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לפני שנפרדים עוצרים לעוד דקה.

היד אינה ריקה, שולחים עוד נשיקה

שלא שוכחים בין ידידים.

 

לפני שנפרדים, בזמן כיבוי אורות,

דולקות בין השורות עיניים מדברות,

שלא שוכחים בין ידידים.

 

ולכן כשהמסך ירד

אנחנו נפרד

עד הפעם הבאה

רק עד הפעם הבאה

ולכן כשהמסך ירד

אנחנו נפרד

עד הפעם הבאה

רק עד הפעם הבאה.

 

לפני שנפרדים / חיים משה

הורים יקרים! 
 

השנה הייתה עבור כולנו שנה בה התאמנו במגרש אימונים מיוחד ובאופן אינטנסיבי.
התלמידים – התאמנו בלמידה מרחוק דרך הזום, בלמידה מקרוב בקפסולות, התאמנו

בבניית סדר יום לימודי בבית ובקימה בבוקר באופן עצמאי, התאמנו בלהיות לומדים
עצמאיים והתמודדו עם החומר הנלמד....התאמנו בריחוק חברתי ועוד...

המורים – התאמנו בהוראה קצת אחרת, הוראה דרך מחשב, בה רואים את הילדים דרך
ריבועים קטנים ומרחוק, התנסו במיומנויות טכנו פדגוגיות שקודם לא הכירו מספיק,

התאמנו כמעט בכל יום בבניית מערכת שעות המשתנה מעת לעת, 
התארחו בבית של כל ילד וילדה...ועוד...

ההורים – התאמנו לעיתים בלהיות מורים ונכחו יחד עם המורה והתלמידים בכיתה שהיא
הבית, התאמנו בארגון סדר יום חדש יחד עם הילדים, התאמנו בחשיבה מחוץ לקופסא

וביצירתיות...ועוד... 
הדבר המשותף של כולנו, שידענו להפוך את הרחוק לקרוב חם ואוהב! 

אם לסכם את תקופת הקורונה, למרות האילוצים שנכפו עלינו, ידענו להיות יצירתיים, לשנות
הרגלים ולעצב מחדש את חווית הלמידה ולשכלל את היכולות הדיגיטליות שלנו. 

ואין ספק שאחרי  שנה של אימונים, כולנו ראויים להערכה על הפיכת הקושי והאתגר
להזדמנות ואם לומר את האמת, גם להתבגרות.

לצד כל אלה גם חווינו בבית הספר אירועים משמחים, תהליכים נפלאים שהתרחשו השנה
בבית הספר, קיימנו טקסים ואירועים וירטואליים שנשלחו להורים, זכינו לביקור מנהלים

וצוותי חינוך שבאו ללמוד את מודל א' תחילה ב' המשך שלנו, הילדים וצוות השכבה זכו
למילים חמות על אופן הלמידה של הילדים. השתתפנו בכנס חינוכי "תיירות חינוכית"

באמצעות הזום בו השתתפו התלמידים והציגו מקומות ייחודים שלנו. 
ילדי ו', השכבה הבוגרת שלנו זכתה להנות מהכנת מסיבת הסיום שלהם במשותף ועוד.. 

 
בסיומה של שנה זו, אבקש להודות באופן אישי לצוות החינוכי, הסייעות ואנשי

המנהלה הנפלא שלנו, על השקעה יוצאת הדופן, על העמידה באתגרים הלא פשוטים

אשר תקופה זו זימנה לנו, על המסירות הבלתי מתפשרת והיחס האישי והחם לילדים.
תודה לכל תומכי ההוראה שליוו את הילדים לאורך כל השנה והיו משמעותיים ומעטפת

תומכת בתהליכי ההוראה.
גאה בתלמידים הנפלאים שלנו על הבגרות שגילו בתקופה זו, על המשמעת והאחריות

ועל ההסתגלות המהירה בכל מצב.
ולכם ההורים תודה והערכה על הליווי מקרוב ומרחוק, עלהתמיכה והאמון בנו לאורך כל

הדרך.
תודה לרז קדמון היו"ר ולוועד ההורים המלווים ומחזקים אותנו לאורך כל השנה בכלל

ובימי הקורונה בפרט.  
 

מברכת כל אחד ואחת בברכת חופשה מהנה, שקטה ובריאה.

שמרו על עצמכם.

