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הקול הפותח

Rav David Riffkin
Head Teacher
Dear Parents,

I would like to refer to two important and significant 
dates that occurred during the month of January and 
Shevat. One of them commemorates misery, one of 
humanity’s worst displays of evil in the last century; 
the other represents growth, development and life!

HMD or Holocaust Memorial Day on the 27th 
January was initiated by the UK Government in 
2001. It represents a very significant statement by 
a foreign government with a very clear agenda: The 
Holocaust and other major acts of genocide will not 
be forgotten; they will be taught, spoken about and 
we will try and learn lessons for the future. Here at 
KSS we commemorated the day by conducting an 
age-appropriate Tekes for Kitot Alef-Gimmel and 
another for Kitot Dalet-Vav. Rav Cobi explained the 
essence of the day and the Kita Vav students led the 
school, with the lovely song “We are the World, we 
are the Children”. We were also privileged to hear the 
most inspirational speaker Mrs Spitzer. Her husband 
Andrei was a fencing coach who was amongst the 
eleven Israeli athletes who were brutally murdered 
in the Munich Olympics 1972. Mrs Spitzer has spent 
the past 4 decades preaching a message of peace 
and co-existence and also she explained that finally, 
after 44 years of campaigning, she finally succeeded 
in convincing the Olympic Committee to introduce a 
minute’s silence for the Israeli victims of this brutal 
act of terror. This was evident in the Rio Olympics.
And we also celebrated Tu Bishvat this month! We 
conducted a Seder Tu Bishvat which again was age-
appropriate and jolly. We mentioned some of the 
impressive brachot that are connected with the fruits 
of Eretz Yisrael. We mentioned how fortunate we are 
that we can celebrate Tu Bishvat in Medinat Yisrael 
as free Jews…something which (in most cases!) our 

great-great-great grandparents 
could only dream of! Thanks 
to the fanrastic work of our 
Tzevet, each pupil returned 
home on Tu Bishvat with a 
personalised flower pot (which 
was pre-prepared in Art lessons) and a small plant. 
It was a lovely happy day…symbolising growth, 
future and optimism. I must add that I was incredibly 
impressed with the beautiful behaviour of our pupils, 
your children during the ceremonies on both these 
days.

As I compare both these significant days I reflect 
on how proud I am to be part of Am Yisrael, living 
in Medinat Yisrael being guided by Torat Yisrael. 
According to Keren Kayemet Le-Yisrael (JNF) over 
240,000,000 million trees have been planted in Israel 
since 1948. This reflects a country which looks to the 
future, whilst never forgetting its past; this reflects a 
country which remains focussed on planting trees 
and building structures; this reflects a country which 
has transformed a land which was, in the words of 
Mark Twain in 1867 “A Hopeless, Dreary, Heart-
Broken Land” into an oasis in the Middle East with a 
vibrant and exciting future!

As a Jewish, Israeli, Zionistic  bilingual   school,  with 
a close affiliation to the UK, I feel that both these days 
were extremely significant with regards to the very 
essence of our educational message at KSS. I look 
forward to celebrating many more Tu Bishvat days 
at school and of course observing with enthusiasm 
the blossoming of our carefully nurtured “fruits”- your 
children!

Bivracha,

Rav David 
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גלית קלרמן אורן
יועצת ביה"ס

הורים יקרים,
די  עולה במעלה ההר, לא  "כשהאדם 
הגבוהה  הפסגה  את  מרחוק  שיראה 
ויישא תמיד את עיניו לקראתה, עליו 
אין  ולבדוק אם  לראות את השבילים 
בדרכים פתחים ובורות...ואם ישנם, עליו להתגבר או לעקוף אותם, 

אחרת לא יגיע לפסגה" )דוד בן גוריון(.

נמצאים  אנחנו  כעת,  ראשונה.  מחצית  סיימנו  כשבועיים  לפני 
באמצע הדרך; עבור אחדים מהילדים זהו מעלה של הר גבוה, יש 
מי שמפלסים דרכם בתוך ג'ונגל סבוך. אנו בצוות החינוכי מקווים, 
סיכום  עבורו  היא  שהמחצית  ויודע  מרגיש  מהילדים  אחד  שכל 
ביניים והיא טומנת בחובה הזדמנות להתחיל שוב מחדש; לצמוח, 

לרצות עוד, לקחת חלק במתרחש סביב, להושיט יד לזולת.

