מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מנהל :דודו גורן

גרפיטי בתל-אביב לתלמידי חנ"מ
ביום א'  15.2.15יצאו תלמידי החנ"מ של החטיבה
העליונה ,עם הרכזת שמרית אליה והמחנכות מיכל זמירין
ושרון ברנט ,ליום של חוויה ייחודית ברחבי תל-אביב :סיור
בעקבות גרפיטי .הם שמעו על אמני גרפיטי וצפו
ביצירותיהם בחוצות העיר .בסיום גם התנסו בעצמם
בסדנה של יצירת גרפיטי ,השאירו חותמם הצנוע בעיר
הגדולה ואף הביאו איתם לבית הספר קטע מיצירתם.

למעלה :יוצרים גרפיטי בתל-אביב

מגמת מוזיקה באירוע רב משתתפים
מגמת המוסיקה שלנו באולפנא היא על-אזורית .לומדים
בה מוסיקאים צעירים מכל רחבי העמק ,וגם מערי
הסביבה ,דבר המאפשר אינטראקציה חברתית ויצירתית.
התלמידים לומדים תיאוריה ,סולפז' והלחנה ,ומתמקדים
בחלק הביצועי בג'אז על גווניו הרבים.
באירוע הסיום שהתקיים השבוע בנוכחות הורים ומורים
הופיעו הרכבים שונים שהלהיבו את הקהל בביצועים
היפים.
את הערב קינחה קבוצת הביג-בנד של האולפנה בשתי
קלאסיקות מרגשות" ,סאמר טיים" ו"אל תקרא לי שחור".

עורכת :רזיה מרחב

למעלה משמאל לימין :הרכב יב',
הרכב ט' (טרום מגמה).
משמאל :בסיום הערב -
ה"ביג בנד" מרגשת את
הקהל

מס' 36

25.3.15

מגמת תיאטרון יא' בערב מונולוגים-
דיאלוגים
בחינת הבגרות בתחום התיאטרון התקיימה ביום ד'
 .19.2.15לאחר תקופה מאומצת של עבודה קשה
וחזרות אינטנסיביות ,בהנחית המורה לתיאטרון שחף
סגל ,הציגו התלמידים קטעים ממחזותיהם של ענת
גוב ,ברי קיף ,ניל סיימון ומחזאים נוספים .בנוסף
להופעה בפני הבוחן הופיעו התלמידים בפני בני
משפחה וחברים וזכו לתשואות רמות..

ביחד ולחוד על הבמה

ורוד עולה:
ביום א' 22.2.15
הגיעו כל בנות
כתה ז'  3לבושות
בוורוד ,לציון יום
המודעות למלחמה
בסרטן השד.
למעלה :מזדהות בוורוד

חלל פרחוני
לרגל שבוע החלל ולציון יום השנה למותו של
האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון ז"ל ,שחזרה
המורה למדעים ,אפרת הלטמן ,את ניסוי "גן הגבישים
הפורח" אותו ביצע אילן רמון בחלל .היא עשתה זאת
בשיעור מדעים בכיתה ז'.
מימין :מבחנות
בתחילת הניסוי.
משמאל :פריחת
הגבישים
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