
 

 חניכות וחניכים 71

 בנים 25

 בנות 46

 אנשי צוות 27

 ימי פעילות בשבוע 4

 שעות תוכן בשבוע 100-כ

זוהי השנה הראשונה שאנחנו  
   -עובדים במתכונת מלאה

 ב"ועד י' מכיתה י
את תחילת השנה הקדשנו להיכרות  

,  וקליטת החניכים החדשים
, התרחבות המרכז למועדון הנוסף

. גיוס צוות ושגרת תחילת שנה
בשלב זה אנחנו כבר יכולים לומר  

לימודים , שנכנסנו לשגרת עבודה
 .ותגבורים

ערב בערב נר שביעי נפגשנו ל
,  בהיכל התרבות ברמלה חגיגי

 10לציון פעילות העמותה על פני 
הערב התקיים . שכבות גיל בעיר

,  ראש עיריית רמלהבמעמד 
מנהלי בתי  , לית העמותה"מנכ

הדלקנו נרות  . הספר ומכובדים
לציון הכוחות השונים המקדמים  
אותנו למצוינות ושמענו הרצאה 

יסמין מעוררת השראה מפי 
אלופת ישראל  -פיינגולד
ששיתפה בסיפורה  , בחתירה

האישי של תאונה קשה ותהליך 
 .השיקום המדהים שהיא עוברת

ב  "במהלך חופשת חנוכה שכבת י
יום פעילות ארצי בפארק  יצאה ל

ערכנו ערב היכרות  , נאות קדומים
וכן  הדלקת נרות משותפתמרכזי ו
  התנדבות משמעותיתיצאנו ל

" שכולו טוב"בעמותת , בלוד
ונפעמנו ממרכז התעסוקה המרשים  

לענת תודה . נפש לתשושי
על ( של אבי אמא) אנגלשטיין

 !(היוזמה והעשייה המבורכת

זוהי הזדמנות נהדרת  . שגרה ממושכתאנו מתחילים כעת תקופת 
,  כאן בשבילכם. להשלמת פערים והשקעה רציפה שתשלם בהמשך

 e-mail: m.ramla-ac1@e4e.org.il     050-8585925.  אסתר ונטע





 מושג שבועי*
 התנסות בשעת אקטואליה*
 :קורסים קדם אקדמיים*

 מיומנות העברת מסר
 כלכלה
 מגדר

 מדעי המוח
על השירה  .קסם אותודה ל

 בערב המצוינות

 קורס הכנה לשוק התעסוקה* 
 "מעשה"יום ארצי של מרכז * 
 המון תגבורים* 
על  סולו גיא, ברותודה ל* 

  'חונכות לימודים לחניכי י
 על ארגון ערב חנוכה נויול

 

 !עוד שניה בגרות ראשונה... ו
 בהצלחה לכולם

 

 זב במרכ"ערב י* 
,  ב ארצי בנאות קדומים"יום י* 

בו עסקנו בסיכום התהליך  
 .בעמותה ומחשבות להמשך

על הנחיית ערב   אלוןתודה ל*
  מיכלו נופרהמצוינות ול

שייצגו אותנו בהדלקת נר 
ממשיכים להתכונן  . המרכז

 במלוא המרץ לבגרויות החורף

לצד מדריכים נפלאים שנשארו  
גדלנו  , משנה שעברה איתנו

משמעותית והתברכנו בצוות  
 .מוכשר ומסור, מגוון

עברנו יחד הכשרת צוות של  
המרכז וכן יום הכשרת  

מדריכים ארצית במכללה  
 .יפו-א"האקדמית ת

 
 

https://photos.app.goo.gl/vw8LBawjlpIvk2pn2
https://photos.app.goo.gl/cKqK7cfV4sPypdE82
https://photos.app.goo.gl/wtE9ObpXohmjwumM2
https://photos.app.goo.gl/IQz37mdE1nl1RPEY2

