מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מס' 29

מנהל :דודו גורן
אורחים אצלנו  :ביקור מרמת ישי
ב  16.1.15ביקרו בבית הספר ראש מועצת רמת
ישי ,מר עופר בן אליעזר ,וצוות מחלקת החינוך,
ונפגשו עם ההנהלה ,רכזי השכבות בחטיבה העליונה
ונציגים של תלמידי רמת ישי.
דודו גורן ,מנהל ביה"ס ,הציג את תהליכי הצמיחה של
ביה"ס ודיבר על מטרותיו האקדמיות והחברתיות .הוא
הדגיש את תרומתם של תלמידי רמת ישי למרקם
החברתי של בית הספר.
הילה הררי מנהלת חט"ע ,הדגישה את שיתוף
הפעולה והאווירה הטובה שבין חט"ב "היובל" שברמת
ישי לבין חט"ע של עמקים-תבור.
ראש המועצה הביע הערכה רבה לבית הספר על
מאמציו בקליטת תלמידי רמת ישי ושילובם החברתי
והלימודי ,על הרמה הלימודית הגבוהה ועל השילוב
החברתי .הוא התרשם במיוחד מעדות התלמידים כי
בית הספר "אינו מוותר על אף תלמיד" ונותן מענה הן
למצטיינים והן לזקוקים לסיוע.
"עמקים-תבור" הוא ביה"ס התיכון הקולט הרשמי של
רמת-ישי .רוב תלמידי התיכון של רמת ישי לומדים בו.
מכינים את הטיול הגדול

עורכת :רזיה מרחב

הטיול הבית ספרי המסורתי יוצא לדרך!
כמדי שנה ,נקיים טיול בו ישתתפו כל תלמידי בית
הספר ומוריו ,לרגל ט"ו בשבט וסיום מחצית א' של
שנת הלימודים .על אף הצמיחה המסיבית במספר
התלמידים  -השנה אנו מונים יותר מ  - 860המעמידה
בפנינו קשיים לוגיסטיים ,אנו לא מוותרים וממשיכים
לחגוג את אהבת הארץ והגיבוש הבית ספרי .כמדי
שנה ,שכבת יא' מובילת הטיול יצאה לסיור הכנה,
בהנחית צפריר מינצר רכז הטיולים ,עמית לביא הרכז
החברתי ומחנכי השכבה .הסיור התקיים ביום ו',
במטרה למנוע פגיעה בתוכנית הלימודים .היעד
השנה :הגלבוע הפורח.

19.1.15

יושבים לשיחה:
מימין – מנהל בית
הספר דודו גורן,
ראש המועצה עופר
בן אליעזר והילה
הררי מנהלת חט"ע
עם תלמידים.

סיכום פרויקט חקר בשכבת י'
במחצית הראשונה של שנת הלימודים עבדו כיתות י
בפרויקט חדשני של למידת חקר מוכוונת תוצר .כל כיתה
עסקה בפרויקט שתי שעות בשבוע ,בהנחייתם של
שלושה מורים .עם סיום המחצית הוצגו תוצרי הפרויקטים
בערב צבעוני ומרגש ,בספריית ביה"ס.

מימין לשמאל :פרט מהתערוכה  -עבודה בנושא פיצול
אישיות ועבודות נוספות ,התלמידה עינב הרוש ליד
הסרט שהפיקה בשאלת הגזענות בין יהודים לערבים
והתלמידה דנית ראש והמחנכת אריאלה שרוני מציגות
את העבודה ' :ספר ההמלצות שלי למתבגרים'.

יש דבר כזה  :כימיאדה
תלמידי מגמת כימיה משתתפים בתחרות ה"כימיאדה"
(האולימפיאדה הארצית בכימיה) .השנה השתתפו בשלב
הראשון כ  4000 -משתתפים מכמאה וחמישים בתי ספר
בארץ .רק  6%מצטיינים מתוכם עברו את שלב א'
והוזמנו להשתתף השבוע בשלב ב' של התחרות .ביניהם
עלו לשלב זה שני נציגים שלנו :תלמידי המגמה עמית
יצחק וברק טובול .התחרות התקיימה בפקולטה לכימיה
בטכניון.

נציגינו המצטיינים
בכניסה לפקולטה
לכימיה בטכניון
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