
21.1–15.1–2מספר עלון : סיכום שבוע שני של סגר



ימי הולדת
-מזל טוב ל 

יום הולדת

י על התמונה/לחץ

4-18/01/2006ס ט'רצ'אלה צ

718/01/2007חשחף זר

119/01/2007שגיא חרוש ח

220/01/2008יובל אורינג ז

221/01/2008גל כהן ז

119/01/2008רון יוסף כהן 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

בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות  

.  מונתה אישה לסגנית הנשיא, הברית

השראה  אישה מעוררת , קמילה האריס

.ופורצת דרך

שלג ראשון ירד בצפון רמת הגולן ואתר  

במפלס החרמון העליון  . החרמון נצבע בלבן

בזכות  . מ שלג"ס70נערמו למעלה מ 

הגשמים הרבים מפלס הכנרת עלה ביממה  

.מ נוספים"ס5-האחרונה ב 



אקטואליה
רק חדשות טובות  

אקטואליה

,מתחדש בזמן הקורונההטבע 

לקריאת הכתבה

נמצאה הכלבה של השחקן שלמה  , טובסוף 

שחקן ששכל את בנו בפעולה בעזה  וישינסקי

,ל כלב מיחידת עוקץ"וקיבל כהוקרה מצה

לקריאת הכתבה

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rkX0n3TCw
https://www.ynet.co.il/entertainment/article/BJEPdeyJu


ימים מיוחדים השבוע
ימים בינלאומיים שלא שווה לפספס

ימים מיוחדים

:  מילן. א.יום הולדתו של א-יום פו הדוב –1. 18

פו כשאתה מתעורר בבוקר מה הדבר : חזרזיר'' 

מה יש : פו? הראשון שאתה אומר לעצמך

ומה את אומר לעצמך  ? לארוחת בוקר

אני אומר איזה דבר נפלא  : חזרזיר? חזרזיר

?''עומד לקרות היום

:  עובדה על פופקורן-יום הפופקורן -19.1

כשאתם מחממים גרעין פופקורן יש בתוך  

הקליפה עמילן וטיפה קטנה של מים וכשמחממים  

אותה היא הופכת לאדים אבל הם לא יכולים  

לצאת בגלל הקליפה אז נוצר לחץ גדול עד 

שהקליפה מתבקעת ויוצא העמילן וכך נוצר 

!פופקורן

יום הסנאי שתי עובדות  -21.1

סנאים הם מבין  : על סנאים

הטובים  '' מרחיבי היערות''

ביותר מכול כמה אגוזים שהם 

אוכלים הם שותלים אחד וככה 

מצמיחים וחלק מהאגוזים הם 

שומרים בבונקר מתחת  

לאדמה במשך החורף וזוכרים  

אותו וחוזרים אליו במשך  

. אחר כך)!( שנים



חדשות הבידור
!עדכוני בידור חמים מהתנור אש

חדשות

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

!!!  נתחיל עם אנה אהרונוב שבהריון עם בן

!  מרגש

של הכוכבת עדי ביטי  אביה 

שהואשם בהטרדות מיניות נגד 

יכנס לכלא  10-12קטינות בגיל 

וזאת  ! חודשים בלבד20למשך 

לאחר שבית המשפט החמיר את  

מה אתם חושבים על  .. עונשו

?   העונש

אז עד כאן לפינתינו מקווה שנהנתם  

וכל מה שנשאר לי להגיד שהשבוע  

:היה

!הלם! הלם! הלם

3לוטם טושינסקי 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-קוברה קאי

נטפליקס–חופים של סודות 

הוט-נולדו לרקוד 

:סרט השבוע

- five feet apartנטפליקס

טריילר לסרט

.  יש גם ספר למעדיפים

:ספר השבוע

מומלץ  , סדרת ספרים–המועמדת 

!  במיוחד

לחצו פה

הוספנו לכם קישור עם כל המידע  

.  על הספר ורכישה שלו

סדרה  \סרט\רוצים גם להמליץ על ספר

נשמח לשמוע  , תכתבו לנו בדף פדלט

!המלצות

קישור לפדלט

6שירי אדניה ט: כתבת

https://youtu.be/ydaZ_Ua1H6k
https://www.e-vrit.co.il/Product/4347/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA
https://padlet.com/michal_sling/7zkwbvlussinuwn7


מתכונים
-לבשל ולאפות והפעםאיתנובואו ללמוד יחד 

מתכונים

!פשטידת תירס
דקות10: זמן עבודה

50: כ זמן הכנה"סה

דקות

:מצרכים

9%' גביע קוטג1/2

כוס גבינה צהובה מגוררת1/2

גרם גבינה מלוחה קשה מפוררת  100

(צפתית/ גבינת חמד / בולגרית )

