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ימי הולדת
-מזל טוב ל 

יום הולדת

י על התמונה/לחץ 612/02/2006אורון יונתן ט

107/02/2007גיא גדות ח

507/02/2007יפתח שחר ח

709/02/2007ירדן גוטקין ח

411/02/2007שקד בירודיקר ח

711/02/2007איתי בלום ח

811/02/2007יעל יהודאי ח

311/02/2007עומר אברהם כשי ח

311/02/2007יואב חיים שינה ח

707/02/2008לין ברזילי ז

607/02/2008נועה קריסי ז

8-13/02/2008יעל מעוז ז

410/02/2008ירדן שושני ז

411/02/2008הילה אלפנדרי ז

411/02/2008עופר שוורץ ז

313/02/2008מאיה גרבינר ז

!!!!! מזל טוב
!                                            מקווים שיהיה לכם יומהולדת כיפית ותחגגו

עלמא אלעד  : כתבת

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


אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

-הגזעים והשמות האהובים בישראל : שנת הכלב

כלבים חדשים נרשמו במשרד החקלאות ב 60,082

מה השם ? מיהו הכלב הנפוץ במדינה. 2020

המשיכו לקרוא? הפופולרי לכלב 

https://www.ynet.co.il/environment-

science/article/SJznRLqeO

ממצאים מעודדים של החיסונים לבלימת מגפת  

הקורונה

https://www.ynet.co.il/health/article/rk46fkeW

u#autoplay

ראיון עם נער שנלחם : למנוע את המקרה הבא

באלימות כלפי נשים 

https://www.frogi.co.il/relationships/singles/4

4246?utm_source=ynet.co.il&utm_medium=r

eferral&utm_campaign=component&pic=

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/SJznRLqeO
https://www.ynet.co.il/health/article/rk46fkeWu#autoplay
https://www.frogi.co.il/relationships/singles/44246?utm_source=ynet.co.il&utm_medium=referral&utm_campaign=component&pic=


אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

"  עין לבנה"הסרט הישראלי הקצר 

ברשימה הקצרה לאוסקר

,  לאחר שזכה בפרסים ברחבי העולם

"  עין לבנה"הסרט העלילתי הקצר 

של הבמאי תומר שושן נכנס  

ובהמשך  -לרשימה הקצרה לאוסקר 

יוחלט אם ייכלל גם ברשימה  

,  הנציג הישראלי לאוסקר. הסופית

נשאר מחוץ לקטגוריית  , "אסיה"

.הסרט הבינלאומי

קישור לכתבה

בוושינגטון עורכים ניסויים על חשבון אבדיה

אחרי שפתח בחמישייה בכל משחקיו בינתיים  

הפורוורד הישראלי עלה לראשונה   ,NBA-ב

כשדאוויס ברטאנס קיבל את , מהספסל

הניסוי הזה עשוי להשתלם  . הקרדיט במקומו

הוא  , ואם יספק את הסחורה בהגנה, לאבדיה

.טיים-גם יקבל קרדיט במאני

קישור לכתבה

הוא  21יובל שמלא בן ה , עשה זאת שוב

"ה ישראל'נינג"הזוכה ב

לחצו על הכתבה

https://m.ynet.co.il/Articles/58848810
https://m.ynet.co.il/articles/58848980
לחצו על הכתבה


