מידעון מס'  ,24טבת ה'תשע"ד ,דצמבר 2014

למוריה כהן (אילוז)
בוגרת מחזור תש "ע
להולדת בנה דביר  -מזל טוב!
לתמי פריד ,בוגרת מחזור תשס"ח
לנישואיה עם צחי הרטוב  -מזל טוב!
לאורטל סיסטר (נחום) ,בוגרת מחזור תשס "ז להולדת בנה ניתאי  -מזל טוב!

יצאו לדרך

 -מערכים שנתיים בבתי הספר

רמב"ם ,בית שאן:

רימון ,קיבוץ מסילות:

כיתה ב ' -פתגמים.
כיתה ג ' -מידות.
כיתה ד ' -בית שאן עירי.
כיתה ה ' -ארץ מורשת.
כיתה ה' מקדמת -מידות.
כיתה ו ' -בנים -מנהיגות.
בנות -בנות מצוה.

כיתה ה-ו מקדמת -בני מצוה.

תחכמוני ,בית שאן:
כיתות א ' -בני חיל.
כיתות ב ' -פתגמים.
כיתות ג ' -מידות.
כיתות ד ' -בית שאן עירי.
כיתות ה ' -ארץ מורשת.
כיתה ה' מקדמת -מידות.
כיתות ו' בנים -מנהיגות.
בנות -בנות מצוה.

נועם נריה ,בית שאן:
ו ' בנות -בנות מצוה.

תומר ,בית שאן:
כיתה ב ' -פתגמים.
כיתה ג ' -מידות.
כיתה ד ' -בית שאן עירי.
כיתה ה ' -ארץ מורשת.
כיתה ו ' -בנים :מנהיגות.
בנות :בנות מצוה.

שק"ד שדה אליהו:
כיתות ו' בנות -בנות מצוה.
כיתות ט בית מדרש -עוצמת נשים יהודיות.

אורט כללי בית שאן:
כיתות ז ' -בני מצוה.
כיתות ח ' -ציונות וערכים.
כיתות ט ' -המנהיג שבי.
כיתות י'  -זהות יהודית.
כיתות י"א בנים -המנהיג שבי.
כיתות י"א בנות -העצמה נשית.

גלבוע ,בית שאן:
כיתות א ' -בני חיל.
כיתות ב ' -פתגמים.
כיתות ב' מקדמת -אגדות חז"ל.
כיתות ג ' -מידות.
כיתות ד ' -בית שאן עירי.
כיתות ה ' -ארץ מורשת.
כיתה ג '-ה' מקדמת -מידות.
כיתות ו ' -בנים -מנהיגות.
בנות -בנות מצוה.

אורט דתי בית שאן:
כיתות ז ' -בנים -בני מצוה.
בנות -בנות מצוה -התבגרות אישית.
כיתות ח ' -ציונות וערכים.
כיתות ט ' -המנהיג שבי.
כיתות י'  -זהות יהודית.

 2גנים קיבוציים בית שאן:
"פרשת חיי" -נושאים מפרשת השבוע
בחיי היומיום של הילדים.

תוכניות אחה"צ:
ילדי ז ' טירת צבי -בני מצוה.
בנות ו' מחולה -בנות מצוה -התבגרות אישית.

וגם כאן היינו החודש:
פעילויות חד פעמיות בחודש החולף

גני ילדים:
חמישה גני מוא"ז בקעת הירדן
פעילות בנושא חנוכה.
גן "קשת יונתן " בית שאן
בובטרון חנוכה.

בתי ספר יסודיים:
בי"ס " תומר" בית שאן
בובטרון חנוכה -לכיתה א'.
בי"ס "גלבוע" בית שאן
בובטרון חנוכה -לכיתות א'.
פעילות מיוחדת לחנוכה -לכיתות ב'.
יום עיון "גבורה" לחנוכה -לכיתות ג' ,ד',ה' ,ו'.
סדנת "מנהיגות" -לכיתות ו'.
בי"ס "קשת יונתן " בית שאן
בובטרון חנוכה -לכיתה א'.
פעילות מיוחדת לחנוכה -לכיתות ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,ו'.
בי"ס "דקלים" חמדיה
מסיבת חומש -לילדי כיתות ב' והוריהם.
סדנת "מנהיגות" -לכיתות ו'.
בי"ס "רימון" מסילות
מסיבת חומש -לילדי כיתות ב' והוריהם.
פעילות מיוחדת לחנוכה -לכיתות ב'.
יום עיון "גבורה" לחנוכה -לכיתות ה'.
בי"ס "עמק חרוד" עין חרוד
חנוכה -הסיפור ההיסטורי  -לכיתות ג' והוריהם.
יום עיון "אחים במחלוקת" -לכיתות ו'.

בתי ספר על יסודיים:
"אורט דתי" בית שאן
יום עיון "קבלת האחר" -לכיתות ז' ,ח' ,ט'.
"אורט כללי" בית שאן
יום עיון "קבלת האחר" -לכיתות ט'.
"נוער נעל"ה" כפר רופין
יום עיון "התייוונות" לחנוכה  -לכיתות יא'-יב'.

אוכלוסיות מיוחדות:
פעילות "קפה נודד":
הבית הסיעודי בטירת צבי
מועדון חרשים בעפולה
מועדון "אנוש " עפולה
מועדון "אנוש " בית שאן
"קהילה תומכת" בית שאן
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