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בוקר טוב

כתבו לנוzrakor@kfar.info :
zrakor@kfar.info
יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?

מאת :בן כהן (המורה) ויונתן אלכסנדרוביץ (התלמיד)

”אתמול נפגשתי עם חברה לכיתה ובילינו ביחד”.
“בסוף השבוע יצאנו לטיול משפחתי בנחל אוג ,הייתה חוויה נעימה”!
“אני רוצה להודות לחבריי לכיתה שעזרו לי להשתלב טוב יותר בקבוצה”.
אלו הם רק חלק מהסיפורים ומהתחושות שתלמידים מוצאים לנכון לשתף
בין כותלי הכיתה (או מחוצה לה לעתים) במהלך השעה הראשונה ביום
הלימודים בה אנו מציינים את שעת ה“-בוקר טוב” ,מנהג שהחל בכל כיתות
בית הספר השנה.
הרעיון המנחה הוא ליצור אווירה של הקשבה ,פתיחות ,גיבוש ושיתוף בקרב
התלמידים כשהם מספרים על החוויות והתחושות שלהם במהלך היום.
ברגע שנדע להקשיב ולכבד זה את זה ,המקום בו אנו חיים יהיה פשוט יפה
יותר!
אנו לומדים האחד מחוויותיו ותחושותיו של השני .מהם התחביבים של כל
אחד ואחת ,צופים בתמונות של המקומות בהם ביקרו חברינו לכיתה ותוך
כדי גם לומדים על מפת הארץ והעולם.
המטרה היא לפתוח את הבוקר בתחושה שמישהו מתעניין בנו.
ערכתי סקר בקרב מספר ילדים מבית הספר ,ושאלתי אותם איך הם
מרגישים בשיעורים אלו.
להלן מספר תשובות שהתקבלו“ :אני מרגיש טוב כי זה שיעור שונה
שהמורים מתעניינים בשלום הילדים”“ ,אנחנו יכולים לשתף את המורים
בדברים שמפריעים לנו”“ ,יש למורים זמן להקשיב לנו”“ ,זה שיעור כייף,
מותר לדבר ולא צריך רק להקשיב”“ ,כיף לי בשיעורי בוקר טוב ,אנו לומדים
מסרטונים ומתעניינים איך עבר עלינו היום הקודם או באותו בוקר”.
לסיכום ,התלמידים שראיינתי חושבים שהשיעורים האלו מועילים.

מספרי סיפורים
מאת :ניצן קהן ה’3

ועדת “מספרי סיפורים” עוסקת באיסוף סיפורים .הילדים מראיינים את
סבא וסבתא ואת ההורים .מטרתנו היא חיזוק הקשר הבין דורי ובעיקר
שמיעת סיפורי ילדות .זה הסיפור ששמעתי וכתבתי אני.

סיפור שקרה לאמי

כשאמי הייתה קטנה היה לה שיער ארוך .סבתי קלעה לה שתי צמות.
יום אחד בזמן שיעור מלאכה בכיתה ג’ ,לימור ,ילדה
מהכיתה שתמיד נהגה להציק לאמי וקנאה בשיער
היפה שלה ,החליטה פתאום לקחת זוג מספריים
ולגזור לאמי צמה אחת.
אמי ,הייתה המומה מהמעשה ובכתה מאוד ,כי נשארה
עם צמה אחת ארוכה וצמה אחת קצרה .היא
זוכרת עד היום את ההשפלה ,את הרוע
בעיניה של לימור ואיך רצה הביתה בבכי.
סבתי הייתה המומה ,היא התקשרה
למורה ולאמה של לימור .אמי זוכרת
שלימור נענשה ושמאז לא החליפה אתה
יותר מבט ומילה .אמי בעיקר זוכרת
שמעולם לימור לא ביקשה סליחה על
המעשה החמור שעשתה.
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ראיון שירי אביב מורה מצטיינת
מאת :אלה דקל ואלי סמולר