סיום  תעודות  כשבידיהם  הביתה  ילדיכם  שבו  כשבועיים  לפני 
המחצית הראשונה. חלק מהתלמידים הציגו את התעודות בגאווה 
ואולי  התעודה  את  להראות  חששו  קצת  אולי  אחרים  ובשמחה, 
הזדמנות  הינו  התעודות  חלוקת  יום  אכזבה.  קצת  ואולי  עצב  חוו 
לפגישה של כל אחת ואחד מילדינו לבחון האם השיג את המטרות 
יכול  הוא  כיצד  ולבחון  מחודשות  מטרות  לעצב  לעצמו,  שהציב 

לעשות טוב ונכון יותר.

השיגו  אשר  וההישגים  המאמץ  מידת  את  משקפות  התעודות 
תלמידינו בתחומי הלמידה, ההתנהגות, התפקוד החברתי והתפקוד 

הכללי - ערכי.

הצוות החינוכי מדווח לכם ולילדיכם על הישגיהם כפי שנמדדו 
אפיון,  קווי  עוד  שיש  מאמינים  הספר  בבית  אנו  ידינו.  על 
לזולת,  יחס  ערכים,  כמו:  בציון,  נמדדים  דווקא  שלאו  כאלה 
נוסף  דגש  נותנים  אנו  כך  ועל  חברתית  ומעורבות  הדדי  כבוד 
אלו  היבטים  כי  מאמינים  אנו  שכן,  החינוך.  בבית  משקל  וכבד 
התלמידים  הישגי  רמת  את  המעצבים  חשובים  גורמים  מהווים 
וחווייתם הלימודית. וכאן המקום שלכם! התעודה יכולה להיות 
מפגש  הלימודים,  ועל  הספר  בית  על  ושיחה  למפגש  הזדמנות 
הדרך.  המשך  על  משותפת  והחלטה  דיאלוג  הקשבה,  בו  שיש 

ועל  ההישג   על  המאמץ,  על  אותם  להוקיר  הזדמנות  זאת 
בחיים  צומת  בנקודת  אותם  לפגוש  הזדמנות  זאת  ההתמדה. 
התעודה  העיניים.  ובגובה  בכבוד  אליהם  ולהתייחס  שלהם 
עם  שבו  הילדים.  עם  בונה  ולשיח  לתהודה  הזדמנות  מהווה 
איתם  ביחד  ובנו  החולשות  את  הבהירו  חזקות,  ציינו  ילדכם, 
של  וביטוי  יכולות  מיצוי  שיפור,  להתקדמות,  משותף  מתווה 
המוצא  נקודות  היכן  בררו  ילדכם.  של  המצוינות  אזורי  מכלול 
דיאלוג  בעתיד.  לשיפור  הדרכים  ומהן  ולהתקדמות  לשיפור 
מעודד ומעצים מצדכם עשוי להוביל לשיפור הישגים, לשיפור 

התנהגות ותפקוד ולצמיחה אישית.

באהבה רבה,
גלית היועצת

משולחנה 

של יועצת

"לא משנה כמה לאט אתם הולכים, כל עוד אתם לא עוצרים"
)קונפוציוס(

צילום: ר. אל-קיים
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ט"ו בשבט-פעילות הנבטת זרעים בכיתות
בצלחות  שונים  זרעים  של  בזריעה  התנסו  התלמידים 
בתהליך  לצפות  התרגשו  הילדים  ובבקבוקים.  פטרי 
על  למדנו  בנוסף,  שתילתם.  מרגע  הזרעים  נביטת 
את  הכרנו  לנבוט.  מנת  על  לזרע  הדרושים  התנאים 
חלקי הזרע, תוך עידוד חקירה והתבוננות. העברנו את 
האחריות למעקב והשקיה לידי הילדים עצמם. במקביל, 

התחלנו ב"פרויקט גינון" עליו נרחיב בחודש הבא.
 

