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 8אגודתצע, ~
בישראלחייםבעליזר

Society for Prevention of 
Cruelty to Animals in Israel 

 תנשה בדסונ, שלארשים בייי חלער בעת צדוגא
 םוחתץ בראר בתויק ביתוון הוגראא הי, ה1927

 תירקיעה התרטמם והיתויוכזם וייחי הלעת בחוור
 .םייחי הלעבמ לבסר ועת צעינה מנה
 (,ר"כלמח )וות רונווא כלה לתומא עיה הדוגאה
 היתונובשחם ויבדנתד מעי ודל ית עלהונמה
 םשרן וובשה חאול רת שרוקית בחם תיאצמנ
 .תותומעה

 ןווגה מעיצל מארשים בייי חלער בעת צדוגא
 םישוטם נייי חלעת בטיל: קםהיניב, וםיתוריש
 תירנירטה ואפר, מםרובם עיצמאם מיתב תאיצמו
 דמחת מויחן לויסנפ יתורי, שםיחום ניריחמב
 תויוליעה פריבעמ, התוינאמוהך לוניחה לקלחמו

 .םירזגמהם ויליגל הכת מוצובקת לויכוניח
 ירטנמלרפר הושימה בדוגאת הלעוד פוע
 תונולתת בלפטמ, שתיטפשה מקלחמ תועצמאב

ב יבל א, ת159ל צהרל ארשים בייי חלער בעת צדוגא
נרית ריטווהה ארפמהוה דגואהות ליפעעות ש
 11:00—': 14:00ש 08:00—': 14:00ו 08:00—': 20:00' — הא
 .רות תעיבא קלת לוליעפת הועך שלהמה באפרמע ליגהן לתינ
 .ןופלטש בארם מאתש לם ייחותינ

 .תויולבגום מם עישנאם לישגנוה מדוגאי הנקתמ

ה דוגאו בנתור אקבו לאו? בץמאם ליניינועמ
 11:00—': 13:00ש 8:00—': 12:30ו 10:00—': 17:30' — הא

ת ומורתת לודות הרשפאתה מדוגאת הוליעפ
 :םהר לוזעו לנו לרזא ענא
 PayBox־בר ותא, בןופלטם בורתן לתינ

 46ף יעי ספס לי מכרצת לורכות מומורתה

 *03-5136500, 4553ן: ופלט
 : spcaisrael@םרגטסניאם בו גנירחו אבקע

 spca.co.il.םייחי הלעת בחוורם ליקות חמדקמו

https://spca.co.il
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ר במטפסב 16
זון אוהתבכשור מישלימאולינהבם יוה

 הלוגס־הרטלוה אנירת קננסמ, שןוזואת הבכש
 םייחל הה עניגך מכש ומשהה מעיגמת הנכוסמ
 תובקעת בלדלדימת ועגפ, נץראר הודכב
 הלועי פפותי. שםינום שיזגבם וילקימיכש בומיש
 םירמוחש בומית שתחפ, הרקח, מםיימואלניב
 םיגשיהו לאיבה הכירצר ווציל יח עוקיפם ויקיזמ
 ייונים שת עודדומתהבן ווזואת הבכם שוקישב
 .םתור אמשב לושן חכל, וםילקאה

 תויוליעת פוכרעה נם זוי, בתועדומת האלעך הרוצל
 לת שומזוד יצ, לםלועל הכר בפי סתבת בויכוניח
 .ןוזואם לייתודידם יירצום מודיקת ווליהקם וינוגרא

ש והד גבא ש והד גבא ש והד גבא
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 septemberבר טמפס
א “פשי תרשפ — ת"של תולא

 ש והד גבא

5 4 3 2 1 36 
 זט" וט" די" "גי "בי

12 11 10 9 8 7 6 37 
 גכ" "בכ אכ" כ' "טי חי" זי"

19 18 17 16 15 14 13 38 
 י' תשרא טכ" חכ" זכ" וכ" הכ" דכ"

 אש השנהר אש השנהב רער

26 25 24 23 22 21 20 39 
 ח' ז' ו'ה' ד' ג'ב'
 יהלדצום ג אש השנהר

30 29 28 27 40 
 "בי אי" י' ט'

 פוריום כי פורב יום כיער
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ר בוטקואב 4
י מלועם הייחי הלעם בוי

