מילים

יאיר רוזנבלום: לחן

https://www.youtube.com/watch?
v=UnkzBRGSCy4

שוב השמש השורפת

את כולנו משזפת

שוב השמש הבוערת

את המים מסנוורת

מסנוורת את המים

את כולנו משחימה היא

אך כשהיא דומם 

שוקעת

-היא יפה היא משגעת 

!כן

אלינו  , אלינו, בוא אלינו

לים

אל הים המלהיב  

הפרוע

אל השמש הזאת

לרוחות העזות

.כי הים לכולנו פתוח

לי כל גל נושא מזכרת

,מן החוף, מן הבית

מן העצים יפי צמרת

.וזהב שלכת בת חלוף

-ושוטי , ספינה, הנשאי

מה רבים הכיסופים

,לי נערה יש ושמה רותי

.המצפה באלה החופים

תכול עיניה כשמיים

.מבטה כלהבה

לו אך נשקתי השפתיים

.אז ידעתי מה זאת אהבה

,הספינה חורקת, סער

.תקפץ מגל אל גל

אלי עם רעם היא צוחקת

.ועם רוח לי תפרע תלתל

איזו רוח מטורפת

על פנינו שוב צולפת

נחשולים היא מערמת

ומכה ומנהמת

איזו רוח מטורללת

את כולנו מטלטלת

נעמוד בפה פתוח

!כן-טוב לגמוע את הרוח 

...בוא אלינו

ויחד, בוא אל הסיפון

נתבונן במעוף השחף

נתנדנד יחדיו בקצב

.מול גלים רוחות וקצף

עד מתי תוסיף לשבת

?על החול ועל הזפת

כי לשבת כך בדוחק

-בשביל אחד כמוך לא'ז

!לא

...בוא אלינו

https://www.youtube.com/watch?v=UnkzBRGSCy4
https://www.youtube.com/watch?v=SnG0lB7KAq8


...         חופשה של פעם

"בית הבראה"ב
החופש בבית הבראה

חיים חפר: מילים

מל קלר: לחן

https://youtu.be/KpIQbOaoU5w

אשתי נשארה בעפולה

הבעל שלי במפעל

שמי דוקטור אביבי

שמי שולה

כמה הוספת  , נו

?במשקל

, החופש, החופש

החופש

.החופש בבית הבראה

האוכל בכלל כאן בסדר

רודנסקי מציג כאן לא  

רע

ניגש קצת אליך  

?לחדר

אוי נחה שם עוד 

...חברה

...החופש, החופש

סבלתי תמיד מצרבת

הדוקטור אמר לי לשכב

אז בואי נשכב על הדשא

שרפתי היום את הגב

...החופש, החופש

אולי נשחק קצת בלוטו

עוד מעט הרצאה, עזוב

אז בואי נשב קצת באוטו

.זה בית הבראה, תנוח

...  החופש, החופש

https://youtu.be/KpIQbOaoU5w


החופש בבית הבראה

הוא שם של שיר בביצוע אורי  " החופש בבית הבראה"

בתחילת  . אך הוא לא נולד מאיין, זוהר ואילנה רובינא

כשהייתה בעיקר קופת חולים  , שנותיה של המדינה

,  וכמעט כולנו היינו חברים בה( של ההסתדרות)אחת 

אלה נועדו לתת לחולים כרוניים  . היו גם בתי הבראה

,   יחסית, אוכל טוב, כמה ימים בשנה של מנוחה

השניים הידועים היו  . והשגחה רפואית במידת הצורך

.  במוצא שבהרי ירושלים" ארזה"בצפת ו" בוסלבית "