או גבינה לבנה30%כפות גבינת שמנת 2

כוסות גרגירי תירס2

קמח תירס לפשטידה ללא  / כפות קמח 2

גלוטן

כפית אבקת אפייה

ביצים3

תבנית מרובעת מתאימה לתנור

:אופן ההכנה

בקערה גדולה נטרוף את הביצים ונוסיף את  

.הגבינות ואת כל המצרכים מלבד הקמח

, את הקמח נוסיף בהדרגה ותוך כדי בחישה

.עד שהוא נעלם לגמרי ואין גושים

נשמן תבנית מרובעת בינונית וניצוק לתוכה  

.את בלילת הפשטידה

מעלות עד 180נאפה בתנור חם על 

.דקות אפייה40בערך , להזהבה

נצנן לטמפרטורת החדר , נוציא מהתנור

.ונגיש



הורוסקופ
והפעם מזל דלי

הורוסקופ

?ומה מתוכנן להם השבוע ! המזל החודש הוא מזל דלי

ניסיתם מספר דרכים כדי להשיג את תשומת ליבם של הסובבים  : ראשון עד שלישי

יש לכם הרגשה שאתם מוזנחים ואתם כמהים  . אתכם אבל נראה כי זה לא ממש הולך

טכניקות רכות יותר יעשו את  . לחמימות ותשומת לב הניתנות לכם במשורה ובקמצנות

זכרו כי כל סיום הוא רמז  , מאידך. העבודה הרבה יותר ביעילות מאשר ויכוחים קולניים

:  רביעי עד שבת. אין טעם לשחזר את אכזבות העבר. לתחילתה של פרשייה חדשה

חבל לבזבז את עצמכם על  . זה פרק זמן טוב המאופיין בתחושות של מרץ וחיוניות

ולכו  , צאו מוקדם ככל האפשר ממקום עבודתכם. עבודה שיונקת אתכם אל תוכה

הכול יצליח ויגרום לכם הנאה  -בין אם מדובר במפגש חברתי או במפגש זוגי. לבלות

.  אתם זקוקים לבילויים באווירה רגועה ובחברה טובה כדי למלא את המצברים. רבה

.שיווק ותקשורת, פרסום, הזרימו אל עבודתכם קורטוב של יחצנות

7אופיר שלו ז: כתבת



הטיפ השבועי
?איך להעביר את הסגר

הטיפ השבועי

!היי לכולם

.…כנראה עם הארכה, שבוע שני של הסגר 

!אבל אנחנו פה בטיפ השבועי שיעביר לכם את הסגר בכיף

זה מעביר את הזמן בכיף וגם אם אתם לא מיומנים יש מלא סרטונים וקורסים  !!תציירו 

?הסגר זה הזמן ללמוד משהו חדש אז למה לא לצייר! אל תוותרו, 

3יובל רומר ז: כתבת



"רגע של פנאי"ק
שעשועונים ושיר השבוע, חידות

פנאי

יובל דיין–שרק תחייך –קישור לשיר 

לחצו בשביל לשמוע

.  ש"שיר יפה לפתיחת הסופ

4עלמא אלעד ז: בחירת השיר

:קישורים לתפזורת השבוע

לחצו

לחצו

:חידון השבוע

לחצו לחידון  

:מנדלה 

להגדיל , להדביק, להעתיק

!  תהנו–ולהדפיס 

https://www.youtube.com/watch?v=nzT5YPAIGZA
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=77
https://www.yo-yoo.co.il/tifzorot/tif.php?id=31
https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-quiz/
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%A8-22


התחזית

, יום ראשון 

יום , תחילת שבוע

קשה ועמוס אבל  

!  נעבור אותו 

מעלות19–10

.  ויש סיכוי לגשם

עובר מהר  , יום שני 

קצת עמוס אבל  

!  נסתדר

מעלות12-19

!התחממות קלה

יום , יום שלישי

יום מנוחה  , קצר 

לקרת שאר 

.השבוע

.מעלות12-19

כבר  , יום חמישי 

יום  , ש "כמעט סופ

עמוס אבל נעבור  

אותו בשביל יום 

!  שישי 

מעלות17–11

.  ירידה במעלות

יום , יום רביעי 

לא , קשוח 

לשכוח גם קצת  

!לנוח

מעלות  19–11

!  שיהיה לכולנו שבוע מהמם וחורפי 

אופיר שלו: כתבת



תודה שצפיתם  

.עמית דהן ושירי אדניה, נויה גרוס: עורכות המהדורה

.לכתבות המדהימות שלנו תודה מיוחדת 

!  ניפגש בעלון הבא
.א"מועצת תלמידים תשפ

12זכויות יוצרים לערוץ החדשות 


