איגרת בנושא :התרמות לאגודה למלחמה בסרטן.
הורים יקרים,
החודש ,חודש חשוון ,אנו מציינים ומדגישים את "ערך המעורבות החברתית" במסגרת שיעורי מפתח הל"ב ובזירות
הלמידה השונות .אחת הפעולות לקידום המעורבות החברתית של התלמידים הינה במסגרת ההתרמות "מדלת אל דלת".
בתאריך ה 91/91/91 -היה אמור להתקיים בכל הארץ מבצע "הקש בדלת" .מבצע ההתרמה השנתי של "האגודה
למלחמה בסרטן" אשר מהווה מקור הכנסה מרכזי לפעילויות הרבות שמקיימת האגודה.
בשבועות האחרונים ,עקב המצב הביטחוני ,נבחנה אפשרות חלופית לקיום יום התרמה ,הכוללת הקמת דוכן התרמה
בתוך בית הספר.
לאור האמור לעיל ,יו"ר הנהגת ההורים ,הילה כהן ,בשיתוף עם הנהלת בית הספר ומנהלת תחום החינוך החברתי ,אליס
דוד ,תקיימנה "יום התרמה מיוחד בתוך כתלי בית הספר".
יום ההתרמה יתקיים ביום שישי הקרוב ,כ"ד בחשוון  5/99/1191בהובלה של מועצת התלמידים החדשה לשנת תשע"ו.
פנקסי ההתרמה כוללים קבלות על הסכומים הבאים . ₪ 01 , ₪ 11 , ₪ 91 :
מיקום דוכני ההתרמות :
 0::1-0:91בבוקר  ,שני דוכני התרמה .שער עליון ושער תחתון.
 1::1-91:91בלובי הכניסה של בית הספר.
 91:91 -99::1בצהריים ,שני דוכני התרמה .שער עליון ושער תחתון.
ניתן לתרום בהגיעכם לבית הספר וניתן לשלוח עם ילדיכם בשקית  /מעטפה את סכום התרומה והם יתרמו בזמן
ההפסקה הגדולה .נבקשכם לשלוח את הסכום המדויק אותו אתם בוחרים לתרום על מנת שהתלמידים ימנעו מהתעסקות
של החזרת עודף.
מבקשת להודות ליו"ר הנהגת ההורים ,הילה כהן ,על היוזמה המבורכת ועל ההכנה הלוגיסטית של כל חומרי ההתרמה
וההסברה.
כמו כן ,תודה רבה לנציגי מועצת התלמידים המקסימים ולאליס דוד מנהלת תחום החינוך החברתי בבית הספר על
ההתגייסות המלאה לקיום יום ההתרמה ובעיקר על ההזדמנות המצויינת להפוך את הערך "מעורבות חברתית" למציאות
ברת קיימא.
"לתת את הנשמה ואת הלב
לתת כשאתה אוהב
ואיך מוצאים את ההבדל
שבין לקחת ולקבל
עוד תלמד לתת לתת .
לראות בתוך הנפילה
שיש מקום למחילה
תמיד אפשר שוב להתחיל
כמו יום חדש כמו כרגיל
לתת".
(חמוטל בן זאב )
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