 ,םייחי הלעם בום ילועי הבחרן ביוצה מם זויב
 ויפויבי וחם הלול עו שתובישחה ברכו התרטמש
 םייחי הלעם בירישעה מבך שרדל הה ערקוהו

 .וניית חא

 תנשי במואלנים בויו כתון אייצה לטלחהז האמ
 לשם וייחי הלעל בל כם שמויה לם זוך יפ, ה1931

 תונידמב, וםתום אידבכמם ויבהואם הדאי הנב
 ,תונום שיכרדו בתום אינייצם מלועי הבחרת בונוש
 הנומ, את, דםואלר לשל קל כלושא מור השאכ
 .תיטילפו היגלוואידאיו
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 ש והד גבא ש והד גבא ש והד גבא
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 octoberבר וטקוא
א “פשן תוושי — חרשת

 ש והד גבא

3 2 1 40 
וט" די"  "גי
וכותס  וכותב סער

10 9 8 7 6 5 4 41 
 "בכ אכ" כ' "טי חי" זי" זט"
 חת תורהשמ בהא רהושענ ל המועדוח ל המועדוח ל המועדוח ל המועדוח ל המועדוח

17 16 15 14 13 12 11 42 
 טכ" חכ" זכ" "וכ הכ" דכ" גכ"

 אסרו חג

24 23 22 21 20 19 18 43 
 ו' ה' ד' ג' ב' ןו' חשוא ל'

31 30 29 28 27 26 25 44 
 "גי "בי אי" י' ט' ח' ז'

 ן חורףשעו
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ר במבבנו 1
י מלועת הונועבטם הוי

 םייי חלעת בויוכזת לועדומת האלעהד לעום נויה
 םיכרעו נכלהמבי ונועבם טייח חרוץ אומיאלו
 תופסות נויוליעפת וואנד, סםייבמום פינוי, דםיסנכ
 .תויתרבחת הותשרבי ורוביצב החרמב

 ישיאו הנופצי מל פל עועפש לפוחד החל אכל
 תולגב לושך ח, אותחלל צח ענוה יר מוחבלו

 םיעדות מויהלם ויינים עוצעא ל, לתישית אוירחא
 הנוזי תלגרי הוני. שוניפס לנכנן הוזמר הבעך שרדל
 תכירל צם שוצמם צך ג, ארגתאך מילהא תום הינשי

 םלבת סתחפהי לתועמשד מעא צוי החהת מונוזמ
 .ןוזמת הוישעתם בייחי הלעל בש
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 novemberר במובנ
א “פשו תלסן — כוושח

 ש והד גבא

7 6 5 4 3 2 1 45 
 כ' "טי חי" זי" זט" וט" די"

14 13 12 11 10 9 8 46 
 זכ" "וכ הכ" דכ" גכ" "בכ אכ"

21 20 19 18 17 16 15 47 
 ה' ד' ג' ב' לוס' כא טכ" חכ"

 דיגחג הס

28 27 26 25 24 23 22 48 
 "ביאי" י' ט' ח' ז' ו'

 די" "גי
49 
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ר במצדב 5
י מאולינהבת ובדנתההם יו

 םזוי ידל ית עומדוקמת שונושת הוינכותד הצל
 םיבדנתמה למק בפסה מך זירא, תם"וא, הםויה
 םהירושיכמו םצרמ, מםנמזם מימרותש
 לבק, לתובושת חורטן מעמם לילעופם הינוגראלו

 םדקלו םהיכרע תא ףתשל ,םהיצמאמ לע הכרעה
 ם.תוא

 לה שפנעה התוליע, פחוות רורטא מלד לסומכ
 תכימתה ביולל תארשים בייי חלער בעת צדוגא
 תוצובקם וירוסם מיבדנתל מב שולישבר ווביצה
 .םוקמב בדנתהת לועיגמת שונות שורגסממ
 תונות שויונמוימה בתומעם ליעייסם מיבדנתמה
 ילעל בם שתחוורם לימרותם וקוסים עוחתמ
 םהלר ששק, להדוגאל הה שסחמת היבם בייחה
 םהילו עלקים שילגרת היינקהלם ודאי הנם בע
הדום תהה לנותך נל כעו — םת חיא בוצמל
 .בלק המועמ
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 decemberר במצד
א “פשת תבו — טלסכ

