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 "מגיע לה לאהבה שיהיה לה יום חג משלה.

 מגיע לה, כי אין על אהבה.

 היא הפרס הגדול של החיים.

 היא נס גלוי,

 ונפלאה לתת. -מתנה נפלאה לקבל

 מלאהוב ולהיות נאהב.ותר אין משהו בעולם טוב י

 זה כל כך פשוט וכל כך נדוש.

 הרבה מיליונים של אנשים

  –הרגישו ואמרו ושרו וכתבו את זה הרבה לפני 

 וזה ממש לא משנה.

 אהבה היא חג.

 "נקודה!

 (יורם ארבל)

 ,משפחת חוט השני היקרה

יהודי או ישראלי, אך זהו חגו , אמנם זהו לא חג הבה"חגגו ברחבי העולם את "חג האהשבוע 

חוזקה ולתת לנו ל הלב, הוא בוחר בעצמו מתי להתרגש, מתי לפעום בשל הלב. וכמנהגו ש

וזכרו  .חגוג אהבה באהבהמליותר וראוי  דבריו של יורם ארבל, אין טובכלחוש בהלמותו ולכן 

בבית הספר אנו  – אהבה המשמעותית ביותר היא אהבת חינם שאינה תלויה בדברהש

ויחד עימם משתדלים  ם הפתוחשל הילדים וליבהמספרות דרך עיניהם כל יום  חווים זאת

 להרחיב ולהגדיל את הטוב בכיתה ובמרחב המשותף.

 

 השבוע זכינו לשגרת למידה ברוכה ונעימה, עם מזג אוויר מושלם. 

 שרד החינוך יצאו.   מ מתקציבירבות העשרה בשילוב תכניות השבוע את מחצית ב' פתחנו 

שידור מיוחדת של רדיו  תלחוויי" ו"עצמה לכל" ועד עולם הכלבים", דרך "ארץ יצורי הנפש"מ

FM . "כל שכבות הגיל זוכות לכך והן ישולבו במהלך מחצית של תכנית "שדרנים צעירים 

 שנייה של השנה. 

 

 



 

 

נרגשים מההזדמנות להעשיר את עולם התלמידים שלנו בכל כך הרבה תכנים מיוחדים 

 להם הזדמנות לחוות חוויות ייחודיות ושונות.    ולהעניק 

גה בהצ תכנית "קופה ראשית",מ ו פגשו את השחק יניב סוויסה המדהים-ות התלמידי שכב

ההצגה  תוםב .המשמעותית שנגעה בנושא חרם "פלאפל" והתרגשו מאוד ממנו ומההצגה

יות ערים כמה חשוב לה הילדים, בו שיתפו נושאבלילדים וקיים דיון מאוד מרגש יניב פנה 

 .נוולהגשים את החלומות של נולהאמין בעצמכמה משמעותי  חרם, לתלמידים החווים

ב נושא בטיחות ברשת, אותן העבירה השבוע המשכנו בהרצאות העשרה שתלמידים סבי

על הנתינה וההעשרה  ל הלב לעדיהילה. תודה מכאמא מהקעדי סטריזובר באופן מרגש 

 בשבועיים האחרונים לרבים מתלמידי ביה"ס. 

 

 

 ושנחגוג את האהבה בחיינו יום ביומו בריאות איתנה לכולםברכת ב

 שבת שלום

 

 

 מכל הלב

 

 .אילנה והצוות החינוכי

 


