מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מס' 14

מנהל :דודו גורן
מגמת תיאטרון בתנופת עשייה
מגמת התיאטרון של שכבת י' ארחה את תלמידי
התיאטרון מביה"ס היסודי "אופקים" והדגימה בפניהם
תרגילי משחק ,בהדרכתה של רכזת המגמה ,שחף
סגל .תלמידי היסודי זכו להיחשף לאופק המקצועי
המצפה להם בתיכון ,ואילו תלמידי המגמה נהנו מקהל
אוהד .במפגש הציגו תלמידי המגמה קטעים נבחרים
מתוך מחזהו של איבסן" ,הדה גאבלר" .ניתן לצפות
הבא:
בסרטון
מהיום
נבחרים
בקטעים
http://youtu.be/dvE5j_2LZ7E

שחקנים
במגמה
עם דור
העתיד
מבי"ס
"אופקים"

כלבים הם חברים
מגמת הכלבנות סיימה את השנה בסמינר המסורתי
בכלביית אפיקים .תלמידי כיתה יב' נבחנו בחלק
המעשי של הבגרות בכלבנות .כולם עברו בהצלחה
את הבחינה ,אשר כללה אילוף ,שליטה בכלב והבנתו.
תלמידי י' ו יא' סיירו בכלבייה והכירו סוגים שונים של
כלבים העובדים בשירות האדם .בקרוב ייגשו תלמידי
המגמה לבחינות העיוניות בחקלאות ,המשלימות את
דרישות המגמה להיקף של  5יח"ל.
בהצלחה לכולם!

עורכת :רזיה מרחב

תלמידים וחברים נבחנים ביחד

2.6.14

איך הצבא
מתמודד עם
ווטסאפ
ופייסבוק?
תלמידים
שואלים ,ראש
אכ"א עונה.

נוער העמק נפגש עם ראש אכ"א
ביום ג'  28.5.14נפגשה ראש אכ"א  -האלופה אורנה
ברביבאי עם בני נוער מהמועצה המועמדים לשרות
צבאי .המפגש ,שהתקיים בנהלל ,היווה הזדמנות
נדירה עבור התלמידים להיפגש עם העומדת בראש
הפירמידה של הצבא בכל הקשור לניהול כוח אדם.
התלמידים שאלו שאלות רבות וקיבלו תשובות מנומקות
מהאלופה ,שציינה את התרשמותה מהנוער האיכותי
בעמק ואת המוטיבציה הגבוהה שלו לשרות משמעותי.
במפגש נכחו כ  12 -תלמידים משכבות י'  -י"א מבית
ספרנו ,יחד עם תלמידים מהעמק המערבי ונהלל.
שמונה שנים למותו
עם בוא חג השבועות פורחות
שושנות המים בפינת הזיכרון
לשקד וינר ז"ל .שקד ,בוגר בית
ספרנו ,נהרג בתאונת דרכים
בערב חג השבועות.8.6.2006 ,
נציגינו ביום ירושלים
שכבת ט' יצאה לחגוג את יום ירושלים בצעדה
ברחובות העיר ,אשר הסתיימה במופע באצטדיון
טדי .מסע זה הוא מסורת אהובה שתלמידי שכבת
ט' מצפים לה בקוצר רוח מדי שנה.

באצטדיון טדי עם סיום הצעדה
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