
עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי

רח׳ רוקח 118 רמת-גן
טלפון:03-6239222, פקס: 03-6239212

עמוד הפייסבוק שלנו:
https://www.facebook.com/ohelshem.school

לכניסה לאתר ביה״ס
אנא סרקו את
הקוד המצורף

״אהל-שם״
לשאוף, ללמוד, להגשים!

הזמנה
משפחת בית ספר תיכון "אהל שם" שמחה להזמינכם לערב הפתוח לבוגרי כיתות ח'.

המפגש יתקיים ביום ב', 12/03/2018, כ"ה באדר, תשע"ח.
על סדר היום:

18:00-19:30 - מפגש עם הנהלת ביה"ס והצוות החינוכי באודיטוריום אשכול הפיס.
19:30-21:00 - סיור מודרך במרחבי ביה"ס ומפגש עם מורים, תלמידים והורים.

נוסף לערב הפתוח נקיים מפגש אירוח בנושא מסלולי הלימוד הייחודיים: כיתת 'נחשון', כיתת המחוננים, 
כיתת המוזיקה וכיתת התאטרון.

המפגש יתקיים ביום ב', 05/03/2018, י"ח באדר תשע"ח באשכול הפיס.
מפגש מסלול הכיתה המדעית - 'נחשון' באודיטוריום אשכול הפיס.  - 19:00-20:00

התרשמות מפעילויות ומתוצרי הלמידה של כיתות המחוננים, התאטרון    
והמוסיקה במרחבי האשכול.    

20:00-21:00 - מפגש מסלול כיתת המחוננים באודיטוריום אשכול הפיס.

http://www.ohel-shem.com :פרטים נוספים - באתר ביה"ס

נשמח לראותכם,          
ישראל וילוז'ני, מנהל ביה"ס         

          והצוות החינוכי 
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