
 

 

  1.2.21,  י"ט שבט תשפ"א שני יום

 , ברכההורים יקרים שלום ו

                          האילנות אומרים שירה...                                           

 תלמה אליגון רוז  - לך אל הטבע

 

 כל שנה הגבעה פורחת

 כל שנה באותו מועד

 אל תקטוף, את היופי אסור לקחת

 כי ניתן לנו הוא כעת.

 

 

 

 לך, לך, לך אל הטבע

 תפוס לרגע סוד בריאה

 טבול עיניך בצבע

 שפשט על הגבעה.

 

 

 

 כל שנה אהבה פורחת

 עת לקחת ועת לתת

 לא תוכל את היופי איתך לקחת

 הוא ניתן לנו רק כעת.

 

 

 

 בוא, בוא בוא אל הטבע...

 כל שנה כלנית פורחת

 כל שנה על אותה גבעה

 בתקתוק ארגמן על אזנינו שחה

 שהזמן שהזמן עבר.

"ו בשבט מבשר התחלה של שנה חדשה לֵפרות האילן. ראש השנה לאילנות נקבע בשבט, חודש שבו העצים מחדשים את ט

הטבע קורא לנו לבוא אליו ולהנות מיופיו, אז בואו נצא יחד עם הילדים אל הגבעה ליד הבית  .פריחתם ואת הבשלת ֵפרותיהם

 ונהנה מיופי הטבע שלנו. 

דעת  נדרשת מכולנו גמישות רבה והפעלת שיקול ,השבוע השלישי ברציפות, בתוכו מלווה אותנו כבר סגר המתמשךתקופת ה

 . , ואנו תקווה כי נחזור אליה ולבית הספר בשבוע הבאלצד אמונה עמוקה בכוחה המרפא של השגרה

 :למידה מרחוקההסגר ו רוצה לשתף אתכם בכל הנעשה בתקופת

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישיבות פדגוגיות: 

התנהלו ישיבות  בשבועיים האחרונים
פדגוגיות ארוכות ומועילות העוסקות 

ותלמידה  בצרכים ובמענים של כל תלמיד
  ביובלי הנגב.

 :תהודות הערכה

בהן לקחו חלק  כתיבת התהודותסימנו את מלאכת 
ילדים את דברי הלקרוא מרגש הילדים וההורים. היה 
, על תחומי בתקופת הקורונה על החוזקות שהם גילו
קריאת נפתחו, כמו ספורט, ענין חדשים שאליהם 

ועוד...  בישול ואפיהקסמים וניסויים, ספרים, 
מרחוק והעידו כי  ת הלמידהיההורים שתפו בחווי

ילדיהם הוכיחו בגרות ואחריות ביצירת סדר היום 
צד האתגרים של בביצוע המשימות הלימודיות לו

  ר, של היותם מורים בבית ועוד...קימה בבוק

 

 :קשר רציף עם ההורים

המחנכות, היועצות והמורים המקצועיים נמצאים 
בכל יידוע  ו ההורים לשיתוףבקשר רציף עם 

  .הנדרש

, עם בית הספר וההנהלהוועד ההורים בקשר רציף 
של הלמידה מרחוק,  מתעדכן ומעדכן באתגרים

לקידום בית הספר כמו  חשיבה משותפת ובנוסף 
    שיבחנו במשותף בהמשך. תיוזמות חינוכיו

 ו בשבט"ט

רבת ביתם, קבהילדים הצטלמו עם עצים 
וסיפרו סיפור מעניין  הכירו את העץחקרו ו

אודותיו. לפניכם הילדים והסיפורים 
 מאחורי העצים.

כנסו לקישור לצפות: 
https://youtu.be/V7N8H1yJJEg 

 

 

https://youtu.be/V7N8H1yJJEg


   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בה הם נדרשים  גמישות וזריזות( -)מילה המורכבת מזמישות על ההחינוכי אני מודה לצוות 
 לינו במהירות ובמציאות של אי וודאות.עלאור השינויים המתרגשים  תזמני בו זריזותגמישות ול                 

 
  

 מורים, יועצים, מטפלים, פסיכולוגיים....ממשיכים להיות אשר יקרים  הוריםמודה לכם אני 
 כי סך התפקידים כולם הופכים אתכם להורים מופלאים. חזקו ואמצו.                   

 

 
 

 :שיחות הורים

בשבוע שעבר התנהלו שיחות הורים 
כחות הילד/ילדה בזום. הוצגו בנו

חוזקות התלמיד ובחירת יעד לשיפור 
ההורים היו שותפים ה, במחצית הבא

  פעילים בשיחה.

 :חוקלמידה מר

הלמידה מרחוק מתקיימת באמצעות הזום, אני 
מקפידה להיכנס לשיעורים ולהיות שותפה, אני 

פעילים ופוגשת ילדים שמחים ועם חוסן, שותפים 
. .בשיעור, מבצעים את המשימות ושואלים שאלות

משקיע ומכין שיעורים מגוונים,  הצוות החינוכי
י, הכוללים תרגילי הרפיה וספורט, שיח רגש

שימוש בכלים דיגטליים כמו הפאדלט, נסויים 
של  ועוד... יישר כוח על השקעה פדגוגית חינוכית

   .צוות יובלי הנגב

 :החינוך המיוחד

ותלמידי בכל ימי הסגר ים ימ 5בית הספר פתוח 
החינוך המיוחד מגיעים ומלווים על ידי הסייעות, 

הילדים שמחים  התרפסטיות ומורות השילוב. 
ולמידה יחס  לבית הספר, הם מקבלים להגיע

ויחד עם זאת מעידים אישיים המקדמים אותם, 
על הגעגוע לחבריהם מהכיתה שלא נמצאים בבית 

אווירה נעימה ורגועה  הסייעות מספרות על הספר. 
 בליווי הילדים ועל העמקת הקשר איתם. 

סטיות ותרפי סייעות, יישר כוח לצוות חינוך מיוחד
  .העושות עבודת קודש. תבורכו

 החזרה מהסגר: 

 בית הספר נערך בימים אלה 

 לקראת החזרה מהסגר ללמידה.

 יצרנו מתווה: 

  השבוע הראשון יוקדש 

 חברתי-לחיזוק התחום רגשי

 .של תלמידים וצוותי חינוך 

השבוע השני יוקדש  

 העמקה ל

 מיקודחברתי -בתחום הרגשי

 .חזרה ותרגול, בתחומי ליבה 

 לקראת החזרה נעדכן 

 ק. באופן מפורט ומדוי

 

 

 



 

 

 
 

 

 .והמון תקווה לקראת החזרהפריחה ושגשוג מאחלת לכם הורים ולילדים 

 ממשיך לעמוד לרשותכם בכל ענין ודבר. יובלי הנגב"צוות "

 
 ברכה,ב

 מרים אלגרבלי
 מנהלת בית הספר "יובלי הנגב" 

 

 


