
..."עכשיו הזמן לאהבה"
שירים וזיכרונות, תמונות, ערכת פעילויות

הכולל גם את  ,  (חג האהבה היהודי)ו באב "לט

הנושאים הצבע האדום והנשיקה

(שמש-דבי להב ודפנה גולן), אביטל גרינולד, נוצר על ידי פולט גרינברג



חג האהבה, ו באב"ערכת ט

.  נושא האהבה הוא נושא נפלא המקיף תחומי אמנות ויצירה רבים. כולנו אוהבים לאהוב

חג זה ... שירים ועוד, עבודות אמנות, אנו מזמינות אתכם לטיול המקיף צילומים מפורסמים

. כל אלה נושאים המיוצגים בערכה. נשיקהומובן שגם בבצבע האדום קשור אסוציטיבית 

השאלות המופיעות לצידן הן גירוי לשיחה הדדית  . ראו את התמונות כמזמינות לשיחה

בואו כידידו  . היזכרו יחד בחלקים מחייכם ומהתיעוד העולמי. מבחן/ולא חידוןשיוויונית

הטוב של האדם עימו אתם חולקים טיול רומנטי זה שמטרתו לאפשר זמן איכותי בצוותא  

.   יחד עם גירוי קוגניטיבי

,  טיוב-עם הקישור להשמעתם ביו, שירי אהבה, צילומים, הערכה כוללת עבודות אמנות

.  משחקי חשיבה ומתכונים, יצירה

.  הנאה מהטיול באווירה רומנטית, אנו מאחלות לכם

דבי להב ודפנה גולן שמש, אביטל גרינולד, פולט גריברג,  באהבה



ו באב"ט

מבוסס על פסקה אחת בודדה בסוף מסכת תענית  , יום האהבה בלוח השנה היהודי, ו באב"ט

.שנכתבה במחצית השנייה של המאה השנייה לספירה, ('ח', ד)במשנה 

ֲחִמָשה ָעָשר ְבָאב וכיום הכיפורים" ִים יֹוְצאֹות  ... לֹא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְשָרֵאל כַּ ן ְבנֹות ְירּוָשלַּ ָבהֶׁ שֶׁ

ֵאין לֹו , ִבְכֵלי ָלָבן ְשאּוִלין ת ִמי שֶׁ ֵיש אֶׁ לֹא ְלבַּ ְכָרִמים]...[ שֶׁ ִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות בַּ ה . ּוְבנֹות ְירּוָשלַּ ּומֶׁ

יָך ּוְרֵאה, ָבחּור, ָהיּו אֹוְמרֹות ָתה בֹוֵרר ָלְך, ָשא ָנא ֵעינֶׁ ל . ָמה אַּ ּנֹויִתֵתןאַּ יָך בַּ ."ֵעינֶׁ

מפסקה זו ניתן להבין שבחודש אב נערך מעין חג עממי שבו 

רקדו ומצאו לעצמם  , יצאו אל הכרמים, בנים ובנות, צעירי ירושלים

מכאן החלה המסורת היהודית לחגוג את יום האהבה  . בני זוג

.  לחגוג ולשמוח, ביום זה נהוג להגביר את לימודי התורה.ביום זה

.לקרוא לפיוס ואהבה בעם ובין איש ורעהו

.בזמננו חוגגים הזוגות את יום אהבה בבילויים והחלפת מתנות



האגדה על חוט הלב
...  לחגוג בירושלים, כשמשפחותיהם עלו לרגל, בשבועות, שראו זה את זה לראשונה, האגדה מספרת על נער ונערה

.  והם התאהבו, הלב בליבו של כל אחד מהם-אז ניטע קצה של חוט, ואותה המם דיבורו העדין, יופייה בשמלה הלבנה המם אותו

.  אבל חוט הלב נמתח והכאיב, והקשר בינם התנתק, כל משפחה חזרה לביתה, כשהגיע הזמן

אבל הם לא יכלו להפסיק  , שכן שניהם הגיעו לפרקם, והוריה ניסו לשדך לה נערים אחרים, הוריו ניסו לשדך לו נערות אחרות

.  עד שזלגו הדמעות מעיניהם, חוט הלב הכאיב. לחשוב זה על זה

כאב עוד  , אך ככל שהתרחק, לחקור עולם, והוא יוצא למסע, שדי לו עם הכאב, החליט, שהיה לבחור צעיר, והנער, עברו שנתיים

ולאחר ימים , עוד שנתיים עברו. והחל לחפש אחריה בכל הארץ, הוא חזר. לחפש אותה, או אז גמלה ההחלטה בליבו, יותר

.  עם רדת ערב, ליד באר, בוכה בחשאי, שם ראה בחורה יפה, הוא הגיע למקום, ולילות רבים של נדודים

"  ?מה לך כי תבכי נערה: "ואמר, הוא ניגש אליה בשקט

למה אינך  ." "שארצה בו לבעל, אך אינני מוצאת אחד, ואף נער לא ירצה בי, עוד מעט יעבור הזמן: "והיא ענתה בדמעות
.  שאל אותה–" ?מוצאת

.  ענתה–." ואינו מניח, שאת ליבי תופס בחוזקה, כי יש אחד"

.  הסביר לה–." ששומר על נאמנותם של האוהבים זה לזה, זה חוט הלב, שתופס, זה לא הוא"

.  חקרה אותו–" ?ומאין אתה יודע זאת"

.  ענה לה–." ששלח אותי לנדוד בארץ ולחפש את נערתי היחידה, כי חוט הלב הוא, אדע זאת"

מצאו הם זה את  , ו באב"ביום ט. שאין כדוגמתה אפפה אותם, שמחה, ומייד הכירו זה את זה, רק אז הרימה פניה להביט בפניו

