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לומדים בדרך אחרת
לפני שבועיים יצאו כל תלמידי החטיבה העליונה לסיורים במסגרת מגמות הבחירה של אשכול א' .כמובטח – אנו
ממשיכים בסקירת הסיורים השונים.
"להכנס לראש של האחר "  :מגמת
ספרות בתל-אביב יפו.
מגמת הספרות ,עם רכזת המקצוע אדוה שייק ,יצאה
לסיור באזור יפו ,תחת הכותרת " -להיכנס לראש של
האחר" .התלמידות התארחו במוזיאון אילנה גור,
אמנית ואוצרת ייחודית והודרכו בין העבודות
המשקפות את אישיותה הרבגונית וטעמה של גור.
בהמשך הערב צפו בהצגה "אני דון קיחוטה" מאת
רועי חן ,בתיאטרון גשר .ההצגה מציגה קטעים
מיצירתו הקלאסית של סרוונטס והשפעתם על דמות
בת זמננו" .הכניסה לראשיהם" של הגיבור ,של דון
קיחוטה ושל סרוונטס הייתה מרתקת ומורכבת.

מגמת פיזיקה בטכנודע
תלמידי מגמת הפיזיקה עם רכזת המגמה ,ורה
סופרפיין יצאו לטכנודע בגבעת אולגה .הם למדו פרק
מעשי באסטרופיזיקה וכן התנסו ביישומים ובמדידות
של חוקי הפיזיקה בגן המדע .התלמידים התנסו
בהסברים פיזיקליים לתופעות טבע .בין השאר ,למדו
כי זנבו של כוכב שביט עשוי מקרח ,וגילו מהי השפעת
השמש עליו.

בתמונות :מתנסים בגן המדע
ובמעבדות הטכנודע

למעלה :במוזיאון אילנה
גור  -מששמאל :בכניסה
לתיאטרון .

מגמת מדעי החברה במפגש עם העולם
החרדי
התלמידים יצאו לסיור מודרך בבני ברק .בליווי הרכזת
ענבל מעודד התוודעו לעדה החרדית ,מנהגיה וחוקיה.
הם נפגשו עם איש תקשורת חרדי ,שדכנית ובחור
ישיבה .המדריכים ,מבני המקום ,שיתפו עם התלמידים
חוויות וסיפורים מיוחדים .התלמידים הציגו שאלות
רבות ,התפלאו וניסו להבין את עולמם.

עורכת :רזיה מרחב

מימין :ענבל מעודד עם תלמידות מצטלמות על רקע השכונה .משמאל:
שיחה עם איש תקשורת חרדי.

מגמת חנ"ג "עושה שרירים"
תלמידי המגמה בהובלת הרכזת רני בן נחום עברה
יום פעיל במיוחד במרכז הספורט הלאומי בתל-
אביב .בחלקו הראשון תרגלו התלמידים אתלטיקה,
כושר גופני וטניס .בלחקו השני של היום שמעו
הרצאה ש אסתר רוט-שחמורוב שדברה על
התקדמותה מילדותה ועד להצלחותיה כשיאנית
אולימפית .לסיום בקרו ב"חוויה האולימפית" – מופע
אורקולי מרשים ומיוחד.

למעלה מימין :הבנים עושים
שריר על דשא האצטדיון,
למעלה משמאל :קפיצה למרחק.
מימין :מצטלמים עם אסתר רוט-
שחמורוב :מנהל ביה"ס דודו
גורן ,רני בן-נחום ,רכזת ,ורפי
בורשטיין ,מורה במגמה.
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