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"וְאֵיך ְ בַּּיוּ ֹם הַּז ֶּּה
מ ַּדבְּרִ ים
תמִיד ְ
כ ּוּל ָּּם ּ ָּ
פחָּה כָּּזֹאת,
ִש ּ ָּ
עַּל מ ְ
שלֹּא ב ּוֹחֲרִ ים...
ֶּ
אבָּל מָּה עִם כָּ ּאֵל ֶּּה
ֲ
שאוּל ַּי לֹא קְרוֹבִים
ֶּ
ֶּשר דָּּם
ב ּק ֶּ
ְ
אבָּל כְּרוּכִים בְּחוּטִים
ֲ
אדָּם
חבְּרִ ים בֵּין בְּנ ֵי ָּ
מ ַּ
ש ְּ
ֶּ
כֵּן ,מָּה עִם כָּ ּאֵל ֶּּה
ִשאָּרִ ים
תמִיד נ ְ
ש ּ ָּ
ֶּ
פחָּה כָּּזֹאת,
ִש ּ ָּ
מָּה עִם מ ְ
שב ּוֹחֲרִ ים?"
ֶּ
(נעם חורב)

משפחת חוט השני היקרה,
את השבוע החולף הקדשנו למשפחה – המשפחה הביולוגית מחד והמשפחה מבחירה –
בכיתה ובבית הספר – הילדים כתבו ,יצרו ,למדו ,דנו ,שיתפו וסיפרו על מהות חשיבותה של
משפחה בעיניהם ובמרחבי חייהם – שמחנו לראות עד כמה חשוב היה להם להשקיע
ולהביא לידי ביטוי את תחושותיהם ורגשותיהם.
יום המשפחה מזכיר לנו תמיד לעצור ולהודות על מה שיש לנו ועל מה שחשוב באמת .רבים
מאתנו בחרנו במשפחה נוספת ,משפחת חוט השני ,בה אנו מחוברים יחד בחוטים רבים
ומגוונים .חוטים של שותפות ,חוטים נתינה ,חוטים של קשר אישי חם וחוטים של אהבה.
אשרינו שזכינו לבחור במשפחה כל כך איכותית – משפחת חוט השני.

בערב יום המשפחה הקשבנו להרצאתו המרתקת של תמיר אשמן העוסקת בהתפרצויות
אצל ילדים ולמדנו כיצד הן נובעות ואיך ניתן לסייע להם להתמודד עימן והכי חשוב שגם
למדנו על עצמינו ההורים  ,מה הנקודות שגורמות לנו להתפרץ ולאבד את שלוותינו  ,לעיתים
גם מול הילדים והילדות שלנו ומה זה מלמד אותם.ן .תמיר ציטט את אפלטון" :הנפש כדי
לפגוש את עצמה ,זקוקה לנפש אחרת" ,איזה משפט עוצמתי.
השיח והשיתוף האמיתי שהיה בין ההורים והצוות בסוף ההרצאה היה ממלא ומחזק כאחד.
ההרצאה תוקצבה כחלק מתוכנית העל של משרד החינוך בהתמודדות עם האלימות העולה
בקרב הילדים בכלל ובבתי הספר בפרט.
בהסכמתו של תמיר אשמן ,אני מצרף את ההקלטה של ההרצאה כשתגיע אלי.
שמחנו לראות השבוע את ילדי חוט השני שבים לחיק המשפחתי שלנו שמחים ומאושרים
ואת הכיתות והמסדרונות מתמלאים מחדש בקולות ,בשיח ,בלמידה ובצחוק .האפשרות
להיות נוכחים ,ללא בידודים ,העניקה לילדים הזדמנות לשוב לשגרה לצד אחריות אישית
מוקפדת :עטיית מסיכה ,בדיקות אנטיגן PCR/ושמירה על הכללים למען בריאות כולנו.
ביום חמ ישי האחרון צפו תלמידי שכבות א' ,ב' ,ג' בהצגה "גוליבר" מטעם סל תרבות.
בשבוע הבא יצפו תלמידי שכבות ד' ,ה' ,ו' ,בהצגה "פלאפל" .העשרה זו בהחלט מעניקה
חוויה של חזרה לשגרה מוכרת ויציבה .תודה לאילנה זנו \רכזת סל תרבות ואתי חן סגנית
ביה"ס ,על הארגון.
אנו מאחלים לכל החולים ,שהשבוע מספרם גדל ,החלמה מהירה.

תודה מעומק הלב לכל הצוות החינוכי המדהים שלנו ,המחזיק מציאות כמעט לא אפשרית.
תודה לכם הורים יקרים על הכרת הטוב והחיבוק החם תמיד.
בברכת בריאות איתנה לכולם ויום משפחה שמח
מכל הלב
אילנה והצוות החינוכי.

