מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי
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מנהל :דודו גורן

יום מגמה שני לשנה"ל תשע"ה
למידה משמעותית אצלנו
כפועל יוצא מחזון בית הספר המעודד למידה מעניינת ומאתגרת וחתירה למצוינות יצאו תלמידי החט"ע
ביום א'  15.2.15לסיור לימודי במסגרת מגמות הבחירה .המטרה  -העשרתם ע"י חשיפה להיבטים יישומיים,
מחקריים ויצירתיים של מקצועות הבחירה .כל מגמה יצאה למקום אחר והתלמידים חזרו עמוסי חוויות.
מגמת כימיה:
הכימאים פתחו את היום במפעל קוקה-קולה ,שמעו על
ההיבטים הכימיים של ייצור המשקה וניסו לפצח את
הנוסחה הסודית ,משם עברו למוזיאון היהלומים ברמת-
גן ,למדו על תהליכי מעבר הפחמן ליהלום ,וצפו בתערוכת
שומעים הסברים על רקע קיר פחיות
קוקה קולה ,ובמוזיאון היהלומים.
המחצבים היקרים.
מגמת תקשורת:
התלמידים צפו בסרט "תלויים באוויר" ופגשו את הבמאי
רמי כץ .בהמשך היום עבדו תלמידי י' ו-י"א באולפן מכללת
עמק יזרעאל בהפקת תכנית דוקו ותלמידי י"ב נפגשו עם
הבמאי לייעוץ על סרטי הגמר שלהם.

משמאל:
מצלמים
ומצטלמים
במגמת
תקשורת

מגמת אמנות פלסטית:
היום החל בסיור בכפר האמנים עין-הוד וברישום בנוף
היפה של הכפר וכלל ביקור בתערוכות מוזיאון ינקו-דאדא
ופעילות ב"מעבדאדא"  :התנסות סדנאית יצירתית .
מגמת גיאוגרפיה:
הסיור החל בבז״ן (בתי זיקוק לנפט) שם למדו התלמידים
על זיקוק נפט ,מוצריו והשפעתו על עולמנו כיום ,והמשיך
במכון החקר לימים ואגמים ,בו שמעו הרצאה על אקולוגיה
ימית ,טיילו בחוף והציצו במעבדות האלמוגים.
מגמת תיאטרון:
שחקנינו בילו יום בתיאטרון חיפה ,השתתפו בסדנת
יסודות התיאטרון ובסדנת פנטומימה לבנה ,צפו בהצגה
"מיצ מיצ לימונדה" וקיימו שיחה קצרה עם השחקנים.
מגמת מדעי המחשב:
תלמידי המגמה ביקרו בסניף של חברת ההיי-טק BMC
בתל-חי סיירו במקום ושמעו הרצאות ממנהליה .זאת
הפעם הראשונה בה החברה מארחת תלמידי תיכון
והביקור הוכתר בהצלחה רבה.
עורכת :רזיה מרחב

מגמת מדעי הרפואה:
כיתה י' הייתה במעבדת סימולציית לב ,בטכנודע שבגבעת
אולגה .כיתות י"א-י"ב :סיירו ב 26.1.15-בחברת
הסטארט-אפ פלוריסטם ,המפתחת תרופות מתאי גזע
מוח ,וביום המגמות הכללי קיימו "אירוע בריאות" לחט"ב.

מציירים בנוף,
ויוצרים
ב"מעבדאדא ".

מימין לשמאל:
מקבלים הסבר
ליד דגם הארובה
בבז"ן ,מעבדת
האלמוגים וחוף
חיפה.

מימין :באולם הכניסה לתיאטרון ,ושני קטעי פנטומימה.
מימין:
מאזינים
להרצאת
מנהל BMC
משמאל:
סימולציות
בטכנודע.
למטה
מימין :ביקור
בפלוריסטם
ומשמאל:
בדיקת לחץ
דם בחט"ב.
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