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   "חוטים של אהבה" 

 רץ של שמש, על הים התיכון, א" 

 הגלים פה לא שקטים, 

 זה אומר המון. 

 והחול על הנגב ועד החרמון, 

 ית חם, ובו כולם, ב 

 אומרים שלום. 

 כמו שהיה, ככה יהיה, 

 עברנו המון, נעבור גם את זה, 

 לא יפלו פנינו, 

 " זה קטן עלינו 

 ישראל(אמני  –)קטן עלינו 

 

 היקרה,   חוט השניקהילת  

 וגם ערבות הדדית.   בלבולאגה, אהבה, ד, חשששמחה,  גוונות שלמ תחושותב והשבוע הוצפנ

הורה. שיחקנו, שיתפנו, /  תלמיד מחנכת/ -"נפגשים בקש"ר" -מהו"תהבמפגשי  בהתרגשות פגשנו נ

מלימון ניתן  "ש למדנום מעבר למסך המאתגר. גשנו את החום והאהבה גובעיקר הר , שאלנושוחחנו

 . שי מיטביאי-צר קשר ביןיוגם במפגשים שכאלה ניתן לי  ",לעשות לימונדהיד תמ

קיימו מפגשים אלו, ל כוונער נושהתכונ למחנכות הכיתות ולמחנכות המקצועיות הלב  תודה מכל 

קים, ופסעו ביחד שיח מפרה ומעצים עם הילדים ואיתכם ההורים, הקשיבו לצרכים, נתנו חיזו

 לדים. עד נוסף בדרך לקידום היאיתכם צ

. על היכולת שלכם לראות בעין כבי"ס ים החמות שנתתם לנו ל המיל, עיקרים כם, הורים תודה גם ל 

מלא טובה את המאמצים שאנו עושים לטובת הילדים בשנה מאתגרת שכזו. לא מובן מאליו, ומ

 מאוד את הלב! 

 

צורך עם השבאו הבלבול והחשש , את הדאגההשבוע גם פגשנו  ,ימי המהו"ת המרגשיםלצד 

וקפסולות מגילאים שונים נדרשו להיכנס לבידוד, כולל כיתות שונות ריחוק מניעתי. לוד ולהיכנס לביד

 לא תמיד ניתן למנוע כי לצערנו  ום. המציאות מראה לנאנשי צוות, בשל חשיפה לתלמידים מאומתי

 



 

 

ברתי לשמור על ריחוק חכדי עושים כל שביכולתם  מידינותלחלק מחיינו היום.  הןו ,את ההדבקות

 ..ובכל זאת, ישנם דברים שאינם בשליטתם ובשליטתנו. ,אר הכלליםועל כל ש

ים לים במהרה לשינויים, הם מגל הם מסתגגיבורים צעירים,  םהו מלאי התפעלות מהילדים שלנו. אנ

 .  סות לצלוח את התקופה המשונה הזוובעיקר הבנה ומגוי ,כה בחבריהםערבות הדדית ותמי

 

רים, עם המון שאלות וצורך רה בלבול גם בקרבכם ההושל השבוע יצאין ספק שהסיטואציה 

ה ולמד קורונה של ההנהגה המוסדית הקשיבה לכל הדברים שעלו מהשטחהבהבהרות. ועדת 

  .מהם

 

 !דה מכל הלב על הסבלנותתו. רבוע הזה ממקום אחמכם פגש את המציאות של השכל אחד 

שנצלח  נמשיך להאמין ולהיות אופטימיים יד.נדרשת מתמים הרגישות לאחרדווקא בימים אלו, 

 הכול.

 

עד  קפסלות כיתות ו 'גם מסבנוסף אליהם ו ,מרחוק ילמדוו' -כבות ה'בו שוסף לפנינו, שבוע מאתגר נ

למידה וה נעימה בבית, ישהי בבידוד התלמידינו היקרים ולצוות השוהנאחל להבידוד.  שיסיימו את

 . ים אוהבים שולחים המון חיבוקאנו   .מהנה מרחוק

 

שעבדה לילות כימים לטובת , רכזת התקשוב בבית ספרנו, שמאי תודה אחרונה חביבה למירי 

 תודה מירי! מדי פעם יתעדכן בתכנים חדשים. ר מרשים ביופיו, והאת ! ה"סשדרוג אתר בי

  /ilhttps://shani.schooly.co.ים לבקר: אתם מוזמנ

 

 

 

 

 , ולם טובה לכ בריאות    איחולי 

 שנה אזרחית מוצלחת ואופטימית יותר, 

 בעולם"   ותזכרו: "שגעגוע הוא הדבק הכי חזק 

 

 שבת שלום, 

   , אילנה 

 י ת חוט השנ וכל צוו 
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