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ימי הולדת
-מזל טוב ל 

יום הולדת

י על התמונה/לחץ 606/02/2006מאיה לטי ט-

404/02/2006טזיו שפרן-

406/02/2007חיהונתן אמיר הראל-

11/2/2007נטע גולן ח-

202/02/2007יובל גיסר ח-

605/02/2007שחר גובר ח-

201/02/2008עידו זיפלינגר ז-

201/02/2008עליאי מועלם ז-

701/02/2008תום פרי ז-

!!!!! מזל טוב
מקווים שלמרות הסגר יהיה לכם יומהולדת כיפית ותחגגו עם  

!                                             המשפחה

https://www.youtube.com/watch?v=EsRfb8DDMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=EsRfb8DDMJQ


אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

–בפינת האקטואליה שלנו 
אנחנו כותבים  " רק חדשות טובות"

רק  על דברים טובים שקורים  

!במדינה שלנו

:  שני קילומטר מעל כל היתר

ישראל הסגורה במבט של מעלה

-לכתבה המלאה

וחולץ-הסתבך בגדר תיל , זאב שברח מציידים בערבה

הזעיקו  , חקלאי וקבלן שעבדו ליד הגדר המקיפה את מושב פארן

שכל הנראה ברח מציידים , הזאב. פקח של רשות הטבע והגנים

. חולץ ונותח ומצבו מוגדר יציב, בלתי חוקיים

-לכתבה המלאה 

ישראלים זכו באוסקר על פיתוח  4

:לכתבה המלאה–טכנולוגי 

https://www.ynet.co.il/vacation/israeltrips/article/H186fr7x00?utm_source=ynet.app.android&utm_term=58818660&utm_campaign=whatsapp&utm_medium=social
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/Sk6EY2we00?utm_source=ynet.app.android&utm_term=58818380&utm_campaign=whatsapp&utm_medium=social
https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/Hyd2QXdgd?utm_source=ynet.app.android&utm_term=58820580&utm_campaign=whatsapp&utm_medium=social


אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

בישראלנוטלהגלידת :  בקרוב
נתנה לרשת דלי קרים אישור רשמי לשווק  פררוחברת 

הפיתו נעשה בשיתוף  , נוטלהולייצר גלידה תחת השם 

.פעולה עם המטה באיטליה

קורציאקיאנוש: מיזם חדש

מיזם אינטרנטי  –באוזניות שלכם

אק'קורציאנושברוח המחנך הדגול 

תוכלו לשמוע שחקנים . עלה לאוויר

וספורטאים ישראלים מקריאים  

מסיפוריו עדי להקנות לילדי ישראל  

.את הערכים שבהם האמין

https://www.ynet.co.il/economy/article/r1lYfXtgd?utm_source=ynet.app.android&utm_term=58823840&utm_campaign=whatsapp&utm_medium=social
https://www.ynet.co.il/entertainment/article/B1qFWftg00