.כדי שחוט הלב לא ימתח יותר לעד, שלא להתרחק זה מזה עוד לעולם, וזה לזה נדרו, זה



בחולות

חיים חפר: מילים

צרפתי עממי: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=qmDsfbgPxfo

בחולות-היה זה בחצות הליל 

בחולות-כשזוג יצא לו לטייל 

ולשפתיה טעם דבש, ועל ראשו מגבעת קש

בהולם לבבה הוא  , וכשחיבק אותה ממש

חש

.בחולות

בחולות-וכך נולדתי אני 

בחולות-עלמת החן הייתה אמי 

ולא צריך להיות נביא האיש ההוא היה אבי

אל העולם אותי הביא, חלוץ נחמד ולבבי

בחולות

בחולות-וכך בנו הם את ביתם 

בחולות-ובית אחר בית קם 

הלכתי בדרכי אבות, וכשצמחו כאן רחובות

התחלתי ילדות לצבוט, ורק הגעתי למצוות

בחולות

בחולות-הייתי לה צביטה נותן 

בחולות-וכך נולד לנו הבן 

חלפו ימים ובני גם הוא  , חלפו לילות

אינו תמים

גם הוא הולך , בליל קסמים, בליל אביב

לו לפעמים

.בחולות

,בחולות-אני זוכר איך שרתי שם 

,בחולות-את עלומי השארתי שם 

:גם לנכדי אני אומר

לו רק אני צעיר יותר

מוכרהכלהייתי את 

:ובדבר אחד בוחר

.בחולות

בחולות-עוד יש מקום לאהבה 

בחולות-תדעו לכם שזו מצווה 

והוא הרי  , הזמן עובר מהר כל כך

אוהב אותך

לפני שאיזו  , אל החולות לכו אם כך

עיר תצמח

.בחולות

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


ערב של שושנים

משה דור: מילים

יוסף הדר: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=mXF

RmCxYSIY

ערב של שושנים

נצא נא אל הבוסתן

מור בשמים ולבונה

.לרגלך מפתן

לילה יורד לאט

ורוח שושן נושבה

הבה אלחש לך שיר בלאט

.זמר של אהבה

שחר הומה יונה

ראשך מלא טללים

.שושנה, פיך אל הבוקר

...אקטפנו לי

שני שושנים

יעקב אורלנד: מילים

מרדכי זעירא: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=F5C

FC-Mh_sg

נושן, אשיר לך שיר עתיק

.אשיר לך זמר על שושן

היה היו לפני שנים

.שני שושנים, שני שושנים

,רחוק היום, היה זה כבר

.שני אדום, אחד לבן

,כשני אחים, בני גן אחד

.צמחו חוחים, צמחו עלה

עת בא הבוקר צחור גוון

,פקח עיניים הלבן

וערב בא ורד היום

.עצם עיניים האדום

ובלילות  ובלילות

.נשבו רוחות בם קלילות

,כה לבלבו עד באה יד

,יד שקטפה שושן אחד

-ואין יודע עד היום 

.את הלבן או האדום

כי הנותר, ורק יודעים

...ליבו נשבר, ליבו נשבר

היה היו לפני שנים

.שני שושנים, שני שושנים

,רחוק היום, היה זה כבר

.שני אדום, אחד לבן

https://www.youtube.com/watch?v=mXFRmCxYSIY
https://www.youtube.com/watch?v=F5CFC-Mh_sg


? מה זאת אהבה

...היא הייתה , אם אהבה הייתה צבע

...היא הייתה , אם אהבה הייתה כלי נגינה

...היא הייתה , אם אהבה הייתה עונה

...היא הייתה הקול של , אם אהבה הייתה קול

...היה הייתה , אם אהבה הייתה פרח
...היא הייתה , אם אהבה הייתה חיה

...היא הייתה , אם לאהבה היה טעם

...אהבה היא בשבילי 

...ה /ת אני מרגיש/כאשר אני אוהב



תמונות מספרות

מה רואים בתמונה?

את מי רואים בתמונה?

באיזה ארץ צולמה התמונה?

באיזה מקום?

מה הקשר בין הזוג  ?

מה הם מרגישים?

האם הם נשואים?

שיער, לבוש, גיל: י את האנשים/תאר..

לאן הם הולכים?

מאיפה הם באים?

מי מחזיק את מי?

האם הם מדברים?

באיזה שפה?

י שם לתמונה/תן



אהבה בת עשרים

ברלזיאק: מילים ולחן

נעמי שמר: תרגום
https://www.youtube.com/watch?v

=7PxG0jfZX6k

ידענו רעם, ידענו אש

ואהבה בת עשרים

ברחנו זה מזו לא פעם

אבל היינו חוזרים

וחדר זה עודו שומר

ימים יפים יותרזכרון

עקבות סופה אשר פרחה לה

כאן שום דבר אינו דומה

לאשר עבר לאשר חומק

לאשר הולך איתנו הלאה

יפה שלי

שליומכושפהאת יחידה 

מאור השחר עד לבוא לילי

,אוהב אותך

.אוהב עדיין

אני מכיר את כישופייך

.את השקרים את הסודות

צריך תמיד לפקוח עין

.ולהישמר ממלכודות

ובלילות הכי קרים

היו ודאי גם אחרים

.שאת גופך השביעו נחת

הכלהן אחרי ככלות 

היה לי כישרון גדול

.להזדקן איתך ביחד

...יפה שלי

הזמן שיר אבל מנגן עוד

והימים כואבים

אך אין מלכודת מסוכנת

.כשלוותם של אוהבים

אם את רוצה עכשיו לבכות

ליבי עכשיו נקרע פחות

.יש בזהירות עכשיו ללכת

זה קו הגבול מכאן עד כאן

כי המשחק הוא מסוכן

המלחמה ברוך נמשכת

...יפה שלי

https://www.youtube.com/watch?v=7PxG0jfZX6k


הכניסיני תחת כנפך

חיים נחמן ביאליק: מילים

https://youtu.be/YYMfR9MK3aQ 

,ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך
,ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות

,ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשי
.ַהִנָדחֹותְתִפּלֹוַתי-ַקן

,ַהְשָמשֹות-ֵבין, ּוְבֵעת ַרֲחִמים
:ִיּסּוָריְשִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד 

–ֵיש ָבעֹוָלם ְנעּוִרים, אֹוְמִרים
?ֵהיָכן ְנעּוָרי

:ֶאְתַוֶדהְועֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך 
;ַנְפִשי ִנְשְרָפה ְבַלֲהָבּה

