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צוות חינוכי, הורים ותלמידים יקרים 
שלום וברכה! 

בהתרגשות עצומה ובסיפוק רב אנו 
מוציאים לאור את העיתון הראשון 
המודפס שלנו, ניכר כי הושקעו בו 
מרובה  ועבודה  חשיבה מעמיקה 
ואיכותית. הכתבות בעיתון מהוות 
שדרכה  הספר  בית  של  מראה 
משתקפות הפעילויות הערכיות-

חינוכיות המגוונות הקיימות בו. 
העיתון פותח צוהר דרך עיני הילדים 
שכתבו והביעו את רחשי ליבם ומסכם 

שנה של עשייה מלאה כל טוב. 
אני גאה בפרי עטם של ילדי בית הספר 
שלנו ומודה לצוות העיתון ולנטלי 
פרץ-סיני המובילה את הפקת העיתון 

ומאחלת לכולנו קריאה מהנה. 
נר לרגלנו  החזון הבית ספרי הוא 
"חושבים עתיד, יוצרים הווה: אדם, 

אדמה, ידע”. 
הספר,  בית  של  בשעריו  הבאים 
המתרוצצים  בילדים  נפגשים 
במרחבים פתוחים וירוקים, ילדים 
ויוזמים.  יוצרים  שמחים, חושבים, 
עבודתנו החינוכית מכוונת תלמיד, אנו 
משקיעים מאמצים ומשאבים רבים 
להפוך את בית הספר מקום אוהב, 

מקבל ומכיל כל ילד וילדה. 
השנה נפתחה בטקס קבלת ילדי כיתה 
א’ שהביטו בעיניים סקרניות לבאות, 
ליווינו אותם באהבה ובמקצועיות 
והיום הם חלק בלתי נפרד מהנוף 
הבית ספרי שלנו, הם ממשיכים לגלות 

את חדוות הקריאה והכתיבה. 
ברוב הדר וברוב שמחה חנכנו את 
חממת החקר שהוקמה בסיועם של 
אנשים טובים באמצע הדרך: מועצת 
בני שמעון, מועצת הצמחים, חברת 
נטפים מחצרים ותורם צמחים אלמוני. 
אנו מאמינים שהעבודה בחממה 
ובאדמה תקרב את התלמידים אל 
הטבע, וכדי דברי הרב קוק: "וכל מי 
שעוסק בעבודת האדמה הינו אדם 

בריא בנפשו”. 
החממה הלימודית המהווה כר פורה 
לתלמידים, מנהיגים ויוזמים המתנסים 
בלמידה משמעותית בדרך החקר. 
למידה שתוביל אותם לפיתוח יכולות, 
לפריצת דרך בעתיד בתחום המדעי, 

החקלאי ולשמירה והגנה על ערכי 
טבע ואיכות סביבה. 

התלמידים מתנסים בפעילויות חקר 
והן  בחממה  הן  לצמח  הקשורות 
בערוגות מחוץ לחממה, מפעילים 
ממוחשבת  טכנולוגית  מערכת 
ומתקדמת ובכך לומדים ומבינים את 
יחסי הגומלין בין החקלאות ואיכות 
הסביבה. החממה מהווה גם מקום 
מרגוע לנפש. כל אלה יחדיו, מעשירים 
את הידע של התלמידים באופן פעיל 
ובלתי אמצעי, מקנים ערכים של 
מסירות, אחריות, התמדה, סבלנות, 
כבוד לסביבה וכמו כן מחזקים את 

הקשר של התלמיד לטבע. 
החממה נמצאת בתוך גן ההשראה 
מדהים ובו חורשת עצי פרי, ערוגות 
ירק וקומפוסטרים, הגן מזמן חוויה של 
למידה תוך התבוננות וחקר ומאפשר 

רגיעה והשראה. 
ליד  הנמצא  הירוק  בגן  גאים  אנו 
ישיבה שנוצרו  האמפי, בגן פינות 
חוזר,  ופסולת בשימוש  מצמיגים 
פסלי חיות ודשא ירוק, בריכת דגים 
המופעלת בעזרת אנרגית השמש, 
צמחי תבלין הנותנים ריח וטעם, סוכה 
מטאורולוגית בה נאספים נתוני מזג 
אוויר. כחלק ממסורת בית ספרית, 
ילדי שכבה ו’ מטביעים את חותם 
ומעניקים מתנה לבית הספר, פינת 

הישיבה הצבעונית הוקמה על ידם. 
מעודדים  אנו  ירוק  ספר  כבית 
למעורבות ומחוייבות הן של המורים 
על  לשמירה  התלמידים  של  והן 
איכות הסביבה וטיפוחה. כל שכבת 
גיל עוסקת בסוגיה סביבתית במטרה 
לטפח ערכים והתנהגויות השומרות 
על הסביבה. הקמנו מעבדת מחשבים 
ירוקה לצורך שילוב המחשב בהוראה, 
הילדים מפעילים את מתקני המחזור 
 )  .. קומפוסטר. בקבוקים,  )נייר, 
ניילון  בשקיות  שימוש  מפחיתים 
פעמיים,  רב  בכלים  ומשתמשים 
בכל אירוע אנו משתמשים בחורים 
בשימוש חוזר, התלמידים שותפים 
ועוד...  פעילים בניקיון בית הספר 
נאמני בריאות מלמדים בכיתות על 
חשיבות התזונה הנכונה והפעילות 
הגופנית ומקיימים הפסקות פעילות 

ומגישים חטיפים בריאים. והשנה אנו 
לקראת הסמכה לבית ספר "ירוק 
מתמיד" המעודד למעורבות ולנתינה 
עם הפנים לקהילה. המנהיגות הצעירה 
ב"יובלי הנגב" פעילה, חושבת ומשנה, 
מורכבת ממועצת תלמידים ומועדות 
שונות: וועדה ירוקה, ועדת גיבורי אל 
)תלמידים למען תלמידים(, ועדת 
עיצוב פני בית הספר, ועדת זהירות 
בדרכים, ועדה לקידום הספורט ואורח 
חיים בריא, וועדת גשר חי, וועדת עיתון 

ותקשוב. 
המנהיגות הצעירה מזמנת לילדים 
התנסות חברתית התורמת לעיצוב 
אדם דמוקרטי, מעורב, פעיל ואכפתי 
המפנים בקרבו ערכים של מעורבות 
הדדית  עזרה  יזמות,  חברתית, 
וסובלנות. השנה אנו שמחים להיות 
שותפים במיזם מועצתי בתוכנית 
נציגים  שותפים  בה  הפרלמנט 
ממועצת התלמידים שלנו, במטרה 
לבנות נוער חזק ומוביל שיהיה שותף 

ליוזמות ופעיל חברתית. 
אנו שמחים על מארג החונכויות 
הקיים, חונכות "עוצמה לכל", חונכות 
קריאה בה תלמידי כיתה ד‘ חונכים את 
תלמידי כיתה ב‘. החונכות מאפשרת 
הנתינה  לערך  להיחשף  לילדים 
והאחריות ומעצימה אותם באופן 
אישי ויוצרת קשר חברתי בין גילי בין 

החונכים לחניכים. 
א’,  ילדי  חונכות של הבוגרים את 
חונכויות אישיות בין הבוגרים לילדי 
השכבות הצעירות של מתן עזרה 

לימודית ותמיכה מורלית. 
"יובלי הנגב",  גאים במקהלת  אנו 
המקהלה שלנו כל כך צעירה וכבר 
צברה לה הישגים רבים, היא זכתה 
להופיע במשכן לאומנויות הבמה 
בבאר שבע לצד אומנים כמו מתי 
כספי ומיקי גבריאלוב, בהנחת אבן 
הפינה למכון מחקר בגילת, ובשטחים 
הפתוחים ביער להב ולשכונה החדשה 
יהדהד  קולם  ועוד  להב,  בקיבוץ 
וישמע.... בעמל ובכישרון רב מנצחת 

על המקהלה אורית פרקס. 
כמו בכל שנה הבוגרים שלנו מגביהים 
עוף ועוברים לחטיבה. אתם הייתם ילדי 
א’ הראשונים עת נפתח בית הספר, 

זכיתם לראותו צומח וצמחתם יחד 
איתו. מגישה אני לכם חופן ברכות 
ותפילות לקראת המעבר לחטיבה, 
מי ייתן ותדעו לבחור בשביל הנכון 
ותצעדו בו בבטחה וגם אם לא תמיד 
זאת  עשו  הקלה,  הדרך  זו  תהיה 

במחשבה תחילה. 
ועת התודות הגיעה! 

אני רוצה להודות לסיגל ראש המועצה 
ולאמיר ברזילי מנהל מחלקת החינוך, 
המעמידים את החינוך בראש סדר 
ספרנו  לבית  ומגיעים  העדיפויות 
לראות ולחוות את העשייה הברוכה 
ופיתוח בית  ולתמוך למען קידום 

הספר. 
מנהל  נגר  ליהודה  ענקית  תודה 
מחלקת החינוך היוצא שיחד אתנו 
הקים את בית הספר והיה שותף פעיל 
בניסוח החזון ובהקמת חממת החקר, 
מאחלים לך בהצלחה והנאה בחיק 
המשפחה. תודה ענקית למפקחת 
בית הספר הגב’ אילונה סקג’ו המלווה 

ותומכת בעשיה החינוכית שלנו. 
תודה ענקית לטל דרור צין שתרמה 
והייתה שותפה בהקמת גן ההשראה, 
הגן הירוק וחלק ממשחקי החצר עבור 

התלמידים. 
רוח  על  להורים  גדולה  תודה 
ההתנדבות ומגיעים בימי שישי ללמד 
וללמוד, לוועדי ההורים הכיתתיים 
והבית ספרי וליו"ר שירלי ברזילי על 
התמיכה והחיבוק לו אנו זוכים ביומיום, 
ועודכם שותפים מלאים  שהייתם 

שלנו. 
לצוות החינוכי, לסייעות, למתנדבות 
הנפלא  הצוות  המנהלה,  ולאנשי 
והמסור, המשקיע, המוביל והמצעיד 
יחד איתי את בית הספר למקומות 
גבוהים. ואחרונים יקרים, לתלמידים 
תמשיכו להתפתח ולפרוח כי השמיים 

הם הגבול. 
באהבה גדולה
מרים אלגרבלי -
 מנהלת בית הספר

“כל מה שצריך ללמוד לעשות, לומדים תוך כדי עשייה" )אריסטו(



עמ׳ 2

דבר ראש המועצה
ראיון עם ראשת המועצה סיגל מורן 

דבר חברי המערכת 

יצאנו לבנייני המועצה לראיין 
את סיגל מורן בלשכתה 

ביום שני 1.5.2017 נסענו למועצה 
לראיין את ראשת המועצה סיגל 
הנמצא  הישבות  בחדר  מורן, 

בלשכתה:
1. איך זה להיות ראשת מועצה, 
מתפקידך?  נהנית  את  האם 
לא הרבה נשים עומדות בראש 
רשות. איך זה מרגיש להיות אישה 
בתפקיד שלך? "קודם כל מתוך 
254 ראשויות מקומיות )ערים, 
מועצות אזוריות/מקומיות( יש 
רק 6 נשים שזה מעט מאוד וגם 
מעט מידי. אני מאוד אוהבת את 
התפקיד שלי, אני בתפקיד כבר 
שמונה שנים. זה ישמע מוזר אם 
אני אגיד שאני נהנית מכל רגע, כי 
יש רגעים קשים ויש גם מעצבנים 
ועצובים אבל כל יום אני מגיעה 
בבוקר לעבודה בשמחה רבה וגם 
אם לפעמים אני מסיימת בשעות 
מאוחרות מאוד, אני מאוד נהנית”. 
2. כיצד נולד הרעיון להקים בית 

