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   "חוטים של אהבה" 

 

 ל יגמר ו כשהכ "

 לא אבשל עוד לעולם  

 אצא כל יום למסעדה  

 או לטיול על שפת הים 

 ל יגמר  ו כשהכ 

 אקח חופשה רחוק מכאן  

 לא אקשיב לחדשות 

 אקח חופשה רחוק מכאן   

 

 ל יגמר ו כשהכ 

 הלב שלי יהיה חייב   

 ו לא להתייחס לשום דבר כאל מובן מאלי 

 רק עוד אורחת בעולם    כי בסוף אני אדם, 

 , נחזור להתחלה יתקלף האגו  

 

 ל יגמר ו כשהכ 

 ותבוא כבר השפיות   

 שלעולם לא אתמודד שוב עם עצמי והבדידות 

 לא אפספס שום מפגש,  

 עם משפחה או סתם חבר    

 ואחבק אותם חזק 

 " אחרי שכל זה יגמר

 ( שרית חדד)

 

 

 



 

 

 היקרה, חוט השניקהילת 

 

 . , בעיקר בימים אלווחנוכה לשגרת למידה שתמיד משמחת אותנ וע מחופשתחזרנו השב

  .באוויר הפתוחשמש החמימה ונהנו יחד מהבחיק הטבע, יצאו לטיול   'ג-'שכבות ב

 

מאלצת אותנו  ,דיעין בפרטובמו, כללומציאות ההדבקה ב ,דיתה מהירה מיהיהשמחה שלנו לצערנו, 

אל פנים, לחזור לטפח את הקשר  ת הילדים פניםהשמחה לפגוש א ת לא פשוטות. לחזור להגבלו

טעם וצורך עז  השאירהו ,יתה לנו קצרהיה -מגוונת יותר ומקרבת לבבות למוד בצורהאישי, ל-יןהב

 לעוד. 

 

, בביה"סדרם מודים כסיללימשיכו להגיע ד' -א' שכבות תלמידי כי מיום ב' הקרוב ידוע ,נכון להיום

צוות בית הספר יעשה כל  ,אף הריחוק עלבלמידה מרחוק. ללמוד  יחזרוו' -ה'שכבות תלמידי ואילו 

לדאוג לרווחתם הנפשית של ו ,והקרבה החברתיתשמר את הקשר הבין אישי, השיח שביכולתו ל

 הילדים. 

 

  .נאלץ לנקוט משנה זהירות ולהתנהל עם ריחוק מניעתי הצורך במקרי, השבוע שחווינוכפי 

 . נחיותלהקפיד הקפדה יתרה על הה יחד עם זאת אנו מבקשיםאך , הרבה כולם בריאיםו לשמחתנ

אינו חש המשפחה  נימבשהו יכמו גם אם מ ,שאינם חשים בטובאין לשלוח לבית הספר תלמיד/ה 

 ! יחד ננצח את הנגיף שמשבש את חיינובטוב. 

 

 גשים בקשר". נפ "   בסימן:  , ורים של חוט השני ה הימי   –  בוע הבא יתקיימו ימי מהו"ת בש

   , בנושאשנשלחה השבוע אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את האגרת  

 ומוצלחים.   ומאחלים מפגשים מהנים, מעצימים 

 

 , ולם טובה לכ בריאות    איחולי 

 . ותזכרו: "שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם" 

 

 שבת שלום, 

   , אילנה 

 י וכל צוות חוט השנ 


