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יקריםהורים,מידיםתל

.הקורונהבצלשנהסוגריםאנולבלשיםמבלי

דרכיםמחפשיםאנוועדיןקפסלנו,סגרנו,פתחנו

.ללימונדההלימוןאתלהפוךיצירתיות

כדינוספותשעותעובדהמקצועיוהצוותהספרבית

לחבריהםלעצמםמחוברים,מחובריםשילדינולוודא

בנושארואיםהוועדחבריאנו.הנלמדלחומרקצתוגם

שלוהעקריהמשמעותיהאתגראתוהרגשיהחברתי

,הספרבביתללימודיםות/הילדיםחזרתעם.זותקופה

,האחרונותבשניםחווינולאאותולשיחעדיםאנו

,יישוביבסיסעלות/התלמידיםביןהבידולתחושת

לעומתהם"שלחזקהתחושהי"עהריחוקההעצמת

אתמגבירהרקבקפסולתלעבודההדרישה."אנחנו

ליצירתקוראיםההוריםוועדות/חברי.הזההשיח

.ניתןשרקככל–ושיתוףדרךאחדות,חיבורשלאווירה

לזכורעלינו.כוחישולמיליםמציאותמייצרתמחשבה

(במועצה,במדינה)עתידינועלפהאחראיםכולנוכי

לשםהזמןזה,אנא.גורלשותפותלנושיש–מכלויותר

.והמבדלהמפרידעלולאוהמחברהמאחדעלדגש

הידועחנוכהחגלפניורגעכסליוחודששלבעצמואנו

,ות/התלמידיםלכלמאחלהוועד.האורחגבשמוגם

שתמשיכו-הנגביובלימשפחתלכל,ן/למשפחותיהם

"איתןאור"כוהאירוובסביבתכםבביתגדולאורלהפיץ

קטןלנסיזכה/תן/מכםואחתאחדוכלייתןמי

ה/משלו

שמחחג

.הספרביתהוריוועדבשםקדמוןרז

לחצו על התמונה והגיעו  
לאתר בית הספר החדש שלנו
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דברי מנהלת בית הספר  

ואכן  , שמחה לפתוח את האיגרת באופטימיות וחיוך עם בוא הגשם והקשת בשמייםאני 
,  והנה חיסוני הקורונה שכבר מגיעים אלינו, ידענו ימים טובים מאלה כמילות השיר

. יעזרו לנו לשמוח ולהחזיר לנו את הימים הטובים

ובהמשך לחזרת תלמידי , לאחר תקופה ממושכת של סגר והגבלות על מערכת החינוך
ו -'אנו מברכים על חזרתם של תלמידי שכבות ה, לנובמבר1-בללמידה ' ד-'כיתות א

עושה כל , צוות המורים המסור, בשגרת הקורונה נמשכתהלמידה . ללימודים משולבים
לקבל מענים לימודיים  , ללמוד, שביכולתו על מנת לאפשר לכל התלמידים להתקדם

 .הקשבה והכלה, והכל מתוך אמונה בכל אחד ואחת במקצועיות, ורגשיים

שנה 25ציינו בטקס וירטואלי , ברצוננו לשתף אתכם בפעילויות שהתקיימו החודש
בערך , תלמידים צפו בו ודנו בערכי הדמוקרטיה, הטקס נשלח להורים, לרצח רבין

.                    חופש הביטוי ומסר לשלום בינינו

התלמידים שתלו ירקות בחממה ובגינות בחוץ נשתלו  .שלנו החלה לצמוחהחממה 
.  גם פרחי העונה ומגוון גדול של תבלינים

' תחילה ב-'הלומדים במסגרת הכיתה כבר נהנים מלמידה על פי המודל א'ב-'אילדי 
,  לומדים וחוקרים על חנוכה' ילדי א. המשך ונהנים ממבואות עשירות במגוון פעילויות

.  החלו ללמוד תורה' ילדי ב

תודה ענקית לוועד ההורים  , התקבל בבית הספר בסדנאות מגוונות של חגחג החנוכה
תודה לוועד ההורים  ,  שדאג לאווירת חג וכיבד כל ילד וילדה וכל איש צוות בסופגניות

. לגלוטןשהיה רגיש ודאג לילדים הרגשים 

. בחודש כסלו ובחנוכה בפרט העניין המרכזי הינו אור, והנה אנו בפתחו של חג החנוכה 
.לו–כיס –חודש כסלו מורכב משתי מילים 

.לב–כיס : המילים הנשמעות לאוזננו הםשתי 

.  אור או להבדיל חושך'', כיס''מה להכניס לליבנו וכן לאותו , לנו זכות בחירהניתנה 
,  החנוכיהוכשנדליק את נרות , נעלה חיוך על פנינו, בואו יחד נהיה טובים האחד לשני

