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קהילת בית החינוך היקרה,

"על הניסים
ועל הנפלאות"

הכנות לנשף חנוכה

חנוכה וחינוך שותפים באותו שורש.
לחנך = לחדש ,על בסיס המסורת הקדומה,
הידע הקיים אנחנו נדרשים כעת לצחצח אותו,
להזכר בו ולהשתמש בו ,וכמובן – לחדש אותו ,להוסיף
עליו ,ולהתאים אותו לעולם.
חג החנוכה הוא חג האורים  ,חג המסמל את ניצחון האור על החושך,
ניצחון הצדק והאמת .בחנוכה גילינו שגם כד קטן וכמעט חסר
משמעות ,יכול להספיק לתת לנו חום ואור לשמונה ימים ,והנס הזה
מסמל כי גם דברים קטנים ,אשר לעיתים יכולים להיראות חסרי
משמעות ,יכולים להיות פתח לנס אמיתי .והניסים הקטנים מתקיימים
בנינו ,ואת החשכה אנחנו אלה שיכולים לגרש ,לפעמים עם לפידים,
ולפעמים עם מילה טובה ,עם חיוך ,עם הבנה וקבלה.
כמו כן חנוכה הינו חג בו אנו מחנכים את עצמנו וילדינו להאיר את
החשיכה .וכמו הנרות מאירים הם תלמידנו ,לכל ילד וילד אור מיוחד,

חֲ נֻכָּה ,חֲ נֻכָּה
חַ ג ָּיפֶה כָּל כְָּך
חַ ג שֶ ל אֹור,
חַ ג שֶ ל ְּדרֹור....

מיוחד רק לו .עלינו מוטלת הזכות והחובה ,לשמור על נרותינו הקטנים
ולחנכם למען יגדל אורם ויתעצב ,למידות טובות ,לאהבת האדם העם
והארץ...ע''י לימוד ,חינוך ,שיחה ,הקשבה . ..ובעיקר בהיותנו
משמשים להם דוגמא טובה .וככל שנוסיף שמן טוב לאורם ..כך ילך
הוא ויגבר...כפי שהיטיב לכתוב ...אהרון דוד גורדון
" "לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת
הפשוטה ,שבמקום להילחם בחושך ,עלינו להגביר את האור"
ואני אוסיף,להאיר בחיוך ,במבט ,במילה טובה ובמשפט כך שהאחר
ידע שגם לך אכפת .להאיר במחווה קטנה ואמיתית ,להאיר בעזרה

תמידית,כי חשוב שהאחר ידע שהערבות היא הדדית.
עלון זה הקדשנו לאור המופץ בבית החינוך שער הנגב
בברכת חג אורים שמח

באנו חושך לגרש
בידינו אור ואש
כל אחד הוא אור קטן
וכולנו אור איתן
מגמת

מכטרוניקה היא מגמה המשלבת

מגוון תחומים החל בפיזיקה ,ותכנות ועד שימוש
בחיישנים מתקדמים לשם בניית מערכת
טכנולוגית אוטונומית .בתום  3שנים התלמידים
מגישים בצוותים עבודת גמר חקר הנדסי ויישום
הוכחת היתכנות לבחינה של בוחן חיצוני מטעם
משרד החינוך .אנו שמחים לבשר לכם כי בסוף
שנה שעברה הגישו  9קבוצות ( 24תלמידים)

מה חשוב יותר מחינוך נערים ונערות להתבוננות חוצה אל
החברה הישראלית ,ובעקבותיה התבוננות פנימה ,תוך חשיבה
מה בידינו לעשות כדי להיטיב?

במסגרת החינוך למעורבות ,עלינו
להוביל את הבוגרים לעשייה חברתית
קטנה כגדולה בהווה ובעתיד.
החודש התקיים סמינר מעורבות חברתית לשכבת י'.

עבודות גמר שזכו להערכה רבה וציונים גבוהים.

מטרת היום הייתה חשיפה לנושא מהיבטיו השונים

השנה  17תלמידים משכבת יב עובדים במרץ על

במהלך היום הציגה לאה שקדיאל את פעילויותיה לקידום
מעמד הנשים ,ומעורבותה בקרב האוכלוסייה הבדואית.

הראשוני .בין הפרויקטים השנה עגורן אוטונומי,

בהמשך חולקה השכבה למפגשים עם אנשים שונים.

