מדי שבוע

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן

מס' 44

מידעון אינטרנטי

מגמת אמנות פותחים שנה בסיור לחיפה
ב  16.9.15 -יצאו תלמידי מגמת אמנות משכבות י' יא'
ויב' לסיור בתערוכת הבוגרים הנבחרים של שנת
תשע"ה .התערוכה מתקיימת מדי שנה בפקולטה
לאמנות באוניברסיטת חיפה ולוקחים בה חלק
תלמידים מעשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ .השנה
השתתפו מעל  250תלמידים .הנציגה שלנו בתערוכה
היתה תמר יפלח.
את הביקור פתחנו בסדנאות לימודיות :תלמידי י' עסקו
בצילום ,תלמידי יא' בצילום וידאו ותלמידי יב' התנסו
בהדפס תחריט .לאחר הסדנאות התכנסנו יחד עם
תלמידים מבתי ספר נוספים באודיטוריום להרצאה של
אמן הצילום עדי נס .ההרצאה היתה מרתקת וחלק
מהתלמידים נשארו לשאול שאלות ולשוחח עם האמן
לאחר שהסתיימה.
בהמשך – ערכו התלמידים סיור עצמאי בתערוכה
והתרשמו מהמגוון הגדול של טכניקות ונושאים של
העבודות .הביקור היה מעורר השראה ונתן דחיפה
משמעותית בתחילת השנה לעבודה האישית של כל
תלמיד בהמשך השנה.

6.10.15

למעלה מימין :תמר יפלח נציגתנו בתערוכה ,עם נגה בן יעקב ,מורה ורכזת
המגמה ליד הפרויקט שלה  .למעלה משמאל :מסיירים בתערוכה.

למעלה :תלמידות יב' ליד מכבש ההדפסה בסדנת התחריט.

למעלה::שומעים הרצאה על זיכרון.
משמאל :זוכת החידון שחר זיידנר עם
הפרס הנחשק.
למטה :מתנסים בדגמים הממחישים
פונקציות של המוח.

עורכת :רזיה מרחב

מדענים חוקרים את המוח
מה משפיע על התפיסה שלנו? על חוש הטעם? איך אנו
פותרים בעיות לוגיות? איך לשפר את הזיכרון?
הכיתות המדעיות שלנו – י'  ,4י"א ,4י"ב - 4כוללות את
כל תלמידי מגמות מדעי הרפואה והפיזיקה .כראש החץ
המדעי של בית הספר הם זוכים מדי שנה לצאת ל"ליל
המדענים" הארצי .השנה התמקד האירוע בחקר המוח,
מתחומי המחקר החשובים בעיצוב העתיד.
אנו בחרנו לצאת לאירוע בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בבית-חולים זיו שבצפת.
התלמידים התנסו בפעילויות המחשה הקשורות
לפונקציות של המוח ,התמודדו עם חידות היגיון ולמדו
על פעילויות החושים .בסיום הערב התקיים חידון
בקיאות בו הפגיזה שחר זיידנר שלנו מכיתה י"א4
וזכתה במקום הראשון ובזוג אופניים נוצץ!
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