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חפשו אותנו באתר ביה"סRegavim.schooly.co.il :

ברכת מנהלת ביה"ס אילנה לוי
ביה"ס מקדם תקשוב
ביה"ס רכש תכנים דיגיטליים :גלים ,בריינפופ ,מטח וממשק לשימוש התלמידים והמורים
באמצעות סיסמה ושם משתמש של משרד החינוך ,בנוסף אנו מובילים פרויקטים
נוספים בתחום התקשוב ללמידה משמעותית ,לדוגמה" :מורים מובילים"" ,אתגרים",
פרויקט "ריאלי-רגבים" והשתלמות תקשוב לצוות המורים.
השנה ביה"ס נכנס לתוכנית התקשוב הארצית ויזכה להתחדש במחשבים ובאמצעים
רבים נוספים.
לחץ על התמונות לכניסה לתכנים שרכשנו

אתר ביה"ס חדש
הקמנו אתר ביה"ס חדש עם תכנים ושיעורים ללמידה
מתוקשבת ולמידה מרחוק:
regavim.schooly.co.il
לחץ על התמונה לכניסה

מנהלת ביה"ס :אילנה לוי

כתיבה :עירית קרמי
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אריה לאופר

עדן סונין

דנה רובושוב

מורה חדש לפיסיקה,
רובוטיקה ושרטוט ידני
וממוחשב.
בהובלתו התלמידים
יעבדו בסדנאות
פלסטיקה ומכניקה בחדר
חדש ומאובזר.

מורה חדש לחינוך גופני,
שחקן כדורסל בעברו
ושופט במשך שמונה
שנים.
המשפט שמוביל אותו:
הדרך יותר חשובה
מהתוצאה.

מטפלת בדרמה תרפיה
ותנועה ,עוסקת בפיתוח
מיומנויות תקשורת
והבעה בעזרת חוויה בלתי
אמצעית לקירוב
הלבבות.

משחקי חצר
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ״א בית הספר התחדש בציורי רצפה מרהיבים:
מסלול אתגרי המשלב משימות ספורט ,לוח המאה ,לוח האותיות ,איקס עיגול וקליעה
למטרה .כמו כן ,הותקנו במגרש שני שולחנות פינג פונג וטניס שולחן ונרכשו שטיחי
משחק גדולים של פלונטר ,סולמות וחבלים ,באולינג ,קפיצה למרחק ומשחקי עץ גדולים:
ארבע בשורה ואיקס עיגול .מטרת המשחקים הינה ,פיתוח חשיבה ועידוד פעילות גופנית
וחברתית במהלך השעורים ובהפסקות.
תודה לורד ברקו רכזת צוות החינוך הגופני.

נפרדים באהבה ומודים למורים הפורשים שלנו

לאה זיכרמן

אדית קליין

מנהלת ביה"ס :אילנה לוי

רותי
ליברסקו

ברכה
מוסקביץ

כתיבה :עירית קרמי

ציפי
שימשון

פנינה זינמן
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רכזת השכבה
הצעירה :ליגל בסודו

רכז השכבה העליונה:
עידו מילר

רכזת השכבה
הבוגרת :אסתי מעוז

השנה הצטרפו לשכבה
הצעירה  26תלמידים חדשים
עבורם נפתחו שתי כיתות
חדשות והיתר שובצו בכיתות
קיימות .השכבה כוללת כ60-
תלמידים הלומדים בשש
כיתות .זוהי הזדמנות לומר
שלום ,תודה ובהצלחה
למחנכת לאה זיכרמן
שהתחילה איתנו את השנה,
קיבלה את התלמידים
החדשים ובתחילת ,ובתחילת
חודש אוקטובר יצאה
לפנסיה .את לאה מחליפה
המחנכת ליאת רז ,אנחנו
מאחלים לה ולסייעת שלה
איריס ויזל הצלחה רבה .את
הכיתה החדשה הנוספת
מחנכת לינוי אדרעי -מורה
חדשה וצעירה בבית הספר
וגם לה ולסייעת שלה ליאת
דורון נאחל בהצלחה .סייעת
נוספת שהצטרפה לצוות היא
לביאה לקס שעובדת עם
המחנכת חני מנלה -גרנות.
ולשאר המחנכות והסייעות,
דוריס סאייג ואיריס חמיאס,
עירית קרמי וסמדר אלקיים,
ליגל בסודו וליטל שלו
שממשיכות את עבודתן עם
כיתתן המשך עבודה פוריה.
יועצת השכבה היא ענבל
ורטיס ורכזת ליגל בסודו.

