––––

בע"ה
מידעון מס'

,14

טבת ה'תשע"ג,

דצמבר  - 2102ינואר 2102

פעילות מיוחדת

מה חדש?
וגם כאן היינו החודש:

במסגרת תוכנית המפגשים השבועיים
'בית מדרש' לבנות ט'-י' בבית הספר
שק"ד בשדה אליהו ,נהנו הבנות מיום
שיא בנושא "פנים רבות לגבורה".
היום המיוחד כלל שלושה חלקים:
סיור בבית שאן בהדרכת שמוליק
גרמה שלווה בסיפורים אנושיים מאז
ועד היום.
יחידת הדרכה ע"י בנות המדרשה
שעסקה בנושא פניה השונים של
הגבורה.
"דמעות בגובה  "0022שיחה וסרט
מפי שמוליק צור המספר את סיפורו
של נכה מלחמת יוה"כ היוצא למסע
על כסא גלגלגים עם בנו ,תוך קבלת
משלחות סיוע של חברים לאורך
חודש המסע.

מזל טוב
לאושרה פייגין (רייפן)
בוגרת מחזור תשס"ו-תשס"ז
להולדת הבת

השתלמויות לצוות בנות השרות
צוות בנות השרות של המדרשה נהנו החודש
מהשתלמויות שונות:
 השתלמות בנושא דמותו ומורשתו של
מנחם בגין ב"מרכז מורשת מנחם
בגין" בירושלים ,המאורגנת ע"י
"זהות"  -איגוד המרכזים להעמקת
הזהות היהודית ומיועדת לבנות
השרות הלאומי בכל המרכזים להעמקת
הזהות היהודית בארץ.
 יומיים השתלמות במדרשה בחופשת
חנוכה שכללו סדנאות בנושאים שונים
בעבודת ההדרכה ,שיעור ביהדות
ואקטואליה וסיור באזור העמק.

פעילות בגני המוא"ז בקעת הירדן
בשיתוף פעולה עם המועצה הדתית של
בקעת הירדן ,יוצאות אחת לחודש בנות
המדרשה לפעילות בגני הבקעה ,בנושא
"לוח השנה העברי" -כל חודש
בהתאם לחגיו ומועדיו.
הגנים הנהנים מפעילות המדרשה:
גן גלגל ,גן תומר,
גן פצאל ,גן חנ"מ בפצאל,
גן צעיר רועי ,גן בוגר רועי.
.
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פעילויות חד פעמיות בחודש החולף

גני ילדים:
גני מוא"ז בקעת הירדן
פעילות מיוחדת לקראת חנוכה

בתי ספר יסודיים:
בי"ס גלבוע בית שאן :
בובטרון חנוכה לכיתה א'
"משחק הסביבון" -פעילות מיוחדת לחנוכה לכיתה ב'
יום עיון "גבורה" לקראת חנוכה לכיתות ג'-ד'
בי"ס "רמב"ם" בית שאן :
בובטרון חנוכה לכיתה א'
"משחק הסביבון" -פעילות מיוחדת לחנוכה לכיתה ב'
יום עיון "גבורה" לקראת חנוכה לכיתות ג'-ד'
יום עיון "הנס" לקראת חנוכה -לכיתות ה'-ו'
יום עיון "גבורה" לקראת חנוכה -לכיתה מקדמת
בי"ס "רימון" מסילות :
סיור תנ"ך "משופטים למלוכה" בגלבוע -לכיתות ו'
מסיבת חומש לילדי כיתות ב' והוריהם
יום עיון "גבורה" לקראת חנוכה -לכיתה ג'
בי"ס "מאיר" בית שאן :
בובטרון חנוכה לכיתה א'

בתי ספר על יסודיים:
"אורט דתי" בית שאן :
יום עיון בנושא "התייוונות אז והיום" לקראת חנוכה-
לכיתות ז' ,ח' ,ז'-ח' מתיבתא ,ט'-י' מתיבתא.
"אורט כללי" בית שאן :
יום עיון בנושא "התייוונות אז והיום" לקראת חנוכה-
כיתות ח'-ט'.
"שק"ד" שדה אליהו :
יום עיון "להפיץ את האור" לקראת חנוכה לכיתות ז'
יום עיון "התייוונות" לקראת חנוכה לכיתות ח'

אוכלוסיות מיוחדות:
פעילות "קפה נודד" -הבית הסיעודי בניר דוד
הבית הסיעודי בדברת.
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