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 הורים יקרים,

 שלום וברכה

 

בוגרות  פתחנו את השבוע ביום מחזק ומעצים לכבוד ג' בתמוז, הבוקר נפתח בלימוד בחברותות

, בכתיבת פ"נ אישי לרבי –ות, השיא וצעירות, המשכנו בתפילה שכבתית, התוועדויות כיתתי

כמובן לאחר הכנה מתאימה ויצירת מסגרת מרהיבה לתמונה של הרבי. יהי רצון שנזכה לראות 

 את הרבי תיכף ומיד, בעיני בשר למטה מעשרה טפחים בגאולה האמיתית והשלמה. 

את התל' היקרות לכבוד  סידור חגיגית ומרגשת לכיתות א', אנו מברכותאתמול נערכה מסיבת 

ה תעלה עד כסא המרומים ותפעל ישועות עבור כל עם תפילתן הזכ חלות להן כיייהמסיבה ומ

  ישראל.

 להלן עדכונים חשובים לקראת סיום שנת הלימודים: 

 התוועדות י"ב בתמוז .א

ביום שלישי י"ב בתמוז תיערכנה התוועדויות כיתתיות לכבוד חג הגאולה של אדמו"ר הריי"ץ. יש 

 גילה.לבוא בלבוש כחול לבן ולהביא מערכת ר

 מופע סיום  .ב

אנו שמחות ונרגשות לקראת מופע הסיום של בית הספר 'על במת החיים', בו שותפות כל תלמידות 

 הקרוב י"ד בתמוז. בית הספר שייערך ביום חמישי

 ₪. 51אורחת : ₪ .        51אצל הגב' ציפי ליפסקר. תלמידה: בבית הספר מכירת כרטיסים 

 מכירת כרטיסים תתאפשר באופן חופשי, הזדרזו להבטיח את מקומכם. שניהחל מיום 

 חלוקת הכרטיסים:

לם. בלובי הכניסה חלוקת הכרטיסים תהיה בכניסה לאו –בכדי למנוע מצב של איבוד כרטיס וכו' 

ב תשבנה -תשבנה נציגות ותחלקנה לכן את הכרטיסים לפי הרכישה שבצעתן. תלמידות כיתות א

 ו במקום המיועד לתלמידות.-יחד עם האמהות, כיתות ג

 סדר יום המופע:

בתלבושת אחידה. מבית הספר נצא לחזרות  5:51ביום חמישי הגעה לבית הספר כרגיל בשעה 

סיום  .(באולם,  )מצורף טופס אישור הורים, תל' שלא תביא אישור חתום לא תוכל לצאת לחזרות

 50:11יום הלימודים בשעה 

 . 50:01 כניסה לאולם בשעה    50:11פתיחת שערים בשעה 

 51:01ו מגיעות לאולם בשעה -כיתות ה         50:11בשעה לאולם ד מגיעות -כיתות א

 בסיום האירוע החזרה הביתה באחריות ההורים בלבד.
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 התלבושת למופע:

 צמות 5חצאית שחורה, חולצת בסיס שחורה וגרביון שחור,  -כיתה א 

 צמות 5ה, גרביון לבן, חצאית כחולה, חולצת בסיס לבנ -כיתה ב 

 חצאית שחורה, חולצת בסיס שחורה, גרביון שחור, קוקס -כיתה ג 

 חצאית שחורה, חולצת בסיס שחורה, גרביון שחור, קוקס -כיתה ד 

 צמות 5, גרביון לבן, מכופתרתחצאית שחורה, חולצה לבנה  -כיתה ה 

 ההצגהותלבושת על פי  , גרביון שחורחצאית שחורה, חולצת בסיס שחורה -כיתה ו 

ס"מ לא נאפשר עליה לבמה  51-חצאית ארוכה המכסה את הברך לפחות בגרביון ו יש להקפיד על

   לתל' עם חצאית קצרה.

 טיול סוף שנה .ג

. פרס בחולון בפארק וגיבוש בעז"ה ביום שני י"ח תמוז תצאנה כל תל' בית הספר ליום של חוויה

מצורף טופס אישור  .50:11יציאה מבית הספר לאחר התפילה, סיום יום הלימודים כרגיל בשעה 

 הורים.

 קייטנת הקיץ .ד

בבית הספר נפתחה קייטנת 'פסיפס של גאולה' בניהולה של המורה צביה קסטיאל. הקייטנה תחל 

מתוכנית  יום חמישי י"ג אב, לא כולל ימי שישי. בקייטנה התל' תהננה –ביום חמישי כ"א בתמוז 

חוויתית ומגוונת, הפעלות, יצירות וחוויות. ראוי שכל תלמידה תשמור על מסגרת חינוכית גם 

 בחופשת הקיץ ותרשם לקייטנה.

 פרוייקט השאלת ספרים .ה

בהודעת הוואסאטפ הבית ספרית קובץ שאלות ותשובות בנושא השאלת ספרים. תוכלו  הנשלח

 .ספרהבית גם באתר ת כל המידע לגבי השאלת ספרים למצוא א

 מסיבות סיום .א

ביום רביעי כ' בתמוז, היום האחרון ללימודים תערכנה מסיבות סיום כיתתיות וחלוקת תעודות. 

 55:11יום הלימודים יסתיים בשעה 

 

 ורוב נחת יהודי חסידי בברכת שבת שלום

 בית הספרמנהלת  –רבקי גורביץ 

 ומשפחת 'אהלי חיה מושקא'

 


