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   "חוטים של אהבה" 

 כמו בכל משבר "

 בענף קרוב,   ז להיאח יש  

 בנהר   ף להיסח לא  

 לא לטבוע 

 צריך לבחור היטב 

 שג יד, י שיהיה בה 

 , די שלא יהיה דק מ 

 שיחזיק את משקל הגוף והנפש, 

 לאורך זמן, 

 כמו בכל משבר 

 לגלות בסופו שאת גזע" 

 

 ברק( עידית   –)ענף 

 

 היקרה, חוט השניקהילת 
 

 ת הלמידה מרחוקוב הסתגלנו במהרה לשגרוש הסתיים לו, שלישי הסגר הראשון של השבוע ה

 .  העכשוויתולמציאות 

כמו תמיד ו ,, יוצק בנו תקווה ואופטימיותלבלובההתחדשות והת אאיתו ביא שמ ,ראש חודש שבט

, רגשי מענה לתתו מגויסממשיך להיות  חוט השניצוות .. .נו בוחרים לעשות מהלימון הזה לימונדהא

 ולייצר עבורם מרחב לחיזוק החוסן האישי.   רם עוגןלילדים, להוות עבו ולימודי חברתי

המעסיקים אותנו פגשים שכבתיים בהם המשכנו לגעת בנושאים בלמידה מרחוק משזרנו השבוע 

 " בעולם המסכיםמיכל "צגה הב' נהנו מה-. שכבות א'"התנהלות זהירה ברשת"ובכללם  ,רבות

 ו'.  -בהמשך שכבות ה'ו   ,ד'-ג' בשבוע הבא יזכו לכך שכבות .שיח עם דנה אבירם בזום-מפגשמו

 

 



 

 

תלמידי שכבת ו' נפגשו השבוע עם  ;מכילה מענה גם לנושא המעבריםשגרת הלמידה מרחוק 

מענה לכל שאלה מהקטנה ועד  לקבל מהםו ,מוע מהם על חווית המעברלשכדי ' בוגרים מעירוני ה

בן גם כמוארחו השבוע קבוצות מילדי גן זית ו ,בהובלתה של אדווה ,הגדולה. תלמידי כיתה א' שלנו

 . השכבה הצעירה של וכנית המעבריםלמפגש חברתי מקסים כחלק מת הגננת, חגיתאת 

 משובחת  הלימונדה .ות הקיימתאני נדהמת כמה יצירתיות ניתן לגלות ולייצר במציאכמנהלת, 

 !ביותר

 מפגשי סופרים בזום.  משיך במפגשי העשרה ייחודיים לגילאים השונים, כולל בשבוע הבא נ

  החינוך המיוחד ותלמידי  , על פי המתווה שהיה השבוע קיים להת תמשיך  הלמידה מרחוק  מערכת 

 .  8:00-12:45בין השעות    ע ימים בשבו  5  רוב מידה מקבל  ו ימשיכ 

 

 אפשר.  ה   כל משרד הבריאות ומשרד החינוך הובילו מהלך לחסן את הצוותים החינוכיים מהר כ 

שהן   הנתינה ו  בות להן על המסירות, המחוי  להודות  מבקשתאני התחסנו השבוע. ת צוות רבות נשו 

 , ברגישות ובאהבה רבה.  יום ביומו גלות  מ 

 הגיבורות והגיבורים שלי!!!!!   . כולכם אהוב והמסור נהלה ה צוות יקר, יחד עם צוות המאתן  

 ! ם זכיתי בכ 

 ! ם תודה על מי שאת 

 

 , ולם טובה לכ בריאות    יחולי א 

 בעולם"   ותזכרו: "שגעגוע הוא הדבק הכי חזק 

 

 שבת שלום, 

 , אילנה 

  י ת חוט השנ וכל צוו 