 ש והד גבא

5 4 3 2 1 49 
 "טי חי" זי" זט" וט"

12 11 10 9 8 7 6 50 
"וכ הכ" דכ" גכ" "בכ אכ"  כ'
נוכהח נוכהח  נוכהב חער

יישנר של נר שני  ןאשונר ר

19 18 17 16 15 14 13 51 
ד' ג' ב' ' טבתא טכ" חכ"  זכ"

נוכהח נוכהח נוכהח נוכהח נוכהח  נוכהח
ינינר שמ יעינר שב יישנר ש יישנר חמ  יעיבנר ר

26 25 24 23 22 21 20 52 
אי" י'ט' ח' ז' ו'ה'

 צום עשרה 
 טבתב

31 30 29 28 27 1 
 זט" וט" די" "גי "בי
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ר אוניב 24
 "דמחת מייל חם שייו חנשם "וי

 רוביצת הועדות מת אולעהה לרטמן בייוצה מם זוי
 דדוע, להסחי מתבם ביסוחם שיברם הייחי הלעבל
 השקם התדובת ער איקוהל, ודמחת מויל חץ שומיא
 תנשר בצוא נו. הםייי חלעבם ליטלקמם ביתווצל הש

 םייי חלען בעמם ליליעת פצובי קדל יע 2009
 תופסות נונידמבב ו"הרי אבחרן ביוצמה וקירמאמ
 ם.לועב

 הרידאה המורתל הם עיעיבצם מיבם רירקחמ
 םילעבה הם זויב, וןהילעי ביל חד עמחת מויל חש
 םרבר חובד עחויו מהשת מושעם לינמזום ממצע
 רפא שם ללרוגה שלר אובעע וברל אב עוטה
 וב אלץ כמאם לילוכם יכנים אם אז ג. אםהילע
 התומעם לורתם לכתד אדועל לוכה ים זו, ילותח
 ךורע, לבדנתה, לםייי חלעת בחוורת ללעופש
 ףתשלה וסחת מיר בובת עודחוית מויוליעפ
 םייי חלעל בם שימוסרת פויתרבחת הותשרב
 .ץומיאם לידמעומש

ש והד גבא ש והד גבא ש והד גבא 0116 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 januaryר אנוי
א “פשט תבת — שבט

 ש והד גבא

2 1 1 
 חי" זי"

9 8 7 6 5 4 3 2 
 הכ" דכ" גכ" "בכ אכ" כ' "טי

16 15 14 13 12 11 10 3 
 ג' ב' ט' שבא טכ" חכ" זכ" "וכ

23 22 21 20 19 18 17 4 
 י'ט' ח' ז' ו'ה' ד'

30 29 28 27 26 25 24 5 
 זי" זט" ט"ו בשבט די" "גי "בי אי"

 אש השנהר
 לנותיאל

 חי"
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בפברואר  23 
ו ס  ר  והסיר י קו ם  הע יו

הב ינל או מי 

ה מ לטו ת ל א רצ ו י ו ת בב תי ם
והתר בו ת י ת ר של חת ו ל י ם

 ו כל בי ם ש ח יי ם ח י י
 חר פה ברחו ב 

מ ב י א ו ת ל ע ומ סי ם
 בב תי ה מ חסה , א ך

 הב יק ו ש ל א מץ קט ן ב י ח ס
ל מ ספ ר ים ה גבוהים של ב ע ל י ח יי ם ח ס ר י ה ב י ת .

 כ ד י לצ מצם את ההתרבו ת ה בל ת י מ ב וקר ת, ה פתרון ההו מא נ י
 ש מקו ב ל ע ל כ ל א ר ג וני ב ע ל י ה ח י י ם ב ע ולם ה ו א נ ית ו ח י ע יקו ר

 ו סי ר וס. נית ו ח ים אל ה אף תור מ ים לב ע לי ה ח יי ם עצ מם: ה ם
 מ ונע י ם מ ח לו ת ש ו נו ת , מא ר י כ ים את ת ו ח ל ת ח ייהם ומ שפ רי ם א ת

א יכ ות ם.