השכבה העליונה כוללת 5
כיתות אם .צוות השכבה
כולל את -אנאית
ליקסטיאן ,שושי בשן גור,
שני דהן ,הילה אלישע,
מרגריטה איבנוב ,אילנה
קליינמן ,יערה מרקוביץ,
אניטה שרביט ,רחלי
חיימוביץ ,סמדר גזית,
מרגריטה גוליק ואושיק קמין.
יועצת השכבה -מלי לכטמן.
אני רכז השכבה .את ראש
השנה חגגנו במסגרת
כיתתית ואת חג סוכות חגגנו
במפגש בית ספרי בזום .בין
התוכניות שנוביל השנה -
המשך פעילות לימודית
בחווה החקלאית ,אחזקה
וטיפוח של גינה קהילתית (
תוכנית חדשה) ,התנדבות
במסגרת החברה להגנת
הטבע ( ,תוכנית חדשה)
התנדבות בגמ"ח " נותנים
באהבה" ,התנדבות בשיתוף
פעולה עם עמותת "לאורו
נלך" ,שילוב תלמידים
בסדנאות בית הספר ,שילוב
תלמידים במסגרות הלהקה
והמקהלה ,שילוב תלמידים
בנבחרות ספורט ,הכנת
עבודות במסגרת מעורבות
חברתית .שתהיה שנה טובה,
שנה של בריאות רבה לכולנו.
עידו מילר רכז השכבה
העליונה.

בשכבה הבוגרת נשים דגש
על הכנה ושילוב התלמידים
בתעסוקה בעבודה ובקהילה.
השכבה מונה שש כיתות,
אותם מובילים מחנכים ועוזרי
הוראה :רקפת וידברג ,בטי
אסולין ,שרה צפיר ,תמי
וקנין ,יעל נחשול ,סימה
בינאיש ,אירית הנדל ,שושי
בשן גור  ,הילה אלישע ,אסתי
בורדג׳נו ,איציק איטח ,רותי
רון ורותם אפריים .יועצת
השכבה -קרנית לוי זיתוני.
קיים מגוון תוכניות ,בהם
מתנסים תלמידי השכבה:
פיזיקה ,מכניקה ,פלסטיקה,
סדנה אקולוגית .עקב מצב
הקורונה אנו מקווים שנוכל
לממש תוכניות של יציאה
למקומות התנסות בעבודה
בקהילה :אלווין ,גמ"ח,
השתלבות בבתי ספר ,גני
ילדים ,רמב"ם ועוד .הבוגרים
שלנו לומדים קורסי העשרה
מיוחדים במסגרת תוכנית
"קמפוס לחיים" .שנותנים
להם כלים להפיכתם לבוגרים
עצמאיים כגון :קצת על
כלכלה ,סינגור עצמי ,חינוך
למיניות בריאה ,אנגלית
שימושית ,תאוריה ושימוש
בכלי תקשוב .השנה ערכנו
טקס ראש השנה בזום
בשיתוף כל תלמידי בית
הספר ,ופעילות במסגרת
זה"ב בסמולטור נהיגה.
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כל שנה וברכותיה
שנת לימודים תשפ״א היא שנה אחרת ,שנה מאתגרת .נפגשנו בשמחה -צוות המורים
והתלמידים וברכנו להצלחה ,בטחון והמון בריאות!

פרויקט גינה קהילתית
בלב העיר
השנה במסגרת פרויקט
מעורבות חברתית
ותרומה לקהילה תלמידי
בית הספר רגבים בקרית
חיים יטפלו ויטפחו את
הגינה הקהילתית של בית
צ'רנה הנמצאת בסמוך
לבית הספר.
ביום שני 2.11 ,חנכו
התלמידים בפעם
הראשונה את הגינה
והכשירו את הקרקע
לשתילת צמחי תבלין
וירקות.
הפרויקט הינה בשיתוף
עיריית חיפה ובית צ'רנה
וימשך לאורך השנה.

מנהלת ביה"ס :אילנה לוי

קייטנת סוכות
הקייטנה התקיימה בחול
המועד סוכות במשך
שלושה ימים .במסגרת
הקייטנה הקמנו סוכה,
הכנו קישוטים מהממים,
חפשנו את המטמון
באופן אינטראקטיבי
ולמדנו על מנהגי חג
הסוכות .ביום האחרון
ערכנו אושפיזום עם
תלמידים וצוות בבית
הספר ,בהשתתפות
התלמידים שהתחברו
מהבית .התארח אצלנו
בזום הרב ישראל
שהסביר על מנהגי החג,
שרנו וערכנו חידון און
ליין .בברכה ,אסתי ,רכזת
הקייטנה.

כתיבה :עירית קרמי

יושבת ראש מועצת
תלמידים מברכת
מאחלת לכם שנה של
הצלחות והישגים טובים.
אנו נמצאים בתקופה
מאתגרת והתאמנו את
הפעילויות של מועצת
תלמידים לקפסולות.
בברכה שיר גרשון

מתבשל ברגבים
•
•
•

ישיבות תל"א
כיתתיות.
יום של"ח בהדרכת
יונתן.
ציון יום הזיכרון
לראש הממשלה
רבין ז"ל.

עריכה :מאיה שוורץ

