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   "חוטים של אהבה" 
 

 , תעשו לכם הרגל " 

 כל בוקר כשאתם קמים, 

 אצלכם,   תבדקו שהשמש זורחת 

 שאתם קמים לא רק עם הרגליים, 

 התעורר, לב  ה גם  א  אל 

 ולפני שאתם ממהרים לצאת ליומכם, 

 כם, תוודאו שלקחתם אית 

 את החלומות שלכם" 

 ד( )שניקה שק 

 

 ,ותיקרמשפחות 

את השמחה  ,  את השיגרה המבורכתשאפשר לנו לחוות    מקרוברצוף  למידה  שבוע  לחזרנו  

  בית הספר. יבמרחב והצחוק השיחהחדווה של קולות את ו

זמן   למפגש חברתיאנו מקדישים  להתבוננו  רגשי-משמעותי  הילדים,  וכדי  להקשבה,  ת,  עם 

 בתוך כל השינויים האין סופיים.    ,ה"סיבחזרה לב להרגיש את מד הדופק שלהם

א מכך,  לזמןמ  נוכחלק  חו  שתדלים  ביתלמידה  כי    ספרית-ץ  הבנה  זקוקים  מתוך  הילדים 

 , , על פי שכבותכל תלמידי ביה"ס להוציא את בחרנולות, במרחבים ובטבע. להיות יחד, בפעי

. השבוע זכו לכך במודיעין  החווה האקולוגית -ליום למידה חוויתי ב"חווה ואדם"בימים שונים,  

ה'  תלמידי שזרו  שח  ,שכבת  שאר  מאושרים.ומחים  משם  גם  תצאנה  הקרובים   בשבועיים 

 גיל.  שכבות ה

   ופתי.תודה לבתי אוסקר סמוראי, רכזת טיולים שלנו, על הארגון המ

 

 



 

 

 

ת של בנושא הדבקו  מתמשכתלדאגה ה  שותפים, אנו  המתקדם בארץעל אף מצב החיסונים  

ז  כמעט כולו.  סןמחו  ילדים שכרגע אינם מחוסנים. צוות חוט השני שלנו  ה, התלמידים  לצד 

ומחשופי חברים  עם  ונפגשים  הצהרים  אחר  בהכרח  ם  שלא  השבוע   .התחסנובוגרים  גם 

 קו בבית. שנדב ות בשל חשיפה לחולים מאומתיםשל כיתות שלמ התמודדנו עם בידוד

 אנו מבקשים בכל לשון של בקשה: 

 כנסתם לביה"ס.הצהרת בריאות! חל איסור על הדים ללא אין לשלוח תלמי .1

משפבאם   .2 בחבן  חש  אינו  התלמיד/ה  ה  את  לשלוח  אין  עדטוב,  להגעת    לביה"ס 

 תוצאות הבדיקה של בן המשפחה. 

לשלוח   .3 הילדים  נא  לגילםשכות  מסעם  להם  וכמובן    ,מותאמות  מסכות  לשים  כמה 

 בתיק.

 

מבקש  הספ  תבי לתלהר  משותפת שמובילוצטרף  הבריאות   יםכנית  ומשרד  החינוך    משרד 

 בקפידה את האיגרות המצורפות בנושא. ראו אנא ק  ".ך מגן חינו "  בשם

 

 

 ם לתלמידים הנמצאים בבידוד. ימים שקטים ונעימיולחולים  החלמה מהירה לים מאח

 

 

 ! ולםבה לכ טו בריאות    יחולי א   ם ולחי וש   , בה באה   אתכם   ם חבקי מ

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

 ם, שבת שלו 

 , אילנה 

  .י חוט השנ   ת וכל צוו 


