
דאחכל ח שמחים לילה שמצל גילפן שעלי ג

 חומרים

 ייםו טרא \שיםון כבפי גלע לות שאפסוק 2

 ות כבשעלצ 7-6

תולו גדותינעגב 5

לועג ורזת אווסכ 3

 ןוטחר גרם בשר בק 004

תיזן ן, שמונמיח, קלמל, פלפ

ףועמרק   אבקתיתפכ

דאחן וימלץ מימ 

נהפן הכאו

 וקה.מעה מי נשחיםוקל .1

 נים.י מכםו אתורבעים באדם שנזכר .2

  -לוישי בצבחורז האאת ים למבש .3

תודק 7ת במשך לומבשנצמד  ןוליינה ב מכסמים,ות סוכ 2-וורז א ותוסכ 3ו ריקבמה ערה בקי שמנא

)וגפנס מיםשהוק לבדיש ( 

 ורז . א ה עם הבשרים אתערבבמ .4

.וס)כ 31/ת (ין זמ ושלח, מןונמיגס, ק ןוטחור שחל פלפבהבשר ו ורזהא ים אתלמתב .5

ון)בסרטודגם  (היולילמן פהגי לעאת ים מסדר .6

.ליםע הים אתלאממ .7

 יףר חלפלפים בלבוהכבש מתות עלאת צ לו גדירים בסמסדר .8

חהשטל י כנפל ע ותוספר ותינעגב יהםלעים ממסדר  .9

  פן.ג הילעת הם אילעים ממסדר .10

 וףערק ת מיפוכ ןומילץ יח, מלים, מים מבערבת מפרדנה ערבק .11

 נו.ממ 32/י ויסלכ עדיר ס היבל גע כיםפווש

 )לתוקל  (כמשושילבה ידעמ חתליח צנלהיש  להכל ע .12

ל. ויבתי עמטן לתקוי וחצה עך שבמש סהויר מכסב ליש לבש .13

.לו גד מגשלע וךפלהיש ה נהכהום יבס .14

!!!גשגש מרמה בפיחדש סדר מל .15

פושר.ו אחם יש גלהן יתנ* 
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 נהפן הכאו

 .ןפהגי לעיד ליש הגלו ערבבליש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 הופאלהנית ורהתהלת ת המנואחדה הלינ של זעתר אירפאט

 

 מצרכים

 חקמ ותוסכ 5

 חלגרם מ 10

 רוכגרם ס 25

 תין זמש וסכ 1

 קצח כף

 בל חבקתא וסי כחצ

 יץ)ת בקאח ןתינ( שיםיבים רשמ ותפכ 2

 םיחמ מיםל "מ 370

 כיםוחתים וקריעתר י זלעוס כ 1

 יולימלה ת קשיערבה ניגב

 )לק ברס גם אפשר( לקסי לע

 רעתזי לע

 הרטב

 םי המצרכלכלה ידדס מוכה ותאהשתמש בליש 

 נהפן הכאו

 תודק 10 ים במשךיבהמרכל כאת ים לבערסר מיקבמ .1

 העח במשך שיפהתליש  נהוכהה שסיעהאת  .2

 31/ ודעו 31/ ודע פעםל כ"כ אחוהבצק מ 31/ וךער מ עםטח לשיש .3

כף) 1וררת (גת מיערבה ני גבלאלמ  ישלוגיעל ים, בכלויגעץ ורלקיש  וסעזרת כב .4

 .נההכהן פוורף אצמ -קיםורילק  סילעלא בלמים רוצוה יד*במ

 הייפת אינסדר בתבלו ןהמ ןוזאורת ר לצוסגליש  .5

 ההבזלהעד ת וקד 25 -ות במשך כפלאיש  .6

 תודק 20-18 ותלעמ 220 ומם מראששחור נתים בפוא .7

 גסח לפזר מלוור נהתמה וצא ה עםדית מיזן ח שמולמריש  .8

 תודק 20-18 -ל ותלעמ 220 ומם מראששחור נתים בפוא .9

 

 

 -ילוילמ לקלי סנת עפן הכאו

 םית מער בקליםעהאת יטב י הוףלשטיש  ●

 םילעהאת וך תלחיש  ●

םילוזנ וטסחלו ותדק 15 ותחכלוים לע הח אתילהמל ●

 טוחלסוות קד 10וב שות כלחץ, ול קציף בצסולה ●

 חלומ לפלפן, וכמהרט, בן, וימלח לל במלתב ●

 

 



ותיםותד לבן וקולות בקרם שלאויף ממאסלסלות קד

ותלמוהע כל לנה שאת מז

 

                                         ....  

 

 מצרכים

 ףיאת קדורעשגרם  400

 החמא גרם 200

 הוקתת מנשמ 2

 רוכסות פכ 2

  ןלבד לווקשגרם  200

 םיותת תוללסס 2

 ענענור צר 

 

רוהז         יעור   רומע ילשות למוע הולוא      

 נהפן הכאו

 )ריםישפ אז מוא,פקיף (אם את קדוערשים נוק .1

 החמא גרם 002ים יסממ .2

 )ותרע לשמסאז'ים ושע(סת ומהמה מאח הים אתפיסוומ ותער השים אתפזרמ .3

 יף,קדאות רעלת שלססו ליים אעשקל סיםינכמה , ייפאיר יני לוגיע ניםיכמים עקית שנבתב .4

 ביזהד שמע ותלעמ 081פ' טמים בפוא

 םיננומצגש ים במר מסדיהיפא היוםבס .5

.בן)ללד וקונש שאר גנוצ(ים ננומצה וקהמת נתהשמ  עםביםערב, מןלבהלד וקות השים איסממ .6

 יב יצלקרם נש אהגת ים אפימקצ .7

 שנאהג לעוף ליזות ביתתח הים אתאלממ .8

 רוכסקת ים אבזקובה, לעלמים תום תימסדר .9

 רוכ ס אבקתותפכ 3פת וסס בתיקמ'גבמים וסקמרים י טרתיםותטב מוים רנימכ  .10

 וכרת סבק אריםפזים, מתוותעם קרם יף את קדלסלה סילעים, ותת תילולשחת לסדרים בצמ .11

 ענענ ילעים בומקשט
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