הפרויקטים שלהם והם בשלב החקר והתכנון
ולראשונה במגמה קבוצה של  3בנות תבנה רחפן
אוטונומי שישלח לכבות שריפות.

נטע וקסלר ,סיפרה על פעילותה בעמותה " לא עומדות
מנגד".
אבי ביטון מנהל הכלבייה ,דיבר על תרומת הכלבים לאדם
בהיבטים שונים.

מגמת אופנה -זה באופנה

רושם רב השאיר בהם המפגש עם סעיד מעמותת גוונים,
המתנייד בעזרת כיסא גלגלים .סעיד הדגיש את חשיבות
העשייה החברתית עבורו ,יותר מכל דבר אחר בחייו .נציגות
"כנפיים של קרמבו" ,הציגו את התנועה ומפגשי הנוער בה.
כיתות יא סיימו פרק חשוב בחשיבה דיונים
והכרות עם היבטים אתיים ,פילוסופיים
בטכנולוגיה לקראת חשיבה על משמעות הדברים
בפרויקטים שיתכננו ויבנו וכבר החלו לחשוב על

ה

רעיונות לעבודות הגמר שלהם .תלמידי שכבת י'

נוסף על חלק זה ,התקיים בכיתות סקר עמדות ,בנוגע
לאירועים המתרחשים בחברה ויחסינו אליהם .היה גם שיח על
"שמונה המעלות בצדקה" על פי הרמב"ם ,ועיסוק בטקסטים
שונים ,שכל מחנך הביא מעולמו לדף משותף ועסק ביחיד
ובחברה.
לא קל להזיז את הפרט ממקום הנוחות לעשייה

כבר עוסקים במרץ בהיכרות עם המיקרו בקר

לנו אנשי החינוך יש עבודה חשובה בעניין

ארדואינו ותכנות שלו .לאחר רק שלושה שיעורים,

בואו נזכור את חשיבותן של ההתבוננות ,הביקורתיות
וההתקרבות כמניעים לעשייה

מעצמה ומהבהבת בנורותיה.

תודה לצוות שהעמיק ועשה עבודה חשובה מאוד
(כתבה ג'קלין רכזת מעורבות חברתית)

הם כבר בונים ומתכנתים חנוכייה הנדלקת
תלמידי כיתות ט' לומדים במסגרת מדעים להכיר
את המיקרוביט ,הקטן והחכם ומתנסים לראשונה
בתכנות בסיסי והפעלה של מערכת מטכרונית
ראשונית .במקביל התלמידים בונים בלגו
ומפעילים אותם בעזרת בקר ה .NXTאנו מזמינים
אתכם ואתכן לבוא ולהצטרף למגמה( .כתבו שם
גולסט ורכז המגמה רונן פנקר)

הבה נרימה נס ואבוקה....
!
מגמת כימיה מציגה .......

מגמת חינוך גופני  5יח"ל

קצת ממה שקורה אצלנו במגמה.......
תחרות ממים כיתה יא' – דוגמאות קטנות ליצירתיות בכיתה

היא מגמה המשלבת לימודים מעשיים
ועיוניים .מטרת הנושאים העיוניים היא
לפתח ידע והבנה של גוף האדם ומקומה
של הפעילות הגופנית לקידום הבריאות.
בשנים האחרונות מגמת חינוך גופני
בשיתוף עם התאחדות הספורט לבתי
הספר ,יוצאת לתחרויות כושר גופני
ומייצגת את בית הספר בענפי ספורט
רבים.
טעימה קטנה מהעשייה במגמה...
(כתבה סברינה משה רכזת המגמה)

יחד פה נשירה
שיר  -החנוכה

שכבת י' בפעולה
אז גם לומדים ואף פעם לא רעבים ...

כתבה רחלי פיינשטיין
רכזת המגמה

חטיבת הביניים -נרותיי הזעירים
מה רבו הסיפורים.....
צוות ,הורים ותלמידים יקרים,
אנו חייבים לציין שבכל חודש כשעוברים על העלון
אנחנו מלאי התפעלות מהעשייה הרבה.
המעוף והיצירתיות של הצוות והילדים ראויים להערכה.
במילות השיר של רחל שפירא ,רחל מדברת על הגעגוע,
האור בעיניים ,השמש והרוח.
אנו פועלים על פי עקרונות בחטיבה  -ידע ,מיומנויות
וערכים.
מיקוד בשלושה עקרונות :פרסונליות  -התאמה אישית