–ַאֲהָבה ֵיש ָבעֹוָלם, אֹוְמִרים
?זֹאת ַאֲהָבה-ַמה

,ַהכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי

;  ַאְך ַגם הּוא ָעָבר–ָהָיה ֲחלֹום 

–ַעָתה ֵאין ִלי ְכלּום ָבעֹוָלם 
.  ֵאין ִלי ָדָבר

,ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך

,ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות

,ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשי

.  ַהִנָדחֹותְתִפּלֹוַתי-ַקן

הוא שיר אהבה הכניסיני תחת כנפך

השיר פורסם  . חיים נחמן ביאליקמאת 

(.  1905)ה "ב באדר תרס"לראשונה בי

הוא משיריו הנודעים ביותר של  

שזכה למספר לחנים , ביאליק

.ולביצועים רבים של זמרים עבריים

בכתב העת  ' הכניסיני'פרסום ראשון של השיר 

ה"השילוח תרס

-ה"ב אדר תרס"י: בשולי השיר נכתב תאריך החיבור

כחודש לאחר שובו של ביאליק ממסע נדודים  

.שבאודסהמאניהבוורשה אל ביתו ואל אשתו 

https://youtu.be/YYMfR9MK3aQ


אהבה באומנות

מיהן הדמויות בפסל?

האם יש קשר בין הדמויות?

מה עושות הדמויות?

אווירה, צבע, חומר: תארו את הפסל  .

 איך לדעתכם מרגישות הדמויות

?שבפסל

איזה רגש התמונה מעוררת בך?

(   1840-1917)אוגוסט רודן  

ידוע בסגנונו הריאליסטי ובמיוחד בזכות . פסל צרפתי

".האדם החושב"פסלו המפורסם 

"הנשיקה"



אהבה באומנות

מיהן הדמויות בפסל?

האם יש קשר בין הדמויות?

מה עושות הדמויות?

בנות כמה הדמויות?

אווירה, צבע, חומר: תארו את הפסל  ,

 איך לדעתכם מרגישות הדמויות

?שבפסל 

איזה רגש התמונה מעוררת בך?

( 1876-1957)ברנקוזיקונסטנטין 

פסל רומני בעל שם עולמי שתרם רבות 

.להתפתחות הפיסול המופשט

"הנשיקה"



אהבה באומנות
נשיקה מול נשיקה

?אותה אהבה, שתי נשיקות, שני פסלים, שני אומנים

י בין שני הפסלים/השוו

י את הרגשתך מול שתי התמונות/תאר

האם מרגישים בשניהם את  אותה האהבה?



אהבה באומנות

איפה מתרחשת התמונה?

מיהן הדמויות בציור?

האם יש קשר בין הדמויות?

מה עושות הדמויות?

איפה הן נמצאות?

האם יש עוד מישהו בחדר?

בן כמה הילד?

צבעים: תארו את התמונה  ,

אווירה

  האם אתם שומעים

?ברקע " רעשים"

  איך לדעתכם מרגישות

?הדמויות שבתמונה

 איזה רגש  מעוררת

?התמונה
(1844-1926)קאסאטמארי 

הייתה  , טמן'טוואצון הנרי 'וגהאסאםיילד'ציחד עם . אמנית אמריקנית

.ממובילי זרם האימפרסיוניזם בארצות הברית

"אם ובנה"



אהבה באומנות

איפה מתרחשת התמונה?

מיהן הדמויות בציור?

האם יש קשר בין הדמויות?

מה עושות הדמויות  ?

אווירה, צבעים: תארו את התמונה

 של מי  ": יום הולדת"שם התמונה

?היום הולדת

בת כמה האישה?

 רעשים"האם אתם שומעים  "

?ברקע 

  איך לדעתכם  מרגישות הדמויות

?שבתמונה 

איזה רגש התמונה מעוררת?

 איזה מתנה הייתם רוצים לקבל

?ליום הולדתכם

אל  אגַּ אְרק שַּ (  1887-1985)מַּ

התגורר ופעל במספר  . יהודי משפיע-בלארוסי-אמן סוריאליסטי צרפתי

.הבולטות שבהן הן רוסיה וצרפת, מדינות

"יום הולדת"



אהבה באומנות

איפה מתרחשת התמונה?

באיזה ארץ מתרחשת התמונה?

מיהן הדמויות בציור?

בני כמה הם?

האם יש קשר בין הדמויות?

מה עושות הדמויות?

למה האישה סוגרת את עיניה?

אווירה, צבעים: תארו את התמונה

איזה צבעים שולטים?

 ברקע" רעשים"האם אתם שומעים?

 איך לדעתכם מרגישות הדמויות

?שבתמונה

איזה רגש התמונה מעוררת?

(  1862-1918)גוסטב קלימט 

(.  נובו-היוגנדסטיל היה חלק מתנועת האר)מהבולטים שבזרם היוגנדסטיל הווינאי , צייר אוסטרי

.ציוריו של קלימט מתאפיינים בשימוש בצבעוניות ובצבע זהב

"הנשיקה"





אלף נשיקות

מירית שם אור: מילים

צביקה פיק: לחן

https://www.youtube.com/watch?v=TZ
xqzG0_fKo

נשיקה ראשונה על מצחך הלבן

כמו קשר באמצע דמותך

וממנה יצאו בשפעת זוהרה

נשיקות לשערך, נשיקות

כותרת פנינים עשויה מנשיקות

על שחור תלתלייך אמטיר

שתהיי לי ילדה היפה בנסיכות

.המושלמת בכל בנות העיר

אלף נשיקות לך אהובתי

אלף נשיקה ונשיקה

חמודתיאלף נשיקות לך 

.המתוקה, הקטנה, היפה

הבתולי, וגם את צווארך השילגי

הגמיש כמו צוואר הברבור

מחרוזותאכסה בנשיקות מחרוזות 

קטנטונת שלי, ילדת מים

ועתה שום אשים את ראשי על כתפך

כדי למצוא בו את דופק הלב

וגם סתם נשיקות בלי תאווה ותכלה

.כמו פרחים מושלכים על כלה

...אלף נשיקות

השמיים אינם בעד עיני החוטאות

רוותואינני שותה בך עד 

האור אינו בעד שפתי הטמאות

וחזי נצרב לו עד כלות

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה

חסרה נשיקה אחרונה

רק תשע מאות תשעים ותשע נשיקות לי

סוערות אוהבות ומתוקות

ובכל זאת אנשקך אלף נשיקות

...אלף נשיקות

רותי

חיים חפר: מילים

עממי רוסי: לחן

https://www.youtube.com/watch?v=Pu
LY_sx4j9E

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

https://www.youtube.com/watch?v=TZxqzG0_fKo
https://www.youtube.com/watch?v=PuLY_sx4j9E


