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מנהל :דודו גורן

מסיירים ולומדים קצת אחרת
ביום ג' ,שהתברך במזג אויר אביבי במיוחד ,יצאו כל תלמידי החטיבה העליונה לסיורים לימודיים
במסגרת מגמות הבחירה .בית-הספר מקיים כמסורת שני ימי סיורים כאלה ,לפי שרשרות המגמות.
מטרת היום היא להעשיר את עולמם של התלמידים ואת הידע שלהם ע"י חשיפה להיבטים יישומיים,
מחקריים ויצירתיים של מקצועות הבחירה .הסיורים תואמו כולם ליום אחד כדי למזער פגיעה בלימודים
הסדירים .הסיורים תוכננו ע"י רכזי המגמות.
מגמת מדעי הרפואה ,בהובלת הרכזת אורית שלו,
התנסתה ביום של סדנאות רפואה בטכנודע שבגבעת
אולגה.
תלמידי מגמת רפואה
מתנסים :אנטומיה ואקו לב

תלמידי י"ב של מגמת מדעי החברה ,בהובלתה של
בכפר הנגמלים
הרכזת ענבל מעודד ,ביקרו
"מלכישוע" שעל הגלבוע ,התנסו בפעילות בפארק
אתגרי ונפגשו לשיחה עם נגמלים.

מגמת כימיה ,בהובלתה של חלי כהן ,התארחה
במפעל "תדיראן" לייצור סוללות ,בקרית עקרון.
התלמידים הכירו את התא האלקטרוכימי באמצעות
כדי ניסויים שונים.
מגמת תקשורת ,בראשותו של רכז המגמה ,חן שלח,
יצאה ברגל למכללת עמק יזרעאל .שם נפגשו
התלמידים עם יונתן ניר ,יוצר הסרט גורף השבחים
והפרסים "הדולפין" .הם צפו בסרט ושוחחו עם
הבמאי .בהמשך זכו תלמידי י"ב להתייעץ עם יונתן ניר
על פרויקטיי הסיום שלהם ,בעוד שתלמידי י'-י"א
התנסו בהקלטות ובעריכה מודרכת באולפן המכללה.
מגמת תקשורת בשיחה עם
יונתן ניר ,במאי "הדולפין"

מגמת תיאטרון ,בראשותה של הרכזת שחף סגל,
בילתה יום שלם בביה"ס למשחק "בית צבי" ,תחילה
בסדנאות ,ובהמשך בצפייה בהצגה "דובי הקוטב".
מגמת אמנות פלסטית ,עם הרכזת נגה בן-יעקב,
השתתפה בסיור "גרפיטיול" בתל-אביב ,בעקבות יוצרי
גרפיטי .המגמה קינחה בביקור במוזיאון תל-אביב,
שבלעדיו כמובן אי אפשר.
מגמת כלבנות-חקלאות של החינוך המיוחד ,עם
המורות שרון ברנט ומיכל זמירין ,ביקרו במרכז של
עמותת "עיניים מנחות לעיוור בישראל" ,המכשירה
כלבי נחייה.

עורכת :רזיה מרחב

תלמידי מגמת גיאוגרפיה
במנהרת הביוב של השפד"ן

"גרפיטיול" – תלמידי אמנות
בעקבות ציירי מחאה בתל אביב

תלמידי מב"ר י'-י"א ,בראשותו של רכז מב"ר יניב בן-
עוזי ,נחשפו לעולם העיוורים והתוודעו לחושיהם
שלהם בתערוכה "דיאלוג בחשכה" ,במוזיאון הילדים
שבחולון.
מגמת גיאוגרפיה ,עם הרכזת תרצה ארגמן ,עסקה
באחת השאלות הבוערות ביותר במדעי הסביבה:
טיפול בפסולת .תלמידי המגמה ביקרו באתר השפד"ן
שבראשון לציון ,המטפל בשפכים של כל גוש דן.

מגמת מדעי המחשב ,עם הרכז ניצן כרסנטי,
התוודעה לעולם ההיי-טק הנחשק במפעל "אמדוקס"
שברעננה.

המגמות של שרשרת א' – פיזיקה ,ביולוגיה ,ספרות ,מדעי החברה י'-י"א וחינוך גופני וכן גיאוגרפיה מב"ר –
קיימו את סיוריהן ביום המגמות הראשון של השנה ,שהתקיים בנובמבר.
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