אגרת לשבת מס'  - 24תגלו שמרגישים פה בבית

כ"ד באדר א' תשפ"ב
25/2/22

"תמיד כששואלים אותי מה המטרה,
יש לי בכיס תשובה מאוד ברורה.
המטרה שלי היא למצוא את הסוד הנסתר,
מה צריך לעשות כדי להיות מאושר.
ואז מגיע הרגע שבו ההבנה מחלחלת
ואין בכלל צורך להיות כל כך מבולבלת.
שהאושר הוא כאן והוא זמין ומידי,
שהוא כל הזמן היה כאן ,ממש פה לצידי.
האושר הוא משפחה וחברים ובכלל אנשים,
האושר הוא לא להיכנע גם ברגעים הקשים.
האושר הוא כמעט להתייאש ובכל זאת לעשות
האושר הוא למרות כל הפחדים להתגבר ולנסות.
האושר הוא אהבה שעולה על כל דמיון וכן,
זה אושר לפעמים גם לצחוק בלי הגיון
אז האושר הוא כאן והוא עכשיו והוא תמידי
ואולי הסוד לאושר כבר לא כל כך סודי"
(הילה רביעי)

משפחת חוט השני היקרה,
עוד שבוע שגרתי חלף לו ,עם רגעי אושר מגוונים ,קטנים וגם גדולים .ובחיים ,כמו בחיים,
נאלצנו להתמודד השבוע גם עם רגעי עצב כואבים.
ביום ב' נפרדנו מניר שיין ,אבא של מאיה שיין מכיתה ו 2/ושל שחר שיין מכיתה ד,1/
לאחר התמודדות ארוכה עם מחלה קשה .אנו מחבקים באהבה את משפחת שיין
ושולחים לה את תנחומינו הכנים .יהי זכרו ברוך.
ובמעבר חד ,שמחים לשתף על מיזם חדש ומקסים שהחל השנה בהובלתה של לילך
שגיא שבת ,הרכזת החברתית של חוט השני ,וועדות חוט השני .בביה"ס פועלות 6
וועדות בהן איש צוות מוביל שהתנדב לכך וכ 60 -תלמידים מכיתות ג'-ו' שבחרו ונבחרו
לפעול בוועדה.

ועדות חוט השני כוללות :ועדת קיימות ,ועדת ספורט ,ועדת חברות ,ועדת ימי הולדת,
ועדת ספרייה וועדת מפתח הלב ,העוסקת בערכי החודש.
הועדות נפגשות אחת לשבוע ואחת לחודש מעבירות פעילויות מיוחדות לשכבות
השונות ,בכל חודש ועדה אחת לשכבה אחרת.
נרגשים מהמסירות ,האחריות והנתינה ,אותה מגלים התלמידים בעשייתם באמצעות
הוועדות.
חג פורים ,חגם האהוב של הילדים ,קרב בצעדי הענק .לחג זה אפיונים רבים של שמחה
והנאה ולצד זה גם סכנות מגוונות המלוות אותו ופוטנציאל לפגיעה .שימו לב להנחיות
ביטחון ובטיחות מתוך חוזרי משרד החינוך ,לחג פורים.
בקישור המצורף תוכלו לפתוח חלון לתכנון חג פורים כולו .תודה ללילך רכזת החברתית
שלנו על הארגון המקסים.
https://view.genial.ly/6217884488565c001327b145/interactive-content-

תודה מכל הלב להורים "מעשירים" שהגיעו לסייע היום בשל חוסר בכוח אדם:
לדניאל זריפי על מפגש הרצאות שלישי בהובלתו .ללימור מלכה שפגשה קבוצות שונות
בזום ופנים אל פנים בחודש האחרון ולהדס נהרי שבאה לתרום מניסיונה החינוכי הרב.
אתם דוגמא ומופת לנתינה עבור כולנו .תודה לכם מכל הלב.

בברכת בריאות איתנה לכולם ושנדע תמיד רגעי אושר כמה שיותר
שבת שלום
מכל הלב
אילנה והצוות החינוכי.

הורים יקרים שלום רב,
משנכנס אדר מרבין בשמחה" – האם ידעתם שלשמוח זה בריא? השנה ,עדיין בצל
תקופת הקורונה ,נחגוג את פורים בשמחה ובבריאות !
מצ"ב לידיעתכם כללי הבטיחות והביטחון בחג הפורים ,ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
אנא הקפידו והשגיחו בנוגע להנחיות ,על מנת שנמנע מסכנות בגין שימוש בחומרים ו/או
צעצועים מסוכנים בימים ,שלפני חג הפורים ,במהלך חגיגות פורים ובזמן חופשת החג.
ככלי הבטיחות:
 .1אסור להביא למוסד החינוך ואסור להשתמש בצעצועים מסוכנים ,כגון כלי ירייה
ואקדחי "קפצונים"" ,פיקות" ,חזיזים  ,נפצים ,זיקוקין מתעופפים ,כוורות נפץ ,אבקות
נפץ מכל סוג שהוא ,מפתחות עם מסמרים ,סכינים וכלים חדים ,מסמני לייזר וכדומה.
 .2אסור להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.
 .3אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות העלולים
לגרום לבהלה
 .4אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים ,כגון צמר גפן ,זהורית וניילון .יש
להשתמש בבדים שאושרו על ידי מכון התקנים.
 .5אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמסכה (משום סכנת חנק למתחפש).
 .6אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם "נושמים" .יש לבדוק רגישות של
ילדים למוצרי איפור .מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי משרד
הבריאות ,המותאמים למגע עם העור ושאינם מכילים חומרים רעילים.
 .7אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם.
 .8ניתן להגיע לבית הספר עם תספורות פורימיות הכוללות צבעי שיער וציורי שיער בין
התאריכים 31/3/22 – 9/3/22 :לאחר תאריך זה לא תותר הכניסה לבית הספר עם
צבעי וציורי שיער.
 .9יש לאפשר למאבטח בית הספר לזהות את כל הנכנסים בשעריו .הבאים ייכנסו
בפנים גלויות ,ללא מסכה ,או יסירו אותה בפני המאבטח על פי דרישתו לצורך זיהוי.
 .10מאבטח מוסד החינוך יקפיד על בדיקה קפדנית של הנכנסים ,כולל בדיקת כבודה,
ולא יאפשר כניסה של אדם שאינו מאושר על ידי הנהלת המוסד החינוכי.
ביום חגיגות פורים י"ב באדר ב' תשפ"ב 15.3.2022 ,יסתיימו הלימודים בשעה 12:00
חופשת פורים חלה בין התאריכים  .16/3/22-19/3/22נשוב ללמוד ב .20/3/22
בברכת ,חג פורים שמח ובטוח לכולם
אילנה רחמילביץ
מנהלת בית הספר

יעל נוימן
מנהלת תחום ביטחון ובטיחות

