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 הורים יקרים,

 שלום וברכה!

 

  ,אנו נמצאים בפתחה של עונת החורף הארוכה. התחלנו את השנה בסערה, מחזור ח'

 בענפים השונים.   יחד עם כולםבנכנס לעניינים והוא כבר עובד  ,המחזור החדש

החבר'ה והצוות, להתכונן לימים של  –אנו מקווים ומצפים לשנה מבורכת בגשמים, ועלינו 

עם רטיבות, בוץ,  , וכמובן להתמודדברגע האחרון דהבמקומות העבו חוסר וודאות ושינויים

 וקור.

ו אנו עדים לפניות רבות ממקומות עבודה, ואנו נאלצים להשיב בשלילה מפאת  בתקופה ז

חוסר בכוח אדם. הביקוש מתרבה, ואנחנו מקווים שהמענה יילך ויגדל, על ידי הקמת תוכניות  

   נוספות, כאלה ואחרות.

 

 טיול לארבל



  

 

   עבודה:

בקיבוץ טירת  בשיח החוחובהובחודש האחרון אנו עובדים בעבודות גיזום ארוכות בתמרים 

  קיבוץ מירב.וב ,בקיבוץ רשפים , סיימנו עם גדיד התמריםצבי

 בי.-שלמה, ביו-כרם בת עבודות גד"שים שונות,אנו ממשיכים ב

   שתילת אירוסים בטירת צבי, קטיף אבוקדו ואשכוליות בבית זרע.

, צוות  עין הנצי"ב -צוותים בכל יום בשדה אליהו  2העמק, התחלנו את עונת המסיק ברחבי 

 רם און, תל עדשים, ועוד.גבע, במשקים פרטיים ב נוסף קבוע בשדה אילן, וכן

   

 

 גדיד תמרים   

 

 

 

 

 

 

 

 :פעילות חברתית



  

 .בקרבת הקיבוץ 'קומזיץ' –משותף  גיבוש מחזור ה' ומחזור ח' יצאו יחד לערב

 . ומשפחתו הכיתה, מחנך ,צבי יהודה טירת צבי עםעשו שבת מחזור ב 'חמחזור 

 עשו שבת בקיבוץ במירב, יחד עם יפתח ומשפחתו. מחזור ו' כמו כן, גם 

 

כל בתקופה זו יצא כל מחזור לטיולים יומיים בגלבוע, ובסוף שבוע שעבר יצאנו לטייל, 

בהזדמנות זו נאמר תודה למחזור ה'  התוכנית, מקיבוץ לביא דרך נחל ארבל, לצוק ארבל.

 שארגנו את הציוד והאוכל בהצלחה רבה. נהננו מאד. 

 

  לקיבוץ קיימנו מסיק בעצי זיתים ברחבי הקיבוץ יחד עם כמה ממשפחות הקיבוץ. אנו מודים

 על האירוח החם, ומקווים להמשך שיתוף פעולה בעתיד.

 

הקיבוץ  לפני שבועיים השתתפנו בהכנסת ספר תורה בקיבוץ 'בית אלפא' במערב העמק, 

 ע"י תנועת 'השומר הצעיר', והאירוע הוא אבן דרך חשובה בתולדות המקום. 1922הוקם ב

 

 

 טיול לארבל                                           

 

 

 

 



  

 

 

 בית מדרש:

 בשיעור של הרב אלישע וישליצקי שבא עד אלינו מירושלים. התכבדנו

אנו ממשיכים בתנופה את הלימוד, כשהוא מחולק לחברותות, שיעורים מחזוריים וכלליים, 

שנה, קיימנו כבר אחד  חבורות לימוד בתנ"ך ובמשנה. כמו כן מתוכננים ערבי לימוד בהמשך ה

 ואנו מתכוונים להמשיך כך.

אנו בונים על הרצון של הנער ועל החיבור שלו ללימוד, ומנסים להתאים אותו ככל הניתן לכל  

 החבר'ה.

