
לאה גולדברג  קשת בענן 

,ראיתי קשתבשמים 
היא עמדה ממש מול הרחוב

ורציתי אליה לגשת
.ולראות אותה מקרוב

,ללכת, והתחלתי ללכת
.ועליתי על ראש גבעה

אך ככל שהרחקתי לכת
.הקשת לא קרבה

היא עמדה במרום רקיע
,על עננהכמצוירת 

וידעתי שלא אגיע
.ושלחתי אליה יונה

!יפת כנפיים, עופי, עופי
,עופי אל המרום, עופי

אל הקשת אשר בשמים
.ומסרי לה ברכת שלום

,בשמים יונה וקשת
בשמים הדרך פתוחה

וטיפות ראשונות של גשם
.מבשרות שנת שלום וברכה

"קשת שער הנגב"בית ספר 
2019דצמבר 1מידעון 



שותף מלא ליצירת בית חינוך  שהינו , הספרזו אודה לצוות בית בהזדמנות 

שרואים בעבודתם שליחות  , מוריםצוות ; ואישיתחמה , באווירה משפחתית

.  ייעוד-הספר ובחלקם בהצמחת בית 

שמהווה  , פורום. לפורום ההורים ולעומדת בראשו הגברת לירון יפהתודה 

למעורבות מבורכת ולשיתופי  , לשיח מכבד ומקדם, דוגמא לאכפתיות

.  שילדנו יוצאים נשכרים מהם, פעולה

לראש  , לכל ההורים היקרים של תלמידנו, תודות לכל שותפנו לדרך

.למנהל מחלקת החינוך ולמפקחת בית הספר, המועצה ולעובדי המועצה

והאור ישרור תמיד בביתנו ובכל מקום בו יתןמי , איחולי חג חנוכה שמח

.  שוהים ילדנו

דרמוןלימור 

בית הספרמנהלת 

,הורים יקרים שלום וברכה

זוהי השנה השנייה להולדתו של בית . בסיום השליש הראשון של השנה, הפותח חלון לחיי בית הספר, שמחים ונרגשים להגיש לכם מידעון זה

השמיים הם הגבול ותפקידנו להראות להם  , תלמידנושעבור כל , מלאהאמונה מתוך , זאת". הקשתלראות את כל צבעי "שחרט על דגלו , הספר

של כל אחד ואחת מהם להצטיין לפי כישוריהם  ובאמונה ביכולות בית הספר צומח לו אט אט על תשתית של אמונה בכל ילד וילדה . את הדרך

ודרך  של ערכים שכולם עוברים בשביל , אפשרויות ודרכים, הצוות החינוכי מכוון להעשרה וחשיפה של תלמידנו לקשת של תחומים. ויכולותיהם

.ארץ



:הוריםכמה מילים  מפורום 

, (כיתהלפחות מכל ד \אחת)נציגות ונציגים 11-מפורום הורים של בית הספר מורכב 

.  ונבחרו לקחת חלק בפורוםשהתנדבו 

ס והצוות החינוכי לקידום והטמעה של נושאים מגוונים  "ביחד עם הנהלת ביהות/אנו עובדים

.הבטיחות ועוד, הביטחון, הקהילה, בתחומי החינוך

שבית הספר יהווה מקום בטוח ונעים לכל תלמיד ותלמידה ויאפשר לכל אחת  , היאמטרתנו 

ה ולמצות את מקסימום הפוטנציאל הטמון /להקשיב לאני הפנימי שלו, להתפתח,ואחד לצמוח 

.ו/בה

נשמח מאוד למעורבות של הורי . ס חשיבות רבה בהצלחתו"ביהשלקהילת , ות/מאמיניםאנו 

הארות  , העברת משוב, השתתפות בפעילויות, קבוצות חשיבה, ס בקידום נושאים שונים"ביה

.  וכל יוזמה אחרת, והערות

: ה של הכיתה או לשלוח מכתב לכתובת המייל של הפורום /אפשר לפנות לנציג

forump978moc.liamg@.