.  נייחל ונתפלל שיפיצו את אורם סביבנו

.שלוה ושגרה, ימים של בריאות, שנדע ימים טובים יותר מאלה

כוורת-העולם שמח 

ודני סנדרסוןיק'אלון אולארצ:מילים

אפרים שמיר:לחן

ידענו ימים טובים מאלה

החדשות היו קטנות

והיום הם גדלו וזה לא פלא

אתה בעניינים

ואין לך לאן לפנות

יד ביד הולכים בטיילת משנים נושא

חשוב יותר להיות שפוי

.ולא לדעת מה קורה

העולם שמחיהיהאה יה 

העולם זורח

העולם שוכח

.העולם שמחיהיהאה יה 

חג חנוכה שמח

לכם ההורים ולצוות החינוכי והמנהלה ביובלי הנגב, לתלמידנו היקרים

מנהלת בית הספר-אלגרבלימרים 
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זה עץ מנגו  . בחרתי בעץ הזה מכיוון שהוא איתנו מאז שעברנו לבית הזה

שאניהיה אומר עלי הוא לדבר היה  יכול אילו העץ . ממש אוהבת מנגואני 

מיאני נותנת לכל טובה בציור 

.   שבא מקום בלב

מלכהנויה 

העץ היה יכול לספר עלי משהו זה היה  אם 

שאני יוצאת מהבית המון ואני לרוב שוכחת  

העץ גם היה אומר שאני  ! חשוביםדברים 

מאוד אוהבת לנסוע לקניות ולהיפגש עם 

.שקר ממש בחוץלמרות  חברים 

אני בחרתי את עץ הברוש

אוויר נקי כי הוא נותן 

. העץ שאני בחרתי הוא עץ המנגו בגינה שלי

בנוסף וטעים  בחרתי בעץ זה כי הוא עץ מאוד מיוחד 

שעברתי  העץ יפה ממש העץ הזה היה איתי לכך 

אני עושה מה שלי ועד כיום הוא תמיד ראה לבית 

.עלי הכלאני יוצאת הוא יודע ולאן 

אני זקוקה כדי להיפתח ולצמוח לסביבה נעימה  

סביבה חברותית  . שמכבדת אותי כמו שאני

ומשתפת בסביבה כזאת אני אוהבת לחיות ויש לי 

.             כזאת כיום

.  גבוה מרשים וגם יפההברוש 

.  היה מספר עלי שאני חרוצה אוהבת להיפגש עם חבריםהעץ 

.זקוקה לסביבה תומכת ומקבלת ובנוסף חברותית ומכילה

.מיכל לואיס

עובדה לין
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מספרים על  2'ילדי ו
המאכלים האהובים עליהם

מצלמים את הפינה 1ילדי כיתה ו
האהובה עליהם בבית ומספרים 

?מדוע בחרו דווקא פינה זו



הקורונהבשגרתההיברידיתללמידהובהתאמהשעברהמשנהלמסורתבהמשך

כלמתנדביםמחבריםלומדיםבשיעורי.מחבריםללמודבכיתתנוממשיכיםאנו

נושאאתלבחוריכולמורהכל.לכיתהחבריהםאתללמדתלמידים3שבוע

למידהבתוכוהמשלבשיעורבונההמורה.שלוהענייןתחומיפיעלהשיעור

אנווכךללמודמעונייניםהםקורסבאיזהבוחריםהתלמידים.והתנסותתיאורטית

י"עשוניםקורסיםנלמדיםבהם,שוניםמסכים,לחדריםומתחלקיםבזוםנפגשים

.והנאהצחוק,בידעמלאיםהשיעורים.התלמידים
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אלמליחשמי שיר 

לשני  אמאגרה בעיר אופקים 
עובדת כמנהלנית  , ילדים
התחלתי  , ס יובלי הנגב"בביה

ונהנת, כשנתייםבתפקיד לפני 
,  מאוד מהתפקיד המאתגר

החמה והאוירההצוות העוטף 
לכולנו חזרה מאחלת . ס"בביה

תקינה ללא  לשיגרהמהירה 
.קורונה

מאוד מהילדים המתוקים  נהנת
שנוהגים לבקר אותי במהלך  

היום במזכירות ומברכים ליום  
שלום עם  לומר טוב או סתם 

לשיגרהשנחזור מאחלת . חיוך
בטוחה במהרה ללא מסכות  

.וחשש

הלאלמירב 

לתאומות  אמאממושב נבטים 
מקסימות הלומדות במבואות 

הגעתי לתפקיד מזכירת  , הנגב
בית הספר לפני כשנה
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. כל אחד מכיר, את העונה שבעיר: מקום בארץ

.בחדש וגם בישן מוצאים ענייןגם 

היא השנייה אחרי הבירה קרובה לתיכון עם 

...אחלה אווירה
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חווייהלהיות בבידוד זאת . בעקבות חשיפה לנגיף הקורונה נכנסנו לבידוד משפחתי

אבל הקסם של הבידוד היה כל פעם מחדש  ��ממנה מעניינת על כל מה שמשתמע 

מאחלת לכולם הרבה בריאות ומודה לכולם . לראות את הירתמות הקהילה והעזרה לזולת

��על הנתינה והדאגה 

.לויןברית 
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