
14.1–3סיכום שבוע ראשון של סגר 



ימי הולדת
-מזל טוב ל 

יום הולדתת

י על התמונה/לחץ

310/01/2006'שיין בל ט

112/01/2006'בן יבין ט

515/01/2007'מרסל באשרה ח

511/01/2007אביתר סינטר ח

513/01/2007רוט שי חיות ח

615/01/2008ארבל דורה ז

515/01/2008יאיר זאב הרצברג ז

115/01/2008טליה זקין ז

613/01/2008עילי מקובר ז

עלאי311/01/2008יואב סלע ז

516/01/2008אביה שריאל ז

11/11'יעל בן דוד מחנכת כיתה ח

!!!!!  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


הטיפ השבועי
?איך להעביר את הסגר

הטיפ השבועי

!זאת הפינה שגורמת לכם לא להשתעמם בסגר! היי לכולם

סגר לא קל בכלל אבל זו גם אפשרות למצוא גם דברים חדשים וכייפים לעשות  

!וכל שבוע אנחנו ניתן לכם טיפים שיעבירו לכם את הסגר בכיף

,הרבה אנשים עושים ספורט-לעשות ספורט : טיפ ראשון

ספורט ממש חשוב בשביל לשמור על הבריאות והכושר וגם יכול להעביר את הזמן  

!בכיף

,אני בטוחה שעל הרעיון הזה כולכם חשבתם-לראות סרטים : טיפ שני

.  לראות איזה סרט טוב וחדש זה תמיד כיף וזה מעביר את הזמן ומומלץ עם המשפחה

!  בעלון יש הרבה המלצות של סדרות וסרטים ואפילו ספרים

!!עד כאן הטיפ השבועי ניפגש בטיפ הבא

3יובל רומר ז: כתבת



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 

נטפליקס–לא טיפוסי -

סלקום  \פרטנר–האנטומיה של גריי -

יס–החממה -

:סרט השבוע

,   דרמה\מתח, משחקי הרעב

מומלץ מאוד ויש גם ספר 

.למעדיפים

לתקציר של הסרט לחצו פה

:ספר השבוע

!  מומלץ מאוד,  מרתק ומרגש, פלא 

.  ויש סרט למעדיפים

לתקציר של הספר לחצו פה  

?סדרה\סרט\רוצים גם להמליץ על ספר

את  ורישמוהכנסו ללוח השיתופי 

.המלצתכם

https://padlet.com/michal_sling/7z
kwbvlussinuwn7

6שירי אדניה ט: כתבת

https://www.facebook.com/TheHungerGames123454/posts/399120210110037/
http://www.nitz.co.il/2018/05/03/%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%90/
https://padlet.com/michal_sling/7zkwbvlussinuwn7


חדשות הבידור
!עדכוני בידור חמים מהתנור אש

חדשות הבידור

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

עדי , ונתחיל מכוכבת הפופ הצעירה

!!!  ט"שקיבלה השבוע דרגת רב!!! ביטי

עמית  , ונעבור לאמא הטרייה

(  10.1)שפרסמה השבוע ! פרקש

-את שמה של בתה הבכורה 

!!!אנה

מאחלים לה כאן מחדשות עמי  

!אסף המון מזל טוב

בן זוגה של  , ועוברים לרגע דרמטי במיוחד

חווה השבוע  "( נוי והדר"מהצמד )נוי קרקו 

שריפה בדירתו שנמצאת בהרצליה  ( 9.1)

הוא כרגע בסדר  )הכלב שלו חולץ !!! פיתוח

והזוג פונו לבית החולים מאיר שבכפר ( גמור

, בקיצור. סבא ולאחר כמה שעות גם שוחררו

אפשר להירגע  

!  לשוק של השבוע, ועכשיו

הקונדיטורית אור שפיץ והדוגמן  

והשחקן עומר דרור מעבירים  

, את הזמן יחד בימים האחרונים

ולפי מקורביהם הם בהתחלה  

מה אתם  !!! של קשר זוגי

או  ? הכי מתאימים? אומרים

?שמה הקשר

אז עד כאן לפינתינו מקווה שנהנתם  

וכל מה שנשאר לי להגיד שהשבוע  

:היה

!הלם! הלם! הלם

3לוטם טושינסקי ז: כתבת



מתכונים
-בואו ללמוד יחד אתנו לבשל ולאפות והפעם

מתכונים

בראוניז' פאדג

'דק15זמן הכנה 

'דק40זמן כולל 

בסיסי-רמת קושי 

-מצרכים 

,  כפות אבקת קקאו 6, כפית מלח0.5, סוכר לבן 1.5, ביצים4, גרם חמאה250, גרם שוקולד250, גרם שוקולד לבן200