מרים אלגרבלי

מנהלת בית הספר "יובלי הנגב"
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ילדי כיתה א'2 קיימו שיח על מה חדש בישראל- מה למדנו...מה למדנו...

הילדים שיתפו בראש הממשלה החדש ואז קיימו

שיח על מהו תפקיד ראש הממשלה, היה מרתק!!!

 

בסוף הדיון הילדים בחרו האם לכתוב ברכה לראש

הממשלה החדש או לכתוב לו מכתב עם בקשות.

בשיעור אומנות בכיתה ה'2 כל תלמיד צייר משהו שמאפיין

אותו ובסוף השיעור המורה זהבה פתחה מעגל ונתנה

לילדים לגלות מה שייך למי ולהסביר מה מאפיין כל אחד.

 
ביום הסלפי הבינלאומי 21.6 למדנו טקסט על סלפי חיובי

וצילמנו סלפי עם בתאל המחנכת.
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בכיתה ג'3 הכנו שעון שמש

בשיעור מדעים ובדקנו מה

השעה.

ילדי שכבה ה' נהנים בקורס שחייה

בבריכת בית קמה.
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בשיעורי אומנות פיסלו ילדי

כיתה ד'1 מסיכה ממסיכה.

ילדי כיתה ה'2 נפרדו

מהמסיכות



בטוחים ביחדבטוחים ביחדבטוחים ביחד
בחודש מאי חזרנו לזום עקב המצב הביטחוני. 

באמצעות שיח רגשי, פעילויות הפוגה ושמירה על קשר הפגנו את

המתח והחששות שעלו.

כיתה ו'2 נפגשה במטבח והכינה

ארוחת בוקר יצירתית יחד.

כיתה ג'1 משחררת את הגוף עם

המורה ימית.

5

כיתה ו'3 וכיתה ה'1 לומדות על

מערכת כיפת ברזל במעגלים.

כיתה ב'3 בשיח

"בוא נשמע מה

נשמע".
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GLOBEGLOBE

קבוצת גלוב במפגש סיום 

אצל המורה רויטל.

סרטון סיכום של שתוף הפעולה

שנעשה בין בית ספר יובלי

הנגב לשני בתי ספר מהמגזר

הערבי בפרויקט גלוב.

במסגרת גלוב הוקם הקמפיין "בעין המצלמה" - זהו פרויקט משותף שנעשה בין שלושה בתי

ספר: כפר מנדא, אכסל ויובלי הנגב. 

תחילת דרכנו הייתה הכרות בין שלושת בתי הספר בדרך סינכרונית, דיברנו עברית, ערבית

ואנגלית. גלוב זימן לנו חוויה רב תרבותית: איחולים בחגים ומועדים והטמעת המסר "ואהבת

לרעך כמוך". 

לאחר שהכרנו החלטנו לעשות מחקר השוואתי בין שני האיזורים - צפון ודרום. למטרה זו ערכנו

תצפיות בחודש מרץ ומאי בסוגי עננים, אחוז כיסוי עננים, צבע השמים וטמפרטורה והעלינו

נתונים אלא אל פאדלטים (לוחות שיתופיים), ניתחנו את הנתונים והגענו למסקנות משותפות. תוך

כדי חיפוש במקורות מידע גילינו ונחשפנו לתופעות שלא הכרנו - על אינוורסיה שמעתם? 

את שיתוף הפעולה אנו מתכננים להמשיך גם בשנה הקרובה עם שאלת מחקר חדשה.



מיזם חבר˙י ˜היל˙ימיזם חבר˙י ˜היל˙י
תלמידי שכבות ג' ו-ה' השתתפו במיזם אמנותי במטרה לחזק את שיתופי הפעולה ואת

הגיבוש החברתי, שקצת נפגעו בזמן משבר הקורונה. 

בתחילת הדרך הם עסקו בנושא החשוב חברות וקשרים חברתיים. לאחר מכן, החליטו להפיץ

מסרים חברתיים שיחזקו וישמחו במקומות שונים. חלק מתוצרי האמנות יועברו למחלקת

ילדים בבית החולים "סורוקה"  ויתרמו למרחב החזותי במחלקה וחלק יועברו למחלקת החינוך

במועצת בני שמעון. 

