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"כל מה שצריך ללמוד לעשות, לומדים תוך כדי עשייה"  (אריסטו)

הורים יקרים,

חודש שבט הוא חודש שנוטע בנו תקוה, הפריחה תיכף תתמלא במלוא הדרה

והעצים יתנו פריים, כל הכוחות שהיו אצורים וכלואים בבסיס העץ יתנו את

אותותיהם כבר בחודש שבט ובתקופה הקרובה. אני שמחה כי זכינו ללמידה

רצופה במחצית הראשונה. הקורונה עדין נוכחת לצערנו בסדר היום של כולנו,

יחד עם זאת, משימתנו המשותפת להעניק בית חם ואוהב, תחושת שייכות

ותחושת מוגנות לכל אחד ואחת בבית הספר. 

השנה הפעלנו תוכניות מעשירות ומגונות שנועדו לתת מענה לימודי, רגשי,

התנהגותי וחברתי כמו, מעגלי א.ב.י - פעילויות בשילוב אומנויות ליצירת אקלים

חיובי, תוכנית נכ"ס לפיתוח מיומנויות חברתיות, "לתת-פה" העוסקת במוגנות

ומיניות ברשת, דרך הכדור המקדמת ערכים ספורטיביים של הגינות ועבודת

צוות, קבוצה תלמידים לשיפור מיומנויות חברתיות עם פסיכולוגיות . במחצית

השנייה נמשיך ונעשיר את התלמידים בעוד תוכניות. נתנו גם מענים לימודיים

בכל השכבות על ידי שעות רוחב ובעזרת מורות ייעודיות לצמצום פערים. 

ומה עוד עשינו במחצית זו?

אנו ממשיכים להיות בקשר עם בית הספר "עקיבא" במונטריאול, במפגשי זום

ובפעילויות משותפות, קבוצת המצוינות של "חקר החלל" מקדמים יוזמה של

שיתופי פעולה עם הקהילה, מועצת תלמידים נבחרה והוועדות כבר החלו את

עבודתם. בחופשת הקיץ, הצללנו את כל מגרשי המשחקים שלנו, ובחופשת

חנוכה הקמנו גן מוסיקלי בחצר, התלמידים בכל הזדמנות מנגנים ונהנים. 

אין ספק כי תהנו מקריאת המידעון – הניוזלטר שלנו, שבו אנו מתעדים את

העשייה דרך עיני הילדים והכתבות שהן המראה של בית הספר המשתקפות

הפעילויות הערכיות-חינוכיות והמגוונות שהתקיימו במחצית זו. 

רוצה לומר תודה לכם ההורים, להנהגת ההורים וליו"ר על שיתוף הפעולה

והתמיכה בעשייה החינוכית, מאחלת, שנמשיך להשכיל להיות שותפים נאמנים

במלאכת החינוך וליהנות מפירות העשייה למען ילדיכם/ילדנו.

תודה לצוות החינוכי על ההשקעה, מתוך מחוייבות לעשות את הדברים באופן

מקצועי, בתבונה וברגישות רבה. 

לתלמידים היקרים שלנו המקבלים את תעודות ההערכה של מחצית א', מברכת

אתכם שתמשיכו להתקדם ולהצליח, וזכרו שההתמדה תמיד מניבה פירות

מתוקים.

תודה למחנכת נועה סבג  על המידעון- הניוזלטר שנעשה באהבה. 
 

המשך עשייה מבורכת לכולנו, שגרה ובריאות איתנה.

באהבה גדולה

מרים אלגרבלי - מנהלת בית הספר

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2723&lang=1
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כיתה א'3 למדה על החיריק דרך חוש הטעם -

הכנו פיצה פיתה עם תופסות בחיריק,

הילדים כתבו את ה״הזמנה״ בדף עבודה, איירו כיצד

תראה הפיצה פיתה שלהם ולבסוף אף אכלו פיצה פיתה

עם התוספות המבוקשות.

מה הקשר בין שפה למטבח❓❓❓
תופתעו לשמוע אך המטבח מהווה מרחב מצויין לעבודה על
מיומנויות של הבנת הנקרא. במסגרת שיעורי הטקסט השבועי

קיבלנו ילדי כיתה ג'1 טקסט מפעיל- מתכון להכנת לביבות תפו"א. 
התחלקנו לזוגות ואף לשלשות ונפגשנו אחר הצהריים במטבח.
העבודה לפי המתכון חייבה אותנו להיערך מראש למשימה עם
המצרכים הנדרשים, לארגן את סביבת העבודה שלנו ובעיקר

לעבוד לפי סדר השלבים ולא לדלג על הקריאה. 
היה כיף מאוד�� בזכות שפה התגבשנו, הבנו את החשיבות של
פיצוח משימה וחשיבות ההוראות ובעיקר אכלנו המון לביבות��

ילדי כיתה ב' קיבלו את ספר התורה בטקסט מרגש יחד עם ההורים
ולאחר מכן נהנו מעמדת קינוחים שהכינו ההורים.
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בחירות למועצת התלמידים בכיתה ג׳2

זו השנה הראשונה ששכבה ג׳ לוקחת חלק בבחירת נציגים
לועדות השונות, היה ניכר כי הילדים לקחו זאת ברצינות

רבה, חשבו לעומק והציגו במצע הבחירות שלהם יעדים
שניתן לקיים וליישם במועצה. 

