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מה בגיליון:מה בגיליון:
דבר המנהלת ודבר וועד ההורים

מה למדנו בחודשים ספטמבר - אוקטובר

פותחים שנה ביובלי הנגב

חגי תשרי

כן לשלום לא לאלימות

שבוע זהירות בדרכים
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השנה החדשה שלי
תהיה יותר טובה

אני יודע היא תאיר לי את פניה
הימים המתקרבים אלי

יהיו לי השראה
וישמרו עלי לפני שאשתגע

 

השנה החדשה שלי
ּתהיה יותר שקופה

אביט דרכה לתוך עצמי צלול 
כמו מים

המילים האבודות שבי
יתרגמו שפה

שתילחש בי ותיפקח את העיניים
 

לפרפרים בלב שלי יש פרפרים בבטן
והם עפים איתי רחוק, מעבר לכאב
ובין קרעי העננים השמש מאותתת
שהחיבוק המתקרב ירגיע את הלב

 

השנה החדשה שלי
תפליג איתי לים

ותחצה איתי אוקיאנוסים של רגש
הדקות המתוקות שלי

ייקחו את הקיים
וילטפו אותו לאט באור השמש

השנה החדשה שלי -
אוהד חיטמן

"צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים אחרים בעזרת אהבה, כנות, כבוד, אכפתיות והבנת

צורכיהם" (סוזן פוליץ שוץ)
 

צוות חינוכי, תלמידים והורים יקרים!
 

אני שמחה לפתוח את האיגרת באופטימיות וחיוך, השנה התחילה, אנחנו אחרי החגים

וחזרנו לשגרה המבורכת. מקהלת בית הספר חזרה לשיר ולהופיע, המקהלה השתתפה

בחגיגות ה- 70 לבני שמעון יחד עם אורנה דץ ואברהם טל בפארק בבאר שבע. גינות הירק

והחממה שלנו שופעים בירקות, צמחי תבלין ופרחי עונה שהתלמידים שותפים לשתילתם.

בימי שישי מתקיימים "מעגלי העשרה" בכל השכבות - התלמידים נהנים משיעורי העשרה

בתחומי עניין מגוונים. בית הספר פותח חלון הזדמנויות להתנסות בתחומי דעת שונים, תוך

מיצוי יכולותיהם של התלמידים ועידודם למצוינות כמנוף להצלחה בחיים.

גם השנה אנו ממשיכים להשקיע בתוכנית האקלים הבית ספרית עם מכוונות למימד

ההתנהגותי, הרגשי והחברתי, משאבים רבים הושקעו כדי ליצור אקלים בטוח ומוגנות.

התוכניות נותנות מענים הן ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית. התלמידים עסקו

והקדישו זמן ללמידה לזכרו של יצחק רבין ז"ל, על תולדות חייו, על קיומו של שיח מכבד

ומגור האלימות מכל סוג. 

בימים אלה אנו מקיימים בחירות למועצת התלמידים ולוועדות השונות: ועדה ירוקה –

קיימות, ועדת תקשוב ומחשב, קידום בריאות וספורט, נאמני גשר חי- קשר עם מונטריאול,

נאמני זה"ב.

יחד עם השגרה שחזרה אלינו, אנו מודעים לנוכחותה של הקורונה באוויר, בית הספר נמצא

בפיילוט "הכיתה הירוקה" במטרה ליצור רציפות של למידה וסדר יום חינוכי ללא בידודים. 

מאחלת לכולנו המשך שגרה ברוכה ופורייה!

 

בברכה,

מרים אלגרבלי 

מנהלת בית הספר - "יובלי הנגב"

קביעת נהלי תקשורת ועדכון בין בית הספר להורים. במסגרת חיזוק התקשור, בוצעו גם מפגשי שולחנות

עגולים בישובים.

קידום תוכנית אקלים מיטבי בבית הספר וקביעת נורמות עבודה.

שינוי במתן תעודות הצטיינות לתלמידים בטקס מחצית וסוף שנה ועצוב חוזקות על פני תעודת הצטיינות.

יובלי שישי: יוזמה בה לקחו חלק מעל ל 60 הורים, היוזמה הייתה קידום נושאי העשרה בית הספר, ואין ספק כי

היוזמה תרמה לחיזוק הקשר בין ההורים ובית הספר. 

תמיכה במסגרת החממה המצמיחה ושותפות במודל  א' תחילה שהתרחב עם השנים גם לשכבות ב' ג' ד'.

שותפות בעיצוב ותמיכה בפינת החי אליה אנו עמלים בעת האחרונה.

סיוע והתמודדות במשבר הקורונה, שמירה על קשר רציף עם בית הספר, סיוע ביצירת מסגרות מאפשרות

למידה תוך שקוף קשי ההורים.