,חג שמח

.שער הנגב, פורום הורים קשת

mailto:forump978@gmail.com


פעילות חגי תשרי

, בדבש ודובשניותאותם בתפוח כיבדו , המתוקים' אירחו את תלמידי כיתות א' בראש השנה תלמידי שכבה ב

.ברכה אישית לשנה טובה ומתוקהה אגרת \ילדלכל בתום הפעילות חילקו . מלאכהשהכינו בשיעורי בית 



הלל. הצגה ע

וייחודית שעוסקת ביצירותיו של  בהופעה קסומה צפו ' ב-'במסגרת אירועי סל תרבות תלמידי כיתות א

.הלל.עהסופר והמשורר 



ספורטיבישלישי 

.ומבצעים תרגילים לפיתוח קוארדינציה וכושר גופניהספר תלמידי בית בהתעמלות לכל פותחים את הבוקר בשבוע אנו שלישי בכל יום 

.ומגוונותשונות תחנות פעילות עם הפסקות זה מתקיימות ביום 

.לשמור על הכללים בשעת משחק ולהחזיר ציוד בסיום ההפסקה, שאחראים להקים את התחנה' שכבה בידי תלמידים ממנוהלות על ההפסקות 



יוצאים לטיול' אשכבה 

בהתרגשות גדולה יצאנו בחודש נובמבר לטיולנו  

ביקרנו  במהלך הטיול ". חולות ניצנים"הראשון ל

למדנו על בעלי החיים  , בארמון של סולימן הגדול

מחייתם הוא בסביבת החולות ונהנינו  שאיזור

.לקפוץ ולהשתולל בחולות, לרוץ, להתגלגל



יוצאים לטיול' שכבה ב

.ומערות בית גובריןמארשהיצאו לטיול באתר תל ' תלמידי שכבה ב

.ההיסטורי של המקוםלסיפור והקשבנו המערות סיירנו במסלול 

!היה טיול מהנה ומעשיר מאוד



מסיבת קבלת ספר התורה

עמלה רבות לכבוד טקס קבלת ספר התורה   ' שכבה ב

.אותו ציינו במעמד חגיגי ומשפחתיהראשון 

. העולםאת בריאת והמחיזו קראו קטעי קריאה , רקדו, הילדים שרו

!                          רבההייתה מרשים וההתרגשות היה הטקס 

שכיבד אותנו  , המועצהראש , ליבשטייןלמר אופיר תודה 

.בנוכחותו

.יישר כוח לכל העוסקים במלאכה



יצרו בהנאה תלמידי השכבה מובייל של , סוכותבחג , אוקטוברבחודש 

.ארבעת המינים אותו תלו כקישוט בסוכת ביתם

הלא הוא יום ההכרזה  , בנובמברט "כבחודש נובמבר בחרנו לציין את 

צפינו כולנו יחד בסרטון  . ם על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל"באו

כפי  ובריקודים קיימנו שיח בנושא ויצאנו לחגוג בשירים , ם"ההצבעה באו

.שנה72הבשורה לפני את שחגגו ושמחו 

סיימנו עם פעילות יצירה להכנת שרשראות עם  , היום החגיגי הזהאת 

.חודש כסלוראש לציון , החנוכהסמלי חג 

'ללא תיק בשכבה איום 

ביום זה  "! יום ללא תיק"על ' פעם בחודש ביום שישי מוכרז בשכבה א

(  'יצירה וכו, פעילות תנועה, משחקים)התלמידים לומדים בצורה חווייתית 

בעלי , מועדים מיוחדים: המזדמנים לאורך השנה כגון, שוניםאודות נושאים 

.סיפורים ועוד, עונות, חיים

:קיימנו עד כה שלושה ימים ללא תיק' בשכבה א

שרנו  , שמענו יחד סיפור לכבוד החג, שחל בחודש ספטמבר,השנהבראש 

בברכת שנה טובה עם אגרת  שירי חג ותלמידי השכבה בירכו זה את זה 

.ומשמחתחגיגית , ברכה צבעוניות



העליותשבוע 

לכל אחד מהם שפה משלו ודרך משלו  . אצלנו בחצר בצל עצי הזית באים בדרך כלל המון אורחים לקיץ"

.."שלוםלהגיד 

כיצד אומרים שלום בשפה המדוברת בארץ המוצא וכן , במהלך השבוע הילדים חקרו את מוצא משפחותיהם

.זכינו לשמוע סיפורים מרגשים בנושא העליות, בנוסף. משפחתם לארץעלתה באיזה אופן



ב "שבוע זה

חודש נובמבר הקדשנו שבוע ללימוד חוויתי ומציל חיים בסימן  במהלך 

".דעת בכבישהיסח "

