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ההרשמה לתוכניות הקיץ בעיצומה.
כל הפרטים באתר המדרשה ובעמוד הפייסבוק

מה חדש?

פעילויות מיוחדות

פעילויות הקיץ של מדרשת
בית שאן

הורים וילדים נפגשים בתוכנית
"בני מצווה"

פעילות הקיץ של מדרשת בית שאן

מפגש הסיום של התוכנית התקיים בבי"ס

מהווה חלק משמעותי ממימוש המטרה

"מול גלעד" באשדות יעקב.

בי"ס "ביכורה":
מסיבת סידור לכיתה א'

במפגש עסקו ילדי כיתות ו' והוריהם בנושא

ובאזור.

של קבלת החלטות בבגרות לקראת בר

בי"ס "רמב"ם" בית שאן:
"סיור מספר" על תולדות בית שאן לכיתה ד'

מיפוי הצרכים הוביל להבנה שנדרשות

המצוה בפרט ,ובחיים בכלל .התגובות

כאן מסגרות ייחודיות אשר נותנות

הנרגשות שמגיעות אלינו מספרות על

בי"ס "עמק חרוד" עין חרוד:
"מצעד הספרים" לכיתות ה'

מענה באופי פעילותן לגילאים השונים.

הצלחת המפגש.

וגם כאן היינו החודש:
פעילויות חד פעמיות בחודש החולף

לשותפות

חברתית

בעיר

וחינוכית

בי"ס "רימון" מסילות:
בובטרון "מתן תורה" לכיתות א'

בקיץ תשע"ג תפעיל המדרשה שלוש
תוכניות חינוכיות מותאמות גילאים:
" חודש נוסף בגני הילדים"  -לגיל הרך.

בינה יתרה -
נשים לומדות ומלמדות תורה
בית

" משחקיץ" -קייטנה לבוגרי א'-ה'.

מדרשת

" מתאים לי"  -תוכנית חוגים ואטרקציות

לתרבות תורנית" במשרד החינוך ותנועת

שאן,

בשיתוף

"האגף

"אמונה" ,מקיימת מזה  21שנה כנס לימוד

לבוגרי ו'-ח'.

תורה לנשים " -בינה יתרה".
הכנס

השנה

התקיים

בקיבוץ

לביא,

השתלמויות צוות בנות השרות

ובמסגרתו נהנו מעל 033-נשים מכל רחבי

של

הארץ מסיור מיוחד בקיבוץ ,מכיבוד לאורך

השרות

כל היום וממפגש חברתי נחמד ,והעשירו

להשתלמות מנהלי ומדריכי קייטנות

את עולמם הרוחני משיעורים מגוונים

של תנועת בני עקיבא בתל אביב.

שהועברו על ידי מרצות שונות .,כל זאת

 לקראת

קייטנת
יצאו

המדרשה,

"משחקיץ"
בנות

 לקראת בניית סיור לימודי חדש
בזכרון

יעקב,

להשתלמות

יצאו

הבנות

מעמיקה

וביקרו

במושבה ,בבית אהרונסון ,ובמוזיאון
העליה הראשונה.

בתי ספר יסודיים:

באוירה נעימה ומכניסת אורחים.

בי"ס "מורשה" פתח תקוה:
שבת סמינריון "מנהיגות" לכיתה ו' בנים

בתי ספר על יסודיים:
"אורט דתי" בית שאן :
יום עיון "ציונות" לכיתה ח'2

אוכלוסיות מיוחדות:
פעילות "קפה נודד"
מועדון "אנוש" עפולה
הבית הסיעודי בניר דוד

מזל טוב
לעדי פרנקל ממחזור תשס"ח

תנחומים

לנישואיה עם גלעד שיינבך

לאילנית שמחון (רעיתו של מאיר ,גזבר
המדרשה) במות אביה פרוספר קבלו ז"ל.

לטל שיינבך ממחזור תשע"ג

לטל שיינבך (בת מדרשה ,תשע"ג)
במות סבה צבי שיינבך ז"ל.

.

לנישואי האח גלעד עם עדי פרנקל
לטל יעקובוביץ ממחזור תשס"ט
לארוסיה עם ראם דה האן
לשרון אליהו ממחזור תש"ע-תשע"א
לארוסיה עם נתנאל פרקש
לרננה לנגזם ממחזור תשע"ב
להולדת האח חננאל.

לחצו כאן
לגלריית תמונות
מפעילויות המדרשה
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