מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן

מס' 60

מידעון אינטרנטי

למעלה :משמאל – הרב לאו מסייר בבית הספר ,עם ראש המועצה
אייל בצר ומנהל בית הספר דודו גורן ,מימין :הענקת השי לרב .
למטה :בשיחה עם תלמידי שכבת יב'.

עורכת :רזיה מרחב

ממי שבאמת יודע
על קבלת החלטות
אורח נוסף שהגיע אלינו באותו יום ( )21.2.16היה
סא"ל ירון שרוני .שרוני הינו קצין במערך הלוחם של
צה"ל (צנחנים) ובתקופת מבצע "צוק איתן" פיקד על
גדוד הסיור של הצנחנים.
שרוני נפגש עם תלמידי כתה ט' אותה מלמד מתן רן
במסגרת קורס הבחירה "קבלת החלטות" .הוא סיפר
על תהליכי קבלת ההחלטות המתרחשים בצה"ל,
ונעשים לא פעם בתנאים קשים ביותר של עשירית
השנייה וכאשר משמעות קבלת ההחלטות יכולה
לעלות בחיי אדם.
התלמידים הצעירים הציגו לשרוני שאלות והיו
מרותקים לנושא.

11.3.16

שיח פתוח עם הרב הראשי לישראל
ביום א'  21.2.16הגיע הרב הראשי לישראל דוד לאו
לביקור ב"עמקים תבור" במסגרת רצונו לקיים שיח
פתוח עם כל חלקי החברה הישראלית .במהלך הביקור
נלוו אל הרב ראש המועצה אייל בצר ומנהל ביה"ס
דודו גורן.
הרב נפגש עם תלמידי ח' שהציגו בפניו את פרויקט
"תיאטרון עדות " שבמסגרתו הם מתעדים סיפורים של
ניצולי שואה וממחיזים אותם ,פרויקט המתקיים
בהדרכת שחקן התיאטרון והקולנוע עזרא דגן.
הרב ,בעצמו בן הדור השני לניצולי שואה גילה ענין רב
במפעל החשוב ושיתף את התלמידים בחוויות אישיות
הקשורות לנושא מבית אביו (הרב ישראל לאו).
בהמשך נפגש הרב עם תלמידי שכבת י"ב .לאחר
שהוגש לו שי ,תמונה מרהיבה של שדות העמק ,על ידי
אחד התלמידים ,החלה שיחה שהיתה פתוחה וגלויה.
במפגש נכחו גם נציגי הקהילה ממזרע .התלמידים
והמורים לא הקלו על הרב בשאלותיהם הנוקבות
והרב ענה בנועם ובסבלנות והדגיש בדבריו את הצורך
שלנו לחפש את המאחד והמקרב אותנו כיהודים,
ישראלים ובני אדם.
בסיום הבקור הודה ראש המועצה ,אייל בצר לרב וברך
אותו ואת התלמידים.

בתמונה למעלה :סא"ל ירון שרוני חושף את התלמידים לתהליכי
קבלת החלטות.
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