סוגי נשיקות

(מופאסאןדה גי." )הכלנשיקה היא הטובה שבדרכים כדי לשתוק ולומר "

נשיקה באוויר•

נשיקה לשלום•

נשיקה על הלחי  •

נשיקת אוהבים•

נשיקה של הורה לתינוק קטן  •

נשיקה של אם לחייל ששב הביתה•

!!!לכל נשיקה יש משמעות גדולה

?האם כבר נישקתם מישהו היום

נשיקה באוויר

נשיקה על הלחי



סוגי נשיקות

הנשיקה ביהדות

נשיקה לספר תורה
מור"נשיקת כבוד לאד

נשיקה לכותלנשיקה למזוזה



סוגי נשיקות

נשיקה לאדמת ארץ ישראל



סוגי נשיקות

נשיקה לרגל

כחלק ממנהג ארוך שנים בתקופת  . האפיפיור פרצניסקוס ביקר בכלא שבו שוהים מאפיונרים לשעבר

שטף את  , בהם שלוש נשים ומוסלמי שהתנצר, אסירים12הוא כרע ברך לעבר קבוצה של , הפסחא

רגליהם ונישק אותן כאות צניעות וכבוד



סוגי נשיקות

נשיקה של אמא לבן חייל

נשיקה של אבא לתינוק קטן



סוגי נשיקות

נשיקות בעולם החי



סוגי נשיקות

נשיקות מסוכר

נשיקה של הלחם



סוגי נשיקות

נשיקת קורונה



נשיקות מפורסמות

נייב'אריק הונאקר וליאוניד ברז

נשיא גרמניה המזרחית ומנהיג  

שנה 197930-מ חגגו ב"בריה

בנשיקה  , לרפובליקה הגרמנית

.שהונצחה על חומת ברלין

"  נשיקה חמה"הנשיא אפרים קציר מעניק 

בטקס הענקת פרסי ישראל  , לגולדה מאיר

1975ביום העצמאות 



נשיקות מפורסמות
חייל בחיל הים ואחות  . זוהי כנראה הנשיקה הכי מפורסמת בעולם

התחברו בנשיקה מתועדת בעת  , שלא הכירו זה את זו, רחמנייה

.החגיגות האמריקאיות עם תום מלחמת העולם השנייה

מנחם בגין מנשק את ידה של השחקנית  : נטלמן'ג

1983-במהלך ביקורה בירושלים ב, אליזבת טיילור



נשיקות מפורסמות

ארלס ודיאנה'צ

אחרי טקס  , על המרפסת בארמון באקינגהם

הנישואים

"חלף עם הרוח"מהסרט 



כל שעה נשיקה

חוה אלברשטיין: מילים ולחן

https://youtu.be/smxxi4PbOnc

,להקלה בהפרעות נשימה ועיכול

.לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

,תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות

.לקחת בין הארוחות ועם הארוחות

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

-לא צריך לאכסן במקום מיוחד 

.לא קר ולא יבש, לא חשוך

,אפשר לקבל בלי מרשם של רופא

.צריך פשוט לבוא ולבקש

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

,בעירנותאין חשש שהתרופה תפגע 

.אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

,לא יקרה לך כלום-אם נטלת מנת יתר 

.אין צורך לרוץ לחדר מיון

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

:לעיתים רחוקות יש תופעות לוואי

(.נדיר)נדודי שינה או סחרחורת 

,אך כל התופעות חולפות מעצמן

.לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

.עד עולם-תאריך אחרון לשימוש 

.סוף העולם-תאריך אחרון לשיווק 

.כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה

https://youtu.be/smxxi4PbOnc


טיול לאור הירח

,  ו בחודש"בתאריך ט–יש כמה מועדים שחלים בדיוק באמצע החודש בלוח העברי

.בחודש אב15, ו באב"בהם ט

שמתגלה במלואו באמצע , המיוחד בתאריכי אמצע החודש הוא מצבו של הירח

.השמים ְוזֹוֵהר במלוא אורו והדרו



טיול לאור הירח

מצריים

...ירח מלא ברחבי העולם

?במקומות אלההאם ביקרתם 

?על הרומנטיקה? האוירהמשפיע הירח על איך 

לונדון

אתונה



טיול לאור הירח

ירושלים

עזה

מצדה



יא ירח

יחיאל מוהר: מילים

זלצרדובי : לחן
https://www.youtube.com/watch?v=oOw-

NO7VzV4

,כל מה שתגידו, חבריא, הגידו

.שנדוש לדבר בו שבחיםאימרו

גם סבא וסבתא אי אז בו הביטו

.מבט ממושך שסופו נכדים

קה התחילו ללכת'כשחנה ויוס

,והיו לסעיף בוועדת השיכון

,קה טען בשיחה ממושכת'אז יוס

.וחנה הצדיקה עצמה בניגון

?מה עשית, יא ירח, יא ירח

.בלבלת בת ובן

הן נשארת כשהיית, יא ירח

.שדכן אשמאי זקן

-קורותיך , יא ירח, לו רשמת

.היה הנייר מסמיק

,בלעדיך, חביבי, די צרות לנו

.בבקשה תפסיק, יא ירח

,הטבע גם כן לעניין מסייע

.יש שפע ירח ואין זנב ענן

שגם שמואל ולאה, איפוא, מה פלא

.גונחים כמו חולים ויורדים אל הגן

,הייתה אספה רבתי במקלחת

.ועדת השיכון כבר בוכה: נודע

-ירח ממעל וגורן של שחת 

.עוד חדר משפחה: ומה הסיכום

...יא ירח, יא ירח

,סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה

.שכך להמשיך זהו עסק של ביש

,וכל מידי לילה אורה קצת הצפינה

.אחר כך לשליש, האירה לחצי

,זה טוב ושמח: ה'אמרו אז החבר

.אפשר כבר לצאת לטייל בלי סיכון

?את מי הם פוגשים מול שלישו של ירח

...את שוש ואת דן מועדת השיכון

...יא ירח, יא ירח

https://www.youtube.com/watch?v=oOw-NO7VzV4


ביקור אצל השדכנית

...התבוננו בדיוקנים של נשים אלו ועיזרו לו להחליט...ר גאֶשה מחפש אישה"ד

-פיקאסו 

דיוקן של "

