
                                
 

 
   ותלמידים יקרים! הורים

יתה לי שבת נהדרת. אף פעם לא בישלתי בשבילי, תמיד חשבתי י"ה

מה הנכדים אוהבים. אז הכנתי לעצמי כוסמת. זה משהו שהנכדים שלי 

מרוקאית, הם שואלים מה הדבר הזה. אז לא אוכלים, אנחנו משפחה 

 עשיתי כוסמת לעצמי בכיף.

 , היא ת ללדתערגעי המשבר לא אמורים לשבור אותנו. לא סתם אומרים שכשאישה כור

שבר הם רגעים מ, היא חווה כאבים, אבל מתוך המשבר נולד ילד. רגעי ה'יושבת על המשבר'

ול שאלות שאין לנו זמן לשאול בטירוף שאתה יכול לקחת אותם לאיזו התבוננות פנימית, לשא 

 יא ֵגּבְְַ ךֵלֵא ־יּכַ  םּגַ " המיליםהיומיומי. כשקראתי לבד את הקידוש על היין, פתאום האירו לי 

בוחר איך  החיים מזמנים לנו הרבה סיטואציות. האדם ".י ד ּמַָע ה ּתַָא ־יּכַ  עָר א ָיר א ־א ֹל  ֶתוָמְל צ

שאתה לבד, אתה בודד ואתה  לתרגם אותן, אתה יכול לתרגם את המצב הנוכחי למחשבה

 לעצמי את הרגע הזה במתנה. יכול לומר אני נותן

ובכלל, מה לא יעשה האדם כדי לחיות?! אם יגידו לו לקחת תרופה ולחיות, הוא ייקח. אז לנו 

 )מרים פרץ(.  אומרים שבו בבית ותחיו".

הרבה דברי נחמה ועידוד בדבריה של האישה החזקה הזו, אכן אנו בתקופה לא פשוטה, כשהכול  מצאתי 

לוט בערפל, איש אינו יודע מה יקרה, וכמה זמן יימשך המשבר הזה, מה יהיו ההשלכות שלו, נותר לנו רק  

 ולמצוא את הטוב והחיובי במצב בו אנו נמצאים.  להתפלל לטוב 

  משיכים לקיים שגרת לימודים מסודרת ומאורגנת, הלמידה מרחוק ממשיכהלצד התפילות והייחולים אנו מ

בכל הכיתות, המחנכות מקיימות קשר יומיומי עם התלמידים, מערכת מסודרת נשלחת מידי שבוע, לאתר  

האיום הזה שהפך  אני נרגשת ונפעמת מ מוסיקה ועוד.במדעים, בבאומנות, פעילויות למידה והפוגה הועלו 

,  'נכנסים לבתים'אנחנו  גדולה.יוצר אינטימיות תה בידינו, דווקא הריחוק שנכפה עלינו הזדמנות שנקר ל

 לקשרים עם בני המשפחה, מכירים את הילד בתוך הסביבה הקרובה לו.  

מסביב לשעון,    על עבודה זו ההזדמנות שלי להודות לצוות המורים על המסירות, המחויבות, האכפתיות, 

תודה לענת הסגנית על העזרה וההיערכות המיטבית לקראת   שעות הערב.שעות הלימודים גולשות גם ל 

הלמידה מרחוק בזמן שיא, כשעוד לא ברור היה לאן כל זה הולך . תודה מיוחדת לאפרת רכזת התקשוב,  

ועל ההערכה   שיתוף הפעולה, ולכם הורים יקרים, תודה על  המעקבשבימים אלה מלווה ומסייעת לכולנו,  

 . שים לנו, מאוד מחזק בימים אלהח הרבה שאתם רו

צוות המורים ואני מקיימים מפגשי צוות וירטואליים, כל  בית הספר ממשיך להיות מנוהל היטב גם מרחוק,  

עושים חשיבה על   בינינו המורים קשר הדוק, אנו עוקבים אחר הצרכים שעולים מן השטח.  ם העת מתקיי

 . והקשיים בהם נידרש לטפלאתגרים  היום שאחרי, על ה

זה נראה כאילו זה קרה לפני שנים רבות, אך בחודש שחלף התקיימו בחירות, וכן ציינו  בבית הספר את  

חג הפורים ברוב הדר ופאר, הייתה חגיגה גדולה, רקדנו, שרנו ונהנינו מהביחד, תודה גדולה לריקו על  

 תודה להנהגת ההורים על משלוח מנות לכלל הצוות.  הפעלה מהנה ומגבשת. 

המנות שנאספו ע" התלמידים נארזו ונשלחו לילדים המאושפזים בביה"ח רמב"ם, תודה לתלמידי  משלוחי 

 המועצה, לאילת הרכזת החברתית ולענת פרלמן. 

פורים מאחורינו ופסח לפנינו, נכון שהשנה נחוג אותו באופן שונה, לא נסב לשולחן עם כל המשפחה  

לא ייפתחו שולחנות ארוכים כמו בליל סדר מתוקן, אולי גם לא נלבש את הבגדים הכי חגיגיים   המורחבת,

נעבור את  ו  שכולנו נהיה בריאיםמשאלה המבקשת אך בטוחה שבלב כולנו תשכון אותה משאלה,  שלנו,

 . מאוחדים ו משבר הקורונה הזה מחוזקים 

 שמח חג   -ורים יקריםמ ורים, תלמידים, וה מאחלת לכולכם, 

  -מכל ה                              ומי ייתן שבקרוב ממש נחזור לשגרה המבורכת 
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