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   "חוטים של אהבה" 

 

 "כאן השמים הם שלי 

 כאן אני מרגיש כמו שאני 

 רוצה לחיות רוצה להיות 

 שמשתנות בין התקוות  

 כאן השמים הם שלי. 

 י רק השמים מעלי 

 צת לפניי ם ק יודעי 

 לאיזה בוקר חם 

 לאיזה בוקר קר 

 נתעורר מחר" 

 בשן(יגאל  –)שמים 

 

 

 היקרה, חוט השניקהילת 

 . ..גרהומתי נחזור לש  ךאי, אין אנו יודעים זו תאגרבהן נכתבת גם ברגעים אלו 

טו  ממשיכיםאנו  בנו  בל עורר מחר  תלהומקווים    ,ולםכעבור  בה  לשאת תפילה שקטה לבריאות 

 . ..דרותלבוקר עם בשורות נה

את   השבוע  מחצית"  סיימנו  "מדברים  תלמידמסע  כל  אתה  ותלמיד  בו  שלהם   המחנכת  פגשו 

אישי ההייה   . במפגשלמפגש  להם  פתוח,  ב  המחצית שעברהעל    יחד   ןלהתבונזדמנות  תה  שיח 

 בטוחים אנו שהמפגשים היו משמעותיים לתלמידים ולצוות כאחד. אישי, חם ומקרב. 

הבא   רשמי  נציין בשבוע  באופן  א'  מחצית  סיכום  יקבאת  מקרוב  ללמידה  ונחזור  במידה  לו . 

 . 11/2ביום ה'  "חציתמדברים מ"מפגשי   המסכם שלמסמך האת תלמידי ביה"ס 

 



 

 

  סכםמסמך המ את הלקבלת    יוזמנושאמורים להמשיך בלמידה מרחוק,    ,ו'-ה'כיתות  גם תלמידי  

 . אושרשימתווה עפ"י ה

 שלח הודעה מעודכנת על יום החלוקה. יבמידה ולא נחזור ללמידה מקרוב, ת

 

 ... עשרה השבועית שלנו הינת ה פ ב 

תלמידים  לי בן נון. במופע נחשפו המנית שושל הא  ג' זכו למופע מיוחד-א'  כיתותתלמידי   ❖

וקטעי ציור, הסבירה על    . שלי ציירה והדגימה מבחר יצירותלאמנות חדשה "ציור בחול"

 ד.מאוהתלמידים נהנו דרכה כאומנית. על טכניקת הציור ו

ת "שקטק".  ממקימי להק  , ריאוגרף צחי פטישד' זכו לפגוש את הרקדן והכו  כיתות תלמידי   ❖

, כל זאת סלילת דרכו האמנותיתבחלומו הגדול להיות רקדן ובתף את התלמידים  צחי שי

הרצון   את  בנו  עורר  המפגש  שמחה.  והרבה  ריקוד  תיפוף,  מופע,  בקטעי  צפייה  תוך 

 .. .נות יחדל ופשוט לרקוד ולהולשחרר הכ

אבירםו'  -ה'  כיתות ❖ דנה  של  היוצר  מבית  בהצגה  הצפו  את  שמפנים  מצב  "אין    גב". : 

וב  הסקעההצגה   החברתי  החברתיות.  בשיח  ברשתות  ערגבולותיו  ההצגה  כו בתום 

 חבריהם לכיתה.עם התלמידים שיח ערכי חשוב עם המחנכות ו

 

יעברו כל תלמידי בית הספר    ובשבוע הבא  ,עסיק אותנו רבותשיך להממא הבטיחות ברשת  נוש

 . "לישה בטוחה ברשתשבוע ג"זה לרגל סדנאות עם המחנכות בנושא 

כל שכבת הרצאות וסדנאות של סל תרבות במערכת השבועית של הילדים.    לשלבנמשיך    ןכ  כמו

 גיל תהנה ממפגש אומנותי.  

וכמו כן גם  , י שבוענו מידירבותי והאישי של ילדהת מם אנו שמחים על ההזדמנות להעשיר את עול

 למידה מרחוק.  ה לגוון להם את

 

נפגש בזום    ! , כל קהילת חוט השני נחגוג את יום המשפחה יחד   18:30בשעה   ביום חמישי הקרוב 

 תשלח אליכם בימים הקרובים. . הזמנה  ערב מרגש ומהנה ל 

 מצפים לכם נרגשים ו 

 

 ! ולםבה לכ טו בריאות    יחולי א   ם ושולחי   , בה באה   אתכם   מחבקים 

 בעולם"   הדבק הכי חזק וע הוא רו: "שגעג תזכ ו 

 

 ם, שבת שלו 

 , אילנה 

 .  י חוט השנ   ת וכל צוו 