 א ג ו דת צ ער ב ע ל י ח יי ם ב יש ר אל ה י ת ה פו רצת ד ר ך ו כ בר ל פ נ י
 60 ש נה הו ב יל ה מ ד י ניו ת של ע יקו ר ו סיר וס, ה ע לתה את מ ו דע ו ת
ה ציבור ה יש ר א ל י ל ח שי בות הנ ית ו ח י ם וק י דמ ה ח וק י ם ר לוונ ט יים .
 כל ה כל בים ו ה חת ו ל י ם ש מ א ו מ צ י ם בא ג וד ה י ו צאים ל ב יתם ה ח ד ש
כ שה ם מ ס ור סים או מ ע וק רים ו במר פאה הו וט ר י נ רי ת של ה א ג ו ד ה

 נית ו ח י ם א לה מ וצ עי ם ב מ חי רי ם נ ו חים .
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 februaryאר ורבפ
א “פשר תדט — אבש

 ש והד גבא

6 5 4 3 2 1 6 
 דכ" גכ" "בכ אכ" כ' "טי

13 12 11 10 9 8 7 
 ' אדרא ל' טכ" חכ" זכ" "וכ הכ"

20 19 18 17 16 15 14 
 ח' ז' ו'ה' ד' ג'ב'
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 וט" די" "גי "בי אי" י' ט'

 יםן פורשוש יםפור תענית אסתר

 זט"
 יםן פורשוש
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ץ רמב 27
ץ ראר הודת כעש

 תבשה בני שדת מניוצץ מראר הודת כעש
 למס, כ20:30 העשץ ברש מדול חה שנורחאה
 תולעהה לרטמבו ונלת שכלר הודכת לוביוחמל
 תכירל צה שעפשהלם וילקאי היונישת לועדומ
 ןרקת לכייש, שהמזוי. ההביבסל הה עיגרנאה
 ,םיפסום ניפתושל( וWWFע )בטת לימלועה

 םיינויא חת לורוי אוביכב 2007 תבשנ לההח
 הנבך הות, מהילרטסו, אינדיסת בחה אעך ששמל
 םיידימת הונורתפד החא איע הבטל הה ערימי שכ
 .םילקאר הבשמר לתוים ביינוכסחהו

0320 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ש והד גבא ש והד גבא ש והד גבא
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 marchץ רמ
א “פשן תסיר — נדא

 ש והד גבא

6 5 4 3 2 1 10 
 "בכ אכ" כ "טי חי" זי"

13 12 11 10 9 8 7 11 
 טכ" חכ" זכ" וכ" הכ" דכ" גכ"

20 19 18 17 16 15 14 12 
 ז' ו' ה' ד' ג' ב' ן' ניסא

27 26 25 24 23 22 21 13 
 די" "גי "בי אי" י' ט' ח'

 חב פסער ץין קשעו

31 30 29 28 14 
חי" זי" זט"  וט"
ל המועדוח ל המועדוח ל המועדוח  חפס
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ל ירפאב 24
ם ייי חלעבם בייוסיד נגי נמואלניבם הויה

 תדמור עקחי מנוכמבת וודבעמם בייוסיני הרוחאמ
 ,קתי עביצקם תם עיילכלם כיסרטניל אה שיישעת
 םיכפום הינום שינימם מייי חלעה בתרגסמר בשא
 .ראותל יל בבם סירבועם ודאת הורישי בלכל
 עדמת הומדקתהת לודו, הירסומן הפר לבעמ
 תוטים שוית כודמום עינעדמת הושר, להיגולונכטהו

 לת שוחיטבת ווליעת יקידבת לויפולת חומדקתמ
 .םייי חלעבם בייוסינת בוכורן כניא, שםינום שירמוח

 הצולה חתיל הארשים בייי חלער בעת צדוגא
 ילעל בוצינבת ווללעתה, בתורזכאתהה ביקבאמב
 םייונים עיווהמ, הךוניחהר וקחמי המוחתם בייח
 רוביצת העידיא לשונת הה אאיבה, וקוחת הוסחב
 םיקבאמק בלת חחקה לכישמה מדוגא. הילארשיה
 םירצומב שומישו םייתקיקח םייוניש תדדועמו ,הלא
 .םייי חלעל בו עסוא נלש

ש והד גבא ש והד גבא ש והד גבא
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 aprilריל פא
א “פשר תיין — אסינ

