הורי הנוער היקרים,
הקיץ בשל ריבוי הפעילויות המבורך ,אכתוב לכם כל יום חמישי מה היה במהלך השבוע
ומה צופן לנו השבוע הבא עלינו לטובה..
מה

היה לנו השבוע ?



מסיבת פתיחת הקיץ הרשמית הייתה הצלחה מסחררת!! מוזיקה טובה ,אוכל טוב ,ריקודים ובריכה,
מה עוד צריך??
אני רוצה להודות למור המדהימה שהפיקה את האירוע המדהים הזה הזה עם חיוך רחב על
השפתיים ,כן יירבו!!



שמונה מדריכים מדהימים משכבות י' -יב' יצאו להכנת מדריכים לקראת מחנה הקיץ המתקרב,
שם קיבלו כלים להוות עוגן עבור הנערים והנערות היוצאים למחנה ,יישר כוח!
** המחנה מתקרב ,שכבות ז' -ח' ,מהרו להירשם!!!
ב'יוצאים בשלישי' נסעו לכפר בלום ,מהמושב יצאו  14נערים ונערות וקייקו בכיף בנהר 



ומה בשבוע הבא ?




ביום שני ה 18/7 -החל משעה  17:00שכבות ז' -ט' ושכבות י' -יב' מוזמנים לסדנת 'לכודים ברשת'.
מצורפת ההזמנה ,הורים ,דאגו לשלוח את כולם ,זו סדנת חובה לכל נער ונערה בימינו ,מאוד מאוד
מומלץ!!!
ביום שלישי ,ה' 19/7 -יוצאים בשלישי' והפעם -לצוק מנרה ,מהרו להירשם במיני פאי ,מצורפת
הזמנה.

**שימו לב ,בשל מיעוט נרש מים הנסיעה ל'חוף גיא' בוטלה ,פעילות שיא אחרת תפורסם בקרוב,
אבל ..הנסיעה ל'דב הלבן' מתקרבת ,מזכירה כי עליכם להגיע להנהלת חשבונות ולהסדיר תשלום
בהקדם.

סופ"ש נעים לכולם ,לכל שאלה ,אני זמינה וכמובן גם מור,
בברכה ,אודליה ארז,
מנהלת החינוך
050-9923729

מכון "מתבגרים"
בניהולו של רן בראון
יועץ ארגוני ,עו"ס ,מאמן ומנחה קבוצות
סדנאות ,הרצאות ,ייעוץ אישי ואימון להורים ,אנשי
מקצוע ילדים ובני נוער
הורי ז' -יב' היקרים,
ילדיכם מוזמנים לסדנת 'לכודים ברשת' שפותחה על ידי רן בראון .להלן
הסבר קצר על הסדנה:
חצי מהילדים סובלים מבריונות ברשת.
 9מתוך  10מתבגרים צופים בתכנים פורנוגרפיים קשים על בסיס
יומיומי .בסדנה ,באמצעות סרטונים  ,דוגמאות ותרגילים ,לומדים
המשתתפים מהי בריונות ,המחירים שלה ,כיצד לגלות הבנה ואמפתיה
לקורבן .לצד זה נחשפים המשתתפים לתעשיית המין ,מטרותיה ,אופן
פעולתה וההשפעות ההרסניות שישי לחשיפה אינטנסיבית לפורנו על
המוח ,יחסים בין המינים ואיכות החיים.
הסדנה תתקיים ביום ב' 18/7 -בשני מחזורים:
שכבות ז' -ט' -בשעה .17:00
שכבות י' -יא' -בשעה 19:00
נוכחות הנערים והנערות חשובה מאוד ,אנא דאגו שיגיעו.
לכל שאלה אנו זמינות ,בברכה,
מור גל
אודליה ארז

