
6עלון מספר 



ימי הולדת
-מזל טוב ל 

יום הולדת

י על התמונה/לחץ

417.2.2006'איתי אבוחצירא ט

515.2.2006'יותם מרדכי גרופית ט

717.2'איילה סטרשנוב ט

216.2.2006'טפייגיהונתן 

117.2.2007'אוריאל גואטה ח

7.19.2.2007'מיקה כהן ח

519.2.2008'שחר בלייר פלד ז

719.2.2008'זאן'גאגם 

114.2.2008'גפן עמיאל ז

418.2.2008'גיא ראובן  ז

!!!!! מזל טוב
הולדת כיפית ותחגגו עם  יוממקווים שלמרות הסגר יהיה לכם 

!  המשפחה

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


אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

–בפינת האקטואליה החדשה שלנו 
אנחנו מצרפים קישורים  " חדשות טובות"

לכתבות לדברים טובים שקורים במדינה  

!שלנו

" שארקספינר"-מבקר נדיר בישראל

זוהה בחדרה

רן גולן יצא לצלול ותיעד את הכריש  

ספינר"כהלא שגרתי שבהמשך זוהה 

כריש המוגדר בעולם במצב  , "שארק

פגיע
https://m.ynet.co.il/articles/58878

700

השוטר שתרם כליה לילד שלא הכיר מפתיע אותו  

בבית החולים

אב לילדה על  , שוטר תנועה במחוז שי, צלמרואבשלום 

החליט להירשם לתרומת כליה  , הרצף האוטיסטי

הוא נמצא מתאים לתרום  , לתדהמתו. אלטרואיסטית

.  שגם הוא מאובחן כאוטיסט, ילד בן עשר, לדניאל ווינר

במפגש המרגש ביניהם לאחר הניתוח הצביע דניאל על  

-אני מכיר את זה מהבת שלי : "שפרץ בבכי, אבשלום

כשהילד מצביע עליך זה סימן שהוא מבין מה קרה ושהוא  

"אוהב אותך

https://m.ynet.co.il/articles/58877840

:כתבות

4'זולינגשטייןעלמה , 5'יעלה ליבנה ז



אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

:הסערה בתמונות

כך זה נראה כשמזג האוויר מכה  

בישראל

ישראל  . החזאים הבטיחו והטבע קיים

נמצאת בעיצומה של סערה שגורמת  

ריכזנו . אך גם מצטלמת נהדר, נזקים

את כל התמונות היפות במקום אחד

:לכתבה המלאה
https://m.ynet.co.il/articles/588786

20

מה עושות חיות הבר בשלג 

?  הישראלי

https://www.ynet.co.il/envi
ronment-

science/article/Bke6cYjZd

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/Bke6cYjZd


ימים מיוחדים השבוע
ימים בינלאומיים שלא שווה לפספס

ימים מיוחדים

:חג האהבה/ יום ולנטיין -14.2

חג האהבה הפך להיות יום חג רשמי  

כשמלך אנגליה הנרי השביעי הכריז  

14-ב" יום ולנטיין הקדוש"עליו כ

ברוב הארצות  . 16-בפברואר במאה ה

רק עם קצת פינוקי  , זה יום עבודה רגיל

שוקולד ופרחים לאלה שהתמזל מזלם  

.להיות נאהבים ביום הזה

לשלוח כרטיסי  : מנהגי חג האהבה

לצאת לדייטים  , שוקולד, פרחים, ברכה

....וכמובן לאהוב כמה שיותר

:יום הרוח האנושית-17.2

יום הרוח האנושית נחגג ברחבי העולם  

כיום הוקרה למחשבה החופשית  

לזכרו  , ולעוצמתה של הרוח האנושית

שהוצא  , ברונוורדנו'גשל הפילוסוף 

17להורג בשריפה על המוקד בתאריך 