האישה עם  

"הברט הסקוטי

-פייר אוגוסטה רנואר 

"סאמריאן 'דיוקן של ז"

–לי'בוטיצסנדרו
"הולדת ונוס"

וינסנט ואן גוך-"גאֶשהר "דיוקנו של ד"

"צוענייה עם תינוק"-מודיליאניאמדאומאטיסדיוקן גברת "-מאטיסאנרי 



איפה הן הבחורות ההן

יוסי גמזו: מילים

עממי רוסי: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=oOw-

NO7VzV4

והוצאנו-כשבגרוש היה חור 

,את הזמן על ביצות וכבישים

-לא היו חתיכות בארצנו 

!!!נשים, יא חביבי, אך היו

,איפה הן, איפה! אח

,הבחורות ההן

,והסרפן" קוקו"עם ה

עם הטורייה

.והשברייה

!...?למה כבר לא רואים אותן

,כך ממעל, הן היו אז רוכבות

".השומר"על סוסי אגודת 

,הן רוכבות על הבעל-אך כיום 

...זה כבר עסק אחר-וחמור 

...איפה הן, איפה! אח

"פרבלום"הן טמנו בחזה 

.וכמה רימונים לשעת אש

,מחשופים יש כאלו-אך כיום 

...שבקושי נכנס מה שיש

...איפה הן, איפה! אח

הן קראו על הגורן את פושקין

!בו בזמן, וקרעו את הלב

כי, זה שונה בפירוש-אך כיום 

...לעניןהן מיד ניגשות 

...איפה הן, איפה! אח

https://www.youtube.com/watch?v=oOw-NO7VzV4


...האדום הזה, אדום

לצבע האדום משמעויות רבות והוא משפיע עלינו גם ברמה החושית  

.  פיתוי ודומיננטיות, הצבע משמש כצבע אזהרה. הלא מודעת

:תמונות אלו ותמונות בכלל מזמנות לנו אפשרויות מגוונות לפעילות

לתת שם  : לשייים

אדום"פתגמים ושירים עם המילה , לחפש משפטים"

אזהרה, מן הטבע: למיין לפי קבוצות , לחפש מכנה משותף  ,

...רגשות

לבקש דוגמאות נוספות ולהביא חפצים מהבית

 ללבוש? לאכול: ת /ה אוהב/את: להפנות לרמה האישית?...

אפשר סתם כך להתבונן ולהתרגש



אדום החזה



אור אדום



בצל אדום



דגל אדום בים



דגל ברית המועצות



הסלע האדום



הפועל



ורד



פרת משה רבנו



לוחם שוורים–טֹוֵרָאדֹור 



כלנית



לב



כרטיס אדום



מאדים



עגבניה



כרטיס חבר הסתדרות



תות שדה



תמרור עצור



!! אומרים אסור באדום 

לנשים בהריון, אין כניסה לכלבים, לצלם, לדבר, לאכול, לעבור, להדליק אש: אסור, אין כניסה, לעשן: תשובות



הסלע האדום

50-הוא פזמון ישראלי שנכתב בשנות ה" הסלע האדום"

הולחן בידי יוחנן , על ידי חיים חפר20-של המאה ה

בפזמון מתואר מסעם של  . והושר בידי אריק לביאזראי

אתר פטרה ובו  ": הסלע האדום"צעירים ישראלים אל 

.. באבני החול של הרי אדום, מקדש החצוב בסלע

בשל הקרבה לישראל ויופיו הקסום  . מ צפונית לאילת"ק100-כ, פטרה ממוקמת בדרום ירדן

ניסו במשך השנים מספר צעירים לחצות את  , ולאור האתגר שבכך, והמרהיב של המקום

ציון  -מאיר הר, ככל הנראה, הראשונים שעשו זאת היו. כדי לראותו במו עיניהם, הגבול לירדן

,  רבים מאלו שהגיעו נתפסו: היה לא פשוט, המתואר בפזמון, המסע לפטרה. סבוראיורחל 

.ומרבית אלו שנתפסו לא חזרו בחיים לישראל, רבים כלל לא הצליחו להגיע

גוריון להפסיק את שידור הפזמון  -סיפר כי הוא עצמו ביקש מדוד בן, חיים חפר, כותב השיר

, באותו זמן הוא פגש קצין צעיר. כשראה שהוא מעודד הליכה מסוכנת לפטרה" קול ישראל"ב

באותו רגע ידעתי  . "שתיאר לו כמה הוא מתרגש מהשיר ושהוא שוקל לצאת למסע לפטרה

.  1958ביולי 30-החלטה על כך התקבלה ב. טען חפר" שאני נותן יד לחרם

יכלו  1994רק לאחר הסכם השלום עם ירדן בשנת 

.אזרחי ישראל לבקר באופן חוקי בירדן ובפטרה

תקליט 

הסלע  "

"  האדום

קול "ב

"  ישראל

עליו  

מדבקה של 

אסור  "