.  שניהם התאפיינו גם במזג אויר הררי ואויר צלול כיין

אבא היה מוגדר כחולה כרוני ולכן היה זכאי לכמה ימי  

"  ארזה"הוא העדיף את . מרגוע בשנה בבית הבראה

:שבמוצא וזה הסיפור

קיבלו את פניו בחיוורון  , באחת הפעמים כשהגיע

וכי  , והודיעו לו שלצערם אין חדר פנוי לאורח בודד

התאמצו לספר שהשותף . שמרו לו מקום עם שותף

שהוא תימני ותיק מאד  , וגם בדחילו, אדם נחמד מאד

.בארץ

אחרי כל מה  , שהגזענות הייתה ממנו והלאה, אבא

לא התרגש  , במזרח הרחוק( שלנו)שעבר בשנים שלו 

.במיוחד מהידיעה

כשנפגשו בחדר והציגו את עצמם אחד לשני הגדיל התימני  

שתותחים  , אבא. להזהיר שהוא מרבה לדבר מתוך שינה

והם הלכו איש , אמר שזה בסדר, לא העירו אות משנתו

.איש לדרכו

באחת הפעמים אחרי שאבא חזר לחדר אחרי טיול הצהרים 

מצא את התימני  ישן שנת ישרים ומנהל שיחה מתוך שנתו 

אבא היה בהלם ורק המתין שהתימני  . בגרמנית צחה

יתעורר כדי לשאול אותו מניין הגרמנית הצחה

עשרים וחמש : "וזו הייתה תשובתו של התימני, הגיע הרגע

באיזו שפה . שנה הייתי דוור במושבה הגרמנית בירושלים

גרמנית זו השפה היחידה שהם  ? רצית שאדבר איתם

".מכירים

במוצא עלית" ארזה"בית הבראה 



..."אני יכול בחופש הגדולהכל"

( 1949)בקייטנה נירעםהמחזור הראשון של 

משחקי אקרובטיקה בים 
50-שנות ה, בקייטנה של קיבוץ יגור

, ילדים ממחנה קיץ בגבעת עלייה
1960ביולי 1, משחקים על החוף ביפו

ילדים משחקים בבריכת  
1964אנדרטת המייסדים 

ילדים משחקים מחבואים בשדרות 
1950, רוטשילד בתל אביב

?איך בילית בילדותך בחופש הגדול

?האם נהגת ללכת לים או לבריכה

האם השתתפת  

?בקייטנה בילדותך



..."אני יכול בחופש הגדולהכל"

1952, לונה פארק ביפו

גן החיות בתל אביב

באלו מקומות בילית בחופש  

לונה  ? גן החיות? הגדול

?מחנה תנועת הנוער? פארק

...  חוברות לחופש הגדול

?האם זה גם היה בילוי



זיכרונות מהחופש הגדול

.שכונת ילדותי, הוא יד אליהו, החופש הגדול בשבילי

'  בחופש הגדול שבין כיתה ח, 13אני זוכר את עצמי בגיל 

שם הייתי  , משכים מוקדם בבוקר ונוסע לשוק התקווה', לט

.  מקרצף ומוריד את הקוצים, שוטף , קונה שני ארגזי סברס

ומיד כששני  , הייתי מוכר את הסברס לעוברים ושבים

"  גלית"הייתי עושה את דרכי לבריכת , הארגזים היו נגמרים

.שמאז כבר לא קיימת, ביד אליהו

ומוכר כסאות  , מנקה, הייתי סדרן, שם עבדתי במגוון עבודות

המשכתי לעבודתי כסדרן בבלט על  , כשהערב ירד. נוח

.  ובעזרתם הייתי יוצא לבילויים, הייתי מרוויח גרושים. הקרח

במשאית שהייתה  , הייתי נוסע עם ההורים לים, בשבתות

במשאית  . ומסיעה אותנו עד לים ובחזרה, עוברת בשכונה

.היו תלויים גלגלי ים העשויים מצמיגים ישנים של מכוניות

,  התקופה השתנתה. לא יהיה שוב לעולם, החופש שהיה

,  לעומת זאת, החופש של הילדים שלי. ואנחנו התבגרנו

שם הם יבלו . הפייסבוקמדינת , מתנהל במדינה רחוקה וזרה

".עד לפתיחת שנת הלימודים, מבוקר עד ליל

ָנָיהּו/ בין מכירת סברסים לבריכה ביד אליהו  ָאִבי בְּ

ל  "בעבר דובר צה, ָאִבי ְבָנָיהּו הוא איש תקשורת ישראלי

יועץ התקשורת לראש  , ל"מפקד גלי צה, אלוף-בדרגת תת
.עיתונאי ופרשן, הממשלה ולשר הביטחון



קסם על ים כנרת

הוניגמרדכי : מילים

עממי: לחן
https://www.youtube.com/watch?