ספר חדש? 
“במועצה שלנו, זה אולי ישמע 
לכם מובן מאליו אבל לצערי זה 
ממש לא, יש לנו תרבות ארגונית 
של תכנון. אנחנו עשינו הרבה 
תהליכים.  מיני  וכל  ניסיונות 
לפני הרבה שנים עשינו פרויקט 
שנקרא "בית ספר מיטבי" לבתי 
הספר הייסודים. נעזרנו ביועצת 
ובחנו בעצם בפרויקט הזה מה 
זה בית ספר מיטבי. היו לזה כל 
מיני פרמטרים. גם איזה דברים 
אנחנו רוצים שיהיו לתלמידים 
בבית ספר, אם יהיה יום לימודים 
ארוך. אצלנו יום לימודים ארוך 
הוא של המועצה. יש מקומות 
שהמדינה עושה את יום הלימודים 
יהיו בכיתה,  ילדים  ארוך. כמה 
משרד החינוך מקציב לנו יותר 
ילדים בכיתה אבל החלטנו שלא 
נעבור את המספר שלושים ילדים 
בכיתה. אפילו בכיתות הנמוכות 
דאגנו שיהיו פחות ילדים, ובעצם 

בדקנו מהו בית הספר המיטבי 
שאנחנו רוצים במועצה. בסוף 
הבנו שבית הספר היסודי "ניצני 
הנגב" יגדל במספר התלמידים 
שהקצבנו אז פתחנו עוד בית ספר. 
להעביר  לך  יש  מסר  איזה   .3

לתלמידי יובלי הנגב? 
“אני יודעת שאתם אוהבים לבוא 
לבית הספר ודבר כזה לא קורה 
בכל בית ספר. למשל המדדים 
שלי לבית ספר טוב זה שהילדים 
אוהבים להיות בו והמסר שאני 
יובלי  לתלמידי  להעביר  רוצה 
הנגב זה שתמשיכו תמיד לאהוב 
לבוא לבית הספר ושתמיד תמצאו 
מה לעשות כדי לשפר. אם זה 
במקהלה או במועצת התלמידים 
או בעוד דברים שאתם מתחברים 

אליהם”. 
שנושא  חושבת  את  איך   .4
הקיימות מתבטא גם במועצה? 
“ קודם כל אני חייבת לומר בכנות 
שאני לא מרוצה מהמידה שנושא 
הקיימות מתבטא במועצה, אחד 
היעדים שלנו הוא להגביר את 
צריך  עכשיו  הקיימות.  נושא 
לדבר על מה זה קיימות? מכיוון 
שהרבה פעמים שאומרים קיימות 
הפיזית,  לסביבה  מתייחסים 
וכשאני מדברת על סביבה פיזית 
זה אומר מיחזור, אוויר נקי סביבה 
ירוקה וכל מיני דברים כאלה, אז 
בהיבט הזה יש לנו מה לשפר, 
למרות שאנחנו יחסית די בסדר. 
תפיסת הקיימות באקדמיה היא 
הרבה יותר רחבה, המתבאטת 
בסביבה האישית שלנו ולא רק 

בקיימות פיזית”. 
5. אילו תכונות ראשת מועצה 

חייבת שיהיו לה? 
“קודם כל להיות ראש מועצה 
ועם הרבה  צריך להיות מנהיג 
אופטימיות. לפעמים קשה להיות 
מאוד  מציאות  וזאת  אופטימי 
אופטימי  אדם  אני  מאתגרת. 
במהותי וכל החברים שלי אומרים 
אני  מידי.  אופטימית  שאני  לי 

חושבת שאין דבר כזה אופטימי 
את  שצריך  חושבת  אני  מידי, 
היכולת לראות גם רחוק וגם רחב 
ולהצליח לתקשר אותם לשגרר 
אותם ולסחוף את האנשים אחרינו. 
אני חושבת שצריך לא מעט אומץ 
כדי לקבל החלטות קשות. תכונות 
חשובות נוספות הן צניעות וענווה 
והרבה מאוד יכולת הקשבה לכל 

אחד. 
כשנבחרתי בבחירות נדרתי נדר 
לעצמי  אזכיר  אני  בוקר  שכל 
שהעולם הוא עגול, פעם אחת 
למעלה ופעם אחת למטה ולא 
צריך להסתחרר ואני חושבת שכל 

זה מתכון טוב להצלחה”. 
6. מהם הרגעים שעושים לך 

נחת בתפקידך? 
“ הרגעים שעושים לי נחת הם 
בעיקר בתחום החינוך, כשאני באה 
לבקר אתכם בבית הספר ואני 
רואה את העשייה החינוכית שלכם 
עומדים  זה  שמאחורי  וכמובן 
הצוות החינוכי. אני יכולה לתת 
לכם דוגמאות: הסניף של "כנפיים 
של קרמבו" זה אחד הרגעים הכי 

מרגשים שהיו לי בתפקיד. 
שקבוצת  לדעת  אותי  מרגש 
הכדורעף שלנו הצליחה, מרגש 
אותי בית הספר "מבואות הנגב" 
מרגש  בונים,  שאנחנו  החדש 
לבנות  הולכים  שאנחנו  אותי 
בית ספר לחינוך מיוחד, הדברים 
אותי. מרגשים  האלו מרגשים 
אותי אנשים, גם הקשישים, אני 
המפגשים  את  אוהבת  מאוד 
אוהבת לשמוע את  אני  אתם, 

הסיפורים שלהם ואני 
מאוד אוהבת להרגיש 

את האהבה שלהם”. 
לנו  לספר  תוכלי   .7

קצת על עצמך? 
“נולדתי בראשון לציון, 
בנערותי לקחתי חלק 
הנוער  בתנועת  פעיל 
העובד והלומד, ומילאתי 
תפקיד של יו"ר מועצת 

חניכים ארצית. בתפיסת עולמי 
חל מהפך כאשר עברתי מתנועת 
הנוער העובד והלומד לתנועת 
השומר הצעיר, כיוון שהאמנתי 
בהתיישבות בנגב. בצה"ל שירתתי 
בנח"ל ושימשתי כמזכירת הגרעין. 
השתחררתי מהצבא בדרגת סגן. 
בגרעין  חברה  הייתי  כך  אחר 
שומריה,  קיבוץ  את  שהקים 
ובגיל 23 התמניתי לרכזת המשק 
הראשונה של הקיבוץ. בשנת 1997, 
הקיבוץ הארצי  מוניתי מטעם 
ללוות קיבוצים בתקופת המשבר 

הגדול של התנועה הקיבוצית. 
בשנת 2001 עברתי עם משפחתי 

לקיבוץ בית קמה. 
לעבוד  התחלתי   ,2000 בשנת 
בני שמעון,  במועצה האזורית 
והקמתי את היחידה האסטרטגית. 
הובלתי  זה,  תפקיד  במסגרת 
לצמיחה  אסטרטגי  תהליך 
דמוגרפית במועצה. את תהליך 
ההקמה של היישוב גבעות בר 
עצמונה  קהילת  קליטת  ואת 

בשומריה. “
8. איך הרגשת כשהודיעו לך 

שנבחרת לראשות המועצה? 
“בכל תהליך הבחירות הייתי מאוד 
אופטימית, אמרו לי שהייתי אפילו 
אופטימית מידי. מי שכיהן כראש 
המועצה לפני היה משה פאול. 
כשאמרו לי שנבחרתי שמחתי 
בי  רציתי שיבחרו  והתרגשתי, 
לפחות 70% אבל בחרו רק 60%. 
זה לא הפריע לי ומאוד שמחתי”. 

זוהר לב ומעיין קדם ה’ 2 

שנת לימודים מלאה בעשייה 
חינוכית חולפת לה. אנו חברי 
ונרגשים  המערכת שמחים 
של  לאור  הוצאתו  לקראת 
גליון :"קול יובלי הנגב" חוויות 
משיעורים, הפסקות, טיולים, 
חוגים, תחרויות והמון כישרונות 
שנאספו  סיפורים  צעירים, 

במהלך השנה. אתם מוזמנים 
ובעיקר  להתעדכן  לקרוא, 
ליהנות מעיתון עשיר ויפה של 

בית ספרינו. 
בהצלחה לכולם צוות מערכת 

העיתון. 
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דבר ההורים 
זה שלוש שנים שאני עומדת 
בראש ועד ההורים הבית ספרי 
והייתי שותפה לתהליכים רבים 
שהתרחשו בבית הספר, חלקם 
חיצוניים וארציים, כמו המאבק 
התלמידים  מספר  לצמצום 
בכיתה, וחלקם פנימיים בתוך 
כיתות  פתיחת  הספר:  בית 
החממה  הקמת  ת,  חדשו

הלימודית ונוספים. 
זוהי זכות גדולה עבורי להיות 
שותפה ולייצג את ההורים של 

בית ספרנו בפורומים שונים. 
מרשים מאד לראות את שיתוף 
הפעולה של ההורים בנעשה 
בבית הספר. יש לנו הורים יוזמים 
אותם  לראות  וניתן  ופעילים 
ובשעות  בכיתות  בפעילויות 
אחר הצהרים לאורך כל השנה. 

תבורכו על כך. 
בית הספר שלנו צעיר יחסית, אך 
שמו מגיע כבר למרחקים וזאת 
בזכות הישגים מרשמים שאתם 
אליהם:  מגיעים  התלמידים 
מקהלת בית הספר בניצוחה 

של אורית פרקס כבר מוכרת 
היטב במחוזותינו וזוכה לשבחים 
רבים, נבחרת השחמט בהנחייתו 
של יבגני ק. מגיעה להישגים 
מרשימים ברמה הארצית, וכך 
גם בנבחרות הספורט. יישר כוח 

על כך תלמידים יקרים. 
הזדמנות אדירה להודות לצוות 
בית הספר המסור, בניהולה של 
הגב’ מרים אלגרבלי, שמושכים 
את בית הספר כלפי מעלה ולא 
מסתפקים "בלהיות כמו כולם", 
אלא מלמדים אתכם הילדים, 
שמי ששואף גבוה גם יגיע לשם. 
מאחלת המון הצלחה לתלמידי 
לחטיבה,  העוברים  ו’  כיתה 
בטוחה שתמשיכו להצליח ולייצג 

אותנו בכבוד. 
נוספים  הורים  מזמינה  אני 
שרוצים להיות חלק מהעשייה 
המבורכת להצטרף אלינו לוועד 

המרכזי. 
בברכה, 
שירלי ברזילאי 
יו"ד ועד הורים בית הספרי

בית ספרנו הוסמך כבית ספר "ירוק מתמיד” 
בחודש מאי 2017 בית הספר 
"בית  להיותו  הסמכה  קיבל 

ספר ירוק מתמיד” 
בית  להקמת  השנייה  בשנה 
הספר  בית  הוגדר   - הספר 
כבית ספר ירוק. לאחר 6 שנים 
של עשייה ולמידה על הדרכים 
לשמור על הסביבה שלנו, קיבל 
מתמיד.  ירוק  תו  הספר  בית 
הוזמנו  ההסמכה,  למעמד 
הספר,  מבית  שונים  נציגים 
וביום חמישי 11.5.17 הצטרפנו 
נציגי השכבה למשלחת. מעמד 
במשרד  התרחש  ההסמכה 
ית  בקרי הסביבה,  לאיכות 
הממשלה בבאר שבע. בנוסף 
לצוות ותלמידי בית הספר היו 
צריכות  שהיו  שופטות  שם 
בבית  העשייה  אם  להחליט 
הספר שלנו, עומדת בדרישות 
של קבלת ההסמכה לבית ספר 

ירוק מתמיד. 
תו ירוק מתמיד הוא סמל לכך 
שבית הספר שומר על הסביבה 
שנים  ולאורך  מתמיד  באופן 
ומקיים פעילויות בשיתוף ולמען 

הקהילה. 
משלחת התלמידים והמורים 
ואת  התהליכים  את  הציגו 
העשייה של תלמידי, צוות והורי 
בית הספר בתחומי הקיימות. 
השופטות שאלו שאלות ואנו - 
הילדים והצוות הסברנו וסיפרנו 
על הפעולות שעושים הילדים כדי 
לשמור על איכות הסביבה, כגון: 
שיעורי קיימות, העשייה בקהילה, 
הוועדה הירוקה, מרכזי למידה, 
חממת החקר בגן ההשראה, הגן 
הירוק, הגינות האקולוגיות ועוד.... 
הרגשנו שהשופטים התרשמו 
מהפעילויות שאנו עושים למען 
הסביבה והחליטו להכריז על 

הסמכת בית הספר כבית ספר 
ירוק מתמיד מיד בסוף מעמד 
ההסמכה )מה שלא קורה בדרך 

כלל(. 
נרגשים,  הספר  לבית  חזרנו 
מאושרים וגאים! תלמידי יובלי 

הנגב - יש לנו סיבה לגאווה!!! 

