מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן
התחדשנו רשמית בחנוכת הבית
ביום ג'  6.9.2016ביקר בבית ספרנו סמנכ"ל משרד
החינוך ,תמיר בן משה עם צוות משרדו .נלוו לביקור
ראש המועצה אייל בצר ,סגניו :עידו דורי וחנה
פרידמן ,מנהלת מנהלת אגף החינוך רחל שחורי
ומהנדס המועצה דובי ויינברג.
הביקור סיירו בבית הספר ,קבלו
במסגרת
סקירה על ההישגים והעשייה החינוכית וחנכו
חנכו את האגף החדש ,שלב ב' בבינוי בית הספר ובו
מעבדות ,אגף מנהלה חדש ,כיתות לימוד ,מגרש
ספורט וספרייה משופצת .תמיר ובצר התכבדו
בהתקנת מזוזה ראשונה בדלת באגף המנהלה.
תמיר ,שהתרשם מתנופת הפיתוח בביה"ס הבטיח
לסייע בהמשך תהליך הבנייה.
מנהל בית הספר ,דודו גורן ,העניק לבן משה צילום
של שדות עמק יזרעאל שצילם בוגר בית הספר אלון
קורש .בן משה הודה על קבלת הפנים החמה וברך
את התלמידים וצוות בית הספר.
נפרדנו כך
ביום ג' ,27.9.16 ,בשעות הצהרים ,התקיים אירוע
פרידה מרגש משתי חברות צוות ותיקות ויקרות
שסיימו את עבודתן :שושה כרמון ,ששנים רבות
עסקה ברכוז הבגרויות ובהנהלת חשבונות ומלי
האריס ,מחנכת ותיקה ועתירת מעש וזכויות.
באירוע שנכחו בו גם בני משפחה ומורים ותיקים
שהגיעו במיוחד ,הושמעו ברכות ואיחולים ,שירים
ודברי אהבה מאנשי צוות ומחניכים לשעבר .אנו
מאחלים לשושה ולמלי כל טוב והצלחה רבה.
מחכים לביקוריכן  -וכבר מתגעגעים...

מלי ,ראשונה מימין.

שושה עם בני משפחתה.

מידעון אינטרנטי

מס' 69
8.10.16
עורכת :רזיה מרחב

מימין :זה הרגע –
תמיר בן משה גוזר
את הסרט.
למטה מימין :קביעת
המזוזה ,משמאל:
דודו גורן ,מנהל
ביה"ס מעניק שי
לבן משה

אירועי ראש השנה
לפני פיזור לחופשת החג התקיים טקס החג בחטיבת
הביניים ,נישאו ברכות ,הושרו שירים ,וכל תלמידי
ביה"ס טבלו תפוח בדבש ב"בוקר טוב מחנך".
בחדר המורים הורמה כוסית מיץ ענבים ,וסמי אלפסי
דבר על מסורות החג ואף תקע בשופר.

למעלה :ראש השנה בחט"ב – שרים ומברכים לשנה טובה.
למטה :סמי אלפסי תוקע בשופר ומקריא דברי חכמים לחג.
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