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ֲחלֹומֹות ֵגׁש בַּ ִניפָּ
בוטנרעילי : לחן,  נעם חורב: מילים

ֵגׁש ֵעיַנִייםְלִהְסַתֵכל ׁשּוב בָּ , עֹוד ַנְחזֹור ְלִהיפָּ

ֵבד ַבנִָּתיב ׁש   ַמִייםֵיׁש ְפַקק ְתִפיּלֹות כָּ ל ַהשָּ

ל ַהחּוט ַהַדק ֵביֵנינּו ַאף ַפַעם ֹלא נִ  ְקַרעֲאבָּ

ם ַעל  נּו בְ , ַהכֹּלעֹוד ִנְצַחק ׁשָּ הֹלא ִתְהי ה לָּ ֵרירָּ

ל ַׁשבָּ  ר ׁש  תעֹוד ֵנֵצא ׁשּוב ְלַטֵייל ְבבֹוק 

ת  הַנְחִזיר א  ה ְלַאט ַהִשיְגרָּ ֲאבּודָּ ַאטלְ הָּ

ה ֲאִוויר, נָּקּום ֵמַהַספָּ ת הָּ ִנְנׁשֹום א 

ַמְדנּו ִעם ַהְזַמן  ַהכֹּללָּ ְך ׁשָּ ׁש  ל כָּ ִבירכָּ

ֵגׁש ַבֲחלֹומֹות ...ּוֵביְנַתִיים ִניפָּ

ֵגׁש... ם ַעל, עֹוד ַנְחזֹור ְלִהיפָּ ַהַגבִנְׁשַכב ְסתָּ

יו ן ֵמֵאלָּ ר ְכמּובָּ בָּ ֹלא ִניַקח ׁשּום דָּ

ְברּו ִמיְליֹון ׁשָּ  עָּ ת ַנְרִגיׁש ׁש  נָּהְוַגם ִאם ְקצָּ

.ּום ֹלא ִהְׁשַתנָּהְכִאיּלּו ְכל, ְכִאיּלּו ְכלּום, ַנְמִׁשיְך

.מוריקיםכברסביבוהשדותבשלכתעומדיםהעצים,באדמההנספגותהגשםוטיפותהקרירההרוחאתחשיםאנוטבתבחודש

המאמיןאהבהשיר,"כנפךתחתהכניסיני"השירהואהאהוביםהשיריםאחד,ביאליקנחמןחיים,הלאומיהמשוררנולדבטבת

.חייואתוהכירומשיריולמדו'בשכבהילדי.אותנוהעוטפתבאהבהשישמאמינהואני..."בעולםישאהבהאומרים":באהבה

"זהירות בדרכים"הילדים היו פעילים ומעורבים בנושא , עם חזרתנו מחופשת חג החנוכה

, התלמידים נתבקשו לפתוח את הלב. שהשנה התמקד בחשיבות ההנגשה ואורח חיים בטוח

כל אחד  , בה מקבלת הסביבה את האנשים עם המוגבלותלהסתכל סביב ולהשפיע על הדרך

.לקבל ולהחליט שכולנו שווים, לשלב, לעזור, ואחת יכולים להשפיע

מנהיגות צעירה  

"  יובלי הנגב"
מנהיגות צעירה ביובלי הנגב

.ספריותהביתולוועדותהתלמידיםלמועצתלבחירותזמןמקדישיםאנו,הקרוביםהשבועייםבמהלך

כלשלומחויבותאחריות,יוזמה,הנהגה,דמוקרטיהעלפעילויותמקיימיםאנו,הקורונהשגרתלמרות

תלמידיםקידום,ושוויוניתדמוקרטיתילדיםחברתלקייםבמטרהומשפיעשותףלהיותואחתאחד

אנו,בנוסף.סטריאוטיפיולאענייניבאופן,האישיתוההתאמההמיומנויות,הכישוריםפיעלותלמידות

חיסון נגד נגיף הקורונה

צריך.בהיסטוריהויחתםשייזכרומרגשהיסטורירגעשזהוספקאין.הקורונהנגיףנגדחיסון,ייחלנולוהרגעהגיעוהנה

החיסוןאודותהציבוריהשיח.הקורונהנגיףנגדלחיסוןהמדעיתהדרךפריצתעלהמדעאנשיאתולשבחלהודות,להלל