 ש והד גבא
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י אמב 22
י גוליובוון גמלימאולינהבם יוה

 הנוא ששונה לם זוש ידקוה מנל שכב
 הנבהת האת וועדומת הת אולעהה לרטמב
 יגולויבן הווגמל הה ערימשת הובישחל
 .םיאבת הורודן העמה ללועי פכרם דדקלו

 תוכרעמת הל אלוי כגולויבן הווגמה
 לך כותת ביטנגת הונושת ה, אתויגולוקאה
 ןילמוגי הסחת יא, וםינום שינין מיבן וימ
 ןיבם לניבם ומצן עיבם לנים ביבכרומה
 םיתורים שדאק לפסא מו. ההביבסה
 תקבא, הםייקם ני, מןצמן חוגם כיינויח
 הרכהת הורמ. לדועם ויקיזת מרק, בםילודיג
 יגולויבן הווגמר העצה הברמ, לתבחרתמה
 תולועפה מאצותם כצמטצהך לישממ
 .דועל וודיי גתם בוצמ, צםוהי, זתוישונא

ש והד גבא ש והד גבא ש והד גבא 0515 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 Mayאי מ
א “פשן תוויר — סייא

 ש והד גבא
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י נויב 5
י מלועה הביבסת הוכים אוי

 ףותיך שירצי מלבולי גונישה שנבך הותמ
 ימלועה הביבסת הוכים או, יףקיב החה רלועפ
 ,תולשמד מדועמם ויכילהת תריציה למק בפסמ
 םישנאת ווליה, קםיקס, עםינוגר, אםידיגאת
 ןי, בהביבסן העמם ליצמאד מקמם לייטרפ
 רוצי, יםיקורם יילדוח מותית פועצמאר באשה
 ,תלכשוה מכיר, צרי בחטל שה ענג, האמייק־רב
 .ריעצר הודך הוניחר ווזחימ

 תמגוד, כתונות שויוליעת פוכרעם נויך הלהמב
 יכרדם לירושקם הייעוצקם מיסנכם וישגפמ
 תומזוד יצ, לתויתביבת סויעל בה שעינמל וופיט
 קיחם ביטרצנוקם וילויו טמת כוימוקת מויממע
 תויוליעפן וויקיי נעצב, מםיצת עועיט, נעבטה
 .הריציך ווניח
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 juneני וי
א “פשז תומן — תוויס

 ש והד גבא
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לי ובי 28
ע בטר הומישי למלועם הויה

 ,ריוואם בייולם תדאי הנב, וםוקל מכא בצמע נבטה
 לע םיעיבצמ םיבר ם.יפסונ םיבאשמבו המדאב ,םימב
 תוכלשהל העע ובטל הם עירבוגם ויכלוהם הימויאה
 חותי, פםוהית זמגודת כולועפש ליף שקיהת הובחר
 .תורעא יוריבם ויחטם שוצמ, ציתיישעת

 רוציי לדכ, וויבאשל מעע ובטל הר עומשת לנל מע
 םיצמאמ, הםיאבת הורודר הובה עאירה בביבס
 תנבך הו, תםיפתושמם ויילבולת גויהם ליכירצ
 ,םיבאשמב ןוכסיח ,תויגולוקא תוכערמ לש ותבישחה
 תולודת גורבחלת וולשממ. ליגולוין בווגמר ווזחימ
 בחרמם בך ג, אעבטר הומישב בושד חיקפש תי

 שומישר ווזחי: מתוישעת מולועע פצבן לתיי נטרפה
 למשח, הםימת הכירצה בתחפ, הםילכתם מירצומב
 םירצות מכיר, צםיצת עעיט, ניטרב פכרש בומישהו
 .דועה ורבדי הרמוחם וילקימיי כלוטנ

 ש והד גבא ש והד
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 julyי ליו
א “פשב תז — אומת

 ש והד גבא
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ט סוגואב 26
י מאולינהבב לכהםיו

 םקרנד שחוימר השקת הר איקוהי לדר כצוה נם זוי
 הבושחם התמורת תאם ודאי הנן ביבם ליבלן כיב
 תוריי שבלכ, כדמחת מויחו כנייחם ליבלכל הש
 רפא שם ללרוגה שלת אר איכזהל, וםייי חליצמכו