יערך  בשנת הלימודים הבאה 
טקס מכובד בו יעניקו את תעודת 

ההסמכה.... 

נועם שירה ונלי הושליץ ו’ 2 

רגעים קסומים 

ביקור ראשת המועצה סיגל מורן 
ואמיר ברזילי בבית ספר 

ראשת המועצה סיגל מורן 
בבית  בקרו  ברזילי  ואמיר 
להיפגש  במטרה  ספרינו 
עם התלמידים בבית הספר 
ה  י י ש ע ה מ ם  ש ר ת ה ל ו

החינוכית. 
מידי שנה אנו זוכים לביקור של 
ראשת המועצה סיגל מורן ומנהל 
מחלקת החינוך אמיר ברזילי 
המעמידים את החינוך בסדר 
חשיבות גבוה. לקראת הביקור 
התרגשנו מאוד וציפינו למפגש 
בכיליון עיניים. התכוננו וחיברנו 
שאלות שהיינו מעוניינים לשאול 
אותם. במהלך הביקור האורחים 
נפגשו עם מועצת התלמידים 
ונציגי הוועדות ושמעו מפיהם 
בדרכה  שלהם.  העשייה  על 
המיוחדת, סיגל אתגרה אותנו 
בשאלות מעוררות מחשבה. 
לדוגמה: "מה היינו רוצים שיקרה 
בבית הספר בזכות העשייה של 

הועדות? ". כאשר נציגי הוועדות 
הציגו את העשייה שלהם, סיגל 
תרמה לנו טיפים חשובים מאוד 
לקדם את העשייה שלנו. כמעט 
בכל מפגש המקהלה פוצחת 
בשיר, סיגל כל כך התרגשה 
מהשירה ואף ציינה כי שירת 

המקהלה היא שירת מלאכים. 
בביקור היה סיור מודרך על ידי 
תלמידים בחממת החקר, ביקור 

בגן ההשראה ובגן הירוק. 
אני חושב שביקור הוכיח לנו עד 
כמה אנו חשובים למועצה וכמו 
כן מהו שיתוף פעולה אמיתי, איך 
ניתן ללמוד מאנשים מבוגרים 

בעלי ניסיון וידע רב. 
גאוות  כולנו הרגשנו  לסיכום 
חוויה  היה  הביקור  יחידה, 
מעצימה ומקדמת ואנו מצפים 

לביקור הבא. 
גל פריד ד’ 1 
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הפחתת שימוש בשקיות סוגיה 
הנלמדת בשכבה א’ בנושא 

הקיימות 
בשיעורי  לומדים  א’  בשכבה 
קיימות על הפחתת השימוש 
בשקיות ניילון והסכנות בשימוש 
בשקיות. כל כיתה קידמה את 
בכיתה  אחר.  באופן  הנושא 
חשבנו יחד מהם הנזקים בשימוש 

בשקיות ניילון : 
בעלי  “ישנם   : מדברי הילדים 
חיים שנפגעים, אנו פוגעים בנוף, 
לא נעים לבקר בחופים ובאתרי 
הטבע, זיהום הסביבה”. חשבנו יחד 

מה ניתן לעשות על מנת 
הפגיעה,  את  לצמצם 
הכנו בכיתה כרזות כדי 
להעלות את המודעות 
ם  י ד ל י ל ר  י ב ע ה ל ו
ולמבוגרים מסר חשוב 
על הפחתת השימוש 
ניילון ומעבר  בשקיות 
לשקיות רב פעמיות או 

שקיות מתכלות. 
להלן חלק מהסלוגנים 
 : ם י ד ל י ה ו  ב ת כ ש
"תשתמש בשקיות בד 
אסור  לבד,  תהיה  ולא 
שקיות  לים  להכניס 
נקייה  סביבה  לעולם, 
שקיות,  ללא  ובטוחה 
עדיף לחיות בלי שקיות”. 
ה  ת י י ה ת  ו ל י ע פ ה
ומשמעותית  חווייתית 
וניכר  עבור התלמידים 
את המסר,  הפנימו  כי 
יתחולל  כי  וה  בתקו

שינוי....... 
בכיתה א1, חברנו סיפור 
בגלל  "הכל  הנקרא 
אחת...".  קטנה  שקית 
הילדים איירו את הספר 
אותו הדפסנו בבית דפוס 

במספר עותקים. 

לאחר שהספר היה מוכן, החלטנו 
להציגו בפני ילדי "גן גורן" בגבעות 
בר. הכנו לוח המסביר את הנושא 
והצגנו אותו ואת הספר לילדי הגן. 
לאחר מכן הכנו עם ילדי הגן שקית 
אוכל לשימוש רב פעמי וקישטנו 
בעזרת צבעים זוהרים. ילדי הגן 
נהנו  החונכים  א’  כתות  וילדי 
מאוד ואנו מקווים שהדבר יעורר 
את המודעות לנושא ויפחית את 

השימוש בשקיות. 
ענת שי 

שקיות? תודה, לא בשבילי! 

-צועדים בצעדים ירוקים... 

יובלי הנגב בשביל הירוק  
בשביל הירוק של בית הספר 

צועדים כל התלמידים 
בבית ספרינו "קיימות" זו לא עוד 
מילה, אצלנו זאת עשייה! כל מי 
שיגיע לבקר בבית הספר יכול 
לראות את הקיימות בכל פינה. 
כבר בכניסה יש על הרצפה שביל 
ירוק של צעדים שאם נעקוב 
אחריהם, נגיע לכל המקומות 
על  שומרים  אנחנו  שבהם 

הסביבה. 
בסוגיה  עוסקים  שכבה  בכל 
בר-קימא.  לחינוך  סביבתית 
בשכבה א’ - דואגים להפחתת 
השימוש בשקיות. בשכבה ב’ - 
הקימו תערוכה עם תמונות של 
עשיה ירוקה במשפחה. בשכבה 
ג’ - מאתרים ומגדירים את המגוון 
ובקיבוצים.  הביולוגי בישובים 
בשכבה ד’ - יצרו מגדיר דיגיטלי 
של צמחים הצומחים באזור שלנו 
ופורסם לכל משפחות התלמידים 

באתר שלנו. בשכבה ה’ - עסקו 
באנרגיה מתחדשת ובהפחתת 
בסביבתם.  האנרגיה  צריכת 
בשכבה ו - מקדמים לתרבות 
צריכה נבונה, התלמידים הקימו 
מרכז של צרכנות נבונה וכלל 

התלמידים התנסו בו. 
יש לנו בבית הספר גם וועדה 
ירוקה הלומדת ומלמדת על מגוון 
נושאים של קיימות. הם הפעילו 
הפסקה פעילה ולימדו שאפשר 
לייצר משחקים ופעילויות שלא 
עולים לנו כסף בכלל ומעבירים 

לנו את הזמן בהנאה ובכיף. 
כיף לנו ללמוד בבית ספר ירוק 
ונקי, בנוסף לכך אנו לומדות על 
סביבת חיינו ואיך להיות צרכנים 
נבונים ולשמור על הסביבה. בית 

ספר ירוק זה חוק! 

תמי ישראלסון וזוהר לב ה’ 1 

טקס חניכת החממה התקיים באביב 
בנוכחות אנשים טובים באמצע הדרך 

שתרמו בהקמתה.

שקיות?תודה לא בשבילי

תערוכת משפחה ירוקה. שכבה ב



עמ׳ 5

מופע כישרונות בכיתה ה2 
יוצאת לדרך עם כישרונות 
רבים - כל אחד בתחומו שלו... 
כיתה ה2 התברכה בכישרונות 
הוחלט  מגוונים,  בתחומים 
לקיים מופע כישרונות בכיתה. 
ילד התכוננן באופן רציני  כל 
למופע בבית. לקראת המופע 
נערכה חזרה גנרלית שגרמה 

להתרגשות אצל כולנו. 
ההופעה החלה והתלמידים נתנו 
מופע מרשים ומושקע בתחומים 
כמו נגינה, ג’אגלינג, סטנדאפ 

ועוד... 
הרכב של שלושה שופטים קבע 
שלושה קטעים נבחרים. בסוף 
התחרות כולם השתחוו בפני 

הקהל. 
הילדים נהנו להופיע, לשמוע 
ולהתפעל מהכישרונות הרבים, 
כל הכבוד למשתתפים שהופיעו 
והביאו את כישרונם לידי ביטוי. 

יישר כוח!!! 

עמית חיים ה’ 2 

 תרבות והעשרה חובה
מופע כישרונות בכיתה ה2 

 

מצעד הספרים תשע"ז 
מפקד מהנה וחגיגי לפתיחת 

אירוע מצעד הספרים 
מצעד הספרים

ביום א’ 26.3.17 פתחנו את אירועי 
בית  מצעד הספרים במפקד 

ספרי קצר. 
“מצעד הספרים השנתי" הינו 
מפעל ארצי לעידוד הקריאה. 
במצעד הספרים ילדים קוראים 
בכל שנה ספרים מתוך רשימה 
ם  ספי ו נ ם  ספרי ו צעת  מו
הם  האישית.  בחירתם  לפי 
סביב  בפעילויות  משתתפים 
הקריאה, ובוחרים בהצבעה את 

הספר האהוב עליהם ביותר. 
מצעד הספרים מדגיש את ערך 
קריאת הספרים, המעשירים את 

עולמנו ומפתחים את דמיוננו. 
במפקד שקיימנו צעדו ילדי כתה 
א’ והציגו חלק מספרי המצעד 
השנה ואלון דגני הצליח להכניס 
ל"סלט" עשיר ומחורז את מרבית 

ספרי המצעד. 
ביום ד’ 10.5.17 התקיימו אירועי 
מצעד הספרים בבית הספר. 
הופיעו  בו  בטקס  ו  פתחנ
דירה  התלמידים עם ההצגה 
להשכיר מאת לאה גולדברג, 
במחרוזת שירי אגדות מתוך 
"פים, פם, פה" ובהכרזת שמות 
הספרים האהובים שנבחרו על 
ידי תלמידי בית הספר. בהמשך 
היום כתות א’ ב’ הכינו סימניות 
פעלו  ו’  ג’-  כתות  ותלמידי 
בכתיבה יצירתית בעקבות ספרי 

המצעד. 
“אתה יודע שקראת ספר טוב, 
כשאתה מעביר את הדף האחרון 
ומרגיש קצת כאילו איבדת חבר”. 
מאחלים לכל תלמידינו שירכשו 

הרבה חברים דרך הספרים. 
הספרים  במצעד  להתראות 

תשע"ח! 
מעיין קדם ה’ 2 

חזרות למופע 



עמ׳ 6

יום השפה העברית 
“אליעזר בן יהודה יהודי מבדח, מילים 
מילים, מילים מילים הוא בדה ממוחו 

הקודח” 

את יום הולדתו של אליעזר בן יהודה ציינו 
בביה"ס ביום חמישי כ"א בטבת בפעילויות 
שונות בכתות, שמטרתן הדגשת חשיבות 
השפה העברית והשימוש היום יומי בה. 
חידון  ביום שישי ערכנו לכתות א-ד 
הכינו  החידון  את  בורשט".  "שניצל 
והפעילו תלמידי כתות ו’ בהנחייתו של 

אלון דגני. 
התלמידים הכינו לוחות שונים לכתות 

א-ב ולכתות ג-ד. 
בכל לוח הייתה משימה לביצוע כתתי 
בעשר דקות. וכך בכל עשר דקות הכיתה 

קבלה לוח חדש. 