"לשידור



הסלע האדום

חיים חפר: מילים

זראייוחנן : לחן
https://youtu.be/eTQY1Q3g7Vs

,מעבר להרים ולמדבר

,  ישנו מקום, אומרות האגדות

,שאיש ממנו חי עוד לא חזר

.והוא נקרא הסלע האדום

.האדום-האדום -הסלע , הו

,שלשה יצאו לדרך עם שקיעה

,מנגד להטו הרי אדום

,מפה ומימיה, חלום ישן

.לקחו הם אל הסלע האדום

.האדום-הסלע האדום , הו

,מרים פניו, ראשון הלך גשש

,מביט בכוכבים שבמרום

-אך המראה אשר ראו עיניו 

היה מראה הסלע האדום

.האדום-הסלע האדום , הו

,עת חנו בין אבנים, בואדי

:כמו מכה חלום, אמר אחד

.פניה לבנים-רואה אני 

.הסלע האדום: ענו רעיו

.האדום-הסלע האדום , הו

גלגל השמש על ראשם הלם

והם נושמים אבק מדבר וחם

-כמו קפא בהם דמם -ולפתע 

.ראו הם את הסלע האדום

.האדום-הסלע האדום , הו

.מטח היריות היה קצר

.וידום-נפצעתי : גנח אחד

:ענו רעיו בפה מלא עפר

.הגענו אל הסלע האדום

.האדום-הסלע האדום , הו

,מעבר להרים ולמדבר

,ישנו מקום, אומרות האגדות

,שאיש ממנו חי עוד לא חזר

.הסלע האדום: והוא נקרא

.האדום-הסלע האדום , הו

https://youtu.be/eTQY1Q3g7Vs


פטרה

ירדן–מעבר הגבול בעקבה 



בשמלה אדומה

רותי ספרוני: מילים

יאיר רוזנבלום: לחן
https://youtu.be/VVUJas0O6Sk

,בשמלה אדומה ושתי צמות

יחידה ותמה, ילדה קטנה

?למה-עמדה ושאלה 

וכל הרי הגעש וכל הסערות

עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה

.עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה

החיות עצרו מרוצתן

יחידה ותמה, ילדה קטנה

?למה-עמדה ושאלה 

וכל האריות וכל הנמרים

עמדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה

.עמדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה

אותיות עצרו את השורות

יחידה ותמה, ילדה קטנה

?למה-עמדה ושאלה 

וכל הספרים וכל המחברות

חפשו בין הכתובים ולא מצאו תשובה

.חפשו בין הכתובים ולא מצאו תשובה

בשמלה אדומה ושתי צמות

יחידה ותמה, ילדה קטנה

?למה-עמדה ושאלה 

וכל התותחים וכל החילים

וכל הגדולים וכל החכמים

.עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

וכל הרי הגעש וכל הסערות

וכל האריות וכל הנמרים

-וכל הגדולים וכל החכמים 

.פנים ולא מצאו תשובהחיווריעמדו 

  את מי הילדה שואלת את השאלה

?"למה"

למה: "על מה הילדה שואלת"?

האם יש לך תשובה?

  למה הילדה לובשת שמלה

?וצמות? אדומה

משותף בין השיר , לדעתך, מה

.לשיר זה" כאשר תגדלי תביני"

https://youtu.be/IwOhunYt4rk

https://www.mako.co.il/news-israel/entertainment-
q3_2019/Article-af360b3345d2c61027.htm

הסרטון  

הגנוז של 

אורי זוהר

https://youtu.be/VVUJas0O6Sk
https://youtu.be/IwOhunYt4rk
https://www.mako.co.il/news-israel/entertainment-q3_2019/Article-af360b3345d2c61027.htm


