מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מס' 2

10.2.14

מנהל :דודו גורן

בגרויות החורף מאחורינו -מתכוננים לקיץ!
בחינת הבגרות האחרונה של מועדי החורף הסתיימה .קבוצה
קטנה של תלמידי  4יח"ל מתמטיקה ,שתוגברה במיוחד ע"י
ברכה קרני ,סיימה את המבחן בתחושה של הצלחה ושיפור.
קבוצה אחרת ,שלמדה היסטוריה עם יניב בן-עוזי בתגבורים
מיוחדים ,הייתה האחרונה להיבחן .כעת אנו לומדים במלוא
המרץ לקראת מועדי הקיץ .תגבורים במקצועות שונים
מתקיימים בימי ו' .תגבורים נוספים יתקיימו בחופשת הפסח.

תלמידי יא' בהפוגה אמנותית במהלך תגבור בספרות

לראשונה בבית ספרנו :תרגיל "סלפי" במגמת תקשורת
במגמת התקשורת בעמקים תבור החליטו המורים לאתגר את התלמידים בי' וי"א .המשימה :להפיק
סרטון "סלפי" (צילום עצמי) באורך דקה וחצי באמצעות הסמארטפון ,כולל קריינות ופס-קול .התרגיל
התקבל בהתלהבות 12 :צוותים הפיקו סרטונים במגוון נושאים ,בהומור ומקוריות .הביצוע התאפשר
בזכות מערכות העריכה המתקדמות שנרכשו בביה"ס.
מתקדמים בפיזיקה
ביום ה' ביקר אצלנו פרופ' נועם סוקר מהטכניון .הוא הרצה לשכבת ט'
על נשק גרעיני ,נושא אותו למדה השכבה במסגרת שעורי הפיזיקה.
בהמשך נפגש פרופ' סוקר עם תלמידי מגמת הפיזיקה של י"ב והרצה
בפניהם על תחום המחקר שלו :אסטרופיזיקה.
פרופ' סוקר בהרצאה

לילה לבן ואמנותי
תלמידי מגמת אמנות י"א-י"ב זכו בלילה מסעיר במיוחד ,אשר
התחיל ביום ה'  6.2.14בלילה והסתיים ביום ו' בבוקר .הם פתחו
את הלילה בסדנה לציור מודל עירום ,חוויה מכוננת לכל תלמיד
אמנות .לאחר הסדנה נשארו תלמידי י"ב בביה"ס ,חגגו בארוחה
משותפת ,והמשיכו בתנופה לעבוד על הפרויקטים האישיים ,אשר
יוצגו במועד בחינת הבגרות המעשית ,ב  .1.4.14 -את האירוע
המוצלח הובילה רכזת האמנות ,נגה בן יעקב בשיתוף כל צוות
מורות האמנות.

נגה בן יעקב מדריכה תלמידים ברישום המודל

עורכת :רזיה מרחב

עוברים להוראה מתוקשבת
השבוע הודרכו המורים בשימוש בספרים מתוקשבים ,מטעם הוצאת
מט"ח .חשוב לציין שכבר היום יכול כל תלמיד להיכנס לאתר של מט"ח
ולגלוש לספרי הלימוד שלו (ספרי מט"ח בלבד) .זאת באמצעות
הסיסמה אשר חולקה לתלמידים ע"י המחנכים.
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