 אשמח להיות בקשר

 אחראי בית המדרש

 0527308811 –יוסף 

 

 

  

 

 

 

 

 מסיק שדה אליהו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מאחורי משקפי המורה



  

ת החגים היא תקופה קשה מבחינת המערכת הבית  אחרי החגים יתחדש הכל.... אכן תקופ

ספרית. הדבר ידוע לכולנו, אך כל שנה מחדש אנחנו חווים את העניין מחדש, ושואלים: האם  

 אפשר היה לעבור את זה אחרת?

אז חזרנו מחופשה ארוכה, בין יום כיפור לסוכות, ומי זוכר אותה? השיגרה היומיומית תפסה  

י  עד כדי כך שישבנו על "מערכת ימי גשם" כד –את מקומה, מזג האוויר השתנה לחלוטין 

להיות מוכנים אפילו לביטולי עבודה! הדבר עוד לא קרה ועם הממטרים הקצרים אך חזקים,  

 בחורינו יצאו לעבודה.

הכיתות השונות נמצאות בתקופה זו בשיאה של מערכת ראשונה של בחינות במקצועות 

השונים, כל כיתה והדרישות שלה. הרפורמה של השר לשעבר של משרד החינוך, הרב פירון, 

ומשפיעה לטובה גם על כיתות אחרות: הנושא של הערכה   מופעלת בכיתה י' לפי כל הכללים

 אחרת, בעיקר הגשת עבודות במקום היבחנות, תופס מאוד חזק. 

אחרי חודש רציף של ימי לימוד, התחלנו לערוך סיכומי ביניים בכל הכיתות, הן עם המחנכים,  

הן עם המורים המקצועיים. המטרה העיקרית היא להבטיח הוראה תקינה כדי לאפשר למידה  

מות התלמידים הלא לומדים או הלומדים פחות ממה שאנחנו חושבים  טובה, להעלות את ש 

שהם מסוגלים ולערוך אתם שיחות כדי להבין מה מניע אותם. המטרה הנוספת היא כמובן  

 .פגישות שיתקיימו בזמן הקרוב מאודלהתכונן היטב לפגישות עם הורי כיתות ט', י' וי"א, 

בחינות הבגרות, איך אפשר בלעדיהן, של מועד חורף כבר בפתח. לא ממש אך ההרשמה כבר 

בעיצומה. כיתה י"ב, כמובן, ניגשת לכמה בחינות. הן יתקיימו כמו בשנה שעברה ברמת 

.! בקשר להיבחנות אפשרית של כיתה י"א בחורף, מגשימים. התחלנו להתפלל.... לשלג.

אנחנו מחכים להנחיות ממשרד החינוך. במקרה ולא נקבל אישור, נצטרך לארגן את המשך  

 הלמידה בכיתה בצורה הנכונה ביותר.

נקווה לחורף טוב ושקט, עם הרבה גשם ומעט חול, עם למידה משמעותית וחווייתית, עם חיוך  

 על הפנים וברק בעיניים,

 מדי

 מרכזת פדגוגית

  

 

 

 

 מספר עדכונים:

 ישב', יחד עם הצוות ו'בקיבוץ טירת צבי בפרשת  כל התוכנית בע"ה נקיים שבת של

 ומשפחותיהם.

 



  

 :אסיפות הורים 

 י"ג כסלו. ,ט': יום רביעיכיתה  –שימו לב לתאריכים             

 י"א: יום רביעי, כ' כסלו.-כיתות י'                                            

     אנא היערכו בהתאם ועשו מאמץ להגיע. אנו רואים חשיבות רבה במעורבות שלכם, 

 לעשות את תפקידנו כמו שצריך. נוכל אנחנו ההורים, בחינוך ילדיכם, על מנת ש

 .נו בהמשךק תעודכעל סדר המדוי

 

  לאחר  שבוע  –חופש חנוכה: יציאה לחופש בע"ה ביום שני כ"ה כסלו אחה"צ, וחזרה

 . למחרת נעבוד כרגיל.ב' בטבת בערב, מכן, ביום שני

 

 

 

 

 

 

 

 חורף גשום ומבורך!

 

 נשמח להיות בקשר

 !צוות רגבים

 

 