תהליך הייצור התעשייתי
בכיתות ה' למדנו על ההבדלים בין הייצור הידני לייצור 
התעשייתי  הייצור  תהליך  השפעת  ועל  התעשייתי 
בייצור  להתנסות  על-מנת  והתרבות.  החברה  על 
הראשון,  בשלב  עטים.  להרכבת  מפעל"  "ייסדנו  הידני 
התהליך  עקרונות  פי  על  עטים  הרכיבו  התלמידים 
הידני- כלומר: כל תלמיד הרכיב עט מתחילה ועד סוף. 
בשלב השני, התלמידים הרכיבו עטים על-פי עקרונות 
יש  תלמיד  לכל  כאשר  הנע.  והסרט  ההמוני  הייצור 
תפקיד אחד בלבד להרכבה בתוך התהליך כולו.  לבסוף, 
ערכנו השוואה בין התהליכים והסקנו מסקנות. לסיכום, 
 Charlie Chaplin  :צפינו בסצנה משעשעת מתוך הסרט

. Modern Times-Factory Scene

 

שבוע החלל
הישראלי.  החלל  שבוע  את  פתחנו  רבה  בהתרגשות 
"חתימה  בנושא:  מקוון  בשידור  בהרצאה  השתתפנו 
מהחלל" ההרצאה עסקה באופן שבו ניתן לזהות חומרים 
במהלך  הייחודית.  חתימתם  באמצעות  הארץ  בכדור 
מיוחדות  פעילויות  נערכו  מדעים  בשיעורי  השבוע 
בכיתות. ולסיכום אירחנו בחצר בית הספר את מוזיאון 
מדעיים  משחק  מתקני  מגוון  שהציג  "אסטרומאניה" 

אינטראקטיביים.

מדעים
לאה מלוב | רכזת מדע וטכנולוגיה

חדשות 

וחידושים
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Dear Parent,

We have had a very exciting month and it's not even 
over!
In the lower classes, our Aleph group, an amazing 
and strong group of young learners, have already 
finished their first reading log!  They celebrated with 
a party where they made bookmarks and reading 
sticks.  They really deserve our congratulations and 
admiration to their teacher Maor.  In the other groups 
children have finished the Gruffalo and are beginning 
the next literature review.  Our Bet classes have 
been concentrating on the topic of food and drink 
and reading the Hungry Caterpillar.  They certainly 
enjoyed the active lesson on the topic!  The older 
classes have begun studying famous individuals and 
their lives, with their chosen famous persons such as 
Churchill, Neil Armstrong and Florence Nightingale.  
We were so excited this past Monday morning when 

we welcomed the parents of the kitta gimmel English 
speakers group.  It was a wonderful poetry celebration 
where the children made their parents and teacher 
Dalia so proud! They had learnt by heart a famous 
poem as well as a poem they wrote themselves.  We 
are looking forward to other classes and their special 
mornings!

ENGLISH
Mrs Zehava Taub
English Coordinator

חדשות 

וחידושים

רישי פיקארסקי
תומכת הוראה ומורה לתנ״ך

היי, נעים מאוד,
תומכת  ואני  פיקארסקי  רישי  שמי 

הוראה ומורה לתנ״ך בבית הספר.
גדלתי באוקראינה, להורים ישראלים 
תעודת  לקבל   15 בגיל  לארץ  עליתי  בשליחות.  שם  שנמצאים 
בגרות ולעשות תואר בהוראה בארץ. מטעם לימודיי יצאתי לכמה 
ברחבי  יהודיות  ולפגוש קהילות  יהודי  בחינוך  מדינות להתנסות 
והמשפחתיות  המסורת  הקהילות,  על  הרבה  למדתי  העולם. 

שמוצאים בכל מקום בעולם. 
גם ״קינג סולומון״ שלנו הוא קיבוץ גלויות קטן, כל ילד מגיע עם 

התרבות, השפה וההרגלים שלו.

תמיד מדהים אותי לראות איך הם מתחברים אחד לשני, מבינים, 
מכילים ואוהבים. כנראה זה לא משנה באמת מאיפה הגענו, אם 

כולנו חלק מעם אחד יש בינינו קשר מיוחד :(
ה׳אני מאמין׳ החינוכי שלי הוא, שאהבה והכלה הם הכלי המדהים 

ביותר להשגת תוצאות מרהיבות בכל התחומים. 
המקסימים  ילדכם  את  להכיר  ההזדמנות  על  לכם  מודה  אני 
וללמדם. שתהיה לכולנו שנה של בריאות, שמחה והצלחה רבה 

בכל פועלינו. 