"הן תוכל לקום וללכת ,דבר
מה קורא בך ללכת ,געגועיך
הם לך כנפיים ,ומתוק האור
בעיניים ,דרך דרך כאן
לרגליך ,ארץ ארץ באה
אליךשמש ורוח בעורקיך
כיין ,ומתוק האור בעיניים"
"(רחל שפירא)

לצרכים ,שיתופיות  -שיתוף פעולה לשם השגת
יעד/מטרה למידה המתבצעת גם מחוץ לבית הספר .כל
אלו שזורים בלמידה הכוללת חקר ופרויקטים מתמשכים
בלמידה עצמית ולמידה פרונטלית  ,מתוך אמונה כי
"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו"
"

(פיטר דרוקר)
בחודש האחרון הרגשנו את כל המצבים הרגשיים באופן
משמעותי יותר ,הצלחנו ליצור מרחבים מכילים בדגש
על העצמת החוזקות וביסוס החוסן.
תובנות הזמן מלמדים את כולנו צניעות ,שיח מכבד,
ערבות הדדית וחיבור לקהילה .פעלנו בחודש האחרון
בקיום השיח החברותאי שבו אנו מתחזקים מידי יום
וראינו את הרוח הייחודית לנו.

אנו לא מוותרים על מיקוד בחלומות ובתקוות .אנו עוגן
משמעותי לילדים על ידי צוות החינוכי מהטובים
והערכיים ביותר שמובילים את הילדים לנמל מבטחים
עם המון אהבה והקשבה.

נמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא ,תוך הידוק
הקשרים עם כל הגורמים השותפים בחינוך ילדינו -
כך נמשיך ונבטיח כי תהליכים לימודיים-ערכיים
משמעותיים יהיו חלק מהתרבות ומאורחות החיים
נמשיך
שלנו.
להעשיר את הלומדים/ות בתחומי עניין מגוונים,
לעורר את סקרנותם/ן ,לזמן עבורם/ן חקר אישי
ומחשבה יצירתית ומאתגרת.
הורים יקרים ,אנו רואים בכם שותפים פעילים
בעשייה החינוכית ,שיתוף הפעולה בינינו ההקשבה
והאמון ,ימשיכו ללוות את דרכנו במסע המשותף
לרווחת ילדינו.
חשוב שנמשיך להיות משמעותיים וקשובים עבור
הילדים ,ננהל שיח מקרב ,נתווה דרך ברורה,
באמצעות דוגמה אישית ,כחלק מאורחות החיים
]וכך אנו עושים.
מאחלים לכם חג חנוכה שמח

תמי וצוות ניהול
חטיבת הביניים

אנו נושאים לפידים.......
יום ההליכה הבינלאומי  -לכל חט"ב.

תלמידים משכבה ז

סיור בני ובנות מצווה לירושלים

יום גיבוש שכבתי ODT

במסגרת שנת בר המצווה ,שכבה ז' יצאה לסיור

בפארק אשכול

לימודי בירושלים .הסיור התקיים ברובע
היהודי ,בהדרכת מכון "יד בן צבי".
נפגשנו עם דמויות שעיצבו את העם והמדינה,
סיירנו באתרים שאירעו בהם אירועים
היסטוריים :משכנות שאננים ,הר ציון ,הרובע
מנהרות הכותל – מרכז דוידסון ,והכותל ,היהודי
המערבי.
תמונה אחת שווה אלף מילים ....

הצוות החינוכי בשכבה זיהה צורך בגיבוש השכבה
ותכנן יום שלם של גיבוש כיתתי .הבוקר התחיל
בנסיעה לפארק אשכול ,כל כיתה עשתה פיקניק כיתתי
ומספר משחקים ופעילויות גיבוש עם מחנכי הכיתות.
עם מפעיל  ODTלאחר מכן עברו הכיתות לפעילות
עבור התלמידים חיצוני בהובלת מדריכים מיומנים
והצוות .יום זה היה חוויה חיובית ומגבשת.

ערב חשיפת תכנית מופ"ת
להורי ותלמידי כיתות ז
השבוע הוזמנו הורי שכבה ז' לערב חשיפת כיתת
מופ"ת לקראת גיבוש הכיתה ופתיחתה בשנה הבאה.
לערב זו הגיעה נציגה מטעם עמותת מופ"ת ,הסבירה
על התכנית וענתה לשאלות ההורים.