הלוחות כללו חידונים שונים בהקשר 
ליום המיוחד ולחשיבות השפה העברית. 
למשל אילו מילים הומצאו וחודשו על 
ידי בן יהודה, כתיבת כמה שיותר מילים 
במספר מוגבל של אותיות, סידור מילים 

מבולבלות ועוד. 
הביצוע וגם ההנחיה של תלמידי ו’ היו 
שיתפו  המתחרות  הכתות  מצוינים. 

פעולה ונהנו מאוד. 
כמובן שבסוף החידון הוכרזו הזוכים 

בשלושת המקומות הראשונים. 
תודה לענת שי שהובילה את היום ולכל 

המשתתפים! 

ענת שי רכזת שפה 

תרבות והעשרה חובה
יום הורה מורה 

יום הורה מורה התקיים 
ן  פ ו א ב ו  נ י ר פ ס ת  י ב ב
מוצלח ביותר במסגרתו 
התקיימה הרצאה מאת 

עו"ד איתן חובב 
ביום הורה מורה שהתקיים 
בבית הספר ההורים ארגנו 
הפנינג חגיגי שכלל מוזיקה 
שערות  ריקודים,  טובה, 

סבתא, פופקורן וטרופיות. 
ארוחת  הכינה  ה’  שכבה 
למורות  מפנקת  בוקר 
ומלצרה בשמחה ובהנאה. 

יום זה אורגן על ידי שכבה 
ה’ והמחנכות. ועד ההורים 
רבות  עמל  זו  של שכבה 

להצלחת היום. 
בשעתיים הראשונות ההורים 
נכנסו לכיתות ולמדו במקום 
המורים, כל אחד בתחומו. היו 
הרצאות בנושאים מגוונים 
כגון תעופה, אומנות, יצירה 
וכו’. המורים  דרמה, מדע 
מרתקת  הרצאה  קבלו 
ע"י  הנטורופתיה  מתחום 
זיו טרובביץ )אבא של שחר 

כיתה ה1+עידו ג3( 
בכיתה ה-2 הגיע עו"ד חובב 
איתן שקיים הרצאה מעניינת 
במיוחד מתחום המשפטים, 
על תפקידו כעורך דין ועוד... 
שמענו סקירה על מערכת 
המשפט ועל בתי המשפט 

השונים במדינת ישראל. 
האחריות  גיל  כי  למדנו, 
הפלילית במדינת ישראל 

הוא- 12. 
שוחחנו על האחריות שלנו 
אחריות  לקחת  כילדים 
לפתור  ולנסות  למעשינו 
של  בדרך  קונפליקטים 

של  בדרך  ולא  הידברות 
אלימות. 

ניתחנו  ובו  ון  די קיימנו 
דוגמאות ומקרים אמיתיים 
בהם  מעורבים  היו  אשר 
בפעילות  צעירים  נערים 
שונים,  עבריינית מסוגים 
וראינו את דרך ההתמודדות 
של מערכת המשפט עם 

מקרים אלו. 
ממש  יום  היה  לסיכום, 
מלמד, מהנה והיו הרצאות 

מאוד מעניינות. 

מאיה איתן ה’ 2 

רגעים קסומים 



עמ׳ 7  

1. כמה שנים את עובדת בתחום 
החינוך? 

אני נמצאת במערכת החינוך כבר 
35 שנים, אני שמחה ומברכת על 
כך שבחרתי להיות מורה ולעסוק 
בחינוך כי אני מאמינה בדבריו 
החשובים של יאנוש קורצאק:" 
רק דרך החינוך אפשר לשנות את 

העולם לטוב יותר”. 
2. ספרי על עצמך. 

תמיד  בדרום,  במושב  נולדתי 
הייתי ילדת טבע עם יצר חקרני 
וקופצנית מאוד, היום היו מגדירים 
אותי "היפר-אקטיבית", לא תמיד 
היה קל למורים איתי, ולעיתים 
נתנו לי תחושה כי אני שובבה 
ולא רוצה ללמוד. אני אהבתי מאוד 
ללמוד ולשמחתי הרבה בלימודי 
בבית הספר התיכון פגשתי את 
ומדעים, שזיהה  המורה לטבע 
את יצר הסקרנות שבי והמליץ 
לי להמשיך את לימודי בתחומי 
גאה  אני  עשיתי.  וכך  המדעים 
לציין בפני הילדים הפרטיים שלי 
והתלמידים שסיימתי את לימודי 
התואר הראשון והשני בהצטיינות 
ויזהו את  כדי שיאמינו בעצמם 
ילדים  הם  אם  גם  יכולותיהם 

תזזיתיים וקופצניים. 
מחנכת  הייתי  דרכי  בתחילת 
ומורה למדעים, לאחר מכן סגנית 
מנהלת וכיום זו השנה השישית 

שלי כמנהלת ב"יובלי הנגב”. 
בחזון  אותנו  לשתף  תוכלי   .3
האישי שלך כמנהלת בית הספר. 

אני מאמינה בילדים ויודעת כי בכל 
אחד טמון כישרון ועל כן מחובתי 
כמנהלת לאפשר לכל ילד לממש 
דרך  בכל  שלו  הייחודיות  את 

אפשרית. 
תמיד  שיחפש  בוגר  רוצה  אני 
משמעות בכל בחירה ובכל עשייה 

שהוא עושה. 
סובלנות  של  ערכים  עם  בוגר 
ואהבת הזולת, בוגר בעל יכולת 

לקבל אחרים, להבינם ולהכילם. 
אני רוצה בוגר המכיר את עצמו, 
ו  ליכולותי  , ו לרגשותי מודע 
הלימודיות, לתחומי העניין שלו, 

בוגר המסוגל לעבוד בצוות. 
4. עם אילו כלים לחיים חשוב לך 
שבוגרי/ות בית הספר יובלי הנגב 

יצאו לדרך? 
הייתי רוצה שהילדים שלנו יקבלו 
כלים לחיים. ארגז כלים לחשיבה 
חיובית- חשוב שהילד ידע כי לא 
תמיד נוכל לשנות את המציאות, 
אבל תמיד נוכל לבחור לשנות את 
הדרך לפרש אותה ולהסתכל על 

"חצי כוס המלאה”. 
כלים לפיתוח מסוגלות עצמית- 
עלינו לסייע לתלמיד לפתח אמונה 
ביכולת שלו לבצע מטלות מסוגים 
שונים הן חברתיים והן לימודיים. 

כלים באימון זיהוי רגשות- עלינו 
לסייע לתלמיד לדעת ולזהות את 
רגשותיו, להתייחס אליהן, לדעת 
יפגע  שלא  כזה  באופן  להגיב 

בעצמו או באחר. 
5. מהם רגעי הנחת בתפקידך? 

כמנהלת בית ספר נפלה בחלקי 
להיות  ושליחות  גדולה  זכות 
שותפה בתהליך הקמתו של בית 
ספר חדש-צומח. אני מרגישה כי 
הייתי בין פורצי הדרך לבנות משהו 
חדש וחשוב כמו בית הספר. אני 
חושבת שזו הזדמנות של פעם 
בחיים ועל כן אני מרגישה אחריות 

גדולה בניהול בית הספר. 
וילדה בבית  אני מדמה כל ילד 
בו,  לטפל  שעלי  לזרע  הספר 
אותו, להקים  להשקותו, לדשן 
עבורו חממה מצמיחה, עם תנאים 
אופטימליים כדי שיצמח, יפרח 

ויניב את פירותיו. 
בכל בוקר אני מגיעה בשמחה 
ממלאת  וגאווה  הספר  לבית 
את ליבי. אני אוהבת לפגוש את 
חיוך,  עם  בבוקר  התלמידים 
אני אוהבת לפגוש את הילדים 
הקופצניים, הזקוקים לתשומת 
לב, למגע, למבט ולהכלה מתמדת, 
ואני מודה על כי נפלה בחלקי 
הזכות לזהות אותם, ולטעת בהם 
את הביטחון, האמונה והמסוגלות 
האישית להצלחה וכי בכל אחד 

מהם חבויה היכולת להצטיין. 
אני אוהבת את האנשים ביובלי 
צוות   , החינוכי הצוות  הנגב, 
המנהלה, הסייעות והמתנדבות כי 
כולם רקמה אנושית ההופכת את 
בית הספר שלנו למקום שאוהבים 

להגיע אליו. 
6. בתור תלמידה בבית הספר 
היסודי, מהם השיעורים שהיו 

אהובים עליך ומה השיעורים 
שפחות אהבת? 

השיעורים שמאוד אהבתי היו: 
שיעור חקלאות כי עבדנו בגינה 
והייתי שותפה לתהליך הצמיחה 
האפונה  הקולורבי  הגזר,  של 
הריחנית, למדתי בדרך חוויתית 
על מחזור החיים של כל צמח 

שגידלתי. 
שיעור מדעים – בשיעורי המדעים 
הייתי שואלת שאלות יותר מאשר 
עונה תשובות, אני זוכרת את חדר 
המדעים עם פוחלצים, שלדים של 
בעלי חיים, מפות על גוף האדם 
והכי אהבתי את הניסויים, כי הם 

נראו לי כמו איזה קסם. 
שיעור חינוך גופני- אהבתי לרוץ 
ולקפוץ לגובה ואף הגעתי להישגים 
גבוהים, ידעתי שבשיעור אני אוכל 
לזוז ולקפץ ממקום למקום, רק לא 

לשבת על כיסא. 
לציין שאהבתי את  חייבת  אני 
שאני  שהרגשתי  השיעורים 
מצליחה בהם ומגיעה להישגים, 

הרגשתי שאני מסוגלת. 
לא אהבתי את שיעור גיאוגרפיה 
שתיאר מקומות בארץ ובעולם ואני 

רציתי לטייל במקומות האלה. 

 מעיין קדם ה’ 2 

יום המאה 

ראיון עם מנהלת בית הספר לעיתון הראשון ב"יובלי הנגב”

רגעים קסומים 

יום  את  חוגגים  א’  בכתות 
המאה ללימודים ונהנים! 

מאז היום הראשון ללימודים, ילדי 
כיתות א’ ספרו את כל ימי הלימוד 
עד ליום המאה ללימודים. בכל יום 
הם הדגישו את מספר היום בלוח 

המאה ושמו קשית 
בקופסת  נוספת 
היחידות. כל עשר 
קשיות הם קשרו 
והעבירו לקופסת 
וכשהיו  העשרות 
ת  ו ר ש ע ר  ש ע
העבירו לקופסת 
המאות. כשהגיעו 

למאה אחת ערכו חגיגה גדולה 
שכללה תהלוכה בין כתות בית 

הספר. 
ביום שישי לאחר מכן, חגגו ילדי 
השכבה ביחד. כל ילד הכין בביתו 
משחק או פעילות מלמדת על 

ילדים  גם  היו  מאה.  המספר 
שהכינו עוגות ועוגיות מקושטות. 
במהלך היום היו תחנות פעילות 
א’ כמו: קליעה  עבור תלמידי 
למטרה, גלגל מזל, דפי צביעה 

ועוד.. 

