
 

   פשרי א ו  תוח פ  ל ו הכ ש  גלו ת     -  תלשב   13עדכון מס'  

 פ"אתש בכסלו חי"    

 4/12/2020 

 

 בחוט השני   "חוטים של אהבה" 

 

ן  ָאָדם ָצִריךְ?-״ָמה ב ֶּ

ל  ֶּׁ ִית ָהִראשׁוֹנָה ש  ִהכְִריזָה יוֹם אֶָּחד, ַאֲחֵרי ַהכ ַפ 

נָה ָהַאֲחרוֹנָה.  ַהמ ָ

 ְ הו  ָמתוֹק לֱֶּאכֹל, ו ֶּ  ׁ ֵר,לֹא ַהְרב ֵה! ַמש ו ר לְַספ   ִספ 

נֵי ֲחֵבִרים,  ְׁ  ו זְַמן ו ָמקוֹם, ו גְלְַדיוֹלוֹת ב ֲָאגְַרָטל, ו ש

יט, נִי לְַהב ִ ֵ  ׁ י ָהִרים: ַעל ָהאֶָּחד לֲַעמֹד וְַעל ַהש ֵׁ נֵי ָראש ְׁ  ו ש

ַמיִם, ו לְַחכ וֹת ָ  ׁ ן אֶּת ַהש י ֵעינַיִם לְִבד ֹק ב ָהֶּ ֵ ת  ְׁ  "ו ש

 )מאיר שלו, יונה ונער(

 

 רה, השני היק קהילת חוט  

 

כמה כיף לחזור לדברים הקטנים והפשוטים שממלאים את היום שלנו. צחוק ילדים,  

נות יחד מרגעים מתוקים ובעיקר לפקוח את לשתף ולספר סיפורים, לההמולת למידה, 

 הטבע שמתעורר סביבנו. , כמו הקטנים והפשוטיםהדברים העיניים ולראות את כל 

. הזדמנות  בחווה האקולוגית" דםחווה וא"מי למידה בג' לי-ב'-שכבות א'השבוע יצאו 

ולייצר שיח בין אישי עם חברים   לחוש עם הידיים, ללמוד דרך הרגליםמופלאה לצאת ו

 חזרו מאושרים עד הגג.  והצוות הילדים  באוויר הפתוח והשמשי.  

 

בשבוע ו' -'יצאו תלמידי הי ,של החברה להגנת הטבעעירונית  תכנית סביבתיתבמסגרת 

 במימון עיריית מודיעין. התוכנית אדי ענבה. ובו למידה/יולסיור/טליום הבא 

 7/12ב' שכבת ו' תצא ביום 

 8/12' גשכבת ה' תצא ביום 

 

 

 



 

, חיבורו לחיינו  עשייה והלמידה סביב מהות החג, ערכיוהאנו בשיא א וחג החנוכה קרב וב

יחד עם המחנכות, ארגנו ת הנהגות ההורים הכיתתיו  .בחיינושוהאור הגדול היום 

תודה גדולה על הסיוע  הםזו הזדמנות נהדרת לומר לגיגות  מיוחדות. לתלמידים ח

 , היות ולבית הספר ההורים מנועים מלהיכנס. מאחורי הקלעים

כשסקרנות פוגשת . לכבוד החנוכה במסכה" ה/השבוע נקיים בכיתות את אירועי "תלמיד

 יצירתיות, השמים הם הגבול.

 

 

קיים הדלקת חנוכייה  נ   , נר ראשון של חנוכה, 10/12/2020  חמישי ביום  

,  פייסבוק של בית הספר ובזום בשידור ישיר ל בית ספרית  קהילתית  

   .  18:30הדלקת הנרות תחל בשעה    בהובלת הנהגת הורים מוסדית. 

 , התגעגענו מאוד. מצפים לכם .  ההזמנה תשלח ביום א'

 

 

 

 ולם ובה לכ טבריאות    ולי יח א 

 חזק בעולם"   כי ותזכרו: "שגעגוע הוא הדבק ה 

 

 שבת שלום, 

   , ילנה א 

 י וכל צוות חוט השנ 


