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 "חוטים של אהבה"  

 

 אור גדול מאיר הכל "

 ויותר כבר לא צריך לשאול 

 אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות 

 להתחיל הכל מהתחלה

 כמו לנשום בפעם הראשונה 

 ר" אני כאן אני לא מתבזבז יות 

 (אמיר דדון)

 

 

 היקרה, חוט השניקהילת 

חג האור. בימי  נוכה, נר הראשון של חג החת הדלקאת היחד  נוגגבערב חתמול א

ויחד   ,התקופה מורכבת ומאתגרת בכל הרבדים ;קורונה מקבל חג זה משמעות נוספתה

ש" להיות קרוב כמה לי החד"נורמכולנו עושים ללא לאות על מנת לאפשר ל ,עם זאת

וכי אנו לא שוכחים ש"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר" . אהוב שלנושיותר למוכר ול

יחד את ערב יצרנו שותפות נהדרת עם הנהגת ההורים ב מהחושך הזה יצמח אור גדול. 

האירה לנו ש של אור עלימה, מסיפורה המדהיםוהתרגשנו  ,הדלקת הנר הקהילתית 

ניתן להתגבר על כל מכשול בעזרת אמונה גדולה, אהבה, הומור איך בסיפורה 

דניאל ו לליאת מנצ'ל –ן ערב ההדלקה ואופטימיות. תודה לצוות הנהגת ההורים על ארגו

   .זריפי

 

ו',  -. סיורים מודרכים לוואדי ענבה של שכבות ה'..נוילע עברשבוע גדוש באירועים 

שהפתיעו אותנו ביצירתיות   "תלמידים במסכה" ,מסיבות חנוכה כיתתיות וביתיות

נו מסופגניות, שרנו  נינה גדולה )איזה מוכשרים הילדים שלנו!(,מטורפת ובהשקעה 

יפיפיות, הכישרון רב ויצירתיות  זהירות בדרכים וכיות ב יצרו חנ-. תלמידי שכבות אשירים

 קישור המצורף ולהנות מהחנוכיות.מרשימה. מוזמנים להיכנס ל
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במילים טובות ובמחוות  ריגשתם אותנו  . את יום המורהיחד אתכם ב גגנו השבוע ח –וגם  

אותנו   םחיבקתיה החינוכית שלנו. ישהרחיבו את הלב ונתנו עוד משמעות עמוקה לעש

אהבה גדולה אותה חשנו דרך הסרטון המרגש, המתנה המקסימה עלינו והרעפתם 

נהנתה  בערב זה כל קפסולה של מורות ואנשי צוותארגנתם לנו. והערב הייחודי ש

וחיבורו לעולם   " הארגונומיה"את עולם  , הכירהץעם רחלי שמולבי ילינג"יסטמסדנת "

והתנסתה בסדנת מטבלים עם ה"מסטר  ,עם נירית גבע בריאההעבודה הההוראה ו

ולביץ, נירית גבע, יוגב  תודה מכל הלב לליאת מנצ'ל, רחלי שמיוגב ולירון דרורי.  "םשפי

אין ספק שיש  פשוט מושלם!גיא חלוואה, על ארגון והעברה של ערב ולירון דרורי דרורי, 

 , עם המון עוצמה ואור גדול.  ייחודיתלנו קהילה 

 

מו בשורות , בתקווה שהחיסון לקורונה יביא עאנו יוצאים לחופשת החנוכה, חג האורים

 .הדברים שהקורונה קצת השכיחה ויאפשר לכולנו לחזור לאותם ,טובות

ושנמשיך  ,אור רבמו שהחג הנכנס יביא ע כולו חוט השניממני ומצוות  מאחלת לכולם

 חיוך והסתכלות אופטימית קדימה. לשמור על 

 

   . 19/12/20  –  13/12/20חנוכה תחול בין התאריכים  החופשת  

 . 20/12/20נחזור לספסל הלימודים ב  

 בשמחה. בריאים  ול גם במהלך החופשה ושובו אלינו  אנא הקפידו על כללי התו הסג   

 

 

 , ולם טובה לכ בריאות    איחולי 

 ותזכרו: "שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם" 

 

 שבת שלום, 

   , אילנה 

 י וכל צוות חוט השנ 