שלכם, 
רישי

נעים להכיר
המורה רישי פיקארסקי
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המורה דינה אלימלך | מחנכת כיתה א

השנה בית הספר החל פרויקט חדש וייחודי,
אחת לחודש ילדי גן קינג סולומון מתארחים בבית הספר 
ילדי  להם  שהכינו  ולימודית  חוויתית  מפעילות  ונהנים 

כיתה א'.
בעקבות המפגשים נוצר חיבור מדהים בין ילדי הגן לילדי 
ולבית הספר בכלל, חיבור שיסייע להם  כיתה א' בפרט 

בעתיד בהתאקלמות מדורגת ועדינה  בכיתה א'.
גם ילדי כיתה א' נתרמים מאוד מהמפגשים, הם יוזמים, 
לילדי  ובסיועם  ביחסם  ובגרות  אחריות  מגלים  פעילים, 

הגן.
והפעם לכבוד טו בשבט- ילדי כיתה א' קיבלו את פניהם 
האוירה,  לחימום  בשבט  טו  שירי  של  מתוקה  במקהלה 
לאחר מכן התחלקנו לזוגות כאשר ילד מכיתה א' חונך 

משתפים 

פעולה
כיתות א עם ילדי הגן

של ילד מהגן, ונהננו מחידון ט"ו בשבט בנושא "שבעת 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל".

ויפיפיים  מקושטים  חרס  בכדי  שתילים  שתלנו  לסיום 
פרי ידם של הילדים.

א'  כיתה  ילדי  ויחודית.  עשירה  מהנה,  היתה  הפעילות 
בחידון  ,בסיוע  הגן  ילדי  כלפי  ואחריות  רגישות  גילו 

ובפעולת השתילה שדרשה מיומנות.
היה מרגש ביותר לראות כיצד הילדים מתרגשים לראות 

אחד את השני כאילו לא נפגשו מזה זמן רב .

אז להתראות,
ומחכים כבר למפגש הבא שיתקיים בעז"ה ב- י"ג אדר 

א' 18.2.
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נושא החודש:

מנהיגים ומובילי שינוי

מקצוע: אומנותמורה: ליסה גרפינקל
כיתות: א-ג

מורה: ליסה גרפינקל

מקצוע: אומנות

כיתות: ד-ו
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נושא החודש:

מנהיגים ומובילי שינוי

מורה: תמר בלטאנו - אביעד
מקצוע: שפה

כיתה: ב1
תיאור קצר: למדנו על הלן קלר ועל 

התבליט שחרטו על נייר נחושת.בכתיבה וזיהוי הכתב על ידי מישוש המצאת כתב הברייל, התלמידים התנסנו  

מורה: שרון אלטרסקו

מקצוע: שפה

כיתה: ב2

תיאור קצר: שמענו את סיפורו של לואי 

ברייל, מפתח כתב הברייל, וחווינו קריאה 

באמצעות מישוש של אותיות שמנו, אשר 

יצרנו בתבליט על נייר נחושת.
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נושא החודש:

מנהיגים ומובילי שינוי

מורות: מירי ואילה
שכבת ג'

תיאור קצר: כיתות ג' מפעילים את כיתות 
א-ב במסגרת הנושא החודשי "מנהיגים 
ומובילי שינוי משה מנהיג ראשון מוביל 

את עם ישראל ליציאה ממצרים.

מורות: דינה ומיכל
בדרכם ולשהפיע טוב לעולם.לעולם. שנזכה גם אנחנו הקטנים ללכת למדנו מאומץ ליבם ונחישותם להביא טוב ואת השינוי המבורך שגרמו לעולם, וכמובן מנהיגים שונים, סיפרנו את סיפור חייהם תיאור קצר:  התמקדנו החודש בארבעה שכבת א'
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מקצוע: אנגליתמורה: מאור ויצמן
כתה: א

תיאור קצר:
Kita Aleph worked so hard learning 
how to read all year and we celebrated 
the completion of their reading logs!

