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דבר המנהלת לקהילת "קשת"
תלמידים ,הורים וצוות חינוכי – משפחת "קשת" היקרה,
חג ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה מסמל היבטים שונים של יחסי הגומלין בין האדם לעצמו ובין האדם
לסביבתו .הטבע מתחדש לאחר גשמי הברכה ומתהדר בלבלוב וצמיחה המחדשים את יופיו ,טיבו
ופירותיו .צבעי הטבע המאובקים מתנקים ומרהיבים ביופיים המחודש והמגוון .כמו הטבע ,כך גם
אנו ,בני האדם ,מתחדשים וצומחים דרך תחנות הזמן השונות בחיינו.
הינה חלפה לה מחצית השנה וזוהי תחנת עצירה והתבוננות לכולנו להעמיק בצמיחתנו ובפירות
המשובחים אשר השגנו .היום ילדיכם יגיעו הביתה עם תעודה המשקפת את מאמציהם והשקעתם
במהלך החודשים האחרונים .כל אחד ואחת מהם ,בליווי הצוות החינוכי ,פעלו ועמלו להשביח את
פירותיהם :להראות את גוונם הייחודי ,להעצים את חוויות ההצלחה ,להעמיק במצוינות אישית ,לתת
ביטוי לכישרונם וסקרנותם ,להבליט את צבעם המיוחד בתוך מגוון צבעי ה"קשת" ולהעניק
לעצמם ולאחר מתוך מעורבות חברתית וזיקה לסביבה בה הם חיים.
לצד חוויות ההצלחה היו לילדים גם אתגרים ולעיתים קשיים .לנו ההורים והמבוגרים תפקיד חשוב
ביצירת מרחב בטוח של שיח נעים ולגיטימציה לרגשות אלו .מוטלת עלינו האחריות ליצור את
האיזונים  ,להכיל את הילדים ולהאיר בזרקור על חצי הכוס המלאה ועל התהליך המשמעותי שעשו
ולא רק על התוצר הסופי .חבקו את הילדים ,עטפו אותם באהבה והזכירו להם תמיד
שהתהליך הלימודי הוא מסע מתמשך שאף פעם לא מסתיים ולאורך מסע זה החשוב ביותר
הוא שכל אחד מאיתנו יעשה את המיטב והמירב לקצירת פירותיו.
במחצית זו חווינו עשייה ענפה ומגוונת במרחבי הלימוד והחברה בבית הספר "קשת" .העמקנו
בתהליכי ההוראה והלמידה בדגש על נתיבי המשחק והחקר ,גיוונו בדרכי הוראה
המשלבות למידה חוץ כיתתית וכלים דיגיטאליים ומתוקשבים ,יצרנו מסגרות תמיכה
והעשרה על ידי מערך מתנדבים רחב ,כלל תלמידי בית הספר השתתפו במספר מעגלי
חניכה משותפים ,אפשרנו לכלל התלמידים לקחת חלק בתכניות מגוונות כגון  :מועצת
התלמידים ,נאמנויות מגוונות ,תכנית אמירים לתלמידים מצטיינים ,תכנית חניכה במדעים ,תחרות
הנואם הצעיר ,תחרות כתיבת שירים וסיפורים עירונית ,שבוע בריאות מגוון ומיוחד ,להקת מחול
ייצוגית ,מקהלת בית הספר ,להקת חליליות ,נבחרת רובוטיקה ,נבחרות ספורט ועוד.
ביום ההורים שהתקיים לפני חג החנוכה ,הצגנו בפני כלל קהילת "קשת" את "האמנה החברתית-
קהילתית" ובתוכה שילבנו את תקנון בית הספר המחודש .אמנה זו נועדה לשרת את
האקלים המיטבי החינוכי בבית הספר ,לתרום לתחושת המוגנות והשייכות של כל אחד
מבאי ביה"ס ולבנות שפה משותפת קהילתית בתקשורת מיטבית ובדיאלוג מכבד .תודה
לצוות החינוכי ולהנהגת ההורים על המעורבות בבניית האמנה והארת הדגשים המשותפים שבה.
במחצית זו תלמידי ביה"ס חוו פעילויות חברתיות – ערכיות – תרבותיות מגוונות :הצגות
בהיכל התרבות ברוח "  70שנה למדינת ישראל " ,פעילויות מוסיקה ,שירה וספרות בתוך בית הספר
ע"י אמנים מגוונים ,טיולים ברחבי ארץ ישראל בדגש על העמקת הזיקה לאדמת הארץ וחיזוק תחושת
השייכות למדינה ולטבע.
