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מידעון
זמן לסיכום וצמיחה מחודשת
ככל שנה בטו בשבט תלמידי בית הספר התאספו בהתרגשות רבה לטקס
סיום מחצית השנה .מנהלת גב' אילנה לוי סיכמה את המחצית וברכה את
המצטיינים .יושבת ראש מועצת התלמידים כתבה ברכה מיוחדת והודתה בשם
התלמידים לצוות החינוכי .עשרות תלמידים עלו על הבמה לקבלת תעודות
ההצטיינות הכיתתיות ותעודות הערכה בתחומי הלמידה והתרומה לקהילה.
(קולאז' של כל הכיתות עם התעודות וצילום של מכתב של שיר גרשון).

ראש הפקולטה לחינוך וראש היחידה לחינוך מיוחד מאוניברסיטת קלוז
שברומניה ביקרו ברגבים
ביקור חשוב ומיוחד שהתקיים בבית הספר ביוזמת מכללת גורדון ,יחד עם ד"ר
טלי גלר ,ד"ר הובר וטלר אזולאי .במהלך הביקור הצגנו בפני המבקרים
המכובדים את הגשר לחיים של רגבים ,דרך ייחודית בה סורגים לכל תלמיד
חליפה מיוחדת מתאימה להשתלבות בקהילה עתידית ומשתנה .כמו כן ערכנו
סיור מקיף ומעמיק במוקדי עשייה בביה"ס ,בסדנאות ובמטבח הלימודי
המבקרים התרשמו מהעשייה הלכה למעשה ונוצר מפגש ישיר עם אנשי צוות
והתלמידים.
האורחים התרשמו מהמקצועיות שלנו ,ממגוון האפשרויות ומחדוות העשייה.
בסיום הביקור סוכם על תכנון הפלטפורמה להמשך הקשר וללמידה הדדית.

ערב גיבוש של סייעות
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מידעון
טיול שנתי של השכבה הבוגרת
תלמידי השכבה הבוגרת יצאו לטיול שנתי וחוו שלושה ימים מלאי עניין והנאה!
התלמידים והצוות ביקרו באגמון החולה ,גשר הישנה ,טורבינות מעלה הגלבוע,
מוזיאון המרציפן ,חומה ומגדל בגן השלושה.
אווירה טובה ומזג אוויר נפלא תרמו להצלחת החוויה! בקצור טיול מושלם!

ה-חוגים
בסיום המחצית ,כמיטב המסורת ב"רגבים" ,נערך בבית הספר "הפנינג
החוגים" ,בו מוזמנים התלמידים לבחור את החוג בו ישתתפו במחצית הבאה.
כל מנחה מציג את החוג ותוצריו .כמו כן משתתפי החוגים מקבלים במה
לספר חוויות ,להמליץ ולהדגים את מה שלמדו במחצית הראשונה .תודה
לאושיק שמוביל את החוגים ביד רמה! המבחר רב ומגוון!
מחשבים

יוגה

מסביב לעולם

אומנות

קונדיטוריה

ספורט

להקה

נינג'ה ישראל

שעות פנאי

גינון

מדעת

סטיילניג
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מידעון
יום בריאות חוויתי ומלמד בנושא "אורח חיים בריא"
יום מיוחד שתוכנן בקפידה על ידי צוות החינוך לבריאות ,שלאורך כל השנה
מנחיל לתלמידים את קידום הנושא לאורח חיים בריא .תלמידי בית הספר
השתתפו בפעילויות בתחנות שכללו הכנת ארוחת בוקר בריאה ,סידור האולם,
עיצוב עציצים ,הרצאה מרתקת ומשחק לסיכום הנושא .נהננו לשמוע את ילדי
המקהלה לסיום מוזיקלי של היום .תודה לצוות חינוך לבריאות וכל השותפים!

יום העצמה לתלמידים המתנדבים
כל התלמידים המתנדבים בגמ"ח
והביגודית במסגרת עמותת "לאורו
נלך" יצאו ליום העצמה בנורדיה.
תלמידים נהנו להכיר מתנדבים
ממסגרות אחרות והשתתפו במופע
מלהיב של מעגל מתופפים.

יום העצמה לתלמידים המתנדבים

מפגש ראשון עם מורים
ללמידת עמיתים במגמה
לחקור לעומק את עקרונות
ל''ב  21ומעגלי הפנמה
בשיעורים.

הפסקות פעילות ברגבים
שפת סימנים

מתמטיקה

נינג'ה ישראל

מועצת תלמידים

מתבשל ברגבים
•

חגיגות פורים.
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