לסיכום כולנו מאוד נהנינו מיום 
חגיגי זה ובעיקר למדנו המון! 
ליום המאתיים  ועתה מצפים 

ללימודים... 
תמי ישראלסון ה’ 1 
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עמ׳ 8

המרכז ללקוי שמיעה 
ולחרשים בבאר שבע 

קוראים לי אלה חן, אני בת 
9 ולומדת בכיתה ג’2, בבית 
הספר "יובלי הנגב". אני גרה 
"בגבעות-בר", לקוית שמיעה 
ומרכיבה מכשירי שמיעה. בימי 
שלישי אני נוסעת לבאר-שבע 
למועדון שמע. שמע זה מקום 
מפגש לילדים חרשים ולקויי 
שמיעה. יש לנו שם מועדון 
פעילויות  עושים  אנו  שבו 
משותפות. למועדון מגיעים 
ואני  הדרום  מאזור  ילדים 
פוגשת שם חברים חדשים. 
אני נהנית מאוד מהמפגשים 

האלה. גם בימי שני אני נפגשת 
עם ילדים לקויי שמיעה דרך 
ואני  מקוון  בחוג  המחשב 
לומדת אנגלית ועל בעלי חיים. 
זה טוב שיש מרכז שמע, כי יש 
ילדים שמתביישים במכשירים 
שלהם ושמע עוזר לשפר את 
ילדים.  ההרגשה של אותם 
לא שואלים שאלות  ילדים 
סקרניות כי הם כבר מכירים 

את המצב. 

אלה חן ג’ 2 

רגעים קסומים
אליפות הארץ לבנות ומקום ראשון בפסטיבל שחמט 

לבנות  הארץ  באליפות 
בשחמט זכיתי במקום ה-1! 
אני  פרנקל,  אביגיל  שמי 
תלמידה בכיתה ב’2 למחנכת 
שלי קוראים שיר ואני מאוד 

אוהבת ללמוד בבית הספר. 
מגיל 4 יש לי אהבה מיוחדת 
לשחמט, אני נוהגת לשחק עם 
אבא ועם סבא שלי וגם עם 
אחותי הגדולה שקוראים לה 

איה הלומדת בכיתה ו’. 
שחמט  בחוג  לומדת  אני 
בעיר באר שבע כבר מספר 
שנים ואף השתתפתי בהמון 

תחרויות. 
שבה  האחרונה  התחרות 
השתתפתי היא אליפות הארץ 
לבנות בשחמט וזכיתי במקום 

הראשון. 
הרגשתי אושר וכיף גדול, כי 
זה גביע נחשב ויש לי עוד המון 

גביעים בבית. 
בחודש ספטמבר אשתתף 
בתחרות באירופה ואני נורא 
מתרגשת ומקווה שאחזור עם 

גביע נוסף. 
במסגרת שיעורי ההתמחות 

מאי  בחודש  הספר  בבית 
התקיים פסטיבל שחמט לבתי 
הספר היסודיים בבאר-שבע. 
קבוצת תלמידים ואני יצאנו 
ייבגני  לתחרות עם המורה 

וזכינו במקום הראשון. 

אביגיל פרנקל ב’ 2 

מרכז שמע 
לומדים ערבית ונהנים! עם 

המורה כרים. 
בתחילת השנה בשכבה ד’ 
התווסף שיעור נוסף, שיעור 

ערבית עם המורה כרים. 
וצליליהן,  אותיות  למדנו 
מספרים ואיך רושמים אותם 
בערבית. בהמשך עלינו שלב 
ולמדנו מילות פנייה ומילות 

נימוס. 
המחצית  הגיעה  כך  אחר 
וכל אחד כתב מה הוא רוצה 

ללמוד במחצית הבאה, 

מאז בכל שיעור לומדים נושא 
אותו ביקש ילד אחר בשפה 

הערבית. 
בשיעורי ערבית אנו מאוד 

נהנים ומשכילים. 
שכרים  שמחה  מאוד  אני 
ושהתחלנו  אלינו  הצטרף 

ללמוד ערבית. 
מעט  יודעים  אנו  בזכותו 
מהשפה המדהימה והכל כך 
חשובה לחיים במזרח התיכון. 
 יובל עובדיה ד’ 1 

לומדים ערבית... 
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עמ׳ 9

ביקור מועצת 
התלמידים במחלקות 

שונות בסורוקה 

יום המעשים הטובים 2017 

ערך הנתינה לקראת חג הפסח 

נתינה של אור בחג החנוכה 
לקראת חג החנוכה חג האור, חברי 
למחלקה  נסעו  התלמידים  מועצת 
האונקולוגית ולמחלקת ילדים בבית 
החולים סורוקה. בביקור חילקנו בלונים, 
ברכות וסופגניות לילדים החולים ולצוות 
הרפואי. התרגשנו לראות ילדים בגילנו 
שמחים, הם נתנו לנו תחושה שעשינו 
מעשה חשוב. בבית הספר אנו לומדים 
עבורנו  הייתה  וזו  הנתינה,  ערך  על 
הזדמנות להתנסות בכך הלכה למעשה 

וזה עשה לנו טוב על הלב. 
אנו חברי מועצת התלמידים ממליצים 
לכל אחד מכם לעשות מעשה טוב אחד 

ולהאיר את העולם באור של נתינה. 

 טל מילר, נועם דהרי ה’ 1 

יום המעשים הטובים בבית 
הספר יובלי הנגב. 

יום המעשים הטובים הוא יום 
להרחיב  שמטרתו  בינלאומי, 
את מעגלי עשיית הטוב בעולם 
אנשים  שיותר  כמה  ולעודד 
לעשות מעשה טוב למען החברה, 

הקהילה והסביבה. 
יום שיא המסכם פעילות  זהו 
טוב,  עשיית  של  מתמשכת 
המתקיימת לאורך כל השנה. 
הקשר  את  מקדמת  אשר 
הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית 

ומרחיבה את מעגלי עשיית הטוב 
וההתנדבות. 

בבית הספר שלנו, "יובלי הנגב", 
אנו מקיימים את יום המעשים 
הטובים פעם בשנה במסגרת 
הפעילויות עליהן אחראית מועצת 

התלמידים. 
הרעיון ביום זה הוא לעודד כל 
אדם לעשות מעשה טוב, גדול 
חיוך  מהעלאת  החל  קטן,  או 

ועד להובלת יוזמה רחבת היקף 
והשפעה על הזולת והסביבה. 

ביום המעשים הטובים מוזמנות 
מקומיות  רשויות  עמותות, 
וארגונים לתועלת הציבור לגבש 
לפעילויות התנדבות  רעיונות 
ולהיעזר  לצרכיהם  שיתאימו 
בעמותת רוח טובה כדי להוציאן 

לפועל. 
במסגרת ביה"ס, יום מיוחד זה 

התנהל באופן הבא: 
פעילות עם ילדים ביישוב, ניקיון 
בית הספר, ניקיון וסידור הספרייה, 
תלמידים אשר יצאו מחוץ לבית 
הספר וחילקו לתושבים ’’דוחות 

חיוביים’’. 
התלמידים(  )מועצת  אנחנו 
היום  לקראת  רבות  פועלים 
המיוחד הזה ורואים בו חשיבות 

רבה. 
לידור אביטן ו’ 2 

אחת  נפש  המקיים  “כל 
מלא"  עולם  קיים  כאילו 

)חז"ל(
בבית ספרנו ישנה מסורת של 
מימוש ערך הנתינה ועשייה 
עברו  בשנים  האחר.  למען 
ילדים  הקמנו תרומה עבור 
חולים, חיילים והשנה בפתחו 
של חג הפסח כלל תלמידי 
בית הספר נרתמו ותרמו למען 

משפחות. 

למדנו כי כחברה בריאה עלינו 
להיות ערבים זה לזה וכאשר 

לאחר טוב גם לנו טוב יותר. 

אנו תלמידי כיתה ד1 התארגנו 
ואספנו מצרכי מזון, בנוסף 
ברכות  בכתיבת  השקענו 
עבור המשפחות.  מרגשות 
לאחר שעתיים מפרכות של 
עבודה, החבילות היו ארוזות 
ומכנות למשלוח, לאחר מכן 

מרתקת  הרצאה  שמענו 
מנציגת ועד ההורים בנושא 
התרומה וחשיבותה. זו הייתה 
אנו  ומלמדת  מהנה  חוויה 
בטוחות שכל תלמידי ד’1 נהנו 
ויצאו מיום זה בתובנה גדולה 
ובהרגשה נהדרת של נתינה 

לאחר. 
מאיה איתן, מעיין שרם, 
בר כהן מכיתה ד’ 1 ה’ 2 

עשית משהו בשביל מישהו?
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 English menus
Mrs. Fadida and the pupils in 5th 
grade learned how to match types 
of food and restaurant terms that 
can be written in English menus. 
At first, we expanded our vocabulary 
with terms related to restaurant 
words such as: waiter dishes, meals 
and more... 
Later, we learnt about dialogue and 
conversation between a waiter and 
a client. 
Each student made a draft in which 
the client who wants to have his 
menu, selected the style of the 
dinner and restaurant, and finally 
selected a symbol to his restaurant. 
After writing the draft, the students 
began to write the menu. Some 
chose to hand write their menus 
while others chose to type it on 

the computer. Each child wrote a 
different menu with different types 
of cuisines. The final product came 
out beautiful, with a lot of effort put 
into it. Each group of students will 
have to present the their customized 
menus in front of the class. This 
presentation will consist of a 
conversation between a waiter and 
a customer to illustrate how each 
student enriched his/her vocabulary. 
Also, The students will bring with 
them some of the same dishes 
discussed in class. 
In summary, we learnt a lot from this 
experience and had a lot of fun. 
Next article, 
Children of York in the grade:) 

גיא אביטבול, ראם אשכנזי, 
מאיה איתן ועמית חיים ה’ 2 

מנהיגות זה בידיים שלנו
תוכנית הפרלמנט 

“פרלמנט ילדים" הינו פרויקט 
שמעון,  בני  מועצת  מטעם 
אשר מטרתו לקדם את כושר 
תלמידים  בקרב  המנהיגות 
מועצת  של  ו’   - ה’  מכיתות 
 . הספר בבתי  ם  די התלמי
המשתתפים הם תלמידים מבתי 
ספר במועצה- יובלי הנגב, ניצני 

הנגב ונווה במדבר. 
במסגרת המפגשים התנסינו 
במשחקים הקשורים למנהיגות, 
למדנו על חיזוק כושר המנהיגות 
ועוד... במהלך המפגשים הרגשנו 

בוגרים ויש ביכולתנו לבצע שינוי 
 - שבחרנו  חשובים  בנושאים 

נושא העישון ואלימות ברשת. 
חקרנו את הנושאים ולבסוף כל 

קבוצה הכינה 
בסוף  תוצר. 
המפגש הצגנו 
התוצרים  את 
ונערכה הצבעה 
לבחירת נושא 
שאותו  אחד 
נקדם, הנושא 
הוא:  הנבחר 

ציבוריים.  במקומות  העישון 
אנו ממליצים לכל בתי הספר 
פרלמנט  להקים  בישראל 
המעודד ומפתח כושר מנהיגות 

ויוזמה בקרב ילדים. 
עפרי בנר, טל מילר, נויה 
אראמא, נועם דהרי ה’ 1 

ספסלי החברות בבית הספר 

בחירות ביובלי הנגב כותבים באנגלית

במועצת התלמידים אנו עושים 
ומשנים למען התלמידים בבית 
הספר. בעזרתם האדיבה של 
את  איתנו  בנו  אשר  הורים 
"ספסלי החברות". הספסלים 
מאפשרים לילדים להתיישב על 
הספסל עם חבר, לנהל שיחה 
או לשחק במשחק בהפסקות. 
ספסל החברות הוא דרך לחבר 

מאמינים  אנו  ביחד.  ילדים 
שהרעיון שלנו יצליח להשפיע 
על ילדי בית הספר להיות חברים 

ולא להיות בודדים. 

