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מנהל :דודו גורן
רוח פורים מנשבת..
הי"בניקים נכנסים ללחץ -
שבועיים לפני מסיבת פורים המסורתית והמפורסמת
הי"בניקים של מחזור "פורים  "2014נרגשים ועסוקים
בהכנות ,אך בלית ברירה הם גם לומדים...
בתמונה :מבחן מסכם בביולוגיה ,עדיין לא מתכונת ,אבל
בכל זאת עניין רציני.
וגם :כמיטב המסורת -
תחנת השידור המסורתית כבר עומדת במרכז הקמפוס.
החל מהשבוע הבא ישדרו תלמידי יב מוזיקה בהפסקות,
כשהם מתחלפים ביניהם בתפקידי שדרן ועורך מוסיקלי.
את התחנה מקשטים וצובעים הי"בניקים מדי שנה,
בהתאם לנושא של פורים עליו החליטה השכבה.
יום הכוון לשכבת ט' לקראת תשע"ה
ביום ו' 28.2.14 ,הגיעו כ 190-תלמידי כתות ט'
והוריהם מ"עמקים תבור" ומחט"ב "היובל" לבית
הספר ,למפגש חשיפה למגמות הלימוד לקראת
המעבר לחטיבה העליונה .התלמידים קבלו מידע
ושמעו הסברים על המגמות השונות.
ההדים מההורים
היו
והתלמידים
מצוינים.
אנו מודים לכל מי
שנתן יד לארגון
והפעלת האירוע.

עורכת :רזיה מרחב

הולכים בעקבות הספרים
חוג הספרייה של כיתה ז' ,בהובלת גלינה פילר ,מנהלת
הספרייה ,נפגש מדי שבוע ומפליג ביחד לארצות הקסם
הספרותיות .מנהלת סטימצקי-עפולה ,אשר שמעה על
החוג ,הזמינה את גלינה והתלמידים לבקר בסניף.
התלמידים התקבלו בכבוד
רב ,שמעו הסברים שונים
על החנות ,עיינו בספרים,
סייעו לגלינה לבחור ספרים
עבור הספריה ,ולבסוף גם
זכו בשי אישי  -ספר לכל
אחד.

נבחנים ומתכוננים (לפורים)

ביקרו אצלנו
ביום ד'  26.2.14ביקרה אצלנו משלחת של אנשי חינוך
העוסקים בשילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה.
באורחים :פרופ׳  Kaye Staceyמאוניברסיטת מלבורן,
דר' רותי סגל מדריכה ארצית בהוראת המתמטיקה ,דר׳
שרה הרשקוביץ ,ראש תחום המתמטיקה במט״ח וג׳וני
אוברמן ,העוסק שנים רבות בהטמעת טכנולוגיה בהוראת
המתמטיקה .האורחים צפו בשיעור מתוקשב שנערך
באמצעות אתר המתמטיקה שלנו.

בתמונה :
האורחים,
המארחים
ותלמידים
משתתפים

"מעצבים חזון ל"עמקים-תבור"
ביום ג'  25.2.14התכנסו כל מורי "עמקים תבור"
יחד עם נציגי ועד ההורים בראשות היו"ר ,שלמה
אפריאט ונציגי מועצת התלמידים ,כדי להתחיל
בתהליך עיצובו המחודש של חזון בית הספר .את
התהליך הנחו חברי הנהלת בית הספר.
מטרת המפגש ,שהתקיים במבנה החדש והמודרני
של בית הספר הייתה לברר מהם הערכים
המרכזיים שאותם אנו רוצים לראות כליבת התפיסה
החינוכית ב"עמקים תבור" .את המפגש סיכם
במילים חמות מפקח בית הספר ,רונן דורי שגם
השתתף באופן אישי בתהליך.

קסם הספרים...
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