)כתבה אסתר רכזת השכבה)

ומִ י אֲשֶׁ ר לֵב לֹו  -הַ צָּמֵ א לָּאֹור
י ִשָּ א אֶׁ ת עֵינָּיו וְלִּבֹו אֵ לֵינּו לָּאֹור ו ְי ָּבֹוא!
הצגה בנושא "מגדר וכל

שכבה ח' יצאה לסיור שרשרת

השאר" לשכבה ח

הדורות בירושלים ,ברובע העיר

משחקי תפקידים עם הקהל ,שיח בריא ומועיל

העתיקה וסיור במנהרות הכותל.

להסברת הרגישות והסובלנות לאחר.

יום ניקיון חופים בחוף ניצנים
בליווי יילון גרמן ,מורה של"ח והמחנכת
אוראל אבני.
התלמידים למדו על הנוף הסובב ,החי
והצומח בסביבה ובעיקר תרמו מזמנם
וממרצם לניקיון החוף.

)כתבה רכזת השכבה מרים)

פרח אל פרח ,זר גדול נשזור...
לשכבה ט' היה חודש
גדוש באירועים
יצאנו לחפור באתר הארכיאולוגי
בחירבת מרשן בנחל שקמה על יד
ברור

חיל ,מצאנו חתיכת צמיד ממתכת

ופיסה ממקטרת עתיקה ובזמן שהותנו באתר
החלה להיחשף רצפת פסיפס בת  1500שנה.
כל הכבוד לתלמידים על שיתוף
הפעולה לאורך היום.

 odtבסוף אותו השבוע עברנו פעילות מקסימה
והתלמידים שתפו פעולה ונהנו מהמשחקים ומהאתגרים
שהציבו המפעילים.

שבוע אחר כך זכינו לראות את ההצגה "מגדר וכל
השאר" העוסקת בדילמות המרכיבות את חיי
הנוער

כיום .החל משאלות רחבות הנוגעות בהגדרות

ובתפיסות המגדריות ובשאלות הנוגעות בזוגיות
ובגבולות .התלמידים עברו שיעור הכנה להצגה ושיעור
עיבוד וחשיבה אחרי ההצגה עם הצוות החינוכי של
השכבה.

יזמות חברתית של צוות מוביל

ט :התקיימה

התנדבות באיבים

מכירה של עוגיות ,שתיה ופיצות לאיסוף כסף לשיפור
תנאים בשכבה ,הייתה הצלחה יפה וכעת צוות מוביל
יבדוק כיצד להשתמש בכסף שנאסף ביעילות ותבונה
כלכלית.

וכמובן חוגגים את חג החנוכה בשכבה ט'

בנוסף ,רוב הכיתות בשכבה החלו

פעילות לחנוכה

בפעילות ההתנדבותית הכיתתית
במקומות השונים והתלמידים חווים מקרוב עד כמה
זה עושה טוב לעשות טוב.
התנדבות במרכז הקשיש בברור חיל

כל זה בנוסף על מבחנים ,עבודות ובעיקר למידה
שגרתית וטובה עם הרבה מפגש חברתי והתפתחות
אישית של כל תלמיד ותלמיד בשכבה.
שנמשיך ליהנות משגרה ברוכה ומימים מיוחדים
וטובים כאלה ,צוות ט.
(כתבה תהילה רכזת השכבה)

חטיבה עליונה -מכבים אנחנו
,דגלנו רם ,נכון.
תלמידים ,הורים וקהילה יקרה.
חג החנוכה בפתח ,חג משפחתי חג בו נדליק
חנוכייה ,נעמידה על עדן החלון על מנת להפיץ
את האור ברבים.
כולנו זקוקים למצוא את האור ,בתוכנו ובאחרים.
בבראשית פרק א פסוק ג נאמר כי הדבר הראשון

במסגרת לימודי האזרחות תלמידי שכבות י"א ,י"ב יצאו
לסיור לימודי נוסף ,לירושלים .כך השתלבו להם למידה
ופעילות חברתית בו זמנית .האוויר הצלול תרם הן
להרחבת הידע והן להרחבת הלב.
במחזור י התקיים סמינר מעורבות חברתית .הנחנו את
אבן היסוד למשמעות המעורבות והתרומה לקהילה.

