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מחזיקים
אצבעות

מועדון הדיבייט של האוניברסיטה הפתוחה
כובש את התחרות האזורית

תיכון מטרו ווסט
ברעננה משתתף
בחידון התנ"ך
לתלמידים

הישג מרשים
למועדון הדיבייט
של האוניברסיטה
הפתוחה בתחרות
הדיבייט האזורית
שהתקיימה בשבוע
במכללה
שעבר
תיכון מטרו ווסט ברעננה האקדמית ת"א יפו.
הוא אחד מארבעה בתי ספר אבי יעקב ואיתי כהן,
מכל אזור השרון שתלמידיו צוות דיבייטורים
האו"פ,
ישתתפו בחידון התנ"ך ממועדון
לתלמידים .חידון התנ"ך זכו במקום הראשון
כשהם
לתלמידי בתי ספר יתקיים בתחרות
בסימן "השפה העברית" מסיימים עם מאזן
ביום שלישי  8בפברואר ניצחונות מושלם
 .2011מטרת החידון היא בכל הסיבובים.
תחרות הדיבייטאבי ואיתי .הישגים לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
להעמיק את התעניינות
נמשכה
התלמידים בספר התנ"ך ,האזורית
ויצירת זיקה וביטוי למורשת יומיים ,והשתתפו בה עשרים צוותים משישה מוסדות
אקדמיים :המכללה למנהל ,המכללה האקדמית ת"א-יפו,
ישראל לדורותיה.
בחידון
משתתפים מכללת קריית אונו ,המכללה האקדמית נתניה ,מכללת שערי
תלמידים מכיתות ט' -יב' משפט והאוניברסיטה הפתוחה.
לאחר שלושה סיבובים מוקדמים התקיים סיבוב הגמר,
מרחבי המחוז.
במכללה העירונית
התלמידים שאותו "כבש" מועדון האו"פ עם שלושה מתוך ארבעת
שלושת
– הנחה לתושבי רעננה
הזוכים במקומות הראשונים הצוותים הפיינליסטיים.
פרט להישגים הקבוצתיים ,זכו חברי מועדון האו"פ גם
ייצגו את המחוז בחידון
מוקמו
מהמועדון
דיבייטורים
כשארבעה
הארצי.
המכללה העירונית ברעננה פותחת
להישגים אישיים
הזוכים
האחרונים בראש רשימת הדוברים המצטיינים של התחרות :אבי יעקב בימים אלה קורס להכנה לפסיכומטרי
ישתתפו בחידון העולמי –  -במקום הראשון ,נתי דנציגר  -שני ,אלי שלום  -רביעי ואיתי במחיר מיוחדד לתושבי רעננה ,במסגרת
שיתוף פעולה עם בית הספר "אייסקול".
יום שלישי )יום העצמאות( ,כהן  -חמישי.
 10מאי .2011
בקורס יתרגלו התלמידים את כל החומר
מטרתם של מועדוני הדיבייט הינה לאמן סטודנטים
אירית מרק בהעברת מסרים בדרך בהירה ,בחידוד יכולותיהם הלוגיות למבחן הפסיכומטרי וילמדו שיטות פתרון
זריזות ומתוחכמות לשאלות .הלימוד יעשה
 iritmark@local.co.ilובשיפור כושר הביטוי ,הן בעל פה והן בכתב.
בקבוצות קטנות ,בליווי סביבת לימודים
אינטרנטית הכוללת שיעורי וידאו ויועבר
על ידי המורים המקצועיים של בית הספר
"אייסקול".
המכללה העירונית הפועלת במסגרת
המחלקה להשכלת מבוגרים במינהל חינוך
בלתי פורמלי בעיריית רעננה ,מקיימת
מגוון קורסים ,סדנאות והשתלמויות
אל-סם רעננה תקיים הרצאה בנושא  -למה סמים ואיך מתמודדים? ומזמינה את תושבי
במבחר תחומים ,ופועלת למען עידוד
העיר ,ביניהם הורים לילדים מתבגרים לקבל מידע בנושא חשוב זה.
למידה והשכלה גבוהה בעיר.
ההרצאה תתקיים ביום חמישי  20.1.11בשעה  20:00במרכז תולדות רעננה ,רחוב גולומב
הקורס הראשון ייפתח במהלך חודש
) 6כניסה דרך הגינה הציבורית( .המרצה ד"ר ארתורו לרנר ,פסיכיאטר ,מנהל המחלקה
ינואר ויימשך עד לתאריך הבחינה באפריל
לתחלואה כפולה בבי"ח "לב השרון" ,המשמש גם כיועץ מקצועי לאל-סם ,ידון בנסיבות
,2011
השימוש בסמים ,סוגי הסמים השכיחים בקרב בני נוער ודרכי התמודדות אפשריים.
עלות כניסה .₪ 20 :פרטים והרשמה :אלסם רעננה09-7603354 :

חדש-קורס הכנה
לפסיכומטרי

אל-סם רעננה מזמינה את ההורים להרצאה בנושא:

למה סמים ואיך מתמודדים?
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