v=_ZiQLuGynoU

קסם על ים כינרת

בשמי התכלת ירח שט

אני שלך ואת שלי

כינרת את , כינרת את

.אהובתי

קסם על ים כינרת

בשמי התכלת ירח 

.שט

על גלי כסף ידי חותרת

יד אל יד, גל אל גל

.ילחש כל רז

כינרת, יפה את בליל

.הלב ילחש לך אהובה

אני שלך ואת שלי

כינרת את , כינרת את

.אהובתי

!הושט היד וגע בם, שם הרי גולן

.עצור: בדממה בוטחת מצווים

בבדידות קורנת נם חרמון הסבא

.וצינה נושבת מפסגת הצחור

שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת

,סתור שיער הדקל כתינוק שובב

שגלש למטה ובמי כינרת

.ובמי כינרת משכשך רגליו

,מה ירבו פרחים בחורף על הכרך

.דם הכלנית וכתם הכרכום

,יש ימים פי שבעה אז ירוק הירק

.פי שבעים תכולה התכלת במרום

,ואהלך שחוחאוורשגם כי 

-והיה הלב למשואות זרים 

איך אוכל לשכוח, איך אוכל לבגוד בך

?איך אוכל לשכוח חסד נעורים

...שם, שם הרי גולן, שם הרי גולן

שירי לי כנרת

עודד פלדמן: מילים

מילי מירן ורמי קידר: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=P5m

NnyBj9wA

ניצבים עוד בדממה, שם הרי גולן באופק

עוד שומרים על , ונערים בהולם דופק

הרמה

עם ערב סביב למדורהובישבם

:עונים הם לך כנרת בשירה

שירי לי כנרת שיר מזמור ישן

שירי לי כנרת שיר לי הגולן

מפרשה מלבין בחוף, הדוגית עודנה שטה

וחורשת האקליפטוס עוד שומרת על הנוף

עת נפרשת רשת עם שוך הסערה

:עונים הם לך כנרת בשירה

...שירי לי כנרת

הציפריםהירדן נוגן סימפוניה עם אלפי 

וביחד בהרמוניה מנגנים ומזמרים

וילדים בטבריה בשעת שעור זמרה

:עונים הם לך כנרת בשירה

...שירי לי כנרת

כנרת

חיים חפר: מילים

עממי רוסי: לחן
https://www.youtube.com/watch

?v=_hR3Y21yc8Q

https://www.youtube.com/watch?v=_ZiQLuGynoU
https://www.youtube.com/watch?v=P5mNnyBj9wA
https://www.youtube.com/watch?v=_hR3Y21yc8Q


..."לטיול יצאנו"

היכן טיילת בחופש הגדול בילדותך?

עם מי טיילת?

ל"מתי פעם הראשונה נסעת לחו?

ל"טיול בארץ או טיול בחו, מה עדיף?

איזו ארצות הרשימו אותך במיוחד?

ה בחופשה/ה כאשר את/ה מרגיש/איך את?

...בכבישים1959, מעלה גלבוע, "אגד טור"אוטובוס 



..."לטיול יצאנו"

...באוויר

...בים

צוק מנרה

חרמון

ראש הנקרה ...על חבל דק
רכבל



הסיפור בתמונה

מה רואים בתמונה?

את מי רואים בתמונה?

איפה הם נמצאים?

האם יש קשר בין הדמויות?

איפה נמצאים האנשים?

באיזה מדינה?

האם זוהי מדינת הולדתם?

באיזה תקופה הם נמצאים?

לאן הם הולכים?

מה מזג האוויר?

מה מצב הרוח של הדמויות?

מה גורם למצב הרוח שלהם?

האם נשמעים קולות ברקע ?

תנו שם לתמונה



??ארזתם לבד

דרכוןתעודת זהות בין לאומית-

כרטיס אשריאבל מפלסטיק, כמו כסף-

ויזהאישור כניסה לארצות מסיימות    -

כרטיסי טיסהמאפשר נסיעה למטוס-

מצלמהכדי להנציח את החוויות-

מפהכדי לא ללכת לאיבוד-

כובעמגן ראש-

מטריהבמקרה של גשם-

עזרה ראשונהבמקרא חרום-

שמפולניקיון השיער-

סבוןלניקיון הגוף-

משחת שיניים, מברשת שינייםלניקיון הפה-

מכונת גילוחכדי לגלח זקן-

מברשת שיערכדי לסדר את השיער    -

מראהכדי לבדוק את עצמנו-

תיק רחצהכדי לשמור על כל הציוד הזה-

פנקס ועטכדי לרשום -

כותונת לילה, מה'פיגלבוש למיטה -

ממחטות אףבמקרה של צינון-

נעלי ספורטלהליכה ארוכה וספורטיבית-

כסףאין חופשה     , בלי זה-

טלפוןכדי לשמור על קשר-

מילוןכדי להבין את המקומיים      -

מעילבמקרה שיהיה קר-

בגד יםלבריכה או לים-

? ל"מה כדאי לארוז לנסיעה לטיול בחו
...רשימת ציוד ברמזים



"יש לי גלידה הכי טובה"

