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 ,ותיקרמשפחות 

וצהלה בשמחה  הפורים  חג  את  השבוע  שהיתה  חגגנו  חוויה  כמעט,  ביה"ס,  תלמידי  כל   ,

יום פורים נהנו משלל  טינו מסכות ובחסרה לנו זמן רב. בחרנו להיות "חיות", אנשי ספורט, ע

 יצירתיות ומרגשות. תחפושות 

שמחה אך גם ברגעי משבר. השבוע קהילת חוט השני הוכיחה    ברגעיכוחה של קהילה נמדד  

חגוג יחד עם הבחירה של כולנו לחוט השני. משפחת   -"משפחה"  –ואר שוב שהיא ראויה לת

אליה. היא תלמידי חוט השני ששהו בבידוד בחג הכי משמעותי לילדים, איננה מובנת מ  30

זאת,  שאפשרתם  לכם על כך. תודה  ולב פתוח. תודה    ישות רבהדרשה מכם המשפחות גמ

 על אף אי הנוחות שנגרמה לחלקכם.  

 

 

ְצַחק / ֹנַעם חֹוֵרב ש    נִּ

ְצַחק, " נִּ  ש 

ז ה  זָּק ְצחֹוק כָּ  חָּ

ְיַהדְ  ק. ש  ְרחָּ  ֵהד ַעד ְלמ 

ְצַחק,  נִּ  ש 

ה  ֲעבֹודָּ ֵבר בָּ ל חָּ ה ש  יחָּ ְבדִּ  מִּ

ט  ר  ּתֹוְך ס  ְסֵצינָּה ְמשּוַגַעת מִּ  מִּ

ה   ת ַהַּיְלדָּ ט  ּפֹול  ְשטּוּיֹות ש   מִּ

ת  ר  ץ נ ֱהד  ר  ל א  כֹון ש  ַמֲערָּ  מִּ

ְצַחק,  נִּ  ש 

ַרע  יקָּ ן ּתִּ ט  ַהב   ַעד ש 

הָּ  ת ש  ְסרֹוק  ּתִּ פְ מִּ נּו לִּ ה לָּ ׂשֹור ְיתָּ  ֵני עָּ

ה  ה מּול ַהַמְראָּ ַנֲעׂש  ים ש  ַּפְרצּופִּ  מִּ

יכֹור ֵבר שִּ ל חָּ אּפ ש  ה ַבוֹוְטסָּ טָּ  ֵמַהְקלָּ

 

  

ְצַחק,  נִּ  ש 

ים  ה ַבְמַצְּייצִּ לָּ עָּ ּפֹוְסט קֹוֵרַע ש   מִּ

עֹות  ר ַבהֹופָּ יל  יר מִּ ל ַאדִּ ים ש  יְלּתּורִּ אִּ  ֵמהָּ

י ְשֵאלֹות, אֹו ּתְ  ים, אֹו ּתֵ ְבלִּ ים  נָּאִּ  ירּוצִּ

עֹות  ת ַהְדמָּ נּו א  יף לָּ ַּיֲחלִּ  ְצחֹוק ש 

ְצַחק ֵמַעְצֵמנּו  נִּ  ש 

 ֵמנּו ְוַעל ַעצְ 

ת ַהַמֲחנָּק  ְנַשְחֵרר א   ש 

ר ַעד ְקצֹוֵתינּו   נָּה ְכבָּ ינּו ַהשָּ כִּ  בָּ

ְצַחק נִּ יַע ַהְזַמן ש  גִּ יו הִּ  . "ַעְכשָּ



 

 

פורים יום  בוקר  את  כלפתחנו  יחד,  תלמידי  ,  ואמן    ביה"ס  קוסם  עם  בזום  מדהים  במפגש 

 .  ועקבנו אחר תנועותיו פעלוליומול  והשתהינ. חושים

ות  צבעוני  ,ותבשלל תחפושות מעניינ  ,החלו הילדים להגיע מחופשים ומרוגשים  בתום המופע

תחפושתם,    ומיוחדות. את  הילדים  הציגו  עת  ובכיתות  במסדרונות  נשמעו  השמחה  צהלות 

לרקוד  החליפ יצאו  מנות,  משלוחי  פורימית    בחצר ולהצטלם  ו  בפעילות  אמנם   -ועסקו 

בו  מהסגר  אמיתי  הוא״  ״ונהפוך  בהחלט  הרגשנו  בלב  אך  קורונה  הנחיות  ותחת  בקפסולות 

 היינו רק לפני כשבוע. 

 

צוות העובדים בביה"ס.  שאורגנו לכל  תודה לכם קהילה יקרה על משלוחי המנות המרגשים  

 ולתומכות ההוראה.   נו לצוות החינוכי כולו, לחברי המנהלה, לשומרים של 

 תודה מיוחדת ללילך שגיא שבת על ארגון שבוע פורים מדהים! 

 

 . 1/3/21. נשוב ללמוד ב 25-28/2/21ין התאריכים  בחג הפורים לחופשת  יצאנו אתמול

שוב   שנפגש  הקנצל  נועד  תוך  בהנאה  החופשה  הכללים  את  על  ממפגשים הימנעו    –פדה 

  –  שהיה במקומות המזמנים ריבוי משתתפים החושפים את ילדינו לסכנת הדבקההמוניים ומ

 משימה החשובה ונשמור על שיגרה פעילה.תפים נצליח ביחד ובכוחות משורק 

 

 

 

 ק ושמחה חג שמח מלא בצחו 

 

 ! ולםבה לכ טו בריאות    יחולי א   ם ולחי וש   , בה באה   אתכם   ם חבקי מ

 בעולם"   הדבק הכי חזק וע הוא רו: "שגעג תזכ ו 

 ם, שבת שלו 

 , אילנה 

  .י חוט השנ   ת וכל צוו 