ימים מיוחדים השבוע
ימים בינלאומיים שלא שווה לפספס

ימים מיוחדים

יום המטריה–בפברואר 10
נועד  , בפברואר10-שחל ב, יום המטריה

,  לחגוג את המצאתה של המטריה

שמשיית הבד הפלסטי שמגן עלינו מפני  

.הגשם

כולנו יודעים שאי אפשר להסתדר בחורף  

מטריה טובה זו  . בלי מטריה טובה

מטריה שלא נשברת בקלות ולא 

.מתהפכת כשיש גשם חזק וקצת רוח

בפברואר זה כבר סוף  10-ה, בישראל

ובדרך כלל מתחילים להריח את  , החורף

אבל בכל העולם  , האביב ואין גשם

אז  , מציינים בתאריך זה את יום המטריה

.למה לא גם אצלנו

סוף החורף זה זמן מצוין , חוץ מזה

להגיד תודה למטרייה ששירתה אותנו  

במהלך העונה או להיפרד  

מטריות שהלכו לאיבוד או /מהמטריה

.ל"נהרסו ועכשיו הן ז

בפברואר8-יום הולדת לשדרת הכוכבים של הוליווד

נחנכה שדרת הכוכבים של  1960היום בשנת 

מדרכה   ,Hollywood Walk of Fame,הוליווד

שנמצאת בין רחוב ויין לשדרת הוליווד בהוליווד  

ובה משובצים  , ב"ארה-קליפורניה , לס'שבלוס אנג

כשבכל כוכב שמו של ידוען  , כוכבים2,500-יותר מ

.שתרם משמעותית לתעשיית הבידור

,  מיקי מאוס, פו הדוב: דמויות בדיוניות שקיבלו כוכב

דונלד , באגס באני, וודי הנקר, שלגיה, מיני מאוס

,  הכלבה לאסי, קרמיט הצפרדע, גודזילה, דאק

-C,ראגרטס, פי ווי הרמן, משפחת סימפסון
3PO,סנופי ועוד, טינקר בל, שרק.

הדמות הראשונה מסרטי אנימציה שקיבלה כוכב  

1978שקיבל את הכוכב בשנת , היתה מיקי מאוס

.50-לכבוד יום הולדתו ה

יום הפיצה הבינלאומי  –בפברואר 9
הוא יום שהתחיל כיום אוכל , בפברואר9-יום הפיצה החל ב

אבל הפך לחג בינלאומי שנחגג בשמחה , ב"לאומי בארה

.בקרב אוהבי הפיצה הרבים בכל העולם

ההזדמנות של כל מי שמת על  , יום הפיצה הוא יום חג מושלם

.להזמין פיצה או להכין בבית( כמוני)פיצה 

 Pizza"בפילדלפיה קיים מוזיאון הפיצה הראשון שנקרא 

Brain"  מזכרות פיצה"ובו יש אוסף גדול של."

התחילו את  , אן קלוד ואן דם וביל מורי'כמו ז, סלבס רבים

.דרכם כשליחי פיצה

עניי נאפולי  . הפיצה היתה ללא רוטב עגבניות16-עד המאה ה

.החלו להוסיף לה את הרוטב רק אז



ימים מיוחדים השבוע
ימים בינלאומיים שלא שווה לפספס

ימים מיוחדים

יום הרדיו 

,  פעם כשרצינו לשמוע חדשות או מוזיקה

היינו מסתפקים ברדיו הצנוע שיעדכן אותנו  

.במה שקורה בעולם פעם בשעה

בלי , כשרצינו לשמוע שיר שאנחנו אוהבים

היינו מקליטים אותו , לקנות את כל התקליט

(.  ואף אחד לא אמר שזה לא חוקי)מהרדיו 

היינו יושבים עם האצבע על כפתור  

ואיך שהשיר היה מתחיל היינו , ההקלטה

לוחצים עליו מהר ומחכים עם האצבע על  

איזה מעצבנים היו . כפתור ההפסק

הקריינים שהיו חייבים לדבר ברקע של  

...תחילת השיר או להיכנס בסופו

יום המשפחה  

הוא מועד המצוין , "יום האם"שנקרא בעבר , יום המשפחה

ומתמקד בציון , ובמדינות נוספות בעולםישראלב

.האימהות בפרט ומקומן בחברה, המשפחתיות בכלל

.  מאיבעולם מצוין יום המשפחה ביום ראשון השני בחודש

בעקבות  , בשבט' ל-ב, בישראל מצוין יום המשפחה בחורף

.הנרייטה סאלדתאריך מותה של

היום הבינלאומי לנשים ולנערות במדע
,  בפברואר11-מצוין בהיום הבינלאומי לנשים ונערות במדע

במטרה לקדם נשים  2015בשנת ם"האווהוא נקבע על ידי

במהלך  . שבהם הן עדיין בגדר מיעוט, בתחומי המדעים

השנים בישראל ובקהילה הבינלאומית נעשו מאמצים רבים  

 STEM-לקדם נשים בתחום ה

נערות  , עדיין, אולם( ומתמטיקההנדסה,טכנולוגיה,מדעים)