נטע קציר ג’ 

הבחירות למועצת התלמידים ולוועדות הבית 
ספריות לשנת תשע"ז 

בחודש נובמבר תלמידי יובלי הנגב משכבות ג’-
ו’ הגישו מועמדות לוועדות השונות ולמועצת 
התלמידים. הם הכינו קמפיין ומצע בחירות במטרה 
לשכנע את תלמידי כיתתם לבחור בהם. לאחר 
מסע הבחירות, התקיימו בחירות בכיתות האם, 
שם נבחר נציג מכל כיתה לכל וועדה. לאחר מכן, 
יושב  החלו ההכנות לקראת בחירות לתפקיד 
ראש מועצת התלמידים, המועמדים מכיתות ה’-ו’ 
שהגישו מועמדות עברו בכיתות וקיימו "הייד פארק" 
שזוהי מעין בימת נואמים על מנת שיוכלו לשכנע 

את הבוחרים להצביע בהם. 
לאחר שבוע של מסע ארוך התקיימו הבחירות. כל 
תלמידי בית הספר קיבלו כרטיס בוחר והגיעו לקלפי 
ובחרו את המועמד הראוי ביותר לדעתם. לאחר 
ספירת הקולות, קיימנו טקס שבו הכרזנו בקולי 
קולות את הנבחרים לתפקיד היו"ר נבחר נועם דהרי 
ולתפקיד סגן היו"ר לידור אביטן לשנת תשע"ז. 
תהליך הבחירות הינו תהליך מרגש ומשמעותי 
מאוד, הילדים הביעו רצון רב לקחת חלק בוועדות 
השונות. ניפגש בבחירות הבאות בשנת תשע"ח! 
שיר בוסקילה -

רכזת חברתית 
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אירוח קבוצת כדורסל 
הנשים "מכבי רעננה” 

מהו צליאק? 

ספורט, התמודדות והצלחה

ועדת אורח חיים בריא 

"נבחרת  בין  כדורסל  משחק 
לקבוצת  שמעון  בני  צעירה 

"מכבי רעננה" נשים 
במחצית השנה קבוצת "מכבי 
רעננה" נשים באה לביקור. בבית 
הספר נערך משחק בין קבוצת 
בית הספר למכבי רעננה ]משחק 
ידידות[. המשחק נערך באופן 
ספורטיבי והסתיים בתוצאה -19

37 לטובת מכבי רעננה. 
במהלך המשחק נערכה תחרות 
שלשות שבה זכה עומרי סהר 
)כיתה ד2( ובנוסף נערכה תחרות 
קליעות שבה זכה יהלי בורבא )ו1(. 
אלון  היה  ין  המצטי השחקן 

גולקמן )ה1(. למשחק הצטרפו 
גם תלמידים מבית הספר היסודי 

"ניצני הנגב"מבית קמה. 
היציעים היו מלאים, התפאורה 
כיף  והיה  מרשימה  יתה  הי
המשחק  במהלך  להשתתף. 
חולקו לצופים שרוולי עידוד. בסוף 
המשחק כל אחת מהשחקניות 
חילקה דפים עם חתימות אישיות, 
בכל דף היה רשום שם, עמדה וגיל. 
לסיום: זכיתי להשתתף במשחק 
כשחקן ונהניתי מאוד מהאווירה. 

עמית שטרן ה’ 1 

ואני לומד  גולני  קוראים לי טל 
אבחנו  בגיל חמש  ב’3,  בכיתה 
אצלי רגישות לחלבון גלוטן הקרויה 
"צליאק", גלוטן הוא בעצם חלבון 

הנמצא בתוך החיטה. 
חלבון הגלוטן נמצא גם בשעורה, 
שיפון ושיבולת שועל. ויש כמה 
דברים חשובים שיש לדעת, אסור 
לנו אפילו לאכול כמות מזערית 
של גלוטן, אסור לנו לאכול פסטה, 
עוגות, פיצות, בורקסים, עוגיות, 
קוראסונים ועוד הרבה מאכלים 
שיש בהם גלוטן. אבל יש דברים 
המיוצרים ללא גלוטן ומיוצרים 
מקמחים אחרים, כמו קמח תירס, 

תפוחי אדמה ואורז. 

זה לא נעים להיות רגישים לחלבון 
הגלוטן, כיוון שלא בכל מקום יש 
מאכלים ללא גלוטן כמו במסיבות, 
הפנינג, ארוחות משותפות, מסעדות 

ועוד.... 
אבל יש גם דברים טובים הבאים עם 
הרגישות לגלוטן, אתה ילד מיוחד 
במינו ואתה רוכש טעם חדש, זה 
כיף מאוד. יש הרבה ילדים, הורים 
ומבוגרים עם צליאק בארץ ובעולם. 
ולכן לא צריך להעליב את מי שרגיש 
לגלוטן וללגלג עליו, אלא להתייחס 

אליו בכבוד כמו כולם. 

 טל גולני ב’ 3 

הבריאות  בשביל  צועדים 
והספורט 

במסגרת ועדת אורח חיים בריא, 
עומדת המורה  אשר בראשה 
אנו  כליף,  ימית  גופני  לחינוך 
שבועיים,  מפגשים  מקיימים 
במהלכם אנו מתכננים פעילויות 
יתיות  י ו חו ות  תוכני נים  ובו
לתלמידים בנושאים המקדמים 

אורח חיים בריא. 
בחלק מהמפגשים פגשנו את 
אורית, מדריכה מטעם האגודה 
לבריאות הציבור, שהעבירה לנו 
מעניינת  בצורה  התכנים  את 

ליצור  לנו  וגרמה  ומסקרנת 
פעילויות לשכבות השונות בבית 
הספר. להלן כמה דוגמאות מתוך 

הפעילויות שיצרנו:
1. “בריאות בשבילי”? 

2. פירמידת המזון
3. פירות וירקות בחמישה צבעים 

= כוח הצבע
4. צרכנות נבונה

במהלך העברת הפעילויות הילדים 
להמשיך  רצו  ואף  מאוד  נהנו 
מעבר לזמן שהיה מוקצב לכל 
פעילות. למשל: בפעילות של 
ירקות ופירות בחמישה צבעים 

הכנו מראש מגשים צבעוניים 
של פירות וירקות עם שלטים 
שמציינים את חשיבות כל צבע. 
עם  עברנו  ההפסקה  במהלך 
המגשים בכל רחבי בית הספר, 

לטעום  נהנו  הילדים 
צבע  כל  על  וללמוד 
שלקחו  מסר  וצבע. 
אותו  העבירו  עימם 
הלאה למשפחותיהם. 

ת  ר ג ס מ ב  , ף ס ו נ ב
הועדה אנו אחראיים 
על הפעלת הפסקות 
ם  י א ל י ג ל ת  ו ל י ע פ

להם  לגרום  במטרה  השונים 
ליהנות ממשחקי ספורט שונים 
ולהעביר את זמן ההפסקה בצורה 

מהנה וספורטיבית. 
להב ברמן ו’ 1 

צועדים בשביל הבריאות והספורט

מצאו ענף ספורט שאתם רוצים לעסוק 
ולהתעניין בו והתמידו למרות הקשיים. 
אני רוצה לשתף אתכם כי לשכבה ד’ 
באה שגרירת "אתנה", שהיא שחקנית 
כדורגל ושמה מור אפרים. היא סיפרה 
לנו כיצד התחילה את דרכה הספורטיבית 
כשחקנית כדורגל. בהתחלה היא שיחקה 
מתגוררת  היא  שבו  בישוב  כדורסל 
)נבטים( ומכיוון שהיא לא כל כך אהבה 
את הענף, היא ניסתה את ענף הכדורגל. 
היא ממש אהבה אותו והתחילה לשחק 
בו, ועל אף שחלק מהסובבים אותה לעגו 
לה, היא הצליחה להתעלם מכך. מור 
סיפרה, שהיו ימים שאמרו לה: "היום 
זה התור של הבנים לשחק כדורגל" ואף 
צחקו עליה. כשהיא הייתה בתיכון, היא 
שיחקה ב"הפועל באר שבע" לנערות, 
והוזמנה לשחק בנבחרת ישראל מגיל 
14-18. במסגרת השתתפותה בנבחרת 
ישראל, היא טסה לטורניר הראשון שלה 
בפורטוגל. במסגרת הטורניר, שותפה מור 
בשניים מתוך שלושה משחקים בלבד. 
בשלישי, היא שותפה רק במחצית השנייה 

ולקראת סוף המשחק יצאה מהמגרש 
בראש מורכן ובבכי. לאחר מכן לקחה 
מור חלק בטורנירים רבים, ובהם נמנתה 
עם הסגל הפותח בכל משחק בכל אחד 
מהטורנירים. למרות הצלחתה, המשיכה 
מור להתמודד עם קשיים נוספים: לדוגמה, 
התמודדה עם הקושי בחזרתה מהטורניר 
בפורטוגל, עם עצבות בחלק מהאימונים, 
עם תקופות שההורים שלה לא האמינו 
בה ועוד. עם הגיעה לגיל 18 עזבה מור 
את נבחרת הנוער ועברה לנבחרת ישראל 

הבוגרת. 
במקביל, עברה לשחק בארצות הברית 
לתקופה של - 4 שנים. במשך תקופה 
זו היא זכתה ב-4 אליפויות עם קבוצתה. 
עם חזרתה לארץ שיחקה ועדיין משחקת 
מור בעירוני קריית גת, שם היא משמשת 
כקפטנית הקבוצה. לסיכום חשוב לזכור! 
גם כשלא כל כך קל לך, אם אתה מתמודד 
ומתמיד אתה עשוי להצליח בכל תחום 

שתבחר. 
אלון ויסוצקי ד’ 2 
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הווי בית הספר
ציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבית ספרנו 

טקס יום השואה בבית ספר יובלי 
הנגב 

בתאריך יח’ בניסן תשע"ז, ציינו את 
יום הזכרון לשואה ולגבורה. 

ביום זה נערך טקס מכובד שאותו 
הובילו המחנכות: שיר ועדי, נציגות 
ו’, תלמידי  מתלמידי שכבה ה’- 

כיתה ב’ והמקהלה הבוגרת. 
הטקס נגע בנושא השנתי "לחלץ 
תווי פניהם". כלומר, ניתן ללמוד על 
אותם אנשים שנספו בשואה דרך 
דפי העד, תמונות ויומנים אישיים. 
הטקס היה מאוד מרגש, התרגשנו 
מאוד מהיומנים האישיים של ילדים 
התלמידים  השואה,  מתקופת 
שונים  חפצים  והביאו  המחיזו 

שגרמו לנו להזדהות עם הילדים 
באותה תקופה. 

גם תהלוכת הנרות של תלמידי 
שכבה ב’ על רקע השיר: "לכל איש 
יש שם" גרמה לנו להתרגש עד כדי 

דמעות. 
בנוסף לטקס, התקיימה תערוכה 
בנושא:  הספר  בית  בספריית 
פניהם", בתערוכה  תווי  "לחלץ 
הוצגו תמונות דיוקן, דפי עד והיינו 
צריכים לבחור משימה ולהתייחס 
אליה באמצעות התמונות המוצגות 

בתערוכה. 

איתי צור ודרור רוזנטל

מסיבת תורה 
מסיבת תורה של שכבה ב’ 

ההכנות למסיבת קבלת התורה של 
שכבה ב’ בבית ספרנו היו מרובות. 
לאחר חגי תשרי, נסענו לקיבוץ 
"שומריה" וביקרנו בבית הכנסת, 
פגשנו סופר סת"ם שאלנו אותו 
שאלות רבות על התפקיד שלו 
וניסינו להבין מה זה סופר סת"ם, 
הבנו שזה אדם העובד בכתיבת 
ספרי תורה ומזוזות, זה היה מעניין 
בכתיבה עם  כי התנסינו  מאוד 
קולמוס וכל אחד מאיתנו קיבל 
בנוסף,  ואות כתובה.  קלף קטן 
ראינו את ארון הקודש שעליו למדנו 

בכיתה. 
לאחר מכן, יצאנו בכל יום לאמפי 
בית הספר ושם עשינו את החזרות 
לקראת המסיבה הגדולה, קיבלנו 
תפקידים משיר, עדי וברית, למדנו 
את השירים יחד עם אורית המורה 
למוזיקה וגם רקדנו. נושא המסיבה 

היה מעמד הר סיני וקבלת התורה, 
כפי שמתואר בספר שמות "והר 
סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו 
ה’ באש, ויעל עשנו כֶעשן הכבשן 

ויחרד כל העם מאד”. 
ההתרגשות הייתה רבה, היו לנו כל 
כך הרבה תפקידים לזכור וידענו 
שההורים שלנו יראו אותנו ויתגאו 

בנו. 
המסיבה התקיימה בחודש נובמבר, 
הכל היה מדהים ומרגש, ההורים 
מיוחדות  עוגות  לכולנו  הכינו 
וטעימות וכמובן קיבלנו סוף כל 
סוף את ספרי התורה שעטופים 
בעטיפות שההורים הכינו עבורנו. 