״כל מה שמוחו של אדם יכול לקבל ולהאמין בו, הוא גם יכול
להשיג"– נפוליאון היל.

אני ענהאל עזרן מכיתה ג׳2
התמודדתי למועצת התלמידים

ונבחרתי!!!
אני מתאימה לתפקיד כי אני יודעת

להביע את עצמי ולעבוד עם
אנשים. אני ואמא שלי ישבנו ובנינו
את המצגת עד מאוחר בלילה. 

בהתחלה חשבתי שאני לא אבחר
והייתי בהלם שנבחרתי ולא האמנתי

שזה קרה. אני גאה בעצמי על
הדרך שעשיתי!

במסגרת שיעור מדעים תלמידי כיתה ג1 ביחד עם המורה אלון עשו ניסוי
בנושא צמחים בחממה המצמיחה של ביה"ס. 

הניסוי בדק השפעת כמויות דשן במערכת הידרופונית על צימוח של
חסה וסלרי. במשך חודש התלמידים גידלו חסה בכמות של 150
מיליליטר ובקבוצת הביקורת שמו 250 מיליליטר כך גם בסלרי. 

תוצאות הניסוי הראו שהחסה בכמות הגדולה של הדשן גדלה קצת יותר
גבוה ואילו בסלרי ההבדלים היו גדולים יותר. ללא ספק הפתעת הניסוי

הייתה הסלרי שמושפע יותר משינויים בכמויות הדשן.

תחילת התהליך



שכבה ו בפעילות מעגלי אב"י - פעילות של

שלושה מפגשים חברתיים שכבתיים ליצירת

חיבורים בין ילדי השכבה.

4

בשיעורי מדעים ילדי כיתה ד'3
חקרו חרקים בחצר בית הספר.
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תלמידי כיתה א'3 בשיעור ״משחקים
של פעם״ יוצרים משחקים שישמשו
את תלמידי בית הספר בהפסקות

פעילות.

במסגרת תוכנית מעגלי העשרה תלמידי
ביה"ס נהנים משיעורי העשרה בתחומי עניין

מגוונים. ביה"ס פותח חלון הזדמנויות
להתנסות בתחומי דעת שונים, תוך מיצוי

יכולותיהם של התלמידים ועידודם למצוינות
כמנוף להצלחה בחיים.

בכיתה ג'2 התלמידים לומדים
לבנות משחקים לימודיים במחשב
תוך כדי לימוד מיומנויות בסיסיות

במחשב.

בשכבה ה' תלמידי השכבה לומדים תחומי עניין
שונים ומגוונים מחבריהם לכיתה. כל תלמיד

בוחר נושא שמעניין אותו והוא אחראי על הכנת
השיעור והעברתו בפני קבוצת תלמידים.

נעמה ותמר מכיתה ה1 מלמדות
שיעור בנושא ״עבודת צוות״

רעי מכיתה ה'3 מלמד שיעור
בנושא בנייה בלגו



6

כיתה ה'2 הכינה כרזות נגד אלימות

במערכת החינוך בכלל, וביובלי הנגב בפרט, שמים דגש על יצירת אקלים בטוח.

לאורך השנה מתקיימים שיעורים המקדמים שיח רגשי-חברתי במסגרת כישורי חיים ותוכנית האקלים

הבית ספרית נותנת מענים הן ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית. 

ביום חמישי 11.11.21 עצרנו את שגרת הלמידה והקדשנו את היום לשיח בנושא מניעת אלימות.

לאלא

כיתה ב'2 ניהלו שיח בנושא

התחשבות ואכפתיות

כיתה א3 יוצרים סימן עצור -

מחכים לפני שמגיבים

ילדי כיתה ב'1 יוצרים סטיקרים
"אמצו את הנדיבות די לאלימות"

בשיעור אומנות עם לין ילדי כיתה ד'4 יצרו סלוגן
נגד אלימות בנושא יחד יד ביד לב אל לב.
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א׳2 הכינו קישוטים לספסל חברות שנמצא בחצר.
הילדים ידעו שאם יש ילד שיושב בספסל זה אומר שהוא

לבד ואנו יכולים להזמין אותו לשחק.

ילדי כיתה ג'2 וכיתה ה'3 מתחייבים לפעול כדי למנוע
אלימות! כל תלמיד כתב מה הוא יכול לעשות כדי למנוע

אלימות בכיתתו.
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 הכונח הכונח

חג יפה 
 הכונח

כל כך...כל כך...
בשיעור מדעים שכבה ד' בנתה סביבוני ניוטון 

ובשיעור אומנות יצרה שכבה ד' סביבון פופ ארט
הורי כיתה ד2 הפעילו את התלמידים לכבוד חג
החנוכה. הילדים עברו בין תחנות שונות והתנסו

בניסויים שונים. הפעילות הייתה חווייתית ומאתגרת.

תלמידי שכבה ג׳ היו אחראיים על הפעלת הפנינג חנוכה בית ספרי.
ההפנינג היה מהנה, מגבש ומלא בתוכן. התלמידים הביעו בגרות

ואחריות רבה לתפקידים שקיבלו, שיתפו פעולה ונהנו מיום חווייתי שובר
שגרה. תלמידי ביה"ס יצרו חנוכיות מ-ד-ה-י-מ-ו-ת בייחודן וביופיין!!!!

מאחורי כל חנוכייה עמד רעיון יצירתי במיוחד.