 

 

הילדים בחרו ליצור גלובוס, כסמל לכך

שבכל העולם נאלצו להתמודד עם

אתגרי נגיף הקורונה. והם, כחלק מהעולם

בחרו להתמודד באמצעות יצירת אמנות

ועשיית הטוב. כל כיתה יצרה גלובוס

כיתתי שמעביר מסר חברתי, אותו בחרו

תלמידי הכיתה. גם ההורים הצטרפו

למיזם ויצרו גם הם גלובוס בנושא חברתי.
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לאורך השנה ילדי שכבה ו' תהו איך תראה מסיבת הסיום שלהם...

מה צריך להכין? 

מתי מתחילים חזרות? 

ואיך יאספו כסף מסגר לסגר?

למרות החששות וחוסר הוודאות, נתרמו ילדי השכבה לכל משימה ועבדו שלב אחרי שלב עד שהגיעו

לערב המסיבה.

ביחד עם מחנכות השכבה, הסייעות, המורה אורית והמורה אלון כתבו הילדים שירים והקליטו אותם, יצרו

כוריאוגרפיה לריקודים, כתבו את המחזה למופע המרכזי ועוד ועוד...

עם הרבה מוטיבציה וכוח רצון הילדים עשו חזרות מדי יום כדי להיות מוכנים להופיע בפני ההורים.

ערב המסיבה היה מרגש מאוד, כל כיתה נפגשה במעגל עם ההורים לדברי פרידה ולחלוקת ספרי

מחזור. לאחר מכן התכנסו כולם באמפי למופע יצירתי, מצחיק ומרגש! 
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מסיב˙ סיוםמסיב˙ סיום

מחזור ז'מחזור ז'
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סוף ˘נה ביובלי הנגבסוף ˘נה ביובלי הנגב

ילדי שכבה א' נהנים

מפיקניק שכבתי.

כיתות ד' בארוחת בוקר

שכבתית.

שכבה ו' בארוחת בוקר

שכבתית ומעגלי שיח סיום

שנה.

כיתה ה'3 בערב גיבוש ביער להב
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בסוף השנה נהנו ילדי  שכבה ו' 

משלל פעילויות שכבתיות.

תחרות מסטר שף כדורי שוקולד

שיזמו תלמידיות השכבה נויה

רוסומחו, מיכל כהן ומאיה לייב.

משחקי מים רטובים ומרעננים במיוחד

משחק מחניים הבנים נגד הבנות

כיתה א'1 מכינה כדורי שוקולד
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˘כבה ו' מ˘אירה חו˙ם˘כבה ו' מ˘אירה חו˙ם

כמיטב המסורת, ילדי שכבה ו' מחזור ז'

השאירו חותם בבית הספר. 

כל ילד צבע לוח קנבס אישי ואת כל

הלוחות תלינו יחד בחדר המורים כסמל

לייחודיות ולחוזקות שכל אחד מאיתנו

מביא לקבוצה, ויחד יוצרים כולנו תמונה

עשירה ומגוונת.

לקראת סוף השנה וסיום בית הספר היסודי חנכו ילדי כיתות ו' את ילדי כיתות א'-ב'.

בוגרי בית הספר עזרו לילדי הכיתות הצעירות בשיעורי שפה וחשבון וגם שיחקו

איתם והפעילו את הילדים במשחקי ספורט חווייתיים .
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ט˜ס סיום ˘נ˙ ˙˘פ"אט˜ס סיום ˘נ˙ ˙˘פ"א

הגענו לסיומה של שנה מיוחדת ומלאת חוויות חדשות: למידה מרחוק, למידה

בקפסולות, טקסים ווירטואליים ועוד. 

ובסיום השנה סוף סוף יכולנו להיפגש כולם לטקסט סיום שנה מרגש במיוחד.

את הטקס ארגנו ילדי שכבה ג' ובו הודנו לתומכי ההוראה שליוו אותנו ועזרו לנו

לצלוח את השנה, חשפנו בפני כולם את המיזם החברתי קהילתי, אמרנו דברי

פרידה ואיחלנו חופשה נעימה!

שכבה ו' הופיע בטקס עם קטעים

מתוך מסיבת הסיום

חלוקת תעודות הוקרה

לתומכי ההוראה

ילדי המקהלה שרים את

המנון בית הספר

בוגרי בית הספר

מעבירים את סמל

בית הספר לילדי

שכבה ה'


