מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן

מס' 59

מידעון אינטרנטי

3.3.15

לומדים בדרך אחרת גם במחצית ב'
ב  14.2.16 -התקיים יום המגמה השני של השנה ושוב יצאו תלמידי החטיבה העליונה לסיורים במסגרת מגמות
הבחירה  -הפעם של אשכול ב' .בסיורים פגשו התלמידים יישומים שונים של תחומי הידע אותם הם לומדים .מזג
האויר האיר לנו פנים והסיורים היו מוצלחים מאד .היום ובמידעון הבא נסקור את הסיורים השונים .תודה לרכזי
המגמות על הפקת היום המרתק! במידעון זה ובמידעון הבא – פרטים ותמונות מסיורי המגמות.
השימוש בכימיה בתעשיה
מגמת כימיה ,בהובלת רכזת המגמה חלי כהן סיירו
בשני מפעלים שונים מאוד באופיים :מפעל "נילית"
במגדל העמק ,המתחמה בייצור פולימרים לתעשיה,
ומפעל שטראוס-עלית בנצרת עלית ,שם משתמשים
בידע כימי לייצור מזון.

למעלה :מבקרים באולם ייצור
הניילון ב"נילית" משמאל :כימיה
מתוקה :ליד ערימות הממתקים
בשטראוס-עילית.

עורכת :רזיה מרחב

מגמת גיאוגרפיה בעקבות האנרגיה
מגמת גאוגרפיה יצאה
בשלוש כיתות מכל שכבות
החט״ע .הסיור החל בכוכב
ביקרו
שם
הירדן,
התלמידים במבצר צלבני
עתיק ותצפתו על כל אזור
העמק והבקעה.
באתר
ביקרו
בהמשך
נהריים בגשר ,שם למדו על
אנרגית המים וההסטוריה
המיוחדת של המקום.
בסוף היום עצרו בין טורבינות הרוח במעלה
גלבוע (בתמונה) והתלמידים ראו את הפיתוח
במקום והבינו את היתרונות והחסרונות של
הפרוייקט החשוב והמיוחד.

אמנות ,פופ ,שכפול ומה שביניהם
תלמידי מגמת האמנות בהובלת נגה בן יעקב ,רכזת
המגמה בילו יום חוויתי בחיפה :הם ביקרו במוזיאון
חיפה בתערוכה המוקדשת לאמן אנדי וורהול ולאמנות
הפופ והשפעתה על אמנים ישראליים .בנוסף השתתפו
תלמידי י' ויא' בסדנאות הדפס בטכניקת התחריט,
שהתקיימו במוזיאון שטרוק הסמוך בעוד תלמידי יב'
חווים סדנת פיסול בחומר.

למעלה מימין :מול העבודות של
וורהול ,משמאל :תלמידי יב'
יוצרים אריחים בחומר.
למטה מימין :תלמידות י' שומעות
הסבר מהמדריכה ,קרן ,איך
למרוח צבע על גלופות ההדפס.

ערוץ עשר בעדשה שלנו
תלמידי מגמת תקשורת עם רכז המגמה חן שלח
ומורי התקשורת בקרו באולפן החדשות של ערוץ ,10
חוו הפקה של תשדירי חדשות ושידורם ואף נפגשו
לשיחה מעניינת במיוחד עם הכתב והפרשן אור הלר.

מימין :מקשיבים לאור הלר באולם החדשות של ערוץ .10
משמאל :ליד שולחנות ומסכי הבקרה והעריכה.
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