שירי שלום,
שמענו שזכית בתואר המורה המצטיינת .מזל טוב!
נשמח אם תעני לנו על מספר שאלות:
איך הרגשת כשהודיעו לך שאת נבחרת להיות המורה המצטיינת?
שירי :התרגשתי מאוד ,חשתי גאווה גדולה להיות חלק מהצוות המצוין של
בית הספר .ולהיות
הסגנית של מיכל
המנהלת.
מה דרוש ממורה כדי
לקבל את התואר
הזה?
שירי :נדרשת אהבה
למקצוע ולתלמידים,
הקשבה ,סקרנות
ללמוד
ורצון
ולהתחדש.
האם מאתגר להיות
גם מורה מצטיינת
וגם סגנית מנהלת?
שירי :אני נדרשת
ליישם
כמחנכת
החלטות שקיבלתי
כחלק מצוות ניהול,
אבל מתאפשר לי
לקדם את בית ספר
והתלמידים.
האם גם בתור ילדה חשבת שתהיי מורה מצטיינת או סגנית מנהלת?
שירי :כן ,גם בתור ילדה רציתי להיות מורה.
איזה תחום את יותר אוהבת ,להיות מורה או להיות סגנית מנהלת?
שירי :שאלה קשה ,אני מאוד אוהבת את שני התפקידים ,אני אוהבת לקדם
תהליכים וגם ליישם אותם בכיתות.
איזה עצה היית נותנת למורים בתחילת דרכם כדי להגיע להישגים טובים
ולהיות מורים מצטיינים המשפיעים על דור העתיד?
שירי :הייתי מציעה להם לאהוב את מה שהם עושים ,לדעת שמשימת
ההוראה דורשת הרבה מאוד השקעה ומאמץ ,לא להתייאש מרגעים קשים
ולדעת שהם משמעותיים בחיי הילדים והאהבה שהם יקבלו חזרה שווה
את המאמץ.

חידה

הגעת ליער בו פגשת שני שבטים סודיים .שבט אחד של דוברי אמת
ושבט שני של דוברי שקר .אתה רוצה להגיע למחנה הלילה ,ומתלבט
היכן עליך לפנות .לעזרתך באים נציגים משני השבטים שרוצים לכוון
אותך .איזו שאלה יחידה עליך לשאול את אחד מבני השבטים
כדי לדעת היכן עליך לפנות?
את התשובות אפשר לשלוח לכתובת המייל שלנו
zrakor@kfar.info
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zrakor@kfar.info
כתבו לנוzrakor@kfar.info :
יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?

סיום מחצית וחלוקת תעודות
מאת :ועדת עיתון

בהתרגשות רבה ולאחר עבודה קשה
סיימנו את המחצית הראשונה של שנת
תשע”ח.
ביום שישי  ,2.2.18לפני חלוקת תעודות
המחצית ,התקיים טקס מרגש.
בטקס נקראו לקבלת תעודות כוכבי
החודש ,הכיתה המצטיינת ,תלמידים
המצטיינים בתחום הספורט ותלמידי
כיתות ו’ שהצטיינו במיוחד בלימודים.
קבוצת התיאטרון של בית הספר
בהובלת המורה ריקי הציגה מערכון
מצחיק ומקהלת בית הספר עם המורה
איתמר שרה שיר.
בזמן ההפסקה התקיימה מכירה של
ביגלה ושוקו שהובילו תלמידי כיתות ו’
והאימהות .כל הרווחים מופנים למסיבת
הסיום השכבתית.
לאחר הטקס ,חולקו התעודות לכל
תלמידי בית הספר .כל תלמיד קיבל את תעודתו באופן אישי ממחנכי הכיתות,
ואלו שוחחו על היעדים אותם התלמידים ירצו להציב במחצית הבאה.
צוות בית הספר גאה בכל תלמידיו על ההשקעה ,וההתקדמות האישית הן
מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.
אנו מאחלים לכל התלמידים ולצוות המורים בהצלחה במחצית הבאה.
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נבחרת אתלטיקה בהובלת בן כהן
מאת :טליה מיצ’וניק ודנה דור כיתה ה’1

ביום שלישי  9.1.18נערכה תחרות אתלטיקה לכיתות ה’-ו’ .המקצים שהיו
בתחרות הם :ריצת  ,600ריצת  ,300קפיצה לרוחק וזריקת כדור.
בית ספרנו חזר עם שלוש תעודות:
ניב קוניג במקום הראשון בריצת 600
נועם דרורי במקום השלישי בקפיצה לרוחק
וטליה מיצ’וניק במקום  3בקפיצה לרוחק
התחרות התקיימה בבית ספר גורדון בהרצליה.
תחרות נוספת התקיימה ביום שני  5.2.18וגם בה הגענו להישגים:
במקום שלישי כללי בניקוד בין בתי הספר של הרצליה.
במיקומים אישיים:
ניב קוניג מקום ראשון ריצת 600
טליה מיצ’וניק מקום ראשון ריצת 60
נועם דרורי מקום שלישי זריקת כדור יד
רועי לוי מקום שלישי ריצת 300
רוי נאור מקום שלישי ריצת 60

נטיעות בבית אבות

ביום חמישי ,1.2.18 ,כחלק מחגיגות ט”ו בשבט בביה”ס יצאה קבוצת
תלמידים עם דניאל היועצת אל בית האבות בכפר שמריהו כדי לשמח את
התושבים ולטעת אתם שתילים .הביקור היה מוצלח מאוד!

