מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן
יום קריירה בשכבת ט'
כחלק מתהליך ההכוון למגמות בכיתות ט',
"יום קריירה"
התקיים בתחילת החודש
חגיגי ,במהלכו הגיעו  11הורי תלמידים לספר על
עולמם המקצועי :עיסוקם ,הארגון בו הם עובדים,
מאפייני התפקיד והמקצוע ,תהליך ההכשרה
המקצועי ומסלול הלימודים שעשו ,יתרונות
וחסרונות של המקצוע ועוד .כל תלמיד נכח
בשלוש הרצאות לבחירתו.
השיחות שהתקיימו היו מרתקות .התלמידים היו
קשובים ומתעניינים .המרצים נשאלו שאלות
נוקבות ונבונות ונהנו מאד מהשיח עם התלמידים.
תודה גדולה להורים שלקחו פסק זמן מתפקידים
אחראיים וממשימות דחופות על מנת לבקר אותנו
ולחלוק עמנו מעט את עולמם.
התברכנו בהורים נהדרים שמצטרפים אלינו
למלאכת החינוך הבית ספרית ומעשירים את
העשייה היומיומית שלנו.
הגיאוגרפיה בראש
מעייניו
הכירו את נציגנו לחידון
המחוזי בגיאוגרפיה :
אמרי מן מכיתה ח' .4
(בתמונה משמאל) .אמרי
התחרה במסגרת המחוזית
והעפיל לשלבים גבוהים.
כל הכבוד לאמרי ,ותודות
לדינה רלב"ג שהכינה אותו
לתחרות ואף ליוותה אותו
לאירוע.

עורכת :רזיה מרחב

מתמטיקה בקטנה:
רק נניח את זה כאן – למי שעדיין לא ראה –
כתבו עלינו באתר המועצה האזורית" :יצירתיות
במתמטיקה ב"עמקים-תבור".
הכנסו לקישור:
http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID
=187&ArticleID=3031
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אז מי היה לנו שם?
אמיר שתיל ,מהנדס תוכנה ברפאל ,שחר אלקלעי ,ראש מדור מודיעין וחקירות
במשטרה ,סתוית נבון ,מנכלי"ת סאפ ,ניר וולמן ,מנכ"ל מילועוף ,גלית הראל,
תראפיסטית ,ורד הורן ,סטייליסטית ,יונת אוחיון ,עו"ד ומגשרת ,שגית
יניפיליז ,קצינת תעסוקה והכשרה מקצועית בכלא ,רון שולוויס ,מנהל שיווק של
קופ"ח מאוחדת ,ניר בן זאב ,מהנדס מכונות ברפאל ופנינה סבג ,אחות
אחראית חדר מיון.
בתמונות למעלה :תלמידי ט' בהאזנה.

סיפורי מעשיות
במסגרת שיעורי הלשון ,תרגלו תלמידים משכבת ז'
קריאת סיפורים בקול בפני ילדי גן אורנים וגן עופרים
בקיבוץ מזרע .בפעילות זו התלמידים הכינו הצגות
והתחפשו לדמויות מתוך הסיפורים .ילדי הגן ישבו
בסקרנות רבה ,שמחו ואף לקחו חלק בפעילות.

למעלה ומימין:
מספרים ,מציגים,
נהנים .הז'יניקים
בפעולה.
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