
 

 

 

 2018פברואר  -ינואר  -עדכונים משולחן החינוך

 הורים יקרים, 

שבועות. אני לומדת את מערכת  3-בתחילת ינואר התחלתי את עבודתי לאחר חפיפה של כ

החינוך וכל יום מכירה אנשים חדשים ונפלאים במושב. כולם בעלי רצון טוב לעזור ומעוניינים 

כי מערכת החינוך תמשיך להיות איכותית, יציבה וחזקה. תפקידי לשמור על המערכת 

 ולהוסיף על איכויותיה. 

 

ט"ו בשבט נחגג השנה בכל גן ופעוטון בנפרד ובנוסף הפעוטונים התארחו ברחבת הגנים 

לחגוג טכס משותף ומקסים. כל גן ופעוטון הכין כיבוד, הגנים רקדו ושרו ודגנית שעובדת 

של לוין קיפניס. היה פשוט  'מעשה בשקיק אחד'בפעוטון פרפרים הציגה לילדים את סיפור 

 מקסים!

דאגה נעים במיוחד והילדים נהנו מאוד. מערכת החינוך  ורכנו במזג אוירביום הנטיעות ב

בפעוטון פרפרים נטעו עץ ושתלו שתילים של צמחי  לשתילים לכל ילדי הגנים והפעוטונים.

 הכל נתרם על ידי קרן קיימת לישראל.  תבלין ופרחים.

 

  -פעוטון פרפרים

מגע, טעם, נראות הפרי  -ך החושיםהפעוטות לומדים על פירות ההדר, דר בפעוטון הצעיר

ועוד. על סוגי העצים ועל חלקי העץ, ועל פירות יבשים. לקראת יום המשפחה התחילו ללמוד 

 על בני המשפחה באופן מותאם לגילאי הילדים. 

 .15/2 -החמישי בפעוטון ביום  חגגנואת יום המשפחה 

לפעוטון עם  הגיעושל פנימיית כפר יחזקאל  נערי ונערות שנת בר המיצווה 19+20/2ב 

  בעלי חיים כגון ארנבונים, תוכים ועוד, בליווי צוות המדריכים הבוגרים שלהם.

 

  -פעוטון רימון

בפעוטון הבוגר הילדים לומדים על פירות ההדר, על העצים ועל הפירות בדרכים מתקדמות 

  .יותר

 .16/2 -ה חמישיבפעוטון ביום  חגגנואת יום המשפחה 

 

בגילאים אלו כל סביבת החיים משתנה, החדרים מקושטים ללא הכר ובני אדם  בפורים*

אשר  הקטנטנים. בשים מסיכות אשר מסתירות את הזהותמאופרים ומחופשים ואף לו

. אינם בטוחים עדיין בזהותם האישית ושל המבוגרים סביבם עלולים לפתח חשש וחרדה

 השנה הוחלט להפריד את החגיגות מהגנים הבוגרים ולחגוג בצניעות ורוגע.ולכן 

תפת של כל מערכת חגים אחרים כגון טו בשבט או שבועות מתאימים יותר לחגיגה משו

 החינוך.

 

  -גן תמר

 בין, פרי לעצי ,נוי/ סרק עצי ביןממיינים  – השונים לסוגיהם עצים עם כרותיה בגן מדגישים

 חשוב וכמה חשובים העצים כמה ומדגישים ושירים סיפורים שומעים .עד לירוקי נשירים עצים

, ענפים :לנושא הקשורות חדשות מילים וגם העץ מבנה את להכיר לומדים .עליהם לשמור

 רותיפ סוגי וממיינים ובנוסף, חשים, מריחים, טועמים '.וכו לנטוע, שתיל, צמרת, בדים

 (.בקליפתם שנאכלים רותיפ לבין שמקלפים בין ,יבשים ,טריים)

 במשותף עם גן חצב. 27/2ואת פורים ב  16/2ביום שישי חגגנו את יום המשפחה 



 

  -גן חצב

הגן ממוקייבלה הגיע  6/2 -ב . גם השנה קט 'יחד בגלבוע' הסתמן כהצלחה וממשיךפרוי

 והנאה וקבלה שמחה מלא, במיוחד מרגש יום לנו היהלביקור אצלנו, והיה פשוט ניפלא! 

הילדים למדו שירים וריקודים  . תודה לכל מי שהביא כיבוד.המלך כיד כיבוד וכמובן משותפת

 . הילדים מתארחים במוקייבלה 18/2ביום ראשון . אורלי סלעעם המדריכה  ממגוון תרבויות

 .תמר גן עם במשותף 27/2 ב פורים ואת 16/2 שישי ביום חגגנו המשפחה יום את

 

פלאה, החירום הארצי. הצוות עבד בצורה נתרגלו הגנים חצב ותמר את תרגיל  20.2ב 

 הילדים שתפו פעולה ובזמן ההמתנה במרחב המוגן זכו למפגש בנושא פורים. 

 

הרחבת הגגון בכניסה מעל הגנים, סוף סוף אושר על ידי המועצה. בתקווה  -*עדכון חשוב

 שההתקנה תתחיל בשבועיים הקרובים. 

 

 ג-צהרון א –בית ברוש 

בימים אלו אנו פועלים לבדוק את כמות המשפחות המעוניינות להירשם לשנת הלימודים 

נית או העסקת מדריכים תחת הבאה. במקביל בודקים אפשרויות שונות של הפעלה חיצו

 הועד המקומי. עדכונים בהמשך...

 

 :במערכת החינוך קצת תמונות מהתקופה האחרונה

 

 

 :בטיול בדרך למשק החי ילדי תמר

 
 

 :את הגן שהגיע ממוקייבלה ארחיםחצב מילדי 

   

 



 :טכס ט"ו בשבט המשותף

 
 

 :פעוטון פרפרים צופה בבני הנוער נוטע עצי זית

 

 
 :רימון בטיול שלוליותפעוטון 

 

 

 

 

 בברכה,

 מנהלת החינוךמיטקה, 