בגלל שהציג אמונות  , 1600בפברואר 

הנוגדות את רוח הכנסייה הקתולית  

.באותה תקופה

:יום הסוללה-18.2

יום הסוללה הוא יום חגה של הסוללה  

אלסנדרושהומצאה על ידי , החשמלית

ואנחנו משתמשים  1800וולטה בשנת 

בזכות הסוללה  . בה עד היום

החשמלית שהמציא וולטה יכלו  

מדענים בתקופתו לחקור את החשמל  

.ותכונותיו

:  כתבת

נויה גרוס



חדשות הבידור
!עדכוני בידור חמים מהתנור אש

רכילות

ברוכים הבאים לפינה הכי לוהטת  !!! היי

!!!בעלון

!story time: או כמו שאני קוראת לה
בפינה שלי עומדים להיות העדכונים הכי חמים 

שיש ישר מעולם הבידור

שלפני ממש  !!! מלכובונמשיך עם טיילור 

!!!  לצהלכמה ימים התגייסה 

בטוח  . טייגיוס קל : "ובן זיני האקס מברך

שתמצאי את עצמך במסגרת הזו ותפרחי  

"שם

!!!פשוט מרגש

!!!בהצלחה טיילור

:קישור לכתבה המלאה
https://tmi.maariv.co.il/celebs-

news/Article-821715 

!!!  מהזוג הלוהט יעל בר זוהר וגיא זוארץונתחילללללל

שעומדים להכניס לקופה שלהם בקרוב כמה מאות אלפי  

…  שקלים
המצליחים משתפים פעולה ונבחרו לאחרונה  הטאלנטים

,  סיטידייזיןלקמפיין של פזנטוריםלשמש 

.בירת העיצוב והבילוי החדש במעלה אדומים שבירושלים

:קישור לכתבה המלאה

https://tmi.maariv.co.il/celebs-news/Article-822450 



חדשות הבידור
!עדכוני בידור חמים מהתנור אש

רכילות

?"דוכן הנשיקות"מי לא מכיר את הסרט 

מפרסמת  ( כוכבת הסרט)קינג ואי'ג

בסטוריתמונה של גרביים עם מגני דוד 

!!!שלה

(בנו של אייל גולן)ועוברים לליאם גולן 

!!!נהיגהרשיוןשקיבל השבוע 

אבא אייל מפרגן

אילנית בחרדותאמא

:קישור לכתבה המלאה
https://www.israelhayom.co.il/article/8

52293 

3'זטושינסקילוטם : כתבת

אני שלך–שיר חדש לאברהם טל 

:להאזנה
https://www.youtube.com/watc

h?v=LMwzLJK2rqg



המלצות השבועראיון השבוע והפעם עם 
סרטים וספרים,סדרות 

המלצות השבוע

!היוש

כל שבוע ההמלצות הכי טובות לסדרות  , ברוכים הבאים לפינת ההמלצות

!סרטים וספרים הכי טובים,

:סדרות השבוע 

(סלקום)נרניה -

(נטפליקס)המסדר -

(נטפליקס)זאב צעיר -

:סרט השבוע

מגודלים-

:ספר השבוע

בית הספר לטוב ולרע
סדרה  \סרט\רוצים גם להמליץ על ספר

נשמח לשמוע  , תכתבו לנו בדף פדלט

!המלצות

לפדלטקישור 

6שירי אדניה ט: כתבת

https://padlet.com/michal_sling/7zkwbvlussinuwn7


הורוסקופ
והפעם מזל דגים

הורוסקופ

:(והנה מה שמצפה למזל דגים השבוע ! והפעם משתנה המזל מדלי לדגים 

אם תמשיכו להתעלם ממנו הוא יצבור עוד משקל  . מיידיתנושא שהזנחתם דורש התייחסות : תחילת השבוע 

לא שהוא באמת מזלזל  . יש מישהו שמנסה לעשות רושם שהוא מזלזל בעבודה שעשיתם: אמצע השבוע 

.בזה הוא פשוט מנסה להוריד את הערך שלה

דברים טובים מתחילים להתרחש דווקא ברגע בו נדמה כי . האנרגיות הקוסמיות שומרות עליכם: סוף השבוע 

