
יא - משלחת לאוסטריהמשלחת פולין 2017 

שנה חדשה עומדת בפתח, שנה ובה בצד הלמידה (המשמעותית) מתקיימת עשייה חברתית ותרבותית בתוך בית הספר
ומחוץ לו. איננו מתיימרים להראות הכל, אך ננסה לעקוב בניוזלטר המתחדש שלנו אחרי מקצת מהפעילויות אשר

נעשות בבית הספר. נשתדל לאפשר לכלל הציבור שלנו- תלמידים, הורים מורים וצוות- טעימות מהחוויות וההתרחשויות 
בתוך ביתנו- בית חינוך כרמל זבולון. עדכנו אותנו כל חודש, אנחנו נעדכן כבר את כולם. 
זיכרו- חשוב מאוד לעשות, אבל חשוב לא לשכוח- גם להראות את העשייה המגוונת.

                                                                   בברכת שנה טובה- מערכת ניוזלטר כרמל זבולון

שכבה ז -  היום אנו מקבלים את פני שכבת ז' החדשה. שכבה גדולה, ובה שבע כיתות! המעבר לחטיבה תמיד מלווה בהתרגשות רבה.
               אנו מאחלים לתלמידינו החדשים הצלחה רבה ושנה טובה!

שכבה ח - שנה טובה, מלאה התחדשות ופריחה! מי יתן והשורשים בהם העמקתם יהיו לכם השנה לעזר בסלילת דרככם, ובחיבור לקהילה ולסביבה.
שכבה ט - השנה אתם הגדולים בחטיבה והצעירים בבית החדש- בית ט'-י'. מאחלים לכם שנת עשייה ולמידה. 

שכבה י' - לפני זמן קצר נפרדנו משכבה ט' עם ברכת שלום והצלחה בתיכון. 
שכבה יא - בקיץ יצאה משלחת לארה"ב שכללה חמישה תלמידים מכרמל זבולון וחמישה תלמידים מוסלמים מבית הספר "הגליל" בנצרת. המשלחת אורגנה ע"י 

ארגון אמריקאי הנקרא friends forever שמטרתו לקחת קבוצות תלמידים ממדינות שבהן קיימות חברות בקונפליקט ולבנות חברה משותפת הפועלת יחד כקבוצה
אחת. שהינו במשך כ-15 יום בעיר במדינת אילינוי בבית אחד, בצענו פעילויות התנדבותיות בקהילה, הילדים חיברו ונשאו נאומים בפני קהל אמריקאי ועברו סדנאות

מנהיגות ובניית קבוצה.
שכבה יב - בקיץ יצאה משלחת בת 110 תלמידים לפולין.

 

  

שגרירים צעירים, תחרות נאומים

יא - המשלחת לארה“ב הגיעה 
לעיתונות המקומית בבלומינגטון נורמל

סמדר והדובדבנים

מורי בית הספר יצאו לימי הערכות וטיול ברמת הגולן

האבנים הונחו על ידי נועם בנימין, 
לטקס שנערך במילא 18

משלחת לארה“ב

בית הספר לובש שירים

משלחת לארצות הברית

מברכת אתכם בפתחה של שנת הלימודים החדשה. נרגשת לקראת תפקידי החדש כמנהלת ממונה חט"ב,
מצפה לשנה מלאת עשייה חינוכית וחברתית עם שיתוף פעולה מלא מכולם. 

                                                                               דניאלה זינגר

טיול מורים בגולן

 משלחת פולין 2017 בגטו ורשה

נפרדנו ממחזור מ“ד, בואו לבקר

היום הראשון בבית ספר. אנחנו מחכים לכם נרגשים
 ומלאי פרפרים בבטן 

לקראת שנה מלאה בחוויות טובות והרבה אור.
את היום הראשון נפתח בהופעה של להקת "ריטלין", 

שתרים אותנו עד השמיים
 כי השמים הם הגבול...

 שנה טובה לכולכם, בשורות טובות,
                                          צוות ריכוז חברתי

קייטנת תלמידי כוח (לק“ש)פותחים את כיתה ז‘


