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 חמדת האהדמית
\.U_I י ה אמוב 
 נבג שרות ן1ח•נ קריית
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 יקרים! ומורים הורים
 . וונ יע וםי והצמיח ם י ו כו • ן וםn ימקדמ ם י א נות הוב ת ותשומ המבט דיקומ . וםןnשו פדגוגיה- ית החינוכ גה המש את uדגו עו חרתנו דתחמ קדמיתבא

 . ודוגמה שאוות נוהצע ערוץ ובו . ם •דו• הn דאח ווב געuב אותם וןnווב והשתהות ישמא , וםןn וצי ר ע מהנ והזכיר ינורצ הקיץ חופשת וקראת

 כם.שו והקשר ו גנוןומ ובי.ו ת ושאו ה את יםאת וה ו וערוצים והתוודע מוזמנים אתם

 .וטוב בירא יץ וק הnבהוצ

 מוגנות ממגרות בתוך מאורגנים והחופש שהניף שנוואד חשוב .ומוגנות ביטחון- הבוז ופני ביטחון

 רצויים. שאינם ומצבים אנשים מפני

 בטוח? מספיק זה האם

 הפעירות? נו במשך יחד נשארים החברים האם

 .נבנפש נוף ב מחירים דעות עווו )שה י גמ( ת רמסג נטוו חופש הבאה. ושנה היערנות ואפיוו ~ ואבירה , ושינה זמן ,והתפתחות זמן- יציבות שד ועוגנים ם יזקוק אנחנו החופש בתוו גם Dיו סדר
 ?yהקי ואורן המעבר ומבחן החומר את ופרוס וך שאעזור רוצה

 בנגינה? מתאמנת את שבו שבועי זמן שנקבע
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 מידה נדרשים אדה ונו אבו- טעימים דברים ואנוד ניף ,מאוחר שון י ד ניף מאוחר, וקום ניף אות נרי
 .ויבנו בתשומת והיות צריכים שקווה ושינה חשובים מזון באות ,ת יגופנ פעיוות דעת. ושיקוו

 .והפקיר אסור ,ושחרר אפשר ·,.,· .,,,.
 י

 iווינה? וםיבוב איתי ואצת רוצה

 ערב? וארוחת מושקע םוט איתי תנינו

 ומקום בדרן בה חוופים שאנשים מרכזית, תחנה נמו מתנiוו שהבית היא התחושה , ם י ופעמ חד ני

איתי?  ~ .משותפת ופעירות או ושיחה ם י עוצר נוונו שנהם זמנים עד והקפיד סאי .אחר ושחק  רוצה  מי 

 . והענקה נתינה שד בתנועה והיות האחר, נופי מנוונים והיות גם נזנור החופש בתוך ה ענה ה

ro גם ונו אנפת שבהם זמנים גם נמאצ בחופש שדווקא חשוב מיטבי, חיים אורח גיבוש במסגרת 

 111 ומעשה. זמן וו מקדישים ואנחנו אחר ממישהו
 ... נעימה ן,l!I,(! השכנים? ואצו באן ומצוא וי תעזרו , ונזקקים ם י גנד יאםפו מחר

 ו'1,/...שעבר בשבוע יודה רונית בהן? ומשפחת ארוחה שנבין
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 חמדת האקדמית- חוסן שו ופדגוגיה המנון