,ֵיש ִלי ְּגִליָדה ֲהִכי טֹוָבה

ָבָחה ֲהִכי טֹוָבה ּוְמשֻׁ

,ְיָלִדים, ְקנּו ִמֶמִני

!ְּגִליָדה טֹוָבה! ֲאָהה-קּוקּו 

ָאִביב ְבָכל ִפָנה-ְבֵתל

אֹוְכִלים ְּגִליָדה, שֹוִתים ָּגזֹוז
–ְקנּו ָנא ִמֶשִלי , ְקנּו ָנא

!ְּגִליָדה טֹוָבה! ְּגִליָדה ָמָנה

https://youtu.be/sHbIuQyFTfE

.  דוידזוןבבימויו של בועז , 1978הוא סרט קולנוע ישראלי משנת אסקימו לימון 

,  היה לסרט הישראלי המצליח ביותר מבחינה מסחרית מאז ומעולם" אסקימו לימון"

https://youtu.be/lOgbtWmDIZE.  והפך לסרט פולחן

גלידת ברוקלין

ויטמןגלידת 

גלידה מונטנה

אסקימו לימון

https://youtu.be/sHbIuQyFTfE
https://youtu.be/lOgbtWmDIZE


מתכונים קיציים

בננה ומלון, שייק מנגו

!"  דבש וקינמון-בננה ומלון , מנגו: "הכי מוכר כמו מילות השירהשייק

אנחנו הוספנו רק קרח לקבלת שייק מרענן יותר

:  מצרכים

מנגו1•

בננה2•

כוס קוביות  מלון  1•

כפית דבש1•

כפית קינמון1/2•

כוס קוביות קרח או מים או חלב1•

:  אופן ההכנה

לקלף ולחתוך את הפירות לקוביות קטנות•

הקינמון והקרח, כמו גם את הדבש, להוסיף את הפירות לבלנדר•

לטחון עד לקבלת שייק במרקם הרצוי•

לשתות לרוויה•

עם כמויות המצרכים לפי הטעם האישי" לשחק"ניתן 

מנגו בננה ומלון

ראובן סלומון  : מילים ולחן
https://youtu.be/ZRgvV8O1Ep0

בננה ומלון, מנגו

דבש וקינמון

בננה ומלון, מנגו

דבש וקינמון

את גופך עטפתי בפרחי יסמין

וכשהתחממתי לאורך שקעתי בחלום

הירח שר שיר במתנה

היה כשל הניחוחךוכשהתעוררתי 

...בננה ומלון, מנגו

ובבוקר שטנו בין אדוות דקלים

כשהשמש שוב שקעה בים חזרנו 

לחלום

עוד ירח שר את אותו השיר

וכשנתעורר לבסוף שוב יחזור אלינו  

ניחוח

...בננה ומלון, מנגו

https://youtu.be/ZRgvV8O1Ep0


מתכונים קיציים

ירקות מוחמצים

!שפע הירקות מזמין לשמר ולהחמיץ אותם, בקיץ

:כלים

סיר קטן, צנצנת, קולפן, סכין, קרש חיתוך

:  מצרכים

חתוך לרצועות   -------פלפל אדום בינוני 1

פרוסים                               -----------גזרים גדולים  2

חתוך לחתיכות גדולות-------כרוב לבן בינוני 1/2

חתוכים לגפרורים             -----------------קולורבי1

חתוכים-------------גבעולי סלרי  

מפורקת לפרחים קטנים------------כרובית קטנה 1

קלופות וחצויות--------------שיני שום 4-5

:לתערובת הנוזלים
כוסות מים3
כוס לימון למי שלא אוהב  1או לחלופין )חומץ כוס1

(גם הולך, חומץ
כף מלח גדושה1

סוכרכוס1/3

:  אופן ההכנה

לשים את תערובת הנוזלים ולהביא  , בסיר קטן•
לרתיחה

לסדר את כל הירקות בצנצנת•

לשפוך את הנוזלים מעל הירקות ולערבב היטב  •
,  הנוזלים צריכים להגיע עד הסוף או כמעט עד הסוף)