'ועד ת' אדום מא

"...מה אדום בעולמינו"המשימה היא למצוא , בעזרת רמזים ובהתאם לאותיות

.אפשר כמובן להתאים את הרמזים ליכולות של המשתתפים

א

אדום בפנים, ירוק בחוץ-

אבטיח

אדום חם במיוחד-

אש

ב

נפוח                                -

בלון

תפוח אדמה מתוק                    -

בטטה

ג

מעל הבית                                             ,מרעפים -

גג

כדור קטן מזכוכית                      -

ולה'ג

ד

מעל הקצפת                                -

דובדבן

נוזל בגוף            -

דם

ה

קבוצת כדורגל  -

הפועל

כאשר הוא מתפרץ                                   -

הר געש

  ו

מסביב לחלון-

וילון

כמו שושנה   -

ורד

ז

ביום העצמאות-

זיקוקים

על הראש או ביד של  -

הכלה

זר

ח

פרת משה רבינו-

חיפושית

חצי שמלה     -

חצאית
ט

מכשיר קשר בין ארצות  -

הברית וברית המועצות

טלפון

נייר על הקיר   -

טפט



י

משקה לקידוש-

יין

גובל לעקבה ואילת                          -

הים האדום

כ

על הראש התרנגולת                 -

כרבולת

על הראש הצנחנים-

כומתה

ל

על הציפורניים    -

לק

בתוך הפה                                 -

לשון

מ

על השולחן                                 -

מפה

באמבטיה    -

מגבת

נ

סימן במשפט-

נקודה  

ס

פרי עטו של סופר-

ספר

ירק לבורשט-

סלק

ע

לקטשופ ולרסק-

עגבניה

 פ

פרי לריבה ולמיץ  -

פטל

חריף         -

פלפל

ק

גבול שאסור לעבור-

קו

יפס'טעים עם הצ-

קטשופ     

ר

מלך של ראש השנה, פרי-

רימון   

מתוק על הלחם   -

ריבה

ש

שם נרדף לחמה, בשמיים-

שמש

צבע על השפתיים-

שפתון

ת

על הראש של הטורקי-

תרבוש

לא נופל רחוק מהעץ-

תפוח

צ

מסביב לצוואר בחורף-

צעיף

חוט מהכבשה       -

צמר



מתכון למטבוחה

המצרכים
4פלפלים חתוכים לקוביות קטנות

6עגבניות חתוכות לקוביות קטנות

1/3כוס שמן זית

כף גדושה פפריקה מתוקה

כף גדושה שום כתוש

מלח

חצי כפית סוכר

אופן ההכנה
 מטגנים את קוביות הפלפלים עד

ריכוך וצריבה קלה

 מוסיפים את השום ומערבבים כחצי

דקה

  מוסיפים את שאר החומרים

שעה וחצי עם  , ומבשלים כשעה

המכסה פתוח

טועמים ומתקנים תיבול

:  בטריפוליטאית, مطبوخة: מערבית)מטבוחה 

הוא סלט שעשוי  ( מרמומה: בתוניסאית, מרדומה

משום ומפלפלים קלויים  , לרוב מעגבניות

מקור השם בשפה ערבית  . מבושלים יחד

".מבושלת"ומשמעותו 

מאכל זה הובא לישראל על ידי העולים החדשים  

,  ממצרים, מתוניסיה, ממרוקו: מצפון אפריקה

בסיס המאכל קבוע וכולל  . יריה'מלוב ומאלג

אך הוא  , שמן ושום, פלפלים קלויים, עגבניות

המטבוחה היא  . משתנה מעט ממדינה למדינה

.מאכל נפוץ במטבח ישראלי



בול לאהבה

שירי אהבה-מוזיקה ישראלית 

התאחדות בולאי ישראל

,  אהבה לבורא: עם ישראל אוהב לשיר שירי אהבה

אהבה בין גבר  , אהבה לעולם, אהבה למולדת

ך אנו מוצאים את פסוקי האהבה  "כבר בתנ. לאשה

בבית המקדש זימרו  . היפים ביותר בשיר השירים

, בטוב וברע. הוא-ברוך-הלוויים שירי אהבה לקדוש

בעת מלחמה  , בשואה ובתקומה, בגלויות השונות

.ובעת שלום לא חדלנו לשיר שירי אהבה

מה השיר האהבה האהוב עליך?

האם חווית סיפור אהבה שקשור לשיר?

האם קיבלת או כתבו לך שירי אהבה?

האם כתבת שירי אהבה?

 אהבהכדי להביע איזה עוד דרך אתה מכיר  ?



היו לילות

זעיראמרדכי : לחן, יעקב אורלנד: מלים

לכל  "תיאטרון 1939את השיר הזמין בשנת 

".  הרוחות
https://youtu.be/TFoWIQxmFAc

,אני אותם זוכרת, היו לילות

,אני אותם עד סוף ימי אשא

,במשעולים בין דגניה לכינרת

.עמדה עגלת חיי העמוסה

,קטנטונת, שמעי אלי: והוא ניגש

,אני בניתי בית לשבתך

,את תרקמי בערב לי כותונת

.אני אנהג ביום את עגלתך

,הוא היה אז בהיר וגבוה כזמר

,הוא נהג עגלות לשדה הרחב

,ואני לו כותונת הייתי רוקמת

.כותונת של תכלת עם פרח זהב

,אני אותם זוכרת, היו לילות

,והוא את העצים בגן העיד

,את השבילים בין דגניה לכינרת

.כי רק אותי ישמור לו לתמיד

,היה הולך ושב אלי קודח

,היה נושא דמותי ממול פניו

היש בכם יודע  , הגידו נא

?אי אנה זה הלך לו ולא שב

,אז הייתי נדהמת, אז הייתי בוכה

,בשדות רחוקים עוד הלכתי אליו

,המרוקמתאנוכי עוד נושאת כותנתו 

.כותונת של תכלת עם פרח זהב

,אני אותם זוכרת, היו לילות

.אני אותם עד סוף ימי אשא

זה היה  ( רייכשטט)לאסתר עופרים 

ומכאן זרח  , שירה הראשון כסולנית

.כוכבה

https://youtu.be/TFoWIQxmFAc


הפרח בגני

אביהו מדינה: מלים ולחן
https://youtu.be/F7jROV_XRa8

מיום אביב בהיר וצח אותך אני זוכר

וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר

כי לי היית בבת עיני בכל יום וכל ליל

.היית לי כמלאך האל מתוך הערפל

רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר

סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר

ונגמראהבתירציתי לך לומר אהבתי 

.אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר

את עולמי עם שחר את לי כל היום  

את עולמי בלילה את החלום

את בדמי ברוחי ולבבי

.את הניחוח המתוק הפרח בגני

מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם

רוצה אני לשכוח ולהתעלם  לשוא

חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם

.נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם

...פזמון

-הנחשב לציון, את השיר

,  דרך במוסיקה המזרחית

כתב אביהו מדינה בעקבות  

סיפור אהבה לא ממומש  

השיר נכתב  . בנעוריו

לפסטיבל הזמר המזרחי  

של " למנצח שיר מזמור"

י  "ובוצע ע1982-ב "תשמ
.זוהר ארגוב

https://youtu.be/F7jROV_XRa8


זמר נוגה

רחל: מלים
https://youtu.be/9nkCDDaMEh0

,ְרחֹוִקי ֶשִּלי, ֲהִתְשַמע קֹוִלי
–ַבֲאֶשר ִהְנָך , ֲהִתְשַמע קֹוִלי

קֹול בֹוֶכה ִבְדִמי, קֹול קֹוֵרא ְבֹעז

?ּוֵמַעל ַלְזַמן ְמַצֶּוה ְבָרָכה

.ֵתֵבל זֹו ַרָבה ּוְדָרִכים ָבה ָרב

.ִנְפָרדֹות ָלַעד, ִנְפָגשֹות ְלַדק

,ַאְך כֹוְשלֹות ַרְגָליו, ְמַבֵקש ָאָדם

.לֹא יּוַכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאֶשר ָאַבד

,ַאֲחרֹון ָיַמי ְכָבר ָקרֹוב אּוַלי

,ְכָבר ָקרֹוב ַהּיֹום ֶשל ִדְמעֹות ְפִריָדה

,ֲאַחֶכה ְלָך ַעד ִיְכבּו ַחַּיי

.ְכַחכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה

מוכר גם  , ֶזֶמר נּוֶגה

,  במילותיו הראשונות

ֲהִתְשַמע קֹוִלי הוא שיר  

אשר  , מאת רחל המשוררת

חובר בתל אביב בשנות  

.  20-העשרים של המאה ה

הקלאסיקותנחשב לאחת 
.של הזמר העברי

https://youtu.be/9nkCDDaMEh0


כשאור דולק בחלונך

עמוס אטינגר: מלים

אלכסנדר ארגוב: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=L_uCktBLYVc

כשאור דולק בחלונך אני שומע

איך מכתבייך נכתבים שם בוודאי

כשאור דולק בחלונך אני יודע

כי ביניהם לבטח יש מכתב אלי

בלבךהן יש לך שם דברים רבים לומר לי 

דולק בחלונך , כשאור דולק

כשאור דולק בחלונך אני שומע

את השירים הנכתבים באור לילי

כשאור דולק בחלונך אני יודע

כי יש גם שיר אחד לבטח בשבילי

בלבךהן יש לך שם שירים רבים לשיר לי 

דולק בחלונך, כשאור דולק

:  כותב אטינגר. לשלישית גשר הירקון1964נכתב בשנת 

כל  ...אני אוהב אגדות ואת אלה שאני לא מכיר אני ממציא "