מורה: מאור ויצמן

מקצוע: אנגלית
כתה: ו

תיאור קצר:

Kita Vav worked really hard researching a 

British leader they found most interesting. 

Every student presented their work and our 

class had the pleasure of learning about 

different forms of leadership!

נושא החודש:

מנהיגים ומובילי שינוי
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מסכמים מחצית
אודליה סיני - סגנית מנהל ביה"ס

הורים ותלמידים יקרים ואהובים,
בימים אלה, אנו חותמים יחד בהתרגשות 
רבה את המחצית הראשונה של שנה"ל 
תשע"ט. מחצית בה קיימנו מגוון תהליכי למידה משמעותית ועשיה 
אני  על התקופה שעברנו  אני מתבוננת  ערכית. כאשר  חברתית- 
אישית  אחריות  לקחת  שלמדו  שלנו,  המיוחדים  בתלמידים  גאה 
עם  ולצמוח  לגדול  וממשיכים  שצמחו,  תלמידים  תחומים.  במגוון 

המון אהבה מצידכם- ההורים, ומצידנו- הצוות החינוכי. 

כולי תקווה, שכל אחד מהילדים מרגיש ויודע, שזמן זה של סיום 
מחצית הינו סיכום ביניים וטומן בחובו הזדמנות פז להתחיל שוב 

מחדש, לצמוח, להשכיל, לשאול, לשאוף ולרצות עוד ועוד…

ספרית  הבית  בעשייה  להתבונן  יקרים,  הורים  אתכם  מזמינה  אני 
ובנקודות החוזק שבנינו יחד. מחד, לחייך ולומר מחמאה ומילה טובה- 
עיננו  את  להאיר  ומאידך,  כולנו,  של  המניע  והדלק  הכוח  הם  אלה 

ולחשוב בשותפות למען המשך קידום וצמיחה של ילדכם- ילדנו.

וכמובן חשוב לזכור- אנו בעיצומה של דרך!! ואני ממשיכה להיות 
זמינה וקשובה אליכם ההורים, התלמידים והצוות, מתוך אמונה 
הידברות,  שותפות,  של  בדרך  לבצע  ניתן  משמעותי  קידום  כי 

הקשבה ושיח מתמיד.

אני רוצה להודות מקרב הלב לצוות החינוכי של בית הספר, שאין 
שני לו!! למחנכות המסורות, למורים המקצועיים, למנהלי ביה"ס, 
לחברי  המטבח,  צוות  ואנשי  המנהלה  לעובדי  האהובה,  ללינדה 
הנהגת ההורים ולכולכם- הורים ותלמידים יקרים, אשר שותפים 

לעשיה המבורכת המתקיימת במהלך השנה.

המשמעותית  מהעשיה  בחלק  בקצרה  אתכם  לשתף  שמחה  אני 
שהתבצעה במהלך מחצית א'.

בברכת המשך עבודה פוריה ומעצימה,
ובהמון אהבה,

אודליה

PBL ילדי הגן וכיתות א׳ משתפים פעולהלמידה מבוססת פרויקטים
בהובלת והדרכת אנשי מקצוע מורי ביה"ס קינג סולומון מתחילים 
 .)PBL( פרויקטים  מבוססת  למידה  של  חדשני  תהליך  להפעיל 
שונות  פוריות  שאלות  בקבוצות  חוקרים  הילדים  זה,  בתהליך 
ואתגריות, במהלכו יפיקו תוצרים יצירתיים שיבטאו את הלמידה. 
כל תלמידי ביה"ס יחוו במהלך המחצית הבאה למידה משמעותית 

דרך תהליכי חקר באחד מתחומי הדעת. 

ילדי  לחודש  אחת  וייחודי,  חדש  פרויקט  החל  הספר  בית  השנה 
גן קינג סולומון מתארחים בבית הספר ונהנים מפעילות חווייתית 

ולימודית שהכינו להם ילדי כיתה א'.

