
   שבוע טוב וחודש טוב תושבים יקרים 

 :נשמח אם תקראו את ברכתנו לשנת הלימודים החדשה לילדי טנא

 , שלנו ילדים יקרים

 תיק ליד הדלת. במדף, הקלמר מוכן וההמחברות עטופות, הספרים 

 . והפחדים עולים וגובריםהתרגשות של הילדים והחששות 

 לפני תחילת שנת הלימודים 

 לומר לכם כמה מילים.  נוחשוב ל

   ,ל פרק מגלים עולמות חדשיםשבכ,החיים הם כמו ספר הבנוי פרקים פרקים 

  .בכל פרק מתגלים רעיונות חדשים

 אך הוא בלתי נפרד מהסיפור כולו  ,כל פרק עומד בפני עצמו

 בלב בלבד. ות את הדברים היטב, אלא אין לרא

  כי הדברים החשובים באמת הינם סמויים מן העין. 

 החששות, הרגשות התקוות והציפיות שלכם 

 בעקבות המעבר מהמוכר ללא ידוע 

 חוששים.  הם אלה הדברים שהלב מרגיש וממנו אתם

 לגלות ולחלום  ,לבחון ולחפש ,תחושות אלה יניעו אתכם קדימה, בעזרתם תעיזו לנסות ולהתנסות

 כשלו, אך עדיף כישלון מפואר מחלומותיזו, לעיתים תתעעל תחששו,  ואף להצליח. להתפתח 

 א אתכם לחלום, לנסות שוב ובסוף תצליחו. כל כישלון יביבמגירה,  

ו לכם וציידו אתכם בכישורי חיים שיעזר תתובנו הוריכם גידלו אתכם, טיפחו והטביעו בכם
 במסע. 

 בערכים שקניתם לאורך כל הדרך. נכון במטען ו אנו תקווה שתשכילו לעשות שימוש

 ללא חשש בשמחה ובגאווה.  ה, וצעדוהחדש ךם בדרחהיו אתם עצמכם, השקיעו את כוכ

 

 , ולכם הורים יקרים

זהו הגיע הרגע, הרגע שבו מעלים את הילדים להסעה, מכניסים את הילד או הילדה לכיתה 
לווים אותם למסע, לחלקם זהו התהליך הראשון במסע של מסגרת בית הספר הראשונה בחייו, מ

 וחלקם ממשיכים במסע שבו התחילו לפני שנה או מספר שנים. 

אתם מתרגשים, חוששים, מי יהיו החברים, וכיצד יצליח בשיעורים, בהפסקות במשחקים עם 
ד אותם יו עוד לצישתמשיכ ים אנו דה לדרך ומאמינם, אך אל חשש, ציידתם אותם בשק צהסובבי

 בעוד ועוד כלים במהלך השנים. 

רון מיוחד, עם יכולות כל ילד וילדה הוא יחיד ומיוחד, כל ילד וילדה עם כישהחיים הם לא נוסחה, 
יש  .ההורים שלנו הבחירה למדוד את ההצלחה היא רק  מהם הוא סיפור הצלחה, שונות, וכל אחד

ביותר של האנושות, איך אנחנו  הורים הוא האתגר הגדול כ אתגר שלנולנו לא מעט אתגרים, וה
ההצלחה הוא  לא נכון היום, שרףו באותה תקופה נכון  ההיכילדים מה שאנחנו חווינו שנבין, 

שונים  שהבגרות היא רק פרמטר קטן להצלחה ושיש עוד הרבה פרמטריםשונה מאחד למשנהו, 
  שילדנו יהיו מאושרים, מחוייכים, ומאמינים בעצמם. חשוב הוא ה למדד של הצלחה. 

  :מאחלות לכם

 .וגדולות שנה טובה ופוריה תשנת הצלחות, קטנו

  רכזות הקהילה. 


