
אם הקורונה היתה
חיה

היא בטח היתה...



דבר חדש
שלמדתי
בתקופה...



מנין במרפסת
או

או חזרה לבית כנסת



מעשה
טוב

שעשיתי...



פינה בבית
שמרגיעה או 
משמחת אותי...



בתקופה הזו-
גלגל ההצלה

שלי היה...



הלמידה מרחוק
היא בשבילי



אם הייתי נפגש עם 
הקורונה הייתי 
אומר לה...



רגש
שמלווה אותי 
בזמן האחרון...



משחק
 או פעילות

אהובים במיוחד



הבוקר,
 כשהתעוררתי-
הרגשתי...



שאלה
שמעסיקה אותי
בזמן הזה...



אחד הדברים שאני
מתגעגע אליהם

זה...



קורונחת
קורונאכסאו



בזכות
התקופה הזו...



zoom
המצאה טובה

או
הייתי מוותר בשמחה



במבט לאחור אני
גאה בעצמי

על...



דמות מהתנ״ך שהייתי
מזמין אותה לתת

מעצמה...



למידה מהבית-
או

למידה מבית ספר-



מה סוגר אותי יותר?
סגר בערים

או סגר בבתים



לצאת 100 מטר
או 

לא לצאת בכלל



לו יכולתי לבקש 
עכשיו כל בקשה
הייתי בוחר ב...



את מי היית מזמין
להצטרף אליך 

לבידוד?



שיר או זמר
שמלווים אותי עכשיו...



אני רוצה לומר
תודה ל...



אם יכולתי לחלק צל״ש
לאחת התכונות 
שעזרו לי זו היתה...



ערך
שמוביל אותי...



אדם שאני דואג לו
בתקופה הזו...



אחד הדברים 
המצחיקים 
בתקופה הזו...



לו הייתי
עכשיו ראש הממשלה

הייתי...



אם יכולתי להגיע היום
לכל מקום שאבחר
הייתי בוחר ב...



המצאה שהיתה
יכולה להיות שימושית
בתקופה זו בשבילי



להישאר בפיג׳מה 
להתגנדר גם בביתאו 



בתקופה זו
האמהות היתה

בשבילי



במחשבה
קדימה



מהתקופה הזו 
אני רוצה

לקחת איתי את...



לאבא / אמא
אני רוצה לומר...



עם המשפחה 
שלי זו היתה לי 

הזדמנות



מסכה: 
פריט חובה

או חורג מהאופנה



בתקופה הזו האתגר
שפגשתי באמהות

היה...



מילה טובה
שהילדים שלי
יגידו עלי...



כשאני מסתכלת
לרגע רק על עצמי

אני רואה שבתקופה 
הזו...



רגע נחמד
שכייף להיזכר בו



כשהתקופה הזו
תסתיים אני

ארגיש...



אם יכולתי לעצב 
את המציאות שאחזור 

אליה הייתי...



עצה שאני רוצה
לתת לעצמי 

לקראת ההמשך...



דמות מכל ההיסטוריה
שהייתי שמח לפגוש

עכשיו



כשאני חושב על 
הימים הבאים
אני מרגיש



משפט שהייתי
רוצה שמישהו אחר

יגיד לי...



כשאחזור לבית הספר
אני מרגיש שאחזור 

שונה ב...



סרט או ספר
שמזכירים לי 
את התקופה



להיות מורה בתקופה 
הזו 

זה להיות...



שיעור שקיבלתי
מהתקופה הזו...



כשאני חושבת על 
ההמשך הייתי רוצה 

שהיום יום שלי...



לו הייתי שעה 
ביומן שלי

הייתי בוחרת להיות...



דמות שיכולה
לעזור לי 

בהמשך הדרך...



הקשר עם התלמידות
בימים אלו

היה עבורי...