יהודה אהרוני והוא לימד אותם  -נפגשו עם השוטר הקהילתיהילדים 

.בכבישהתנהגות נכונה מהי 

,  פוסטרהילדים הגיעו לבושים בשבוע זה על פי צבעי הרמזור וצבעו 

.כיתתיכתוצר ששימש 

.וקינחו בגלידת רמזור" וזהירוןחיפזון "הם צפו במופע הקסום , בנוסף



יום המודעות לאנשים בעלי מוגבלויות

במהלך חודש דצמבר ציינו בבית ספרנו את שבוע המודעות 

.לאנשים בעלי מוגבלויות

איך מתמודדים עם , המדמותשונות בתחנות תלמידנו התנסו 

שיעורי שפה בשבוע זה . לקותכשיש , יומיומייםאתגרים 

.הוקדשו לנושא



הקורסיםפרוייקט

דצמבר התחלנו בתוכנית הקורסים בשיתוף עם בית  בחודש 

צוות המורים בנה קורסים בתחומים בתכנית זו . אלוניםספר 

. אישייםוכישורים על פי תחומי עניין , שונים

ב משני בתי  -משתתפים יחד תלמידי שכבות אבקורסים 

.הספר

:הקורסים המונהגים השנהשמות 

, מסע חובק עולם, שירה בציור, בתים בעולם, ספורטיאדה

מה מסתתר מתחת  , מחשבים, דיוקן עצמי, אורח חיים בריא

.הסיפוריםבעקבות , חייםעולם של בעלי , לעץ

תהיה  תלמיד כך שלכל , סבביםבשני הקורסים יופעלו 

.ולחוות שני קורסים במהלך השנהליהנות הזדמנות

, הייחודיתהלמידה נהנים מעצם כי התלמידים , ניכר

.המשותפתוגם מהחוויה עם תלמידים חדשים מההיכרות 



חדר שלווה 

בבית הספר נותנים דגש , על מנת לתת מענה מיטבי לכלל סגנונות הלמידה

,  הבאות לידי ביטוי במרכזי למידה בכיתות האם, מגוונותלמידה סביבות ל

.במבואות ובחדר שלווה ייחודי



תמר סרי  -ה"מילמרכז 

בבית הספר מתקיימת תכנית  –ה"מילמרכז 

בהנחיית  מומחית  " מעת לעט"ייחודית 

התכנית נותנת מענה  . ה"מיללדיסגרפיה ממרכז 

מקצועי לקשיים בכתיבה ומקנה מיומנויות  

.להוראה וללמידה של תחום הכתיבה



"עולמות נפגשים בחינוך"

הספר מתקיימת תכנית ייחודית הנקראת  בבית 

שנרקמה תוך שיתוף  , "בחינוךעולמות נפגשים "

.  פעולה של האגף הייעוצי והשירות הפסיכולוגי

המנטליזציההתכנית משלבת את עקרונות 

מיינדפולנסתלמידנו נהנים משיעור . והמיינדפולנס

..לחצו למידע נוסף. אחת לשבוע

file://moria/Home-iesodi-616805/LimorD/עולמות נפגשים בחינוך מכתב להורים.docx
file://moria/Home-iesodi-616805/LimorD/עולמות נפגשים בחינוך מכתב להורים.docx


מיינדפולנס חשיפה

' הורי שכבה ב20.12ביום שישי 

.נחשפו לשיעור מיינדפולנס

ההורים יחד עם הילדים נהנו  

.  מפעילות משותפת



בית מלאכה  

,  תלמידנו נהנים משיעורי אומנות בבית המלאכה

המשלבים אלמנטים סביבתיים ומתקיימים בהלימה  

הנלמדים  , השוניםלתכניות הלימודים של המקצועות 

.בבית הספר



חונכות  

, "אלונים"שיתופי הפעולה עם בית ספר במסגרת 

.וחווייתיותמעשירות לחונכויותנפגשים תלמידנו 

עומלים רבות  " אלונים"מבית ספר ' ו–' השכבות תלמידי 

לערך החודש , לטקסט השבועיבהכנת פעילות בהלימה 

.השוניםלחגים ולמועדים 

מצפים נפגשים החונכים והחניכים והם אחת לשבועיים 

.בקוצר רוח למפגש הבא



לקיבוץ אור הנר' סיור שכבה א

.  בתכנון ובהובלה של ההורים, יוצאים לסיורים בקיבוצים המזינים את בית הספרבה תלמידנו ' מסורת בשכבה אאימצנו , כחלק משיתופי הפעולה עם פורום ההורים

שתינו שוקו  , נכנסנו אל מכון החליבה ברפת; וראינו כיצד מייצרים ומחברים ניטים" אורנית"-הקיבוץ ביקרנו במפעל : הנרלהכרת קיבוץ אור , יצאה לסיורה הראשון' שכבה א

עם  ובריא וקינחנו טעים , טרי-אל בית האריזה, גזר שהגיע הישר מענף גידולי השדהאכלנו , בנוסף. המתוקיםהמיוצר מחלב הפרות ואפילו ליטפנו את העגלים החדשים 