ימים מיוחדים השבוע
ימים בינלאומיים שלא שווה לפספס

ימים מיוחדים

-יום המרמיטה
נחוג בארצות , בפברואר2-הוא יום חג עממי החל ב

.הברית ובקנדה

(  מין מכרסם)החג מתמקד ביציאתה של המרמיטה 

על פי האמונה  -ממחילתה לאחר תרדמת החורף 

אם העננים בשמיים מונעים ממנה לראות  , העממית

היא אמורה לצאת סופית  , את הצל של עצמה

אם  , לחלופין. מהמחילה ולבשר על תחילת האביב

היא  , השמש מאירה ומאפשרת לה לראות את צילה

סימן לשישה שבועות חורף  , אמורה לחזור למחילה

.  נוספים

לאומי-יום הסרטן הבין4.2
יום הסרטן הוא מועד בינלאומי המצוין בכל 

בעקבות יוזמה של , בפברואר4-שנה ב

מטרתו  . האיגוד הבינלאומי למלחמה בסרטן

לאחד את העולם סביב העלאת המודעות  

עידוד הזיהוי והמניעה של  , למחלת הסרטן

.המחלה והמלחמה בסרטן

לאומי-יום הביצות הבין-2.2
אמנת בתי הגידול "יום זה מציין את התאריך של חתימת 

בעיר  , 1971בפברואר 2-בראמסארהידועה כאמנת , "הלחים

נחגג  רמסריום . שלחופי הים הכספי, ראמסארהאיראנית 

.1997לראשונה בשנת 

ממשלתיים  -ארגונים לא, סוכנויות ממשלתיות, מדי שנה

ואזרחים בכל רמות החברה מארגנים פעילויות שמטרתן  

להעלות את המודעות הציבורית לערכם של בתי הגידול 

,  סמינרים, פעילויות ברחבי העולם כוללות הרצאות. הלחים

ימי  , תחרויות סירות מפרש, תחרויות אומנות לילדים, טיולים

.ניקיון ושידורים בטלוויזיה וברדיו



חדשות הבידור
!עדכוני בידור חמים מהתנור אש

רכילות

!!!איזה גאווה, ואוו 

השחקנית  : שנה50לראשונה מזה 

הישראלית שירה האס מועמדת  

לפרס גלובוס הזהב

–קישור לסרטון ולראיון עם שירה 

?מהו בכלל פרס גלובוס הזהב

פרס גלובוס הזהב הוא פרס לסרטי קולנוע  

הניתן בטקס שנערך  , ולתוכניות טלוויזיה

הפרס מוענק מטעם איגוד  . בארצות הברית

העיתונאים הזרים בהוליווד והטקס הוא חלק 

של תעשיית  " עונת הפרסים"משמעותי מ

שמגיעה לשיאה בטקס  , הבידור האמריקאית

שידור הטקס מגיע בדרך כלל . פרסי האוסקר

,  השלישי בגובהו בין טקסי הפרסיםלמידרוג

.מיד אחרי פרס אוסקר ופרס גראמי

https://www.youtube.com/watch?v=SBewa8gri-Y


!!שירים חדשים שיצאו השבועראיון השבוע והפעם עם 

המלצות השבוע

דבק, שלמה ארצי

הזמר האהוב שלמה ארצי  הוציא  

שיר חדש, "דבק"את ביום ראשון  

.  שכתב והלחין על רקע ימי הקורונה

השיר עתיד לצאת באלבום חדש 

רוב שירי  . במרץ1-שיראה אור ב

האלבום הופקו על ידי דודו טסה  

,  והדבר בוצע בעיקר בהודעות סמס

.הודעות קוליות ושיחות וידאו

שלטון, שלום חנוך

שלום חנוך חוזר עם שיר מחאה חדש 

.ברוח לוחמנית על המצב בארץ

https://www.youtube.com/watch?v=hoOdehw9nm0
https://www.youtube.com/watch?v=7NpzG56JmE0


הטיפ השבועי
?איך להעביר את הסגר

הטיפ השבועי

- DIY רעיונות לשדרוג החדר

קריוקי עם אודי כגן שמארח את חנן בן אריקארפול

יש לכם  

של  פלייליסט

?  ספוטיפיי

..שתפו אותנו

www.menti.com
code: 77155

https://www.youtube.com/watch?v=qFUKU1Oz65M
https://www.youtube.com/watch?v=1hzz6dqo2E4


