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נפרדים מגיבור
ביום ראשון נפרדנו יחד עם משפחת הר ציון ממאיר הר ציון ,הלוחם והסייר ,גיבור ישראל,
אב המשפחה.
הר ציון ,אחד הלוחמים הנועזים ביותר שידעה מדינת ישראל ,שהיה בין מקימי יחידת ה-
 020המיתולוגית ,סיירת צנחנים וסיירת מטכ"ל ,מהווה מודל לחיקוי ,דמות נלמדת ומקור
השראה ללוחמי ומפקדי צה"ל שעלו אליו לרגל לקבל עצה ,ולשמוע דעה .ראשי המדינה
וצה"ל ,לוחמים ותיקים וצעירים ,חברים ותושבי העמק ליוו אותו בדרכו האחרונה באחוזת
שושנה .אנחנו משתתפים בצערה של כל המשפחה .יהי זכרו ברוך .לתמונות ...
פירסט
'פירסט' הינו ארגון בינלאומי שייעודו עידוד בני נוער לעסוק במדע וטכנולוגיה .בפעילות משתתפים מדי שנה עשרות אלפי
תלמידים מרחבי הארץ וגם תלמידי 'גאון הירדן ושק"ד שלנו לקחו בו חלק .לכל בית ספר ניתן פרק זמן של שישה וחצי
שבועות כדי לבנות את הרובוט ולהכין אותו לתחרות .כל קבוצה קיבלה ערכת כלים בסיסית ,המהווה את הבסיס לבנייתו של
הרובוט ,והתחלקה למספר תת-קבוצות ,העוסקות כל אחת בפן אחר בבנייתו של הרובוט ,תכנותו ,בניית אתר אינטרנט
לקבוצה ,וכן הלאה.
התהליך כולו הסתיים לפני שבוע בתחרות הרובוטיקה הבינלאומית שהתקיימה באולם 'נוקיה' בתל אביב 20 .קבוצות בנו רובוט
שמסוגל לבצע את המשימות הנדרשות במהלך משחק כדור קבוצתי.
בתי הספר שלנו ייצגו אותנו בכבוד בתחרות תוך כדי עבודת צוות ועשייה משמעותית.
יום פיסיקה בגאון הירדן
השבוע התקיים יום הפיסיקה השנתי לזכרו של יותם גלבוע ז"ל בבית החינוך גאון הירדן -דרכא .השנה עסק היום אותו ארגן
המורה לפיסיקה משה כהן  -בנושא בועות סבון .ד"ר עמוס כהן ,הרצה לתלמידים על קרומי סבון וסריגי סבון והעביר סדנא
לבניית מתקני סבון בשניים ושלושה מימדים.
אליפות האתלטיקה של בתי הספר
לאחר תחרויות ואימונים מקדימים בבתי הספר ובחירת התלמידים החזקים בתחומי
האתלטיקה נפגשו הבוקר בבית ספר רימון כל תלמידי ה' -ו' בעמק לתחרויות קפיצה
לגובה ,קפיצה למרחק ,ריצה ,זריקת כדור ,ומרוצי שליחים.
כ 022 -ילדים ומורים לקחו חלק ביום הקסום שהתקיים במרחבים הירוקים של בית הספר
עם נוף אל הגלבוע ובמזג אויר מצוין .הפעילות נעשתה ביוזמת המורים לחינוך גופני
בבית ספר רימון ובשיתוף המורים מבתי הספר 'דקלים'' ,ביכורה' ו'שקד' ,השופטים
בתחרויות השונות היו תלמידי כיתה ט' מ'גאון הירדן-דרכא' .בסיום האירוע חולקו מדליות
לזוכים וצוינה האווירה הספורטיבית וההוגנת בה נערך האירוע .לתמונות...
ניצוצות 3
השבוע התקיים הקונצרט השלישי בסדרת הקונצרטים 'ניצוצות בעמק המעיינות' עם
סימפונט רעננה ,אשר ארחה את האמן והיוצר שלמה גרוניך .גרוניך יחד עם המנצח גיל
שוחט והתזמורת הפליאו בנגינה ובביצוע השירים המוכרים והטובים.
סדרת הקונצרטים מיוחדת זו ,מביאה קהל מגוון  -ילדים ,צעירים ומבוגרים .קונצרט
בונוס יתקיים בחודש מאי ובמח' תרבות כבר עובדים על הסדרה הבאה .לתמונות...
פייסבוק
הפייסבוק היא הרשת החברתית המקווננת הגדולה בעולם .גם לנו יש דף פייסבוק המתעדכן מדי יום .סיפורים ,אירועים ,חדשות
ושאר עניינים .מוזמנים לעשות לנו לייק ולהיות בקשר...
כתבו עלינו  ...ב'מדריך הנופש של המדינה'  -כנסו לקישור ודפדפו לעמוד ...02
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