,  ונשים אינן זוכות להשתתפות שווה ומלאה בתחומים אלו

ם על יום זה נועדה  "החלטת האו. והם נחשבים כגבריים

לעורר מודעות ולאפשר לנערות ולנשים גישה מלאה לעיסוק 

כחלק מהחתירה לשוויון מגדרי ולהעצמת נערות  , בתחום

.ונשים



הטיפ השבועי
טיפים ליום המשפחה

הטיפ השבועי

....יום המשפחה מתקרב

אז הינה כמה רעיונות וטיפים לדברים שאפשר  

.  לעשות ליום המשפחה

:רעיונות לפעילות כיפיות

ריצה משפחתית\הליכה\אימון -

ארוחה משפחתית-

לראות סרט ביחד-

ללכת לטייל ביחד-

לשחק משחק קופסא ביחד-

ברכה למשפחה\להכין כרטיס-

לעזור להורים במטלות בבית-

אחות  \להכין משהו לאח-

:קישורים

אימון

2אימון 

יצירה

2יצירה 

יוםעלמידע

:המשפחה

קישור

קישור

https://youtu.be/CxgD9P-kMjE
https://youtu.be/591Stmzm9EA
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=42106
https://youtu.be/FIJlg5D-tBw
https://www.infogan.co.il/post/Mm6TZQPgcfBhoPGpCdxtFg
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/Sigaltp/cp/homepage/family.htm


מתכונים
-בואו ללמוד יחד איתנו לבשל ולאפות והפעם

מתכונים

גלידת וניל
שמנת מתוקה( מיכלים2⅔)ל "מ600

חלב מרוכז( גרם390)פחית 1

כפית תמצית וניל1

אופן ההכנה

מוסיפים חלב מרוכז ותמצית וניל או תמצית וניל  , מקציפים שמנת מתוקה לקצפת רכה

מעבירים לכלי אטום ומקפיאים למשך כל .שתיים עד שהמרקם מסמיך-ומקציפים עוד דקה

מכניסים למקרר לעוד שעתיים  ' הערב בבוקר ניתן להוסיף תוספת כגון אוראו שוקולד וכו

בתיאבון. שלוש והגלידה מוכנה
שירי אלכסנדר: כתבת



הורוסקופ
והפעם מזל דלי

הורוסקופ

:  תחזית שבועית-מזל דלי 

כמות גדולה של כאב לב ועוגמת נפש יכולה להיחסך מכם אם רק  : ראשון עד שלישי

התרחקו ממצבים  . תשכילו לא להקשיב לדברים שמישהו מנסה להשמיע לכם כמעט בכוח

צאו לפגוש אנשים  . מצאו דרכים חדשות להרחיב את האופקים שלכם. 'ברירת מחדל'של 

רביעי.בכםבאמת הכול תלוי , יש כול כך הרבה דברים שאתם יכולים לעשות והכול. חדשים

עיקרון הרצף חיוני  . אתם במצב רוח מצוין והדבר בא לידי ביטוי בכול התחומים: עד שבת

אתם קוטעים את הקצב הטבעי  . לא להפסיק מידי פעם למנוחה. להצלחה בתחום העסקי

יש מישהו שמנסה לשכנע  . של הדברים ובכך מטרפדים את הניסיונות של עצמכם להתקדם

קחו את הזמן ואל תאפשרו לאיש להכניס  . אל תמהרו. אתכם ללכת על שותפות עסקית

.אתכם לפינה

:משמעות הסימנים בכפות הידיים שלנו 

לחצו פה

https://www.ynet.co.il/astrology/article/SJ17qyXyd


"רגע של פנאי"ק
שעשועונים ושיר השבוע, חידות

פנאי

!חידון השבוע

קישור

שיר לכבוד יום המשפחה: שיר השבוע

קישור

:תפזורות השבוע

קישור

קישור

דפי צביעה

קישור

https://davidson.weizmann.ac.il/online/brainwash/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A8-19
https://youtu.be/5mdt1REXMvg
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=44
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=16
https://paintpages.co.il/


התחזית

שבוע  , יום ראשון

התחלה  ! חדש 

מזג ! חדשה 

האוויר נעים 

וחמים והרבה  

.  אנרגיות טובות

ביום שני מתחיל  

קצת להתקרר אבל  

האנרגיה  

והמוטיבציה  

נשארות והולך  

!  להיות יום טוב

יום  , יום שלישי 

,  כיפי וקצר 

שומרים כוחות  

לשאר השבוע  

חבל שיש סיכוי  

. גדול לגשם

יום חמישי כבר 

,  ש "כמעט סופ

מאמץ אחרון  

!  וקדימה לנוח

נשאר , יום רביעי

למרות  , עוד קצת 

שיום קשה  

להישאר  

!  אופטימיים

0! ולחייך

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

!                         ש נהדר לכולם "סופ



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 