מתכונים
-בואו ללמוד יחד איתנו לבשל ולאפות והפעם

מתכונים

:אופן הכנה

מערבבים היטב את כל החומרים בקערה עם מטרפה עד לקבלת  -

.בלילה חלקה

ניתן להשתמש במחבת רגילה  )משמנים מחבת בחמאה או שמן -

וכשהמחבת חמה ( רחבה בעלת ציפוי שאינו נדבק או מחבת פנקייק

(.של מרק)יוצקים את הבלילה למחבת בעזרת מצקת 

כאשר מופיעות בועות קטנות בחלק העליון של  , לאחר כדקה-

.דקה נוספת1/2הופכים צד ומשאירים למשך , הפנקייק

.מייפל/ מומלץ להגיש עם סירופ שוקולד*

:מצרכים

קמח לבן( 'ג140)כוס 1

אבקת אפיה( 'ג5)כפית 1

(כף שטוחה סוכר+ אפשר לשים כפית תמצית וניל )*סוכר וניל ( 'ג10)שקית 1

סוכר( 'ג25)כפות 2

ביצה1

כפות שמן2

חלב( ל"מ240)כוס 1

(מהמלחייה)קמצוץ מלח 

שוקולד/ סירופ מייפל*

מתכון לפנקייקים מפנק וטעים–והפעם 

7'שירי אלכסנדר ז: כתבת



הורוסקופ
והפעם מזל דלי

הורוסקופ

.דלי: הורוסקופ למזל החודש 

תיבחן הנכונות  , מפגש לא מתוכנן יחולל שינוי בתוכניות הבילוי שלכם: תחילת השבוע 

.שלכם לגלות ספונטאניות ופתיחות

רק מעשיו  . אל תתרשמו מהבטחותיו של אדם שכבר אכזב אתכם בעבר: אמצע השבוע 

.יעידו כי זה נכון ולא מילים מרשימות

תתמקדו  . אין כמו הומור בשביל להוציא אתכם מתסבוכת שנכנסתם אליה: סוף השבוע 

במקביל יהיה מישהו שיחמיץ לכם פנים בגלל כעסים שבכלל לא קשורים  . בהומור שבדבר

.ירגעותוכלו לברר מה קרה אחרי שהדברים . בכם

:(בהצלחה !!! וואו איזה שבוע מעניין יהיה למזל דלי 

7אופיר שלו ז: כתבה

:אלת המזל מחייכת אליכם

לכל פברורארהורוסקופ  

המזלות  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5879484,00.html


"רגע של פנאי"ק
שעשועונים ושיר השבוע, חידות

פנאי

האם אתם יכולים לפתור את חידת שלושת  

?האלים

במה עוסקת ועדת  , שטיפת מוח

?הלסינקי

–שיר השבוע 
עילי בוטנר  " תם ולא נשלם"

.וילדי החוץ

:לתפזורותקישורים 

https://www.youtube.com/watch?v=LKvjIsyYng8&list=PLJicmE8fK0EhMjOWNNhlY4Lxg8tupXKhC&index=2%20%20TED%20ED
https://davidson.weizmann.ac.il/column/brainwash
https://www.youtube.com/watch?v=XocnNMuZ_c0
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=110


התחזית

יום ראשון עומד  

להיות יום כיפי  

!  במיוחד 

מתחילים את  

השבוע הראשון  

!!!  ' של מחצית ב

,  אז תנשמו עמוק

ותעשו את  

המחצית החדשה 

למחצית הכי 

:(טובה בעולם 

יום שני יהיה יום 

מבאס בהתחלה  

אבל הוא ישתפר  

לאט לאט אז 

.תישארו אופטימים 

יום שלישי יום 

קצר ולחלקינו יום 

של התחלות  

חדשות עם  

שיעורים חדשים 

!ומעניינים 

יום , יום חמישי

אחרון לשבוע  

הראשון של מחצית  

והוא יהיה שבוע ' ב

מעניין במיוחד אז  

יאללה מאמץ  

!אחרון

יום רביעי יהיה  

יום לא פשוט  

וקצת מייאש אך 

תמיד יש למה  

:(לצפות 

!  ר.ד.ה.נוהנה התחזית של השבוע ולפיה מצפה לנו שבוע 

!                        נהדר לכולם סופש( … אל תסתמכו על שום דבר ממה שכתוב פה) 

7אופיר שלו ז: כתבת



תודה שצפיתם  

.אדניהעמית דהן ושירי , נויה גרוס: עורכות המהדורה

תודה לכתבות שלנו

!  ניפגש בעלון הבא
.א"מועצת תלמידים תשפ

2וערוץ , 11כאן , 12זכויות יוצרים לערוץ החדשות 