חוויה רוחנית עושה  . במקביל נראה כי אתם מתחברים עם אנרגיות שנהגתם לזלזל בהן. אין לכם מה להפסיד

.  למענכם יותר מאשר הצלחה חומרית

!  מזל דגים תהנו.  שבוע מסקרן והפכפך מאוד ! איזה שבוע מצפה למזל דגים וואווואווואו 

7אופיר שלו ז: כתבת



מתכונים
אוזני אמן  -לבשל ולאפות והפעםאיתנובואו ללמוד יחד 

!  במיוחד לפורים

מתכונים

:מצרכים

:לבצק

קמח( כוסות3)גרם 420•

החדר' גרם חמאה רכה בטמפ200•

אבקת סוכר( כוס1)גרם 120•
Lביצה בגודל 1•
חלמון 1•

כפית תמצית וניל אמתית1•

כפית אבקת אפייה1•

כפית מלח1/8•

:למלית

חלב( כוס1/2)ל "מ120•

גרם חמאה25•

כפית דבש1•

סוכר( כוס3/4)גרם 150•

כוס אגוזי מלך טחונים דק1/2•
פרג טחון טרי( כוסות1½)גרם 130•

קליפת לימון מגוררת1/2•

חלבון1•

:לקישוט

אבקת סוכר•

:אופן ההכנה

:מכינים את המלית

דבש וסוכר בסיר קטן עד שהסוכר נמס ומביאים לסף  , מחממים חלב עם חמאה1.

.מוסיפים אגוזים ומערבבים כדקה, מנמיכים את הלהבה. רתיחה

מוסיפים חלבון ומערבבים  . מוסיפים פרג וקליפת לימון ומערבבים, מסירים מהכיריים2.

.מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר לשעה לפחות. היטב

:מכינים את הבצק

דקות במהירות  3-2מערבלים את כל חומרי הבצק בקערת מיקסר עם וו גיטרה 1.

עוטפים את הבצק בניילון נצמד ומעבירים  . בינונית עד לקבלת בצק אחיד וחלק

.למקרר לשעה

.תבניות בנייר אפייה2מעלות ומרפדים 180-מחממים תנור ל2.

מעצבים ואופים, ממלאים3.

קורצים עיגולים  . מ”ס1/2מרדדים את הבצק על משטח מעט מקומח לעלה בעובי 4.

סוגרים למשולש עם פתח קטן , מניחים כפית מלית במרכז כל עיגול, מ”ס8בקוטר 

.למלית ומהדקים

.מ”ס2מניחים בתבניות במרווחים של 5.

.דקות עד הזהבה15-אופים כ6.

.מאחסנים בכלי אטום מחוץ למקרר עד שבוע. מצננים היטב וזורים אבקת סוכר7.

7'שירי אלכסנדר ז: כתבת



מתכונים
אוזני אמן  -לבשל ולאפות והפעםאיתנובואו ללמוד יחד 

!  במיוחד לפורים

מתכונים

:גיוונים

:  פרג

,  מקבלים בצק מנוקד מקסים(. לא טחון)מוסיפים לבצק כף פרג שלם 

.המרמז על המלית שבתוכו

.כפית קינמון1/2מוסיפים לבצק 

:  מלית פיסטוק

(  כוס3/4)גרם 90עם ( לא קלויים)כוס פיסטוקים קלופים 3/4מעבדים 

כפית מי ורדים וכף קמח במעבד מזון  , גרם חמאה רכה50, אבקת סוכר

.לתערובת חלקה ואחידה

:מלית אגוזים

50, סוכר( כוס1/2)גרם 100, חלב( כוסות11/4)ל ”מ300מחממים 

,  מביאים לרתיחה. גרם חמאה וכף דבש בסיר קטן עד שהסוכר נמס

כוס פירורי עוגיות  1/4-כוסות אגוזי מלך טחונים דק ו3מוסיפים 

.החדר’ מצננים לטמפ. דקות תוך כדי בחישה עד הסמכה2-ומבשלים כ

משאירים במרכז כל אוזן המן פתח קטן כדי שהבצק לא ייסדק  : טיפ

.בזמן האפייה



הטיפ השבועי

הטיפ השבועי

..הסגר כבר נגמר אבל עדיין אפשר לעשות דברים כיפיים
ראו  –אפשר להנות בטיול בחוץ או סתם לראות סדרות בטלוויזיה 