תשע"טראשונהמחצית סיכום 
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חקר חלל ואסטרונומיה

חינוך לאורח חיים בריא

טקסי ראש חודש מפתח הל"ב

כיתה מאמצת ילד יומולדת

במהלך המחצית פעלה קבוצת "חקר חלל ואסטרונומיה" במסגרת 
האזינו   ד-ו  מכיתות  תלמידים  מקבץ  וטכנולוגיה.  מדע  נבחרת 
הראשון  השלב  את  עברו  וירטואלי,  בחידון  השתתפו  להרצאות, 
בפני  כמשחק  הציגו  אותו  הלכת,  כוכבי  של  דגם  ובנו  בתחרות, 
וברכזת  בתלמידנו  גאים  אנו  צדק.  שערי  בביה"ח  חולים  ילדים 
במסירות  הפרויקט  את  שהובילה  מלוב,  לאה  המורה  המדעים, 

רבה.

תזונה  של  הרגלים  על  שוחחנו  בריא  חיים  אורח  שבוע  במהלך 
בריאה, נהננו מהרצאה מפי ספורטאי וחווינו טורנירים מאתגרים 
שדה  מרוץ  היה  זה  שבוע  של  השיא  השונים.  הספורט  בענפי 

משפחות בו לקחנו חלק בכל המרץ.

אחת לחודש נערך טקס על ידי אחת מכיתות ביה"ס סביב הערך 
החודשי על פי תכנית מפתח הל"ב. בטקס הילדים מופיעים בקטעי 
לכל  הערך  שגרור  על  אחראיים  הינם  וכן  וריקוד  קריאה  שירה, 

תלמידי ביה"ס.

כהמשך ישיר לחיבור המבורך עם  עמותת ״תקווה ומרפא״ המלווה 
ילדים חולי דיאליזה ומושתלי כליה, פתחנו השנה ביוזמה מיוחדת: 
יומולדת״, אשר בה אנו חוגגים אחת לחודש  ילד  ״כיתה מאמצת 

יום הולדת לילד מ״תקווה ומרפא״.

תשע"טראשונהמחצית סיכום 
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טיפוח מורשת ותרבות יהודית

טיולים

התנדבות בקהילה

הצגות והרצאות

תשע"טראשונהמחצית סיכום 

בראשי חודשים ערכנו תפילה חגיגית משותפת עם שירים וניגונים. 
ובערבי חגים נערכו טקסי חג מרשימים ומהנים.

התנדבות  משעות  ד-ו  כיתות  נהנו  חוויה  המשלבת  נתינה  ברוח 
במרכז העסקה לעוורים.

הקשור  לימודי  ומסיור  וחוויתי  מגבש  מטיול  נהנתה  שכבה  כל 
ליחידות ההוראה הנלמדות בכיתות.

במהלך המחצית תלמידי בית הספר נהנו ממופעי תרבות, תיאטרון 
והרצאות מותאמות לנושאים השבועיים.
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לוח

הודעות

בס"ד

We look forward to seeing youנשמח בבואכם, ההנהלה
Individual Approach.
International Standards.

יחס אישי. סטנדרט בינלאומי.

INVITATIONהזמנה
הורים יקרים,

במסגרת שבוע "גלישה בטוחה ברשת" אנו מזמינים אתכם
להרצאה בנושא "תרבות הפנאי של הילדים והנוער - סיכונים וסיכויים"

מפי ד"ר תמיר ליאון - אנתרופולוג יישומי, המומחה לתרבות ילדים. 

ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 12.2.19 בשעה 19:00 באודיטוריום בית הספר. 

במהלך ההרצאה תתואר תרבות הפנאי הצעירה, הכוללת את תרבות הבילוי,
הקודים התקשורתיים המוסתרים בתוכה והסיכונים הגלומים בה.

כמו כן, ינתנו מגוון עצות חדשניות, מפתיעות ויישומיות בטווח המיידי.

אורך ההרצאה כשעה וחצי בתוספת שאלות ותשובות.

ההרצאה חיונית וחשובה מאוד להורים בדורנו ואנו מצפים לראותכם בהרכב מלא!

בברכה,
הנהלת בית הספר 

Save Date
מסיבת פורים

19.3.19
פרטים בהמשך
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לוח אירועים חודשי לתלמידים ולהורים*

Please note there may be minor changes in events which will notify of in advance ** ייתכנו שינויים קלים בתאריכי האירועים בהודעה מראש

School calendar*


