
 

 

 תשפ"א טבתכ"ד                                                                 פשרי א ו  תוח פ  הכול ש  גלו ת    –  17אגרת מס'  

                                                                                                                  8/1/2021 

 

   "חוטים של אהבה" 

 ת הנפש נסדקות מו חו "

 וקרן אור חוצה, 

 כמה יפה לראות את הגפן 

 פורח בשממה, 

 ן נושא עימו גם איש ספק 

 איזו תפילה קטנה, 

 בזמן בצורת כשחיכינו 

 לגשמי ברכה" 

 ( אביב גפן ) 

 

 

 היקרה, חוט השניקהילת 

 

, מילות השיר לריחוקלסגר ושוב נדרשים להיכנס ו אנ בהםוסימני שאלה,  בימים של אי וודאות 

 בנו.  ות את מיתרי לדעישל אביב גפן ואברהם פריד מר ביצוע המרגשהו

   ..רכה.לגשמי בבואו נרחיק אותו ונבחר בתפילה , ספק קטן אלינו גם כשמתגנב

 

לסגר  תיכנסכולה המדינה  היוםמ ממשלת ישראל החליטה כי החל, תחלואהיה ביבשל עללצערנו, 

 כת החינוך. שלישי אשר יכלול גם את מער

 ,ובאופן מיטבי בהוראהבמקצועיות מרחוק  עובד במתכונת למידהלמוד הניסיון,  ,השני חוט צוות

  חברתי , רגשי  מענה  לתת  מגויס  הצוות כולו  .הסגר הראשון בשנה שעברהמ ודע הערכהבולמידה ב

המופלאה,  " חוט השני "  מקהילת  כחלק , מקום  לנו  יש  כי , עמוקה  הבנה  מתוך  נו י תלמיד  לכלל  ולימודי 

 לטפח גם מרחוק את  כוימשי מחנכות בפרט והצוות בכללה . אלה בימים  במיוחד  ילדים ל  עוגן  ת להוו 

 .האישי החוסן לחיזוק מרחב צר עבורםיליו,ישי עם התלמידים א-הבין קשרה

 

 



 

 

 .   ('ה -' א )  בשבוע   ימים   5  על  ותתפרש   , הקרוב   ראשון  ביום   תחל   מרחוק   הלמידה 

 ד'. -תלמידי א' יצטרפו מעתהם אליה  .מזה שבועייםו' לומדים מרחוק -תלמידי ה'

יציבות ו שגרה בות ליצירת מתוך מחוי בביה"ס, ן בהלימה ללמידה מקרובנהזה לסגר המערכות 

 . הילדיםעבור 

 .  8:00-12:45בין השעות    ע ימים בשבו   5  רוב מידה מק בל   ו ימשיכ   תלמידי החינוך המיוחד 

 

 , ש בהסתגלותם למציאות המשתנהתלמידי חוט השני המדהימים מפתיעים אותנו כל פעם מחד

את ישמו יהפעם הם  אין לי ספק שגם ד.לשותפות בלמידה מרחוק ומקרוב כאחם ובאחריות

יצירת קשר , ניהול זמן וופה זו, של לומד עצמאימאמץ רב בתקהמיומנויות האישיות שהם רוכשים ב

 . אישי חברי גם מרחוק-בין

 

 עם  הן גם המתמודדות אימהות נןה בו מהמורות רבות  אשר ,החינוכי  לצוות  להודות  מבקשת אני 

 . ושותפות שליחות תחושת מתוך הנדרשים המענים את לתת מנת על  כאן כולן. השעה אתגרי

 

 

 ובעניין אחר...

 . ה א'להורי הילדים העולים לכית בזום השבוע התקיים ערב חשיפה וירטואלי

ה, האחווה,  שהיה. רוח בית הספר, הקהילתיות, העוצממילים צרות מלהכיל את חווית המפגש ה

של חוט השני. דרך  מרגשהסיפור את הו יוסך, תרתי משמע, והכולם יחד עברו את המ -השותפות

באופן מופלא וממוקד את צוות שהעביר וששיתפו בחוויותיהם האישיות, והורים תלמידים , סרטונים

 . וכחים במפגשנבם של כל הנגענו בל -התפיסה החינוכית כולה 

לשמוע פרטים  התעניינושאורחים  80-כניסתם של כ !זה היה אחד מהערבים שיזכרו לשנים רבות

 נו. יילד הוא עבור קום נפלא ואיזה מ ,דגישה ביתר שאת כמה שמו של ביה"ס הולך לפניוה על ביה"ס

 

 ות לאנשים רבים וטובים שהשקיעו רבות למען הצלחתו:ערב מגיעת על הצלחת התודו

. תודה על ה פריו וימר, כרמית מאיר ואדו בה אזולאי, חן ש חן, אבי אתי  –נשות הצוות ל ❖

 !ים, החדות והדיוק בהעברת המסרההובלה

ל זריפי,  ענבר סהראי, דניא מנצ'ל, ליאת  –ורים ההנהגת ה " מטעםערב חשיפה"לצוות  ❖

על  . תודהעל הדברים המרגשים ששיתפתם . תודהחלוואה  שלומי אסולין, נירית גבע וגיא 

שדאגתם  כלא רק בערב עצמו, אלא גם תנו אוההשקעה האין סופית. הצלחתם לרגש 

 את הערב.  שווקלבאהבה רבה 

-רוני מור , יאל דורי אר ל  ;יגשו את כל הנוכחים עד דמעותת שרהממוהמתודה לתלמידות  ❖

, בשיח  ןהשל טיותבאותנ. גה גולדמןנ ו   זיו וסרמן, לירי קריניצקי   סולין,נעמה א עמית,    י, נגהזהב 

  עיניים הבורקות, הן כבשו את לב כל הנוכחים.מהלב וב



 

 

יתפה  וש ,למפגשגם היא צטרפה שה ,השניבוגרת חוט  , תלמידת כיתה ח',ן לנוי גולדי תודה  ❖

ן חלק והיום ה ,מות שהיא לקחה איתה מבית הספרמעציהיות ותמשמעוהבחוויות 

 מהצלחתה בחטיבה. 

יצרנו  המדהים ש יהווירטואלעל הסיור  ןדי משפחת גול ולין ול למשפחת אס תודה מיוחדת  ❖

בטוחה שתתרגשו ותתפעלו  . אני את הסרטוניםם ליכאמחנכות הכיתות יעבירו בעזרתם. 

  ..מהם.

 

לאורך תה שזורה יולצד החום והאהבה שהי ,מציאות יוצרותה מיליםהן  םי די מלתהו םירוהה דברי

 .  ..ם הם הגבוליהשמיש אין ספק מפגשכל ה

 

 

 

 

 , ולם טובה לכ בריאות    יחולי א 

 בעולם"   ותזכרו: "שגעגוע הוא הדבק הכי חזק 

 

 שבת שלום, 

   , אילנה 

 י ת חוט השנ וכל צוו 


