מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן

מס' 47

מידעון אינטרנטי

חוקרים אמנות
מגמת האמנות שלנו ,ביוזמת והובלת רכזת המגמה
נגה בן-יעקב ובשיתוף רכזת מגמת האמנות של
ביה"ס כדורי ,מובילה פרויקט חלוצי של למידה
והערכה .התלמידים חוקרים בעצמם תחום אמנות
לפי בחירתם ,אוצרים תערוכה ומגישים עבודת חקר
כתחליף לבחינת בגרות.
כחלק מהלמידה התלמידים מעבירים הרצאה קצרה
לחבריהם לכתה ,ולאחר מכן מתקיימת הערכת
עמיתים ,המהווה חלק מהציון הסופי של הפרויקט.
לפני כשבוע הציגו תלמידי יב' את עבודתם בפני
חבריהם בכיתה והחוויה היתה מרוממת :המרצים
הפגינו ידע והעבירו אותו באופן מרתק ,תוך העלאת
שאלות לדיון .מעורבות המאזינים היתה גבוהה
וכולם נהנו מהלמידה המשותפת.
בתמונות:
מעיין לילך על
השפעות הציור היפני
על האמנות
האירופית ,שי איילון
על תורות הצבע
והקהל בפעולה.

רגע של נחת:
בטיול השנתי של
שכבת ט' הדריך
שי אנגל ,בוגר בית
 הספר הנמצאבשנת שירות ,את
התלמידים.
עורכת :רזיה מרחב

באחת ההפסקות מצאנו אותו קורא לתלמידים בקול
פרקים נבחרים מתוך "הנסיך הקטן" ,בעוד הם
מאזינים לו בשתיקה ובשקיקה.

11.11.15

מוזיקה ומחול על הבוקר
ביום שלישי  27.10.15יצאו כיתות ז' ו-ח' לאולפנה
למוזיקה ולמחול ,לפגוש ,לשמוע ולראות כלי נגינה לא
מוכרים (חצוצרה ,חליל צד ,טובה ,סקסופון ,קלרינט
ועוד) ,סגנונות ריקוד מלהיבים (ברייקדאנס והיפ הופ)
ולהכיר את המקום המיוחד והכל כך קרוב ונגיש
הזה .התלמידים הקשיבו ,התלהבו ונהנו מאד.
רוצים לדעת עוד? צרו קשר עם האולפנה ,נפתחו
השנה חוגים מגוונים ומפתיעים ,חלקם בעלויות באמת
נוחות והוגנות במיוחד.

כדורעף :חוזרים עם גביעים
נבחרת הבנים בכדורעף י'-י"ב זכתה החודש במקום
השני במחוז צפון ,אחרי שבמוקדמות ניצחה את כפר
ורדים  2:0ואת שפרעם .2:0
נבחרת הבנות י'-י"ב זכתה במקום השלישי במחוז צפון
לאחר נצחון על שפרעם במשחק על מקומות .3:4
ברכות לשחקניות ולשחקנים ותודות לצוות :גיורא
הלפרין המאמן ועמיקם בן יוסף המנהל.

בא לביקור
חתן התנ"ך העולמי לשנת תשע"ה חננאל מלכה הגיע
לביקור בבית הספר ולעודד את השתתפותנו בחידון
התנ"ך העולמי השנה וניצל את ההזדמנות למפגש
מלמד עם צוות התנ"ך.
מדברים תנ"כית  :מימין לשמאל
– שלמה כהן ,חתן התנ"ך חננאל
מלכה ,ניבה נוריאל-סביון רכזת
המגמה ונוריה גוטגולד.
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