מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מנהל :דודו גורן
שירי משוררים ומעגלי זהות
בשבוע שעבר הוצגה בספריה תערוכה מרשימה של
תוצרי העבודות האישיות בספרות" :מעגלי זהות
בספרות" .העבודות נעשו בעקבות ארבעה משוררים
וארבעה מעגלי זהות ,כתרגיל ליחידה אחת לבגרות
במקצוע .התערוכה היוותה הזדמנות להציץ לנבכי
נפשם של התלמידים ,להבין מה בונה את זהותם,
מטריד אותם ,מכאיב להם ,משמח אותם ולמה הם
כמהים.
בתאריך  4.2.15התקיים אירוע הסיכום של תהליך
הלמידה .התלמידים התכנסו בספריה ,סקרו את
העבודות ,צפו בסרטון העולים המיתולוגי של "לול"
ונפגשו עם רועי חסן ,משורר צעיר המשתייך לקבוצת
"ערס פואטיקה" .לקינוח צפו בטיפטיפ השרקן של ניר
וגלי הנתקף בחרדת זהות ("מי אני? מה אני?" מתוך
"ארץ נהדרת").
תודה לצוות מורי ספרות י' ,גלי לוי ,גל קוחטא ,ורכזת
המקצוע – אדווה שייק ,שהוביל את התהליך ,הקים
את התערוכה והרים את האירוע.

מימין :כניסה לתערוכה ,אדווה וגלינה בתערוכה ,עבודות תלמידים.

שכבת יא' מתחילה את המסע לפולין:
ביקור השכבה ב"יד ושם"
ביום שני  2.2.15יצאו כל תלמידי שכבת יא עם צוות
המחנכים ונגה בן יעקב ,ראשת המשלחת לסיור ב"יש
ושם" .הסיור הוא פעילות הפתיחה של תהליך ההכנה
לקראת המסע לפולין שיתקיים בקיץ .התלמידים סיירו
במוזיאון ,שמעו עדות מרתקת של אריאלה וסיימו
בביקור ביד לילד.

עורכת :רזיה מרחב

בתמונות :מבט אל הנוף מתוך המוזיאון ,ומפגש מרגש עם
אריאלה העדה לאחר העדות.

מס' 33

19.2.15
הפסקה מוזיקלית
לחוגי האמנות בחט"ב הצטרף השנה חוג בחירה
חדש :הרכבים מוזיקליים .בכל שכבה נפגשים
התלמידים מדי שבוע לשעתיים של עבודה מוזיקלית
משותפת ,בהנחייתו של יריב דומני.
ביום ה' 12.2.15הופיעו התלמידים והשמיעו את תוצרי
עבודתם המשותפת בהפסקה מוזיקלית בה הופיעו
בהרכבים שונים .לאחד מהביצועים הצטרפה גם ניצן
בן-זאב ,מנהלת החטיבה והבולדוזר שמאחורי
הפרויקט ,בנגינה על חליל צד.
היה כיף אמיתי ,לעין ולאוזן!
ההרכב
המוזיקלי
של שכבת
ח' בפעולה

באמנות כמו באמנות...
סדנת הדפס ולילה לבן
סדנת הדפס ,הדפס בלט ומונו-טייפ .שעור במגמה של
י' אמנות – ככה לומדים היום תולדות אמנות...

ובשכבת יב' – ביום ה'  29.1.15התקיים "לילה לבן"
מסורתי ,בו הגיעו תלמידי המגמה והמורות בערב –
ועבדו על הפרויקטים שלהם עד הבוקר .שולחן כיבוד
עשיר סייע לכולם להישאר ערניים ואנרגטיים .האווירה
הטובה והעשייה הרצופה של שעות רבות הניבה פירות
אותם תוכלו לראות בתערוכת הסיום בסוף חודש מרץ.

משמאל למעלה
בכיוון השעון:
פותחים את הערב,
גלי חזן ותמר יפלח
בעבודה ,ומסכת
גבס בתהליך הכנה.
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