מיכל לואיס ושני גולקמן. 

שני גולקמן, 
מיכל לואיס ב’ 2 

מתבוננים בתערוכה "לחלץ תווי פניהם” 
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 מקהלה עליזה

שרים בכיף 

מקהלת יובלי הנגב 
מקהלת יובלי הנגב נכס 

תרבותי 
ב  ג הנ י  בל ו י מקהלת 
הינה מקהלה מקצועית 
ם  י ע ו ר י א ב ה  ע י פ ו מ ה
וטקסים בית ספריים וחוץ 
בית ספריים כמו, חניכת 
בתחנת  מחקר  מרכז 
הניסיונות גילת, מופע עם 
דני  כספי,  היוצרים מתי 
סנדרסון ומיקי גבריאלוב, 
בכנס מנהלים שהתקיים 
שנת  פתיחת  לקראת 
הלימודים תשע"ז בנוכחות 
שר החינוך, מר נפתלי בנט 
ומנכ"לית המשרד גב’ מיכל 
הם  המקהלה  ילדי  כהן. 
בעלת  מגובשת  קבוצה 
סוף  בכל  יחידה,  גאוות 
שנה הם מקבלים תעודת 
תרומתם  על  הערכה 

לתרבות הבית ספרית. 
המקהלה הופיעה בכנס 
מקהלות מחוזי ב-23/3/17 
בקונסרבטוריון באר שבע. 
בפני  ביצעה  המקהלה 
הקהל 3 שירים: הראשון 
ם  פי -חו י השנ  , אמן  -
ארוכה.  דרך   - והשלישי 

חלק מהשירים עובדו על 
ידי ילדי המקהלה ואורית. 

כאשר מקהלה אחרת עולה 
על הבמה בכדי לשיר, כל 
ילדי המקהלות האחרות 
עוברת  היא  מה  יודעים 
והשקעה  עבודה  וכמה 
עומדים מאחורי התוצאה 

הסופית. 
בית  ילדי מקהלת  בכנס 
להופיע  נתבקשו  הספר 
פעמיים כמקהלה מייצגת, 
כך שהמקהלה נכחה בשני 
מושבים, בניגוד למקהלות 

אחרות. 
לסיכום ילדי המקהלה עברו 

דרך ארוכה בכדי להגיע 
לתוצאה הסופית ולייצג את 
בית הספר בגאווה גדולה. 

לאורית  מיוחדת  תודה 
ה  ר י ת ח ה ל  ע ס  ק ר פ

למצוינות והתמדה. 

אורי ואופק ה’ 2 

לשיר זה כיף חיים 
אני  לי עלמה קרמר,  קוראים 
אני מאוד  בכיתה א1,  לומדת 

אוהבת לשיר. 
אני אוהבת לשיר שירים שמחים 
ועליזים, כמו "היום יום הולדת" 

ועוד. 
אני מתחברת לשירה בגלל שזה 
מביע את מה שאני רוצה להגיד 

בדרך מאוד מיוחדת ונפלאה. 
למורה שלי למוזיקה קוראים 
אורית והיא מלמדת אותנו לשיר 
שירים כמו שיר ה- א’-ב’ והיא 

מורה מאוד נחמדה. 
עלמה קרמר א’ 1 

ביקור המורות מבית ספר "עקיבא" 
במונטראול ב"יובלי הנגב” 

הווי בית הספר

הספר  מבית  המורות  מה 
"עקיבא" בקנדה עשו ביובלי 

הנגב? 
וועדת גשר חי פועלת בימי ראשון 
אחת לשבוע. הוועדה הציבה השנה 
הקשר  את  לחדש  חשוב,  יעד 
הבונה גשר, בין בית הספר היהודי 
" עקיבא" במונטריאול לבית ספרנו. 
אנו רואים בקשר חשיבות ערכית, 

חינוכית וציונית להידוק הקשר עם 
יהדות התפוצות. 

בחודש פברואר הגיעו ליובלי הנגב 
שתי מורות מבית הספר "עקיבא" 

שבעיר מונטראול )קנדה(. 
וולארי  המורות  אלינו,  בהגיען 
ויילאנה הן זכו לקבלת פנים חמה 
בשער בית הספר עם דגלי ישראל 
ודגלי קנדה. נערכה היכרות עם 
הצוות החינוכי של בית הספר 

וקבלת פנים עם ארוחת בריאות 
חגיגית. בנוסף ערכנו סיור בחממה, 
בגן ההשראה, בגן הירוק והתקיימה 
פעילות של זומבה בהנחייתה של 
סלבי המורה למדעים. התקיימה 
מאמינים  אנו  כי  בינינו,  שיחה 
שקשר אישי יבנה שיתוף פעולה. 
הענקנו מתנות לתלמידים של בית 
הספר עקיבא, ושי למורות מטעם 
בית הספר. המורות ספרו על סדר 

היום של התלמידים במונטריאול. 
וקיימנו  מכתבים  שלחנו  כבר 
פעילות משותפת ביום העצמאות. 
היה ביקור מרגש, ערכי וחוויתי 
בין בתי  שתרם לחיזוק הקשר 
הספר. אנו מצפים לביקור גומלין 
של מורות "יובלי הנגב" בקנדה 

בשנה הבאה. 
 עמית חיים- 
וועדת גשר חי  ה’ 2 

ביקור המורות ממונטריאול בחממה  קבלת הפנים למורות 
ממונטריאול 
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ת  ההשתלמו במסגרת 
המוסדית "טיפוח סביבות 
למידה דינמיות ומאתגרות" 
ידי ד"ר טל  שהונחתה על 
דרור צין שסייעה למורים, 
טיפחנו יחד איתה סביבות 
למידה מאתגרות וחוויתיות.

ו' הקימה את ה"גן  שכבה 

הירוק" כחלק ממסורת של 
הטבעת חותם בבית הספר. 
הם בנו כיתת חוץ הכוללת 
ספסלים   , סינטטי דשא 
ושולחנות מצמיגים בשימוש 
צמחי  נשתלו  בגן  חוזר. 
תבלין בתוך ערוגות. בנוסף, 
טל עזרה לנו להקים את "גן 
 " ה א ר ש ה ה
חד  י ו  נ י נ ב
אבני  איתה 
מדרך שבהם 
ו  נ מ ט ה
 , ם י ז ו ר ח
 , ם י פ ד צ
י  ר ב ש ו
ת  ו ח ל צ

המובילים אל תוך החממה. 
בגן נטענו עצי פרי, ושתלנו 
ך  בתו ים  נתי עו פרחים 
צמיגים. הילדים כתבו על 
משפטים  עץ  לוחות  גבי 
הגן  וכל  השראה  מעוררי 
בית  בחצר  בהם.  מקושט 
הספר צויירו משחקי חצר. 
תודות לה זכינו להעשיר את 
ההפסקות שלנו באפשרויות 
משחק ובסביבות חוויתיות 
ההופכות את שהותנו בבית 
הספר לנעימה ומהנה. אנו 
תרומתה  על  לטל  מודים 
בית  לחזות  המשמעותית 

הספר.
מעין קדם ה׳2

לומדים בחוץ
הטיול השנתי של כיתה ד 

גן ההשראה והגן הירוק

חוויות מהטיול השנתי בנס 
ציונה, בנחל שורק ובדיונות 

יצאנו לטיול שנתי בתאריך באביב 
בחודש מרץ, כמה ימים לפני 
הטיול אלון דגני המורה לקיימות 
לנו על מסלול הטיול.  הסביר 
הסתקרנו מאוד ורצינו כבר לצאת 

אליו, והנה הגיע היום, בתחילת 
הטיול הלכנו לנחלת ראובן לרר 
למדנו על סיפורו המרתק של 
האיש. הגענו לבית הכנסת בנס 
ציונה, אותו הקימו תושביו ללא 
תרומות. בנחל שורק למדנו על 
סיפורו המעניין של הנחל ועל 

אופן שיקומו. המקום המרתק 
היה עבורנו דיונות החול, רצנו, 
התגלגלנו ובעיקר נהנינו. עקבנו 
אחרי עקבות בעלי חיים שהופיעו 
על הדיונות ולמדנו איך החול 
הגיע מאתיופיה בדרך ארוכה כל 
כך עד לרצועת החוף שלנו. בדרך 

לאוטובוס ראינו צנחנים צונחים 
ובעיקר חמציצים, קטפנו אותם 

ואכלנו. נהנינו בטיול השנתי. 
אנו ממליצים לכם ולמשפחה 

שלכם לטייל באזור. 
יהלי נעים וגאיה טל 

סיור בבית 
הכנסת 

מכייפים בדיונות 

אני רוצה לספר לכם על חוויה עם כל הכיתה 
שלי. במסגרת "יום המשפחה" הגענו לבית 
הכנסת בגבעות בר, ביקרנו את הרב ליאור 
כהן ודיברנו על המצווה שהיא ערך חשוב 
"כבד את אביך ואת אמך". ערן סיפר לנו 
סיפורים מרתקים ומעניינים. הוא הראה לנו 

את ארון הקודש ואת ספרי התורה. 
הבנו שהדבר הכי חשוב זה לכבד ולהקשיב 
להורים. בבית הכנסת מאוד התרגשנו 
ולמדנו מהסיפורים ומהדברים שסיפר לנו 

ליאור, החוויה הייתה נפלאה ומלמדת. 

יאיר קודסי ב’ 3 



עמ׳ 15  

החיים בבית ספר מקוון 

 זהירות בדרכים זו דרך חיים
זהירות בדרכים זו דרך חיים 

בוועדת  מהנעשה  שיתוף 
תקשוב בבית ספרנו 

בבית ספרינו יש דגש מיוחד על 
שימוש במחשב כחלק משגרת 

חיינו. 
במהלך "שבוע בטיחות ברשת" 
ברשת.  נזהרים  כיצד  למדנו 
ילדים  לצלם  ן  שאי למדנו 
במצבים מביכים, לא להעלות 
תמונות של מישהו לרשת ללא 

ילדים  אישורו, לא לכתוב על 
מילים פוגעות ולא לעשות חרם. 
בנוסף לכך בית הספר שלנו הוא 
בתקשוב,  מתקדם  ספר  בית 
שיעורים  בו  מפתחים  ילדים 
מתוקשבים. בנושאים שונים. 
תלמיד בשם מעיין קדם מכיתה 
כחלק  אפליקציה  פיתח   2 ה’
מצורך להסביר לילדים על תוכנה 

מסוימת. 