פועלו של וועד ההורים הבית ספרי ביובלי הנגב

תפקידו של וועד ההורים לחבר ולייצג את הורי התלמידים, לקדם תקשורת ושיתוף פעולה עם צוות בית הספר

והמנהלת ולסייע לגשר על פערים. בשנים האחרונות הוביל וועד ההורים מספר נושאים: 

 

בשנה הקרובה עם החזרה לשגרת למידה נמשיך לעסוק בבניית התקשורת וחיזוקה ומוגנות התלמידים. 

בימים אילו אנו בוחנים פרויקטים אותם יוכלו ההורים להוביל ודרכם לחזק את השותפות, התקשורת וידע התלמידים.

נשמח לעמוד לשירותכם חברי הוועד: 

יו"ר – רז קדמון

גזברית – אדית עובדיה
 

נצגי וועד ההורים הבית ספרי: נורית קינן, שרית ברקוביץ, אסתי כהן, עמית ארי, מורן אשכנזי-אדלר, שמרית שי, לעד טופז, יעל כהן, שני

זילברמן, מיטל שניר, מיטל וייס, יעל אטיאס, סטפני סאז,הדס אושר, מאיה בלום, דיקלה ויקסלבאום, עירית נברו, אפרת פלפלי- נאמן. 

 



שיעור מדעים בנושא ראייה- תופסת צבעים

בשיעור אומנות למדו ילדי כיתות א', ב', ו-ד'

על הסתיו ויצרו ציורים בעזרת עלי שלכת.
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ילדי כיתות א׳ החלו ברכישת הקריאה!מה למדנו...מה למדנו...

רופאת הצלילים הגיעה ללמד את הילדים את

הקמץ והפתח. 

הילדים התנסו בעצמם ובדקו את החברים האם 

גם הם יכולים לדבר רק עם מילים המורכבות 

מקמץ פתח.

בנוסף הילדים למדו להכיר את המרחבים

השונים במבואה המיועדים למשחק

וללמידה חווייתית.

כיתה א' 2 נהנית מלמידה במרחב הפתוח



לומדים על החצב והכותנה

ילדי שכבה ב'

לומדים על הסתיו
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כיתה ב' 2 הכירה את החממה

ומצפה בהתרגשות להמשך.

דיוקן  בזוגות 
כיתות ב' למדו לעבוד בשיתוף פעולה,

לגלות סובלנות, לוותר ולכבד את
האחר באמצעות ציור דיוקן משותף.



במסגרת מעגלי ההעשרה בחרו ילדי כיתה ג'1 להתמקד בעשייה

חברתית למען האחר. "למדנו על הכוח שיש לכל אחד מאתנו, בכל

גיל, לחולל שינוי ולאחר חשיבה משותפת בחרנו לגייס תרומות עבור

משפחות נזקקות באמצעות דוכנים שהקמנו בישובים. למדנו על

החשיבות שיש בעזרה לאחר, זה מחמם את ליבנו, מרגש אותנו ונותן

לנו משמעות."
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כיתה ג׳2 החלו את תהליך צמיחתם

בחממה, כל ילד שתל זרע בהתאם

לבחירתו והחל את תהליך חקר הנביטה.

תלמידי כיתה ג׳2 סוגרים סוף שבוע

באיחולי ברכת שבת שלום אחד לשני.

בימי שישי הגיעו אלינו, כיתה ג'1, שני אנשים שהעבירו לנו הרצאות

בנושאים חשובים ושונים. אחד מהם הוא אורי, אבא של יפתח

מכיתתנו, שסיפר לנו על המסע המרתק ממנו חזר לאחרונה. מסע

של בעלי מוגבלויות ברכס הרי האנאפורנה. ההרצאה השנייה הייתה

של דוד של תלמידה, יאיר, והוא הקים את עמותת "נאיר" שחורטת

על דגלה עזרה לאחרים. ההרצאות היו מרתקות מאוד ולמדנו יותר

להעריך את מה שיש לנו, לדעת להסתכל על חצי הכוס המלאה,

להאמין שהכל אפשרי וגם על החלק של כל אחד מאיתנו לשלב

אנשים בעלי מוגבלויות בחברה ושחשוב לא לצחוק על אנשים

ששונים מאתנו. 



ילדי כיתה ד'4 בשיעור אומנות עם המורה לין
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כיתה ד'3 חוקרת בשיעור
מדעים את בעלי החיים

שבבית הספר.

כיתה ד'2 יוצרת משחקי חשבון
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כיתה ה'2 למדה את המילים והמשמעות בשיר                                       
 כל זוג קיבל משפט שהבין והתחבר למשמעות שלו וכתב על פיסת עיתון את

המשפט.