.  כוס קמח לבן רגיל

-אופן ההכנה 

ממיסים יחד את השוקולד והחמאה. 1

'דק5מקציפים את הביצים והסוכר במהירות גבוה למשך .2

טורפים את קצף הביצים לתערובת השוקולד.3

קמח ומלח וטורפים לתערובת אחידה ומבריקה, מנפים מעל התערובת קקאו.4

מערבבים שוקולד לבן ויוצקים לתבנית מרופדת בנייר אפייה. 5

תפוחים וסדוקים והמרכז עדיין רך, דק עד שהשוליים יציבים25מעלות כ180אופים בחום של . 6

מוציאים מהתנור ומצננים לחלוטין לפני שפורסים לריבועים. 7

טיפ שלנו אחרי שמוציאים מהתנור לצננן את העוגה ואז להכניס למקרר

7שירי אלכסנדר ז: כתבת



הורוסקופ
והפעם מזל דלי

הורוסקופ

?ומה מתוכנן להם ! המזל החודש הוא מזל דלי

צפויות  … לתחילת השבוע האווירה תהיה טעונה באנרגיה מסתורית 

!חוויות שכדי לזכור 

לאמצע השבוע אתם תשתחררו מהמתח שליווה אתכם לאחרונה ויהיה  

.לכם זמן לטפל בבעיות שהצטברו

אירועים יתבטלו  . לסוף השבוע מחכים לכם ימים כמו רכבת הרים 

(וואו אני במתח ) … וחדשים יוספו ומצפים לכם הפתעות בשבוע הבא

7אופיר שלו ז: כתבת



"רגע של פנאי"ק
שעשועונים ושיר השבוע, חידות

פנאי

–אוהב להיות בבית –קישור לשיר 
אריק איינשטיין  

לחצו בשביל לשמוע

השיר מתחבר לתקופה שאנחנו נמצאים 
.  סגר–בה ממש עכשיו 

4עלמא אלעד ז: בחירת השיר

:קישורים לתפזורת השבוע

לחצו

לחצו

,  להעתיק–מנדלה 

להדפיס  , להגדיל 

!תהנו. ולצבוע

:חידון קורונה
קורונה–בחן את עצמך 

https://www.youtube.com/watch?v=yXll9VNF118
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=115
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=118
https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-quiz/
https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-quiz/


התחזית

ביום ראשון הולך  

להיות יום לא  

עמוס במיוחד  

ועם אחלה  

.חוויות

ביום שני הולך להיות  

יום קצת מתיש  

לימודית אבל ביום 

למחרת יהיה  

!נ פ ל א 

ביום שלישי הולך  

להיות הכי כיף  

זה יום !!! בעולם 

קצר וגם מזג האוויר  

יהיה מושלם אז  

.תנצלו כל רגע ורגע

ביום רביעי יהיה  

לכולנו יום מלא חוויות  

!  שכדי לזכור 

היום  ! ויום חמישי 

שכולנו מחכים 

שיגמר כדי שנוכל  

!  לצאת לסוף שבוע 

אז תשקיעו מאמץ  

!אחרון לשבוע 

אזזזזזז זהו זאת התחזית לשבוע הקרוב וכמו שכבר הספקתם להבין מחכה לנו שבוע  

!!!ועוד דבר אחד ! מהמם 

:(  שבוע נעים לכווווווווולם ( אל תסמכו על שום דבר ממה שאמרתי כרגע )

7אופיר שלו ז: כתבת



ראיון השבועראיון השבוע והפעם עם 
מירב פרידלנדר מנהלת בית חינוך עמי אסף-והפעם עם

ראיון השבוע

https://drive.google.com/file/d/19NG
YfJfBr5j1QYRAQ7TVTV7EASAuwPL_/vi

ew?usp=sharing

, יש להוריד את הקובץ ורק אחר כך לצפות בו
.דקות' נפח הקובץ גדול יכול לקחת מס-שימו לב 

https://drive.google.com/file/d/19NGYfJfBr5j1QYRAQ7TVTV7EASAuwPL_/view?usp=sharing


תודה שצפיתם 

(3'ט)עמית דהן , ( 5'ח)נויה גרוס : עורכות המהדורה

(.6'ט)ושירי אדניה 

.לכתבות המדהימות שלנו ולמירב מנהלת בית הספר תודה מיוחדת 

!  ניפגש בעלון הבא
.א"מועצת תלמידים תשפ