מנהלת בית הספר-אלגרבלימרים 

הנגשה ואורח חיים בטוח, זהירות בדרכים

ֵגׁשעֹוד , אני מייחלת ומתפללת, וכמילות השיר ֵעינַ , ַנְחזֹור ְלִהיפָּ ...ִייםְלִהְסַתֵכל ׁשּוב בָּ

.  ייגמרכשהכלמאחלת לכולנו בריאות איתנה ושנצא מחוזקים וטובים יותר 

בעשייהלכולנוהשראהומהוותהזכוכיתתקרתאתששברונשיםשלהעצמתןאתספריהביתההוריםוועדעםיחדמקדמים

.השראהמעורריבהרצאותשמעוןבנימקהילתחלקשהןהנשיםאתישמעוהתלמידים.הכלללמען

הסיכוי,הסיכוןמולאלהסיכויאתלבחוןשעלינו,לילדינושלנוהמסר,זאתעםיחד,ומגווןעשיר

תקווהעימומביאהחיסוןכיספקאין.הקורונהנגיףשמביאהסיכוןמולאלהחיסוןאיתושמביא

שלהחוסןאת,המשפחתי,האישיהחוסןאתבעקבותיומביאהחיסון,נורמלייםחייםלשגרתואופק

.כולוהעולםושלהעם







⚽החדשים נהנים מהכדורים 3ג

1'ג

אתהעמקנו.החגמנהגיעלולמדנושיחקנוהחנוכהחגלכבוד

שבההאורמהכתבהקפסולהכל.הקפסולותשתיביןההיכרות

קפסולהלתלמידילאפשרכדי.השניהבקפסולהנתלווהנרות

...שנייהקפסולהתלמידיאתולהכירלקרואאחת



תלמידי,הקפסולותשתיביןקשרויצירתגיבושעללשמורמנתעל

והעבירו,"שבתוכםאורות"לשהתייחסומכתביםכתבו1'דכיתה

.המקבילהבקפסולהלילדיםמתוקמשהועםאותם

️❤הלבאתומחמםמרגשהיההמפגש

העבירו בין שתי הקפסולות כיסים בצורת לב  2'תלמידי כיתה ד
.ומילאו אותם במילים טובות ומוארות( לחודש כסלו)





3'וכיתה

,האורעלולמדנוהחגסיפורעלדיברנו,החנוכהחגאתחגגנוהחודש

אנושבהבתקופהבמיוחד.וככיתהכקבוצהבנושקיימות,החוזקות

לנושעוזריחדלנושישהכוחאתשנזכורחשובומרוחקיםמחולקים

החוזקותאתרשמנועליהןחנוכיותיצרנומכןלאחר.החושךאתלגרש

️❤ההוריםועדלנושהביאבסופגניותקינחנווכמובן.שלנוהכיתתיות

התלמידים  . בחודש זה אנו שמים            על ערך החברות

ממקדים את תשומת ליבם במעשים שמעידים על חברות  

יצירת  , הזמנה למפגש, פרגון, מתן עזרה לחבר: טובה כגון

...  ׳וכוקשר עם תלמיד חולה 

הרגל טוב מוביל להצלחה״  , ״אימון טוב מוביל להרגל

2'כיתה ו





לחצו על התמונה  
את הסרטוראו 

כדי להגיע לאתר החדשלחצו על התמונה 

לחצו על התמונה וראו את הסרט

https://youtu.be/bqGclmiFPV4
https://youtu.be/bqGclmiFPV4
https://youtu.be/AptqSC7lJsE
https://youtu.be/AptqSC7lJsE
https://yuvaly-hanegev.org.il/
https://yuvaly-hanegev.org.il/
https://youtu.be/9uwNYj5rsFQ
https://youtu.be/9uwNYj5rsFQ


'ג-'ב-'ב שכבות א"זהשבוע 



'ושכבה ו' ב שכבה ד"זהשבוע 
.בדרכיםזהירותשבועאתהספרבביתציינוהשבוע

.אופנייםעלבטוחהרכיבהבנושאעסקנו,ובשכבה
.בנושאכרזותיצרוהילדים



,ירגישובאחד החושים הם 

....יהושע יעניש צבאות 

,עובריםוליד הירדן שם 

...גם כעיר התמריםידועה 





של בית הספרלפייסבוקהתמונות כדי לחצו על 

https://www.facebook.com/101561094684418/posts/226714758835717/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/226714758835717/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/224809625692897/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/224809625692897/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/
https://www.facebook.com/101561094684418/posts/213708383469688/

