
נבוא   03/3/8ביום פורים, יום ראשון,  

מחופשים )התחלת יום הלימודים 

( נצא לתהלוכה מסביב לרחובות  0088

הספר נחליף משלוחי מנות, -בית 

                                          . ת ו נ ח ת ב ל  ע פ נ ם  ו י ס ל ו

.0/088יום הלימודים מסתיים בשעה  

 )הצהרון מתחיל עם סיום הלימודים(

ה                  ל י ה ק ה ל  כ ת  א ם  י נ י מ ז מ ו  נ א

 לצאת אתנו לתהלוכה.

                                   

  ביום זה אין משמרות זה"בשימו לב   

 

לפי חוזר מנכ"ל0 " ביום פורים ולפני כן חל איסור להכניס לשטח ביה"ס רובים, 

אקדחים  ,חרבות, סכינים, שוקרים או כל צעצוע מסוכן אחר. הצעצוע יוחרם  גם אם זה 

 חלק מהתחפושת".

 

 

ביום פורים נחליף בנינו משלוחי -משלוח מנות 

 מנות.

יהיו שמשלוחי המנות    אנו מבקשים וממליצים 

, כדי למנוע אי שוויון בין המשלוחים שיגרום אחידים

 תסכול לנותן המשלוח ולמקבל0 

חטיף מלוח סגור כדוגמת ביסלי,   0אוזן המן,    0

 אפרופו, צ'יפס ,בייגלה וכד'.

0 ( (  לשכבה א פרווה  חב' שוקולד או וופל   או ‘

 חמציצים

 ₪. 5-/הפתעה אחת עד 

 הקפידו שהמוצרים לא יכילו בוטנים ולכתות א' מוצרים חלביים

 את היצירתיות נגלה באריזות המקוריות ובברכות שיכינו הילדים. 

                      . ה ח מ ש ב ן  י ב ר מ ר  ד א ס  נ כ נ ש מ

אין דבר יותר מרגש עכשיו בטבע מלראות 

את השקדיות, מרבדי , הרקפות מלהריח את 

הרתמים ,ליהנות מיופיו של אירוס הארגמן 

 ישראל.-ומעוד שלל פריחות של פרחי ארץ

שמחה נוספת היא חג פורים, החג האהוב 

 ביותר על ילדי ישראל.

 

...  אני פורים שמח ומבדח הלא רק פעם בשנה

 אירועי פורים אצלנו בבית הספר

ימי נהפוכו,  כמדי שנה מועצת התלמידים 

יזמה פעילות פורימית ,בכמה ימים בשבוע 

 שלפני פורים נבוא מחופשים

יום שלישי                                                      3/3/8/

יום "ג'ונגל" נתחפש לבעלי חיים, פאות 

 וכובעים משוגעים

 

יום רביעי                                              03/3/8

 בגדים הפוכים, בנים3בנות  -יום "הפוך"

  

יום חמישי                                              53/3/8

"קשת בענן" כל הכתה לבושים באותו הצבע 

)כתה שתבצע גם שיר עם תנועות תזכה 

 בפרס(

 

יום שישי                                          03/3/8

 מסיבת פיג'מות )נמנמות( כריות ובובות
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)חשבו למה נבחר תאריך   /003נחוג בתאריך  

אם אתם תוהים איך חוגגים את יום הפאי זה(  

בארץ ובעולם, נספר שנהוג לברך בו ברכות 

כמו "בקירוב טוב" או "שתזכה לספרה הבאה", 

לאכול פאי )אם כי לא באמת צריך תירוץ כדי 

לאכול עוגה( ולערוך תחרויות של שינון 

בישראל מציינים ביום הזה .   πהספרות של 

במרץ הוא גם יום הולדתו של אלברט   00  –את יום המדע. ועוד פרט נחמד  

 .איינשטיין

אצלנו יציינו יום זה שכבת ו' בפעילויות ייחודיות שיכינו להם המורים למתמטיקה 

 .0/3/3/8יחד עם רכזת המקצוע שרית שמש ביום שישי, 

 בבבבתבחב בבביב בבב בסבתבמב בבבסביב בבב בהביבבב!ב ביבבבסב בבבמבבבמב בבב ב ב בבבסב ב בסבסב בבב ב