(יש להכין עוד נוזלים, במידה וחסרים נוזלים לכיסוי

ניתן לאכול את החמוצים כבר ביום  . לשמור במקרר•
נשמרים כחודש במקרר. למחרת



א

אבטיח  .....אדום מבפנים, ירוק מבחוץ-

ארטיק.... קרח על מקל -

אוגוסט....  אחד מחודשי הקיץ-

ב

ביקיני... בגד ים משתי חלקים-

בריכה... מקום בילוי לימים החמים -

...  על חשבון ההסתדרות , מקום לנופש של פעם-
בית הבראה

ג

גופיה....חולצה ללא שרוול -

גלידה....עדיף בגביע , בטעם וניל שוקולד או פירות-

גלגל ים.... למי שלא יודע לשחות -

ד

....  חוגג על הקצפת, עם גרעין, קטן, פרי אדום-
דובדבן

דגל אדום.... מסמן לנו שהים סוער -

דוגית  .....סירה משוטים קטנה-

ה

הגנה.... ביום לוהט , קרם לגוף -

.....  אפשר לשמור על גוף בריא  , גם על החוף-

התעמלות בים

ן'עד ת' קיץ מא

וונטילטור...בלועזית , מאוור-

ז

זעה.... מכסה את הגוף כאשר חם במיוחד -

זפת.... מתרד שחור על החול -

זבובים....עפים מסביב לזבל , במיוחד בקיץ

ח

חמשין....רוח חמה -

חסקה...כלי שייט של המציל -

חופש  ....לספטמבר 1ליוני עד ה 30מה -

הגדול

ט

טמפרטורה.... דרגת חום -

טיול....עם תרמיל ומקל -

טיירה.....עפיפון בערבית -

י

ים.... מקום בילוי לקיץ -

יולי, יוני....חודשים של קיץ -

יתוש.... עוקץ במיוחד בקיץ -

כ

כאפיה.... כיסוי ראש במזח התיכון -

כיסא נוח.... כיסא על יד הים -

כובע.... מגן ראש-



ל

לוהט.... חם מאוד , לא סתם חם-

לטאה....זוחל קטן בין הסלעים -

מ

מניפה....עושה רוח מיפן או ספרד -

משמש.... פרי כתום עם גוגו בפנים -

מאוורר.... עושה רוח -

נ

נחש.... מתפתל ועוקץ בין הסלעים -

נופש.... בקטן , חופש-

נמשים.... אותם השמש מציירת על הפנים -

ס

סנדלים.... הנעליים של הקיץ -

סברס.... רך בפנים , עוקץ בחוץ-

ספינה, סירה...  שט על פני המים -

ע

ערסל....עצים 2רשת תלויה בין -

ענבים....פרי הגודל בכרם -

עפיפון.... עף באוויר עם כיוון הרוח-

פ

פיקניק.... על הדשא " פותחים שולחן"-

בננה'' פונץ.... טעם של גלידה -

'עד ת' קיץ מא

צ

צידנית..... מקרר נייד -

צבר.... קקטוס -

צל.... מקום חשוך מתחת לעץ -

ק

קיץ.... עונה לוהטת -

קייטנה.... מסגרת לילדים בחופש -

ר

רחצה..... בקיץ מתחילה עונת ה -

רפסודה.... סירה פשוטה מאוד -

ש

שמש.... חמה -

שרב.... חמסין -

שמשייה.... המטריה של הקיץ -

ת

תרמיל.... על הגב של המטיילים -

תמוז.... בקיץ , חודש עברי-

תריסים.... מגני שמש לחלון -



תפזורת קיץ

סהחבהכירבא

נחוגדניסמח

דולגלגהמימ

לפזכולפוזש

ישיומישותי

מהחבטדמילמ

יגנעמהשכלש

ודהנטייקרי

לוחיטבאיקה

ילויטעסצפצ

חמסין

החופש הגדול

שמש

בריכה

טיול

יתושים

אבטיח

שמשייה

קייטנה

גלידה

חם

כובע

סנדלים

ים

קיץ

גל

יולי

שזוף



תפזורת נופש

מקומות המשמשים ללינה  

:לאורחים ולנופשים, זמנית

כפר נופש

בית הארחה

אכסניה

אכסניית נוער

פנסיון

בית מלון

בית הבראה

אכסניית נער

פאנולמתיבש

נעבממנצכיא

סשלעמגיפתו

יפחצגלמרהה

ונוורקרנבל

נזפחטגיורכ

וצגקדנופאק

זהינסכאההד

רענתיינסכא

בהחראהתיבג

צימר

אוהל

קרוון



מקפלים את הקיץ

סירה מקיפולי נייר

https://youtu.be/QvNX2EBL-KM

https://youtu.be/QvNX2EBL-KM


מקפלים את הקיץ

מטוס מקיפולי נייר

https://youtu.be/ELcGboBssug

https://youtu.be/ELcGboBssug


דפי צביעה לקיץ












