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   "חוטים של אהבה" 

 
 

 היקרה, חוט השניקהילת 

בשיעורי הלימוד בשילוב  מפגשי בוקר קשר,  ב;  השבוע חגגנו את חג ט"ו בשבט במעגלים רבים 

העשרה  ו  ,רבהיצירתיות   שויצירה  במפגש  הגיל  שכבות  הפרלמנטהובילו  לכל  עם    תלמידי  יחד 

 חברתית. הרכזת ה ,לילך

הבין במרחב  גם  בטבע,  שור  אנו  ,אישי-כמו  חיזוק  על  הקשרעמלים  יציבות,  רטבמ  שי  לייצר  ה 

וק שנוצרה ברבה.  צמיחה  מהשותפות  התרגשנו  השבוע,  שהחל  מחצית"  "מדברים  מסע 

תלמיד  םהאינטימייים  במפגש כל  ומחנכת.  /של  שה  אף  את חשנו    ,יוירטואליה  המפגש  העל 

הילדים  המודעות העצמית ת  זכוות.  הפתיח  ר את  ובעיק  השיח הבוגריה ההדדית,  ת, האמפשל 

מ חלק  להיות  עבורנו  נמשיך  בשבוע  מפגשים.  ה גדולה  של  הבא  פורמט  אישיות  באותו  שיחות 

יוםו בסוף  שכבתיים  העשרה  להזכירכם,  מפגשי  לימודים  .  יום  בשעה  סיום  יהיה  השבוע  גם 

ב11:45 נחזור  ואכן  במידה  המיוחד.  החינוך  למעט  ב'  ,  יום    1/2/21יום  את  נסיים  לביה"ס, 

 הלימודים כרגיל.  

 

 

 

 



 

 

 ... העשרה השבועית שלנו ה ינת  פ ב 

ג' ❖ למפגש   'ו-שכבות  והבימאית,  ה,  שחקניתהעם    זכו    כץ. אורנה    –  מדובבתהמתרגמת 

ג' ב'  ד-שכבות  חלק  מקומיקס  המפגש  לקחו  ה'ב  ואילו  ,"צוירת"עברית  נגעה    ו'-שכבות 

ושיתפה בתהליך    ,"אווטאר"  הסדרה  ה שליצירהבתהליך  ,  אורנה בהתפתחות האנימציה

 , מהנים ומרתקים.עשירים הדיבוב מאחורי הקלעים. המפגשים היו מ

הספרנית שלנו מפגש עם  שלהם השבוע  בלמידה    ב'-כיתות א'שילבו  לל  לכבוד שבוע הח ❖

ם" לעולם החלל. הם הקשיבו ייפור "חיים על המאד, בו היא חיברה אותם דרך הסיעל עיני

 והירח. המאדים וציירו חלליות ממריאות מכדור הארץ אל ,אייג'י ג'ון בהתשכ לסיפור

הצטרפו-ה'כיתות  ילדי   ❖ שבניהם",  ערב    הרצאתל  ו'  ומה  וחוסן  חיסון   שמעובה    "על 

  וכו'.   ההבדל בין תרופה לחיסון?? מה  חיסון  הומ  ;המערכת החיסונית של גופנו  עלהילדים  

רחמילביץ קובי  העביר  ההרצאה  כרם.   –  'את  עין  בהדסה  מחקר  מעבדת   תודה   מנהל 

 ו למפגש. לקובי על ההזדמנות החשובה. שמחנו לראות הורים רבים ואף אחים שהצטרפ

 שילוב הרצאות וסדנאות של סל תרבות במערכת השבועית של הילדים.  בשבוע הבא נמשיך ב

 

 . מבורכת הגרלש אט אט  לחזורונוכל כולנו  ב התחלואה ישתנהצמכולנו תפילה כי 

 

 , ולם טובה לכ בריאות    יחולי א 

 בעולם"   הדבק הכי חזק וע הוא תזכרו: "שגעג ו 

 

 ם, שבת שלו 

 , אילנה 

  י חוט השנ   ת וכל צוו 