 .הסחמי התבץ בומיאם ליניתממם והילע

 םד המחת מויל חם שהילעי בו כחיכום הירקחמ
 םיית חלחוי תלעבר ותום ייאירבם ויעוגם רישנא
 רבא חוב הלכם היבם רידלר יוב. ערתוה יכורא
 רזועת ויפוסניה אבהק אינעמה שיוון ל, בןמאנ
 תלוזת לושיג, רימצן עוחטי, בתוירחח אתפל
 .תישגה רניתנה ולבת קלוכיו

 לארשים בייי חלער בעת צדוגל אה שסחמת היבב
 םירו, גםישוטם ניבלת כורשת על עכם ביאצמנ
 ךילהת תרגסמ. בםייעזגם ויברוע, מםירגובו

 םירסמם ניבלכ, הםוקמג בוהני שארחאץ הומיאה
 הקיד, בםילעבת ליברה ממאתר החאץ לומיאל
 חותיני ונורטקלב אבשם וינוסית חלב, קתיאופר
 .סוריו סר אוקיע
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 augustט סווגא
א “פשל תולב — אא

 ש והד גבא
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ר במטפל סן שושארע הובשה
ת לוסא פלע לובש

 המזין שווקן מייפמקל כחת הלוסא פלע לובש
 אוז האמ, והינטירבב 2008 תנשס בוארטל שחר
 לא שלמן הושארע הובשם בלועי הבחרן ביוצמ
 תאלעא הין הייפמקת הרט. מרבמטפש סדוח
 תועצמאת ביתביבת סומייל קה ערימשת לועדומה
 תיקסע, התיתיבת הלוספת הומת כתחפה
 וה אפירש, להלבזמת לרבעומ, שתיתיישעתהו
 .םייי חלעת בנכסמם ווהיזת למרו, גהנמטהל

 ,תוליהב קרקם בינום שיעורים איכרעה נני שדמ
 תמייקתה מפנת עוליעפ, ותויושרם וינוגר, אםיקסע
 םישנד אדוען מייפמק. התויתרבחת הותשרב
 תופולף חידעהלב ואשל מאת כלוספס לחייתהל
 םוהיזת התחפהת לונויעע ריצמ, ותומהזן מניאש
 ,רוזחי, מתלכשוה מקורת יונכרן צוגי כתביבסה
 םייטטנים סירמוחש בומישם הוצמ, צםיטסופמוק
 .דועק ויטסלת פוזיראבו
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 septemberבר טמפס 
ב “פשי תרשא — ת“פשל תולא

 ש והד גבא
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ים קוירהים ימה
ם ידחוימם הימי: הםייי חלעבה וביבס

 2020ר במבונ 2020ר ובטקוא 2020ר בטמפס
 א“לו תשפסן — כוחשו א“ן תשפוי — חשותשר א“י תשפ“פ — תשרל תשלוא
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ים קוירהים ימה
ם ידחוימם הימי: הםייי חלעבה וביבס