שאלוהים בורא הוא האור העומד כנגד החושך
והתוהו ובוהו .אין זה אור הנובע ממקור מסוים,
זהו אור שאינו תלוי בדבר העומד בפני עצמו.
המאפשר יצירת הבחנה ,עשיית סדר והתבוננות
בנעשה בתוכנו ומסביבנו.
כאשר אנו מהווים נקודת אור בחשכת זולתנו
האור שבנו הולך וגדל.
שנדע למצוא את נקודות האור בתוכנו ובאחרים.
שנפעל במלוא העוצמה לייצר שיגרה שטופת אור
ופעילות מטיבה לכל באי בית החינוך.
אשתף בנעשה ברחבי התיכון ומחוצה לו:
במחזור י"א ,י"ב קיימנו ימי שיא בהיסטוריה
ובתנ"ך .נערכו אירועי בגרות בדמות סמינר
מאתגר חשיבה ומגוון בשלל פעילויות.

הפסקה פעילה לקראת חנוכה
במקביל לכל אלה ,קיימנו בכל שלוש השכבות ישיבות
פדגוגיות על כל אחת מהכיתות ,מיפינו קשיים וחשבנו
יחד על פתרונות .תודה לכל המורים שהשקיעו מזמנם
ומניסיונם .אנו נערכים ליום הורים שיתקיים ב14.12 -
לשכבות י" ,י"ב.

במסגרת ההכנה לחיים נבנתה תכנית ייעוצית
תלת שנתית הכוללת מפגשי חינוך לצד הרצאות,
והצגות בנושא מיניות ומניעת שימוש בחומרים

ממכרים.
במסגרת ההכנה לשירות משמעותי תלמידי י"א
יצאו לגדנ"ע בצלמון וחזרו מלאי חוויות .כמו כן
בשכבות י"א י"ב התקיימה סדנת קצינים.

עד כאן הפעם,
מאחלת חג שמח ושטוף אור,

סימונה לוי והנהלת
חטיבה עליונה.

סיור שכבה יב' לירושלים
בסימן דמויות מופת
בחברה הישראלית

,

ירושלים כמיקרוקוסמוס של החברה הישראלית
כחברה רבת שסעים והיכרות עם רשויות השלטון
במדינה.
התחלנו את הסיור בהר הרצל בהיכרות עם
דמויות מופת בחברה הישראלית ,לאחר מכן
עברנו לגן הוורדים לנקודת תצפית על קריית
הלאום כולה ,הכנסת ,בית המשפט ומשרדי
הממשלה והחשיבות בקרבה וההפרדה בין

בתחילת החודש התקיימה בשכבה י"ב סדנת

בסוף היום נסענו לשוק מחנה יהודה לסיור

הכנה לשירות משמעותי

הרשויות והגן שמחבר בניהם.
טעימות המסכם בקצרה את החברה הישראלית
על כל גווניה.

מטעם משרד הבטחון.
את הסדנא הנחו קצינים בכירים שפרשו והיא כללה
שיח על תהליך השיבוץ לתפקידים ,שאיפות ואתגרים
בכל הנוגע לגיוס לצה"ל ,התמודדות עם קשיים ועוד.

)כתבה שרון שנירמכר רכזת השכבה)

סיור שכבה יא' לירושלים בסימן דמויות
מופת בחברה הישראלית ,תחילתה של
המדינה הצעירים והשסעים החברתיים

גדנ"ע בבסיס צלמון לשכבת יא'
התלמידים התנסו בשדאות ,עברו שיעורים
ערכיים ותרגלו חיילות.

שהתפתחו בהקמת המדינה.
התחלנו את הסיור בהר הרצל בהיכרות עם דמויות מופת
בחברה הישראלית ,סיור בין אנדרטאות שונות שמייצגות
את כל גווני האוכלוסייה הישראלית תוך התייחסות
לאירועים מעצבים מקום המדינה עד ימנו
לאחר מכן עברנו לסייר בשכונת מוסררה המיוחדת,
שמענו את סיפור השכונה והקבוצה שצמחה מתוכה
ומתוך הקשיים של השסע העדתי במדינה הצעירה שקמה
והמחאה החברתית שהביאה למהפך במדינה.