, 53/3/8ביום חמישי,    -יום נתינה מהלב 

נציין יום מיוחד לזכרה של צילה זאבי ז"ל, 

המנהלת הקודמת של בינתחומי הדר,           

יום זה הפך כבר למסורת בבית ספרנו  

והשנה בחרנו להעלות המודעות לאנשים 

 עם מוגבלויות.

תודה למשפחתה של צילה שתרמה את 

הפעילות עם עמותת "נגישות ישראל", 

שתעביר סדנאות לכל שכבות הגיל.              

נודה גם למירה על עריכת הטקס יחד עם 

מועצת התלמידים וללהקת בית ספר 

 "התומר" על הופעתם בטקס.

ברכרתרלרפרררשרער,רהרורררלרלרלרור רררור רלרכרורררשר רהר רשר רפררר

 לרשרהרלר רררלר רברפרהרפררר רפרררברפרור ררר רשר ררררררררררררררר

כמדי שנה בית הספר שלנו מציג בכנס 

החקר המחוזי. תודה לסופי שיינפלד רכזת 

מדעים וטכנולוגיה על הובלת התהליך 

 ובהצלחה למציגים.

על מנת   כסף מנהג הקמחא דפסחא  נקרא גם בשם "מעות חיטין"  הינו איסוף  

לקנות את צורכי החג למעוטי יכולת, אלה שידם אינה משגת את כל צרכי החג 

של הביטוי קמח לפסח,   ארמית בגלל יוקר המחייה. 'קמחא דפסחא' הוא התרגום ל 

 .מצותלהכנת ה קמחהיינו 

כמדי שנה וכמסורת רבת שנים קהילת "בינתחומי הדר" תכין חבילות לחג. את 

המצרכים לחבילות יאספו מכל ילדי בית הספר שכבה ד' יחד עם המחנכות אתי 

ידי הנהגת הורי השכבה -ויחולקו על   /03/אייזנברג ולילך קור עד לתאריך  

 וההנהגה הבית ספרית. 

 סגורים וכשרים לפסח.נא הקפידו שהמוצרים יגיעו 

 

0 בקבוק יין תירוש, בקבוק שמן, קמח מצה, שוקולד 3 ריבה 3 מצרכים מומלצים 

דבש , חב' סוכר, חב' אורז  או קייטניות כשרות אחרות, שוקולית, חב' מצה )קטנה(, 

 חזרת, קפה, תה. עוגיות כשרות.

חוזרים ללימודים מחופשת פסח 

  02303/8ביום שישי,  

במסגרת קורס "האקטואליים"  שמובילה 

ג'ניפר סאני, תלמידי הקורס יצרו מגזין 

                                   . ו נ ל ש ר  ת א ב י  ט נ ר ט נ י א

נשמח אם תכנסו לקרוא את הכתבות 

 שהכינו בעמל רב התלמידים.

ך                  ה למשפחת מלא תוד

על התרומה הנדיבה של אוזני 

המן  של חברת "אחווה", לטיול 

“    איתן ” ולצופים שבט  משפחות  

 על השאלת הציוד להכנת התה.

על תרומת תודה ליניב בן חמו  

 ‘.העציצים לשכבה א

בערב זה תערוך שכבה ו' מכירת מזון,     

 כל ההכנסות לטובת מסיבת הסיום שלהם.

 ערב סרט קהילתי

                              23/3/8/ביום ראשון 

יערך ערב סרט המסורתי שלנו               

 כולם מוזמנים ! 00088החל מהשעה 
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