עוד אמשיך להאמין שהאור הדולק הוא למען כתיבת  

...."אמשיך לחכות –המכתבים שאת כותבת אליי 

כשאור דולק בחלונך אני יודע

שאין עוד טעם לחכות פה עד מתי

כשאור בחלונך אני שומע

.באים אלי, את צעדייך הבאים

את צעדייך היורדים במדרגות ביתך

דולק בחלונך, כשאור דולק

כשאור דולק בחלונך אני יודע

הרי אלי פתאום תופיעי מן השחור

כשאור דולק בחלונך אני שומע

?אמרי מדוע זה כבה פתאום האור

לאהובךאמריומה סימן הוא זה אמרי 

יורד בחלונך, כשאור יורד

שלישיית גשר הירקון הייתה  

הרכב מוזיקלי שהתקיים בין  

בשני  1966-ו 1964השנים 

חברי ההרכב  . הרכבים

,  הראשון היו אריק איינשטיין

יהורם גאון ובני אמדורסקי
https://www.youtube.com/watch?v=

SABTuOFgF9I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=L_uCktBLYVc
https://www.youtube.com/watch?v=SABTuOFgF9I&feature=youtu.be


רוזהרוזה 

זלצרדובי : לחן, חיים חפר: מלים
https://www.youtube.com/watch?v=ogkX

ZyxmA3U&feature=youtu.be

כשראיתיך ילדה קטנה

,צוחקת צחוק רחב כזה

פתאום הרגשתי איך כמו סכין

.אלי נכנסת פה בחזה

מיליון פרחים שלחתי לך

,ושני מיליונים מכתבים

אך את המשכת לצחוק ואת  

שיגעת

.ברחוב את כל התושבים

רוזה,  רוזה, רוזה, רוזה

את אהובה שלי

אחרוזהכמה שירים עוד לך 

עד שתהיי אשתי

,רוזהרוזה , אך

.את אהובה שלי

אני סחבתי לבנים

,שברתי בשבילךגב'ת

בשביל לראות אותך מן הבניין

.אשר בנו אז מול ביתך

נכתב עם עוד כמה שירים  " רוזה"השיר 

1966-שעלה לבמה ב" קזבלן"למחזמר 

ועד מהרה הפך , בכיכובו של יהורם גאון

.ללהיט ענק

אמרת שאת רוצה לחיות

,חיים טובים ומתוקים

אז בשבילך פתחתי פה ברחוב

.חנות שקדים וצימוקים

...רוזה,  רוזה, רוזה

מכות הלכתי בשבילך

,והסתכסכתי עם החוק

ואת אפילו לא חתמת לי על ערבות

.רק כל הזמן המשכת לצחוק

תגידי מה יהיה הסוף

,אני כבר לא יכול יותר

את כבר בת ארבעים חמש או שש

.סוגרחמישים'תואני 

...רוזה, רוזה,רוזה 

שכתב יגאל " קזבלן"המחזה  

הועלה אז  1954-מוסינזון ב

בתיאטרון הקאמרי בכיכובם  

.  של יוסף ידין וחיה הררית 

https://www.youtube.com/watch?v=ogkXZyxmA3U&feature=youtu.be


אהבה מתוקה

חומרים

100  גרם חמאה רכה ללא

מלח

100גרם סוכר

1ביצה גדולה

כפית וניל½ •

גרם קמח תופח200•

כפית מלח¼ •

כלים

קערות

ניילון נצמד

מערוך

בצורת לבבותחותכנים  ,

בגדלים שונים

אופן ההכנה

טורפים בקערה את הסוכר והחמאה עד  1.

.שמתקבלת עיסה תפוחה מעט
טורפים פנימה את הווניל והביצה2.

בקערה נוספת מערבבים את החומרים  3.
.קמח ומלח-היבשים 

מאחדים את שתי התערובות ולשים עד  4.

את הפירורים  . לקבלת בצק פירורי

עוטפים בניילון נצמד  , מאחדים לגוש אחד

.ומכניסים למקרר לשעה

מוציאים את הבצק , כעבור שעה5.

.  מהמקרר ומרדדים על משטח מקומח

.קורצים מהבצק עוגיות בצורת לבבות

של ' אופים בתנור שחומם מראש לטמפ6.

עד  , דקות10-12-מעלות במשך כ180

. שהעוגיות מזהיבות בצדדים

:אפשר ליצור ציפוי שוקולד לכל עוגייה

שניות30-ממסים שוקולד מריר במיקרוגל במשך כ* 

את העוגייה טובלים כשהיא כבר קרה ומניחים על נייר אפייה עד להתקשות השוקולד* 

מתכון לעוגיות מכל הלב



!הרבה אהבות, לב אחד

, בן זוג-כל אחד אוהב

....ים, כלב, חברים, ספר

י את הלב באהבות  /מלא

הקטנות או הגדולות 

....שלך

....ואפשר גם לצבוע



תפזורת אהבה

:  רשימת מילים

לב

אדום

נשיקה

חתונה

אירוסין

חיזור

טבעת

נתחכחפוטיל

נבפנתאיסחב

מודאוהביחמ

הצדינלפגתש

שאטרהקישנת

גחזוסדמרוש

עסקסטתעבטו

רוזיחהבהאק

לוחנטכלביה

קוביחנהלכמ

חיבוק

ליטוף

תשוקה

סקס

חתן

כלה  

חטא

אהבה



שרשרת של לבבות

:חומרים

 (משומשים)קלפים

סרטים אדומים, פיסות בד אדום

 חוט

:כלים

מחורר

מספריים

:אופן הכנה

למיין את הקלפים ולבחור  1.

בקלפים עם הלבבות

לחורר את הקלפים2.

לקשור את הסרטים3.

ולהשחיל את הקלפים לפי  4.

רצונכם