)כתבה אודליה שמאי רכזת השכבה)

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש....
בשכבה י' התקיים
ביום ד' 24.11 ,סמינר
מעורבות חברתית.
תחילה התכנסו המחנכים בכיתות האם ופתחו
בפעילות של  8מעלות הצדקה ,על פי הרמב"ם.
כמובן שהמעלה הגבוהה ביותר היא זו המאפשרת
לאדם את היכולת לעמוד בזכות עצמו ,כך שלא יהיה
תלוי או נזקק לאחר .אולם ,אם אין בידיו את
האפשרות ,אזי כדאי שהצדקה תעשה בסתר -כאשר
גם הנותן וגם המקבל אינם נחשפים האחד בפני
השני.
התלמידים גם השיבו לשאלון המציג אירועים שונים
ונתבקשו להגיב להם במדרג של" :לא אכפת לי",
אכפת לי אך לא הייתי עושה דבר"" ,אכפת לי והייתי
עושה מעשה".
באמצעות גרף התגובות ניתן היה להציג את דפוס
התגובות ולנהל דיון סביב נושא האקטיביזם
החברתי.
במסגרת הסמינר פגשנו דמויות מעוררות השראה
בפועלן למען החברה ,בנושאים שונים ומעניינים.

הגברת לאה שקדיאל -אשת חינוך ופעילה חברתית
בפועלה למען שוויון בין המינים ,קידום מעמדן של
נשים ,תרומת אברים ופועלה למען הסדרה של
הישובים הבדואים ולמען תהליך השלום ,כל זאת
בהיותה אישה דתייה-רבנית.
בהמשך ,התקיים שיח בלובי העליון והתחתון של
הבניין הכחול עם הנציגים הבאים:
נציג מטעם "דרור בקהילה" ,מעמותת "גוונים",
סעיד ,שסיפר כאיש נכה על פועלו למען אנשים
בעלי צרכים מיוחדים ונוער בסיכון.
אבי ביטון ,מקים ומנהל הכלבייה בבית החינוך,
שהדגים וסיפר על אילוף כלבים למטרות של טיפול
ושיקום.
נטע וקסלר -מורה ,משלנו! על פועלה בעמותה
למען שורדות ושורדים שנקלעו למעגל הזנות .גם
הגיעו נציגות מטעם "כנפיים של קרמבו" -שסיפרו
על תנועת הנוער הפועלת למען שילובם של בעלי
צרכים מיוחדים.

"אין לך בעולם
שכבה שכוחה גדול
מכוחם של מורים;
ולכוח זה נודעת
חשיבּות-יתר"
)זאב ז'בוטינסקי' ,החינוך העברי'(1903 ,
יום המורה נחגג ,כמדי שנה ,בבית החינוך.
ביום חשוב זה ,יום המורה ,אני מבקשת להביע
הוקרה והערכה לפועלכם.

המשיכו לעשות את עבודתכם נאמנה ,המשיכו
לעצב בסובלנות ,ברגישות ובנחישות את פני
החברה.
לקראת סיום ,חזרנו לכיתות האם ,לסיכום ומשו"ב כולל
התייחסות לטקסטים שונים העוסקים בנושא אקטיביזם
חברתי ,או מן העבר השני ,אדישות למתרחש סביבי.

אנו מבקשים הנהלת בית החינוך לומר תודה על
עשייה חינוכית משמעותית ,שלא תסולא בפז.

על היכולת להיות מכוונים לתלמידים ,על מטעני
הידע שמועברים לקהילת שער הנגב ,ועל
אנו מאמינים שתלמידיי השכבה יצאו מהסמינר כשהם פגשו היכולת להתחדש ולהתמקצע ,ולהתאים את
החינוך והלמידה לתמורות התכופות שעוברת
דמויות מעוררות השראה ,נחשפו למסרים חשובים לחיינו
החברה הישראלית והחברה העולמית.
כרקמה אנושית אחת חיה.
אני רוצה להודות לצוות י' שנרתם למשימה ,לג'קלין
דואניאס ,רכזת המעורבות החברתית ,על הליווי והסיוע
בהבניית הסמינר.

להודות למנהלי בית החינוך ולמזכירות היקרות על מימון
היום ועל הדאגה לכיבוד.

אני מברכת אתכם הצוות החינוכי של שער הנגב
על בחירתכם בשליחות הנעלה של החינוך
וההוראה .תודה על שבחרתם לשים את פעמיכם
בנתיבי החינוך ,ולקחתם על עצמכם להשתתף
במסעם המשמעותי של ילדינו .ברצוננו להודות
למועצה על פועלה ונתינתה ביום המורה.
חג חנוכה מלא באור ואהבה

(כתבה רכזת השכבה איריס)

דורית וייץ,
סגנית מנהל