יום הורים

מאת :ירדן ציוני ורונה גבאי

בחודש ינואר התקיימו ימי הורים לכלל תלמידי בית הספר.
יום הורים הוא יום בו מגיעים התלמידים יחד עם הוריהם לפגישה אישית
עם מחנכ/ת הכיתה .התלמידים משתפים בהרגשתם ,מסתכלים על היעדים
שהציבו לעצמם בתחילת השנה ומציבים יעדים חדשים למחצית הקרובה.
כמו כן ,המחנכים מעדכנים את ההורים בהישגים הלימודיים של התלמידים
ובהתנהגותם במהלך השיעורים .לדעתנו זהו זמן מצוין לחשיבה משותפת ,על
הדברים שאנחנו טובים בהם וגם על הדברים שעלינו להשקיע בהם מאמצים
נוספים.
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כוכבי חודש ינואר

zrakor@kfar.info
כתבו לנוzrakor@kfar.info :
יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?
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גם החודש התקיים טקס כוכבי החודש.
מצטייני חודש ינואר הם:
א – 1מאיה מסטר א – 2אורי ג’אן ב – 1עלמה תבור פיקל
ב – 2ליה קפילובסקי ג – 1שיראל זינדני ג – 2נאיה רקאנטי
ד – 1מיקה ציפורי ד – 2שי שכטר ה – 1ירדן ציוני
ה – 2עלמה אלמלם ה – 3אייל ירדני
ו – 2מייקי בולשטיין ו – 2לירוי בת גנשטיין
ברכות לזוכים.

יום המורה
ביום ראשון  4.2פינקו ההורים את
צוות בית הספר לרגל יום המורה.
המורים היו משוחררים מעבודה
בשעתיים הראשונות ואנחנו ראינו
סרטים בהשגחת ההורים .לאחר
הרצאה מצחיקה המורים עברו
לחדר עיון שם חיכתה להם הפתעה
– ארוחת בוקר מדהימה!
תודה להורים ולועדים

טקס בנות מצווה
מאת :נועה בר-און

בחודש שעבר חגגנו את טקס בנות המצווה של כיתות ו’ ,בהובלת המחנכים
שרה וברי .הטקס היה מוצלח מאוד וקיבלנו תגובות טובות מכל הנוכחים.
השכבה קיבלה בסיום הטקס ספרי תנ”ך שאותם נתנו לנו הרב אורי
איינהורן ,דרור אלוני ,ראש מועצת כפר שמריהו ,ומיכל גוטליב פרידור,
מנהלת בית הספר .ספר התנ”ך מסמל עבורנו את קבלת המצוות ,וכעת
אנו הופכות לבוגרות יותר ואחראיות יותר למעשינו .הטקס נפתח בכך
ששלושה מבני השכבה עמדו והזמינו את בנות השכבה לריקוד ,ולצלילי
השיר “יפיפייה” ירדנו מן הקומה השנייה של בית הכנסת .הטקס היה
מרגש מאוד ,והרגשנו שאנו חוות חוויה עוצמתית ומדהימה.

כוכבי
החודש
מה שם הספר?

גם השנה בית ספרנו משתתף בחידון לעידוד קריאה“ :מה שם הספר?”.
את החידון מובילה זו השנה השנייה המחלקה לחינוך במועצת חוף השרון.
החידון מורכב משני שלבים:
שלב  - 1בית ספרי :ייערך ביום שני  12/3/18ובו ישתתפו כל תלמידי שכבת ה’.
התלמידים ישאלו על חמשת ספרי הקריאה הבאים:
• “הממלכה הקטנטנה”  /אתגר קרת
• “השתיקה של יורי”  /דורית אורגד
• “מסע אל בטן האדמה”  /ז’ול ורן
• “אני מייקי”  /גליה עוז
• “הפרויקט של מיכל”  /אורה קרופיק
שלב  - 2מועצתי :תלמידי השכבה שיצטיינו בשלב הראשון יעלו לשלב השני,
שיתקיים ב 3/6/18-בשעה 17:00
בספרייה האזורית בשפיים (הורי
התלמידים המשתתפים יוזמנו
לאירוע).
פעילות זו מצטרפת לפעילויות
נוספות בנושא השפה העברית
בהובלת צוות החינוך השלוני של
בית הספר והרכזת מיכל הופמן.
בחודש שעבר חגגנו את ‘יום השפה העברית’ בחידון ‘אלופי העברית’.
בו זכו התלמידים הבאים:
א’ :1איתמר לב ארי א’ :2איתי מיכאלי
ב’ :1אדם צוקר ב’ :2לו פרנקל רבי
ג’ :1יהונתן לימן הדר ג’ :2אלה בן דב
ד’ :1עדן בן אטויל ד’ :2גאיה חג’ג’
ה’ :1יונתן אלכסנדרוביץ ה’ :2מאיה ברנע ה’ :3מעיין דרוקס
ו’ :1הילי סמולר ו’ :2לירוי בת-גנשטיין

