בס"ד

הורים יקרים שלום רב,
אנו שמחים לשתף אתכם בפעילויות שהתקיימו באולפנה בספירת העומר –
מהחזרה מחופשת הפסח ועד חג השבועות:
שבת סיום מגבשת ומרגשת לבנות השמינית מחזור נ"ד בניר עציון

לקראת יום השואה
כיתות ז' – שיחה לקראת יום השואה עם הרכזת הפדגוגית והמורה
להיסטוריה הגב' שולי המר.
כיתות ח' – מפגש מרגש עם ניצול שואה ד"ר מרסל קסטנר
ורעייתו אסתר-
הוריה של המורה מיכל וייס.

כיתות י' – י"ב שמעו את סיפור הצלתו ונצחונו של פליקס זנדמן ז"ל
מפי עו"ד שרית ארז.

כיתות ז' – י"ב השתתפו בפרויקט ההנצחה הארצי "שם ונר" –
קבלו נרות נשמה ועליהם שמות נספים כדי להדליק בבית ביום השואה.
והונחו כיצד להיכנס לאתר ולהוסיף שמות קרובי משפחה שנספו למאגר.

כיתות ח' והמחנכות הכינו כרזות בנושא "עשרת ימי תשועה"

טקס יום השואה מרגש נערך לכל האולפנה על ידי בנות י"א
והמחנכות ציפי אורזל ,איריס בדש ונעה ליפשיץ,
שחזרו מהמסע לפולין לפני חג הפסח.

במוצאי יום השואה התקיים מפגש סיום של משלחת פולין עם ההורים

קטיף חסד "לקט ישראל" לכיתות ז'

לקראת יום הזיכרון
כיתות ז' – ח' צפו בסרט "מבצע יונתן" ושמעו את סיפורה האישי
של הגב' רותי גרוס – ניצולת מבצע יונתן.

כיתות ט' – י' שמעו שיחה על המשמעות
של "עשרת ימי תשועה" מפי הרב אהרלה מאירוביץ'.

טקס יום הזיכרון וטקס הדלקת המשואות התקיים באודיטוריום
לחטיבה ולתיכון.
יישר כוח למורה יהודית חייק ולבנות ט' על המסכת,
וכן למורה שפרה פירסט ולבנות י' -י"א על המקהלה.
תודה רבה למדליקי המשואות.

כיתות ז' – ח' יצאו עם המחנכות לטיול שנתי בגליל העליון והתחתון

לסיום לימודי המשפטים בהנחיית המורה קרן אייזנברג
יצאו בנות כיתות י' לסיור לימודי בבית משפט השלום בהרצליה.

במוצאי ל"ג בעומר התקיים מפגש של המחנכות לשעבר עם בוגרות מחזור
נ"ג ,שסיימו את לימודיהן באולפנה בשנת הלימודים תשע"ה.

נציגות ה"הקהל" – בנות כיתות ט' וי"א החברות בקבוצת מנהיגות ארצית
של נוער של החמ"ד הציגו בפני ראש העיר ,בכירי אגף החינוך ,מנהלים
ונציגי מועצת התלמידים של התיכונים ברמת גן
מיזם חינוכי "משמרים וזוכרים".

בנות חוג המחול ,מכיתות ז' ו-ט' השתתפו בכנס מגמות מחול של החמ"ד
שהתקיים בפתח תקווה.

בטקס ממלכתי בהשתתפות רב העיר הרב יעקב אריאל שליטא,
ראש העיר מר ישראל זינגר ,יו"ר מפעל הפיס האלוף במיל עוזי דיין,
חברי אגף החינוך ואגף הבינוי בעירייה ומפקח ביה"ס מר אלי לוי
נקבעה מזוזה ,נגזר הסרט ונחנך בית הפיס לתרבות באולפנה.

יום האחדות ויום ירושלים
בנות מועצת תלמידות ומלוות המועצה המורה נעה ליפשיץ יצאו
לחלק שי מתוק בקניון מרום נווה – לקירוב לבבות ולהרבות אהבת חינם.

מופע של אלישע בירנבאום "ירושלים – עיר שעושה כל ישראל חברים"
בנושא אחדות וירושלים לזכר שלושת הנערים.
להמחשת משמעות האחדות וקבלת האחר והשונה -
לימדו בנות כיתה ט' את הפזמון של השיר "שווים" בשפת הסימנים.

כיתות ט' -י' שמעו שיחה בנושא "לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים",
מאת המורה למחשבת יאיר בן זמרה.

במסגרת השל"ח עלו כיתות ח' והמחנכות לירושלים ,לצעדה המסורתית

ביום ירושלים התקיימה פעילות מיוחדת לכיתות ז' – ח'
"ירושלים עיר הקודש"  -עם מדריכי מדרשת להב
וחידון קאהוט בנושא ירושלים עם המחנכות.
של"ח  -נסיעה ברכבת ליום שדה בחיפה
כיתות ט'

טקס סיום מבל"ל – מכללה לביטחון לאומי ,חברות המבל"ל
מכיתות ט' – י"ב השתתפו בפרויקט "אמץ לוחם" והיו בקשר עם פצועי
צה"ל תושבי רמת גן.
יישר כוח למורים המובילים את המבל"ל רינת פשין וצביקה פלדמר

הודעות
שנה"ל תשע"ו תסתיים ביום שני י"ד בסיון ,20.6.2016
ביום זה תתקיים מכירת ספרים בשעות 10:40 – 9:40
הבנות יוכלו לקנות ספרים מהשכבה הבוגרת ולמכור ספרים לשכבה הצעירה.
רשימת ספרים לשנה"ל תשע"ז תחולק בימים הקרובים.
כל בנות האולפנה מוזמנות ביום שני ד' מנחם אב 8.8.2016
בין השעות  13:00 – 10:00ליום עיון והתנדבות "יום אהבת חינם"
שנת הלימודים תשע"ז הבאה עלינו לטובה תפתח אי"ה ביום חמישי
כ"ח מנחם אב .1.9.2016
כיתות ז' בשעה  ,8:00כיתות ח'-ט' בשעה  ,9:00כיתות י'-י"ב בשעה 10:00

"והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי"
ירמיה כ' ,ט'

'עצרת'-מלשון גנוז ומאוכסן.
אש התורה שניתנה בחג עצרת
עצורה בעצמותיו של כל יהודי
רבי ברוך ממז'יבוז'

בברכת
חודש טוב ,חג שבועות שמח
וקיץ בריא ומהנה לתלמידות ,למשפחתן ולכל הצוות
הנהלת האולפנה