במחצית באה צפויים לנו מספר אירועים ופעילויות אשר גם להם זיקה לנושא השנתי " 70שנה
למדינת ישראל" ובהם :טיול שכבת ו' ,עדלאידע עירונית ,חידון התנ"ך לשכבת ו' ,חפירות
ארכיאולוגיות לשכבה ד' במסגרת התכנית העירונית "דרך דעת למקום" ,פרויקט "שביל טבע עירוני"

לקראת המעבר לחטיבה ,מסיבת תורה לילדי א' ,טקסים ,מופעים ושלל תחרויות ספורט במגוון
תחומים .בהצלחה!
אנו מאמינים כי את עולמו החינוכי ,התפתחותו וצמיחתו של הילד עוטפות הדמויות
המשמעותיות והמכוננות בחייו :ההורים והמשפחה ,הצוות החינוכי והמעגל החברתי בו
הוא נמצא .מתוך תפיסה זו אני מבקשת להודות לכם הורים יקרים על החיבור המדהים
שיצרתם עם בית הספר ,על המעורבות היוצאת דופן שלכם בפעילויות בבית הספר :
השתתפות בהרצאות אורח מדי שנה ,סיוע בבחירות מועצת תלמידים ,התנדבויות וליווי בטיולים,
פעילויות העשרה והרצאות בכיתות ,מעורבות ותרומה לאוכלוסיות מגוונות ,יוזמה והובלה
בפרויקטים מיוחדים ,מעורבות ושותפות ב"יום המאה"  ,ארגון מופלא ומרגש של "יום המורה" ועוד
רגעים מיוחדים ומלאי נתינה מצדכם שקצרה היריעה מלהכיל.
מכאן ,מבקשת להודות להנהגת ההורים ב"קשת" ולעומדת בראשה ,הגב' הילה כהן.
הנהגת ההורים ב"קשת" הינה מההנהגות הרציניות ,הגדולות והפעילות ביותר .פעילויות
ההנהגה באות לידי ביטוי הן בוועדות ובאשכולות המשלבים צוות חינוכי והורים ,והן בישיבות
ההנהגה בהן מתחזק הדיאלוג מול ועם ביה"ס על בסיס של שקיפות מלאה ,כבוד ומעורבות מלאת
נתינה לטובת הילדים.
לסיום,
מבקשת להודות לכלל צוות "קשת" המדהים! צוות חינוכי הכולל הנהלה ,יועצת ,גננות ,סייעות,
מחנכות ,מחנכי מקצוע ,צוות משלב ומטפל בחינוך המיוחד ,מערך תמיכה של תומכות הוראה
כיתתיות ,מורי תל"ן בשחמט ,חווה אקולוגית ,אשכולות חשיבה ודרמה ,בעלי תפקידים ומנהלות
תחומים .תודה לכולכם על עשייה חינוכית מיטבית ומקצועית ,על אהבה והכלה ,על המילה הטובה
המצמיחה ומטפחת את המסוגלות והמוטיבציה של הילדים ,על עבודת הצוות המיוחדת ובעיקר,
מעל לכל ,על מי שאתם ,אנשי חינוך למופת ומעצבי הדור במדינת ישראל!
תודה לערבה שושן סגניתי ,יד ימיני היקרה ,על צעידה משותפת ,צמיחה ושגשוג למען בית הספר
"קשת" .כמו כן ,שולחת הערכה רבה לאורית אברהמי מנהלת החטיבה הצעירה על קבלת
הילדים הצעירים והענקת הטוב ביותר עבורם בכל רגע נתון .יישר כוח!
ולסיום סיומת ...תודה גדולה לצוות המנהלה האחד והיחיד!
אבנר ,רויטל ,רונית ,אליהו ,אמבהו ,בוריס ,נדרה ויוסוף – על הסברת הפנים לכל באי בית הספר,
המקצועיות והאכפתיות כלפי הילדים והוריהם ,ההשקעה וארגון בית הספר באופן מיטבי ותחושת
המחויבות הגדולה לתת את הטוב ביותר לרווחת הילדים .אין כמוכם!!!

בברכת ט"ו בשבט שמח!
צמיחה ,לבלוב והתחדשות לכל משפחת "קשת" היקרה ,מי ייתן ותישאו
פירות עמלכם בסיפוק ,נחת ובבריאות איתנה ,לכם ולכל בני ביתכם.
שלכם בהערכה גדולה,
קרן מרקוביץ
מנהלת ביה"ס

