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"לעיתים,
די לה לציפור אחת,
אפילו לא גדולה במיוחד,
וגם לא יפה במיוחד,
או חזקה באופן מופלג,
או חכמה יותר מן השאר,
כדי שכל הלהקה
תעצור מנדודיה
על אמרתו של עץ
בר מזל.
ולרגע קט,
כולם ישירו יחדיו
אודות מסע מופלא,
על נדודים ומשק כנפיים,
ציפור אחת
מבקש הייתי להיות"
(אריק מנדלבאום)

משפחת חוט השני היקרה,
היום חגגנו את סיומה של מחצית א' לשנת תשפ"ב.
בשבועות האחרונים זכו כל תלמיד.ה מביה"ס ,לעצור לרגע קט ולהתבונן במסע המופלא
שלהם ,באמצעות מפגש של דיאלוג מתבונן ומקרב .עצירה להתבוננות מאפשרת לילדים
שלנו לפתח מודעות למי שהם ,ליכולותיהם ,לכוחות שלהם ,כמו גם לקשיים .מסע של
דיאלוג הבא להעניק להם ביטחון להמשיך לחקור ,לנסות ,לטעות ,לתהות ולהצליח.
כשילדכם יגיעו היום עם תיעוד "מדברים מחצית" ,זו הזדמנות נפלאה לשוחח איתם על
החוויות שלהם מהמחצית והמסע שבדרך .על ההצלחות שלהם לצד הקושי ,על הקשרים
החברתיים ,על עצמאותם בכלל והלימודית בפרט ,על חלומות ועל יעדים שירצו לכבוש
במחצית הבאה.

לכבוד סיום המחצית ,צפינו בסרטון מרגש ויצירתי ביותר ,שהכינו תלמידי שכבת ד'.
תודה לכל תלמידי השכבה המדהימים שצלחו בגבורה את מסע ההכנה והצילומים שהיה
שזור בבידודים /ריחוק /הדבקות ועוד.
תודה להדס ויסון ולילך שגיא שבת ,על הובלת המסע כולו :כתיבה ,צילום ,עריכה ועוד המון.
ללא ספק זה אחד הטקסים היצירתיים שפגשנו ,שכל כך מדבר את מי שאנחנו.
מוזמנים לצפות בסרטונים המצורפים בקישורים:
טקס מחצית ד1/
טקס מחצית ד2/
השבוע ציינו את שבוע גלישה בטוחה ברשת דרך סדנאות ופעילויות מגוונות .בעולם
התקשורתי המפותח של היום זה הוא אחד הנושאים המעסיקים אותנו רבות כמערכת
חינוכית ,כמו גם אתכם המשפחות .הקש"ר והתקשורת הבינאישית המיטיבות איתי ועם
האחר הסובב אותי במרחבי חיי ,נכון גם לעולם הווירטואלי בו נמצאים הילדים.
שבוע גלישה בטוחה התנהל בסימן "מתחברים על בטוח" .בשבוע זה ,רכשו התלמידים
כלים לשמירה על הפרטיות לצד ידע ומיומנויות להתמודדות במקרה של פגיעה ,בדגש על
תקשורת מכבדת ופיתוח חוסן .לצד השיח על הסכנות הקיימות ברשת ,קיימנו שיח
שהתמקד בצדדים החיוביים הקיימים ברשת ,ועל הדרך בה ניתן לקדם שינויים חברתיים
באמצעותה .לאורך השבוע הועברו שיעורים שונים תאומי גיל ,לצד מפגשים מקוונים
בנושאים חשובים ורלוונטיים .כל שכבה למדה ,יצרה ועסקה ברשת על כל צדדיה.
תודה למירי שמאי רכזת תקשוב ולצוות החינוכי כולו ,על הדגשים לשבוע זה .תודה מכל
הלב לעדי סטריזובר אמא של עילי מכיתה ד ,2/על ההרצאות המרתקות שהעבירה לתלמידי
שכבות ד-ה-ו.

בברכת בריאות איתנה לכולם
מכל הלב
אילנה והצוות החינוכי.

