מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן
בוגרינו סיימו יב'
ויוצאים לדרכם
יפים ,צעירים ,מבטיחים ומרגשים  -תלמידי י"ב,
מחזור י"ז סיימו את לימודיהם בבית הספר ב-
 6.6.16במסיבת סיום מקסימה באמפיתיאטרון
ביפעת (האירוע הועבר לאמפי מכיוון שהאולם
צר מלהכיל את כל המוזמנים) .ראש המועצה,
אייל בצר ברך..." :פרק חדש בחייכם מתחיל היום:
אתם יוצאים מכאן לדרכים חדשות  -כל אחד
ומסלולו ...רכשתם ידע והשכלה נרחבים  -וגם,
ואולי בעיקר  -ערכים של העמק שלנו ושל אנשיו.
ערכים שיסייעו לכם בדרככם החדשה .דרך
צלחה!".
הטקס והמופע היו מרגשים ואיכותיים ונתנו
ונתנו ביטוי לעבודה מסורה של אנשים
רבים בצוות :הילה הררי מנהלת חט"ע ,צוות י"ב -
אורי ,שיר ,מיכל ,אורית ,טניה ,ועפר שהשקיעו
עבודה קשה ומאומצת ,אלירז היועצת ,הבמאית
אושרית רז ,נגה בן יעקב שעל התפאורה ,צחי
שדאג לצד הארגוני ועמית לביא האחד והיחיד
שחיבר הכל יחד .תודות לכולם וברכות לדרך
מוצלחת ומשמעותית לכל בוגרינו!

למעלה  :חזרות אחרונות למופע
למטה :פרידה שכזו  -דודו גורן מעניק פרחים למלי

מס' 66

מידעון אינטרנטי

25.6.16
עורכת :רזיה מרחב

התמונות באדיבות
דף הפייסבוק של
מועצה אזורית עמק
יזרעאל .למטה מימין-
מברכים :מנהל
ביה"ס דודו גורן ואייל
בצר ראש המועצה.

ובשכבת ט' חגגו את סיום חט"ב
ב 20.6.16 -התקיימה באולם מזרע מסיבת סיום
יפיפיה .הבמה רתחה מכישרון ,מאנרגיה ומשמחה.
הילדים היו מקסימים ,ההורים באו בהמוניהם והיו
מפרגנים ומעודדים .הצוות המעולה עשה עבודה
נהדרת :עמית לביא האינסופי ,אסתי שחר התפאורנית
המחנכות מלי ,שושי ,גלית ודינה ,רועי שמש שעל
המוזיקה ושאול סלוצקי על ההגברה .תודה לכולכם!
באירוע היו שני רגעים מרגשים במיוחד :האחד -
סרט מקסים שהכינו התלמידים שהכינו התלמידים
ללוטם סיבוני ,בת השכבה העוברת מעל שנה שיקום
ארוך ,בו ברכו אותה וסיפרו כמה מתגעגעים אליה.
והשני  -פרידת התלמידים מהמחנכת מלי האריס
שציינה  40שנות חינוך ביום זה .ברכת התלמידים
והמנהל ותשואות הקהל הממושכות הביעו את החום
ואת תחושת ההוקרה העמוקה שהייתה באולם.
ברוכים תהיו ט'תניקים יקרים ובהצלחה רבה בחט"ע.
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שכבת ז' מציינת סיום שנת בר-מצווה
בערב שורשים מרגש
מחנכי שכבת ז' ביחד עם עמית לביא הפיקו ערב
שורשים יפיפה .הערב ,שהתקיים באחוזת ברק ,כלל
ריקוד המוני שהובילה הדר ,הרכב מוזיקלי שעונגי
הכשיר ,קטעי הנחייה וברכות ,תפאורה יפיפיה שאסתי
סייעה בהכנתה וטקסים כיתתיים חגיגיים ,אינטימיים
ומרגשים מאד .הכל בהובלתה השלווה והנמרצת של
מורן ,רכזת השכבה ובעזרת המחנכים :חגי ,מיכל,
הדר ואיילת .תודה רבה לכל העושים במלאכה ,ולבוגרי
ז' – חופשה מהנה ורגועה.
נפרדים מ"בית התה"
עם סיום שנת הלימודים הגיע
הזמן להפרד :ממנו .שנים
שירת אותנו בנאמנות ...חדר
המורים המיתולוגי ,עטור
העציצים בכניסה ,צפוף אך
חם ,מתרוקן מיושביו .הצוות
כולו עובר למבנה החדש
שבניית שלב ב' שלו
מסתימת בימים אלה.
למעלה :הארגזים ב"בית התה" לפני
העברה .משמאל ולמטה :שלב ב' מחכה
לאיכלוס .חצר פנימית וחלון לנוף .

חג שבועות שכזה
גם זה היה לנו בעיתות
קיץ :מחנכי שכבת ח'
הפיקו עם התלמידים
מסיבת שבועות מתוקה
ומלאה צחוק ,משחקים
וכיבוד טעים.

עוזרים מכל הלב
נציגים מכיתה יא׳ 7והמחנך נתן יצאו בתחילת
החודש לעזור לניצולת שואה ממושב מרחביה
לטפל בגינתה ,אותה היא לא מצליחה לתחזק.
הם נפגשו בביתה ביום שישי בצהריים ,ניכשו
עשבים ,כיסחו את הדשא ,שתלו פרחים והכי
חשוב :שימחו את ציפורה מאוד .מצווה ברוכה זו
היא כולה פרי יוזמתם בלבד וכך גם הביצוע.

מימין  :מנכשים ומטפחים במרץ .משמאל – בעלת הבית ותלמידה.

דואר מזרע ,מיקוד  | 19312טל | 04 -6429100 :פקס| 04 -6429114 :דוא"ל | sivanko@amakimtavor.com :אתרhttp://amakim.iscool.co.il :