Imagine by John Lennon

בשכבה ה' פתחנו את השנה בהסתכלות במראה והכרת הקוסמים
שאחראים להצלחות שלנו. הילדים דנו במעגלים בשאלות האם ההצלחות

שלנו הן קסם? המילים? הבחירות? מה אנחנו צריכים כדי לעשות את
הקסמים האלה? ואיזה קסמים אנחנו יכולים לעשות בשביל אחרים?

 

שכבות ה'-ו' יצאו לפעילות באנגלית
במרכז ג'ו אלון שם עברו תחנות מפעילות
באנגלית ממדריכים אמריקאים שעושים

שנת שירות בארץ. 



להיות בוגר מה זה אומר?
השנה ביום הראשון ללימודים זה היה יום מיוחד בשבילי, עליתי לכיתה ו',

הפכתי לבוגרת בית הספר ואחותי עלתה לכיתה א'.
השתתפתי בטקס פתיחת שנה עם המקהלה והיה מאוד מרגש. 

זאת סגירת מעגל בשבילי כי אני רואה את אחותי יושבת ומקשיבה לטקס
וזה מזכיר לי את עצמי ביום הראשון לכיתה א'.

מאוד התרגשתי ביום הראשון לכיתה ו' כי אני הכי גדולה בבית הספר ואין
ילדים שיחליטו עלי. בנוסף בתור בוגרת יש לי אחריות ומה שאני אעשה

הקטנים יעשו גם.
בית ספר עבורי הוא מקום של למידה, מקום של חוויות טובות והכרת

חברים חדשים. אני מקווה שבשביל אחותי בית הספר יהיה מקום בטוח עם
המון חוויות חיוביות כמו שהוא בשבילי. 

עלמה טל כיתה ו'2.
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טקס קבלת ילדי א'

שלום כיתה א'
היום הראשון לבית הספר היה מרגש , נכנסנו מתחת לקשת גדולה של
בלונים וחיכו לנו ההורים שלנו והבוגרים של בית הספר, הטקס גרם לנו
להרגיש מיוחדים ולמרות שכולם התחילו שנה חדשה ביום הזה אנחנו
הרגשנו מיוחדים יותר מכולם. ההורים שלנו צילמו בהתרגשות ואנחנו

הקשבנו לטקס ואפילו למדנו את ההמנון של בית הספר.
כיתה א3



רשתיגח
י

רשתיגח
י
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שכבה ה' למדה על גלגולה של אגרת ברכה. 

הילדים חקרו במעגלים את המקור של המנהג

לשליחת אגרות ברכה בראש השנה ויצרו אגרות

ברכה משלהם ברוח התקופה.

כיתה ב' יוצרת
קישוטים לסוכה
בשיעור אומנות

כחלק מלימודי יום הכיפורים תלמידי שכבה ג׳ קיימו בכיתה "טקס תשליך". 

דיברנו על הדברים שמעכבים אותנו בדרך ויכולת הבחירה שלנו להשליך

אותם לקראת השנה החדשה. הילדים כתבו ושיתפו בפחדים שיש להם,

מחשבות שליליות ועוד. כנהוג, הם השליכו באופן סימבולי למקור מים.

כיתה ב'3 בסדנה להכנת דבורים לכבוד

ראש השנה



ביום הזיכרון ליצחק רבין ילדי שכבה ב'

ניהלו שיח בנושא סובלנות וקבלת האחר. 

הם שוחחו על משמעותן של מילים והכח

שיש להן ויצרו קיר מדהים הדוגל בסלוגנים:

"כן לשלום ולא לאלימות".

"לא חייבים להסכים כן חייבים לחיות יחד".
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כן ל˘לוםכן ל˘לום

לא לאלימו˙לא לאלימו˙

לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין למדו ילדי כיתה ה' את

הביוגרפיה של רבין ובעקבותיה יצרו ציר זמן. בנוסף למדנו

מהי כרזה ומתוך הכרזות שיצרו לזיכרונו של רבין לאורך

השנים דנו בערכים סובלנות וקבלת האחר. לסיכום יצרנו

כרזות הקוראות לנהוג בסבלונות ולהימנע מאלימות.



כיתה ד'4 מקליקים חגורות וכותבים סלוגן 

 בשיעור אומנות   עם לין

שכבות א'-ב' צפו בהצגה 

הכי זהיר בכפר ובעיר
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˘בוע זהירו˙ בדרכים

בשיעור אנגלית קישטו ילדי כיתה ו'1 את

הכניסה לבית הספר בשלטים המלמדים את

כללי הזהירות בדרכים. זאת לאחר שלמדו

את נושא הבטיחות בכבישים כהכנה

לתפקידם כנאמני זהירות בדרכים.