.ומתוקסחיטת מיץ בין המחנכות ושתיית מיץ תפוזים עסיסי לסיום התקיימה תחרות . פרדסים-הסבר על ענף המטעים



מעשירהורה 

.                      שלהםעניין /העיסוקלתחום הקרובות העשרה לפעילויות , השונותהורי בית הספר תורמים מזמנם בכיתות 

.של גיא דומןאימושאותה העבירה מיטל דומן " שעת הקוד"זכו לפעילות 2'כיתה בתלמידי 

הנה יוזמה עולמית המאפשרת לילדים להתנסות בשעה אחת של כתיבת קוד וללמוד על עולם ההייטק  " שעת הקוד"

.ומהנהחווייתית והחדשנות הטכנולוגית בדרך 



ערבי כיתה

.ההורים הכיתתיוועד במהלך השנה מתקיימים ערבי כיתה סביב נושא נבחר בשיתוף 

.  ומחשבתיותאתגריות פיזיות הכיתה השתתפו בתחנות תלמידי ". הישרדות"בסגנון מערב כיתה נהנתה 3'כיתה א

.השנהלכיתה בהמשך יריית הפתיחה לעוד המון פעילויות של גיבוש וכיף שמחכות ערב זה מהווה את 



חנוכה אירועי 

.."כךחג יפה כל , חנוכהחנוכה "

את חנוכה ציינו בכיתות עם פעילויות מגוונות בהובלתם של  

.     ויפיםים צבעוניים 'יצרה ויטראז1'אכיתה : נציגי הורים

. ובכיתההתנסתה בניסויים מדעיים 2'אכיתה 

זיהוי  ,משחק, יצירה: עברו הילדים בין תחנות שונות לחג3'א

כמובן שהתכבדנו  . חידונים ועוד, האור שבכל תלמיד

.במטעמי החג



' שכבה ב-חנוכה 

הכינו ויצרו  התלמידים 

,  חנוכיותבהנאה רבה 

סביבונים ופעלו סביב        

."האור שבי"הנושא 



"האור שבי"

.   ילדינואנו נוהגים להאיר את החג בדברי הלל אודות , החנוכהבמסגרת שיעורי מפתח הלב ולרגל חג 

.לכתוב בתוך הנר את התכונות החיוביות שבילדיהם: משימהההורים קיבלו 

האור הפנימי שטמון בכל אחד  ולהדגשת דבר שגרם להעצמה , בכיתותאת התוצרים המחנכות הקריאו 

.ואחת מילדינו היקרים





".  אלונים"השתתפנו בטקס משותף עם בית ספר , בנוסף

.בשמחהכוח על טקס מקסים ומלא יישר 

פיליפ "בהמשך היום התלמידים נהנו ממופע ליצנות של 

להתנדבות וכל זאת על  שהגיע הישר מבוסטון , "הליצן

שהכין עבורנו יוסי נחמני אבא של דורין  החנוכיהרקע 

.שתשמש אותנו לעוד שנים רבותחנוכיה. ויאן

.את היום בסופגניות טעימות כמיטב המסורתסיימנו 

חנוכהנר שני של 

מר  ראש המועצה . זה ציינו את יום המורה בבית הספרביום 

.צוות בית הספרבמיוחד לברך את הגיע , ליבשטייןאופיר 

שעתיים את  ולימדו במשך הגיעו לכל הכיתות הורים ניציגי

.התלמידים

.נוספים ערכו שולחן כיד המלך לכל צוות בית הספרהורים 

צילום בסדנת של ארבל הפעילה את הצוות אמא, ברלירון 

.מהמטעמים הרבים ששלחו ההוריםנהנינו ולאחריה 





....קצת עדכונים

...עדכונים

.   החדשהפייסבוקעכשיו ניתן להתעדכן גם בדף –פייסבוקדף 

"הנגבבית ספר קשת שער "חפשו אותנו 

כדי . תלבושות של ילדיםנשכחות בבית הספר –רים'סווצסימון 

.ה/אנא כתבו על תו הבגד את שם הילד, הזיהוילהקל על 

.  30/12/19ועד יום שני 24/12/19שלישי מיום -חופשת חנוכה

.31/12/19ללימודים ביום שלישי חזרה 

...על הפרק

עולמות "חשיפת התכנית 

פעילות  –" נפגשים בחינוך

תתקיים ', אלשכבה הורים וילדים 

.10/1/19בתאריך 

לקראת תעודות  –יום הורים 

יום הורים           יתקיים , מחצית

ז ישלח על ידי  "לו)20/1/19-ב 

(.המחנכות

7/2/19טיול משפחות 

(פרטים בהמשך)

תלחצו עליי

https://www.facebook.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-108426217314476/