אופק  באתר  לומדים  ו  אנ
לימודיות  ומבצעים משימות 

מהמחשב בבית. 
לומדים  אנו  לאופק,  בנוסף 
 .smart school מערכת  עם 
הסמארט סקול היא מערכת 
שירותים  מספר  שמספקת 
מתוקשבים לבית הספר כגון 
פורומים, הודעות, ברכות ומרחב 
סקול  הסמארט  אל  כיתתי. 
אנחנו נכנסים בשעות הפנאי 
ומתקשרים עם הכתה והמורים. 
בנוסף לכך, לסמארט סקול יש 
אפליקציה לטאבלטים וטלפונים 
ניתן לעבוד עם סמארט  וכך 
סקול גם כשרחוקים מהמחשב. 
המערכת האחרונה היא אתר 
בית הספר. באתר ניתן למצוא 
את מה שנעשה בבית הספר, 
נות  שו נות  תמו נים,  סרטו
משחקים  ומגוון  מטקסים 

לימודיים. 
רק  לא  הוא  ו  נ ספרי בית 
מתוקשב, הוא גם בית ספר ירוק. 
לדוגמה, אם תסובבו את אחד 

המסכים שלא צמודים למחשב, 
תראו מפצל מיוחד. האם אתם 
יודעים מה הוא עושה? התשובה 
היא שהוא חוסך אנרגיה על ידי 
כך שהוא מפצל את הכוח של 
המחשב לחמישה מסכים ללא 

חשמל כלל. 
תקשוב,  וועדת  נציגי  השנה 
שכוללת תלמידים מוכשרים 
על  האחראים  במחשבים 
התקשוב בבית הספר, העבירו 
ברשת  בטיחות  על  הסברים 
נטלי  של  בהנהגתה  בכיתות 
פרץ-סיני רכזת התקשוב ובעזרת 
מעיין קדם בוגר ועדת תקשוב. 
שיעורי  את  העבירה  הוועדה 
הבטיחות ברשת, ומעיין לימד 
 kahoot חידוני  ליצור  אותנו 
בכיתות ולהשתמש באנימייקר 
ואיחולן. לסיכום, ביה’’ס שלנו 
אנו  ומכך  בתקשוב  מתקדם 

מרוויחים ונהנים.

גל פריד ד’ 1 

על עשייה ממש זה"ב 
חברי וועדת זה"ב מתכנסים בימי 
במטרה  קבוע,  באופן  ראשון 
להוביל את נושא זהירות בדרכים 

בבית הספר. 
חברי הוועדה הם נציגים מכיתות 
בבחירות  נבחרו  אשר  ו’,   - ג’ 
דמוקרטיות והצליחו לשכנע את 

חבריהם בכיתה שהם מתאימים 
ביותר לתפקיד. 

אחת הפעילויות הבולטות שעליהן 
אחראית וועדת זה"ב היא הפעלת 

"הפסקה פעילה בנושא זה"ב “. 
אחת לשבועיים מפעילה הוועדה 
את ההפסקה ברחבת האמפי 

בבית הספר. 

בין התחנות ניתן למצוא : 
זיהוי תמרורים, הכנת סימניות 
"חצייה בטוחה", סולמות וחבלים, 
ותחנות  משפטים  השלמת 

מתחלפות שונות. 
כל תלמידי בית הספר מגיעים 
באופן חופשי להשתתף בפעילויות 
השונות ונהנים מצ’ופרים שמכינים 

להם חברי הוועדה. 
ם  ו בקי ת  י המרכז המטרה 
ההפסקות הפעילות בנושא זה"ב 
היא להגביר את המודעות של 
התלמידים לכללי זהירות בדרכים 

בצורה חווייתית ומשמעותית. 
היא  וחשובה  נוספת  מטרה 
המעורבות של חברי וועדת זה"ב 
והפעלת  השונות  בפעילויות 
תלמידי בית הספר בנושא חשוב 

זה. 
מובילה  הינה שכבה  ו’  שכבה 
בדרכים.  הבטיחות  בתחום 
בתחילת השנה התקיים טקס 

הספר  בית  בוגרי  של  חניכה 
והוכרזו כנאמני הסעות ומשמרות 
זוהר  אפוד  תלמיד  כל  זה"ב. 

ותעודת נאמן בטיחות. 
בסוף האירוע, מחנכות השכבה 
שאלו האם התלמידים מוכנים 
למשימתם החשובה ביותר לדאוג 
ובאוטובוס,  בדרכים  לבטיחות 

כולם הסכימו כאחד. 
בתום הטקס כתות ו’ התחייבו 
ויצאו מוכנים לקראת המשימה 
הילדים  על  לשמור  עליהם  כי 
ובהסעות.  בדרכים  ולהדריכם 
זאת  עושים  בהחלט  הם  כיום 
באחריות רבה וכילד בכיתה ה’ 
שצופה מהצד, אני באמת חושב 
מלאת  ואף  קשה  שעבודתם 

אחריות. 

 חגג נופר מחנכת א’ 
ונועם דוידי ה2 

חיים ברשת

שבוע ביריונות ברשת 
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 עצה וביקוש ממיטל היועצת

תעודת הוקרה- ביום המורה בכנסת ישראל 
מורה לחיים 

האם תוכלי לספר לנו על קבלת 
תעודת ההוקרה בכנסת ישראל 

בירושלים ביום המורה?. 
של  מיוחד  אירוע  במסגרת 
השדולה לקידום ההוראה ומעמד 
ביום  ישראל  בכנסת  המורה 

המורה 
חברי כנסת הזמינו את המורים 
שהשפיעו על חייהם ולומר להם 

תודה. 
אני הוזמנתי על ידי חבר הכנסת 
חיים ילין )יש עתיד(, כי הייתי 
המורה של בנו עדי בכיתה א’-ב’ 

לפני למעלה מ- 20 שנה. 
ציין  ילין,  חיים  הכנסת  חבר 
שמרים סייעה לבנו רבות חרף 
קשיים מהם סבל ואמר: "היא 
ידעה לשלב את הלימודים עם 
לקחה  היא  עצים.  על  טיפוס 
את הקבוצה הזו והרימה אותם 
למעלה ותראו איזה פלא – מה 
שההורים לא הצליחו לעשות, 
המורה מרים עשתה בהצלחה”. 
הבן של חבר הכנסת היה ילד 
סקרן ומאוד פעלתן, ואני הייתי 
צריכה ללמד אותו באופן שונה 
ואחר. הוא טיפס על עצים גבוהים, 
טייל ברחבי הקיבוץ ואני הייתי 
צריכה לגרום לו לרצות ללמוד. 
את אותיות א-ב כתב על החול, 

לספור מספרים ספר בקפיצה 
ועוד.., אני זוכרת שאמא שלו ואני 
הקמנו עבורו מרכז למידה בנושא 

בעלי חיים שכל כך אהב. 
אירוע שאני לא אשכח לעולם, 
באחת הפעמים הוא טיפס על 
עד לקצהו,  והגיע  עץ הברוש 

אני כל כך דאגתי 
שירד  והתחננתי 
ותשובתו הייתה: " 
אם את רוצה שאני 
תעלי  אז  ארד, 
להוריד  למעלה 

אותי”. 
מבחינתי, התלמיד 
עבורי  היה  שלי 
 , ם י י ח ל ה  ר ו מ
אותי  אתגר  הוא 
ך  אי פעם  בכל 
צריך ללמד? ואיך 
להתייחס לילדים 
סקרניים ותזזיתיים 

בכיתה. 
בכנסת  המעמד 
היה מאוד מרגש 
עבורי לקבל תעודה 

ולשמוע תודה. 
אמרתי  בכנסת 
י  ר ב ח ל ה  ד ו ת
הכנסת שהזמינו 
כאן  ואני   , אותי

בזכות אותם ילדים מאתגרים כמו 
התלמיד שלי, אני כאן גם בזכות 
אותם מורים הקמים כל בוקר 
לפגוש את התלמידים ולעשות 

בשבילם חינוך באהבה. 

 עדי הרוש ד’ 1 

השאלות שתמיד רציתם לשאול?!... 

מילים: אורית פרקס

בין הגבעות
יובלי הנגב מפכים 
שוצפים כמו הנחל

כמי נהר אל תוך תוכי הים
כמו אותם יובלי הנגב 

אנו הילדים
זורמים אל תוך חיינו

גדלים ומביטים אל העולם. 

העיניים מעלה לשמיים 
לב אל לב, יד ביד 

נשיר כולנו פה אחד
העיניים מעלה לשמים

ונשיר ביחד---כולם

אתם שואלים ומיטל היועצת 
עונה. 

1. כיצד את מגדירה את תפקידך 
כיועצת בית הספר? 

תפקיד היועצת בעיני הינו דינמי, 
במיוחד בשנים האחרונות, וצריך 
להתאים את עצמו לצרכי ביה"ס. 
באופן כללי אני יכולה לומר שאני 
רואה את תפקידי כשליחות ובעיני 

הוא משמעותי וחשוב. 
בין היתר תפקידי לסייע לצוות 
החינוכי בבית-הספר לקדם סביבה 
חברתית-לימודית מיטבית, לתת 
מענה אישי לתלמידים במצבים 
שונים )כגון התמודדות עם לחץ, 
תכניות  להוביל  וכו’(,  משבר 
כישורים  ומטפחות  מקדמות 
חיוניים כגון כישורי חיים וחוסן 
ולסייע בחיזוק הקשר ושיתופי 

הפעולה בין ההורים לביה"ס. 

2. באילו מקרים כדאי לפנות 
אליך? 

בכל מקרה בו תלמיד/ה מרגישים 
או  נוספת  קשבת  באוזן  צורך 
מתמודדים עם אירוע חיים מסוים 
שמשפיע עליהם. לדוגמא ניתן 
סביב  פעמי  חד  באופן  לפנות 
ביה"ס  בשעות  שקרה  מקרה 
)למשל ריב או ויכוח עם חברה/ה( 
או במידה וישנו צורך בהתערבות 
ארוכת טווח, כמו במקרים בהם 
ילד זקוק לעזרה מבחינה חברתית, 
ילד שחווה גירושין של הורים, קושי 

בלימודים וכו’. 
לילד  מציעה  היית  כיצד   .3
ה  ר ז ע ל ת  ו נ פ ל ש  י י ב ת מ ש

להתמודד? 
שאלה מצוינת. ילד שחש בושה 
או חוסר נוחות לפנות לעזרה יכול 
לעשות זאת במגוון דרכים. ראשית 
ניתן לפנות דרך גורם שלישי כמו 
מהם  ולבקש  מחנכת  או  חבר 
לפנות בשמו. בנוסף ניתן לכתוב 

מכתב שמפרט ומסביר את סיבת 
הפניה ולהשאיר אותו מתחת לדלת 
כך שאוכל לקרוא אותו ולהזמין את 
התלמיד/ה לשיחה. בנוסף ישנם 
אתרי אינטרנט מגוונים בנושאים 
מענה  להעניק  שנועדו  שונים 
מקצועי לכל מי שרוצה לפנות 
לעזרה באופן אנונימי למשל: אתר 
ער"ן )עזרה ראשונה נפשית(, סה"ר 

)סיוע והקשבה ברשת( ועוד. 
4. האם לדעתך יש להתחיל את 
שיעורי החינוך המיני בכיתות 

נמוכות יותר? 
בשנים האחרונות, לאור שינויים 
שחלו בחברה שלנו, כגון חשיפה 
למדיה הרחבה ולמידע לא מותאם 
בתיווך  צורך  ישנו  לדעתי  גיל 
בנושאים הקשורים  המבוגרים 
בגיל ההתבגרות, התפתחות פיזית 
ונפשית. לכן חשוב להתחיל את 
הנוגעים  בנושאים  השיעורים 
לכך כבר בכיתות ד’-ה’. יש לכך 
התייחסות במערכי השיעור של 

כישורי חיים בהתאם לשכבת הגיל.
5. באילו מקרים טיפולך השפיע 

על התלמידים? 
זו שאלה מאוד רחבה ואני מאוד 
מקווה ורוצה להאמין שיש השפעה 
ישירה או עקיפה, במקרים בהם 
מערבים אותי. בדרך כלל שינוי 
כמו  מידיים  אינם  השפעה  או 
בכל תהליך הלוקח זמן, ורואים 
את אותותיו בטווח הארוך. ישנם 
עם  נקודתי  שיח  בהם  מקרים 
תלמיד השפיע במקום בו נזקקו 
להרגעה או פתרון וישנם מקרים 
בהם ההשפעה היא דרך עבודה 

עם הורים או מורה בתוך ביה"ס.
 ליאור אברהמי, זוהר לב ,

 אופק גוריה ה’ 2 