.  מדור המלצות
הצעה לטיול ברכב בירושלים בין שלל מיצגי אור

אפשר להכין אוכל עוד מעט פורים אז אפשר להכין אוזני המן עם  

המשפחה

אז  מלאאיש ביוטיובאפשר לעשות מתנות למשפחה תחפשו 

יאללה לעבודה
DIY+ רעיונות לתחפושות לפורים בדקה האחרונה 14

3זרומריובל : כתבת

https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/S14mfyKZ00#autoplay
https://www.youtube.com/watch?v=7_ndT_q2KxY


"רגע של פנאי"ק
שעשועונים ושיר השבוע, חידות

פנאי

:קישור לשיר 

והפעם מחרוזת שירי פורים באווירת  

!החג
https://www.youtube.com/watch?v

=PJLjX-rdf-Q
.  ש"שיר יפה לפתיחת הסופ

:קישורים לתפזורת השבוע

https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=87 
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=61

:מנדלה 

להגדיל , להדביק, להעתיק

!  תהנו–ולהדפיס 

:חידון ומשחק לפורים

:משחק פורים

http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=4524 –
:חידון לפורים

https://www.childrensmuseum.org.il/pages/blog/purim

:דפי צביעה לפורים
http://www.xn--

7dbbqer5d.co.il/%D7%93%D7%A4%D7%
99-

%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7
%94/%D7%93%D7%A4%D7%99-

%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7
%94-

%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7
%99%D7%9D.html-

'שירי אדניה ט: כתבת

דהשג
דפי צביעה לפורים


תחרויות פורים
בעמי אסף

24.2–את התמונות לתחרות מסכות ואזני המן  יש לשלוח עד ה 



מעורבות חברתית

תודה רבה להנהגת ההורים שהתגייסה  

לסייע באיסוף וריכוז משלוחי המנות

עליכם ליצור קשר עם נציג הנהגת הורים בישוב 

.שלכם ולהעביר את המשלוח



התחזית

יום ראשון הוא  

היום הראשון  

!!!  לשבוע פורים

החלטתם כבר  

? למה להתחפש 

כי הוא הולך  

להיות יום משונה  

.במיווווחד

יום שני עוד יום 

!  בשבוע פורים 

תמשיכו לחשוב על  

תחפושת כי זה 

הולך להיות יום די 

.מאתגר

יום שלישי יום 

ואכן עוד יום  ! קצר 

בו אנו מתקרבים  

עוד קצת לחג  

תנצלו  . האהוב 

!את היום הקצר 

ערב . יום חמישי 

פורים ויום אחרון  

!!!  לשבוע הלימודים 

זה הולך להיות יום 

די משעמם עד 

מקווה  !!! לערב 

שהכנתם תחפושת  

):

יום רביעי יום  

לפני ערב פורים  

יום רביעי  !!!! 

הולך להיות יום 

מהנה במיוחד עם  

הרבה הפתעות  

!אז תתכוננו

והנה עוד תחזית לשבוע הקרוב ומצפה לנו שבוע פורים  

ושוב אל תסתמכו על שום דבר ממה שכתוב  ! )כיפי במיוחד 

:(יום קסום .( פה

אופיר שלו: כתבת



תודה שצפיתם  

.עמית דהן ושירי אדניה, נויה גרוס: עורכות המהדורה

.לכתבות המדהימות שלנו תודה מיוחדת 

!  ניפגש בעלון הבא

!ופורים שמח
.א"מועצת תלמידים תשפ

12זכויות יוצרים לערוץ החדשות 