 2020ר בטמפס
 יםדעות לנשרמוי למאוינל: היום הב05

 לתא פסול: שבוע ל07-11

 ןזומור שכבת האויי לשמאוינל: היום הב16

 ימאוינלים הבן החופיוק: יום ני16

 יםנות גורחטמדעות ל, יום המוימלן העויוק: יום הני19

 מהי חמזיטת גלא פל: יום ל21

 יםא רכבלי למל, יום עוימל: יום הקרנף העו22

#RememberMeThursday :24 

 ימללה העוי: יום הגור24

 ימלב העו, יום הארנימלבה העויבאות הסי: יום בר26

 ימל: יום הנהרות העו27

 ימלבת העו, יום הכלק: יום הצרכן הירו28

 2020ר ובטקוא
 ימלחונות העומ: יום הצ01

 ימליות המשק העו: יום ח02

 ימל: יום הטבע העו03

 ימלים העויי החלע: יום ב04

 יתטלות האנרג, יום היעיקנייין האפרוינגו: יום הפ07

 ימלל העו, יום החתויבתיבך סינוחי למל: יום עו14

 ימאוינלקטרונית הבללת הא: יום הפסו14

 יםלקן האמעלה לפעוי למאוינל: היום הב24

 יםקים המתוין המפל, יום דוימאוינלן הבבו: יום הגי24

 מותיי: יום הק28

 ימלמור העו: יום הל30

 2020ר במבונ
 ימלעונות העו: יום הטב01

 בהיבל הסצומניעת ניי למאוינל: היום הב06

 ימאוינלאר הב: יום היגו29

 2020ר בצמד
 ברהי הדמרחומוש ביא של: יום ל03

 ימאוינליטה הב', יום הציות הברמור חי: יום ש04

 ימלמה העויום האד ,ימאוינלבות הביום ההתנד :05

 ימאוינלים הב: יום ההר11

 : יום הקוף14

 2021ראנוי
 יניםוינגופדעות ל: יום המו20

 ד"מחית מיים של חישנו ח: יום "24

 ימאוינלברה הב: יום הז31

 2021אר ורבפ
 יםימיל מדוי גיבתי למל: היום העו02

 ימאוינל: יום הבונובו הב14

 ימאוינלטם הב: יום ההיפופו15

 ימלן העויתו: יום הלו20

 ימאוינלירוס הבקור והסי: יום הע23

 ימאוינלטב הב: יום דוב הקו27

 2021ץ מר
 ימליות הבר העו: יום ח03

 ימללות האנרגיה העו: יום יעי05

 ח"שתלו פר: יום "12

 יתארלאנרגיה הסו: יום ההערכה ל12

 ן נהרותמעלה לפעוי למאוינל: היום הב14

 ימלזור העוחי: יום המ18

 ימל: יום הדרור העו20

 ימל, יום העץ העוימאוינל: יום היערות הב21

 ימאוינלב הים הב, יום כלימלים העו: יום המ22

 ימל, יום הדוב העוימללוגיה העוטאורו: יום המ23

 ץדור האר: שעת כ27

 2021ל יפרא
 אובניםים המקל: יום הד01

 ימליות העומיות הי: יום הח03

 ימלדה העול: יום החו04

 ימאוינל: יום הבונה הב07

 חמי להערכת הצמאוינל: היום הב13

 טלף: יום ההערכה לע17

 ימלדת הדגים העוי: יום נד21

 ץ: יום כדור האר22

 יםיי חלעים בביוד ניסי נגמאוינל: היום הב24

 ימליה העוינרטרו, יום הודעים: יום הצלת הצפר24

 ימלין העווינגו: יום הפ25

 ימאוינליה הביי הנחב: יום כל28

 2021אי מ
 ימאוינל'ר הבצלקמ: יום הפר02

 דותדים הנויפור, יום הצןחר ההוג: יום הס08

 ימל: יום החמור העו08

 ימלבורה העו: יום הד20

 דהנת הכחינים בסכמ: היום ל21

 ילוגיון בומגוי למאוינל: היום הב22

 ימלב העו: יום הצ23

 ימל: יום התוכי העו31

 2021ני וי
 ימלבה העויביכות הס: יום א05

 ימלים העוינוסיק: יום האו08

 חמדיות מחי למלן העויכרו: יום הז08

 יםיים חד משלוחי נגמאוינל: היום הב14

 ימל: יום הרוח העו15

 ימלב הים העו: יום צ16

 בור ובבצורתמדק בבאמי למאוינל: היום הב17

 ימלירף העו': יום הג21

 יתארלאנרגיה סוי למאוינל: היום הב21

 ימאוינל: יום יערות הגשם הב22

 ימלל העומ: יום הג22

 "דהב לעבוקחו את הכל: יום "25

 2021יליו
 ימליה העוי: יום האוכלוס11

 ימלמפנזה העוי, יום השיםישכרדעות ל: יום המו14

 עמור הטביי לשמל: היום העו28

 ימלמר העו: יום הנ29

 ימאוינלקח הב: יום הפ31

 2021ט סווגא
 ימאוינלל הב: יום החתו08

 ימליה העו: יום האר10

 ימלל העוי: יום הפ12

 ימאוינלב הבא: יום הז13

 ימל: יום הלטאה העו14

 ימלן העוטאו: יום האורנג19

 יתי בסרים חיי חלבעי למאוינל: היום הב21

 ימאוינלב הביום הכל :26

 אב טלואזי למל: היום העו26

 ימאוינלן הביתויש הלו: יום כר30
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