6/19/2017

לוח הודעות  אמי"ת בנות  מעלה אדומים

Click to enable Adobe Flash Player

דף הבית | מידע לעולות לכיתה ז'

| הגב‘ ברנדה הורביץפרוור | חזון חינוכי

| מידעון | מן העתונות

שנה גודל טקסט
כניסת מנויים:

שם משתמש:

חבר חדש |

סיסמה:

לוח הודעות

מסמכי רישום לתלמידות
חדשות

א

א

א

שכחת סיסמה?

בחר קטגוריה

ערך לחיפוש:

הוסף אל לוח הודעות

שיעורים פרטיים במתמטיקה
ואנגלית
תשלומי הורים

תלמידות שכבה ט' במבצע מארז חג לחיילים
בודדים בשיתוף עם עמותת 'ישרלחייל' ) 5/10/2013א'

אפיקים

בחשוון התשע"ד ,הודעות (

השאלת ספרים

לקראת החגים יצאו תלמידות שכבה ט' במבצע הכנת מארזי חג למען חיילים
וחיילות בודדים ,בשיתוף עמותת "ישר לחייל".

המגמות שלנו

"ישר לחייל" הנה יוזמה של קבוצת תושבים במעלה אדומים שהוקמה בעקבות
מלחמת לבנון השנייה ,על מנת להשלים את הציוד החסר בשדה הקרב.

תוכנית מעורבות חברתית

בתום המלחמה ,המתנדבים המשיכו לקבל בקשות עזרה ממפקדים בצבא וכך
נוצרה עמותת "ישר לחייל" .מאז  ,2006עשרות אלפי חיילים ,ביניהם חיילים
פצועים ובודדים ,קיבלו ציוד חירום וחבילות לחגים .כל ההוצאות מכוסות ע"י
משפחת תורמים מארה"ב כאשר העמותה דואגת לכך שכל תרומה תגיע ישר
לחייל.

מבחני מועד ב' ומועדי השלמה
קישורים מומלצים
שימוש בתוכנת המשוב

שכבת כתה ט' התגייסה ולקחה אחראיות על מלאכת האריזה של מאות חבילות חג .בעבודה בשיטת 'הסרט הנע' ארזו התלמידות מאות
מארזי חג ממצרכים שנתרמו למען חיילים וחיילות בודדים בתקופת החג .
לדברי התלמידות ,החום הכבד בו עבדו לא גרע מההרגשה המיוחדת של עבודה למען החיילים הבודדים ושמחת החג שלהם.
המנהלת ברנדה מודה לעמותת "ישר לחייל" על ההזדמנות שהיא נותנת לתלמידות לתרום למען הקהילה" :השילוב בין דאגה לעצמינו
וללימודים ובין עזרה לאחרים איננה תמיד משימה קלה .התנדבותן של התלמידות אבן יסוד בחינוך תלמידותינו הנה דרך לתת בחזרה לעיר
שנותנת כל כך הרבה לתושביה".
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