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יום מגמה ראשון לשנה"ל תשע"ה
למידה משמעותית אצלנו
ביום ה'  13.11.14יצאו תלמידי החטיבה העליונה ליום סיור לימודי במסגרת מגמות הבחירה .המטרה -
להעשיר את עולם התלמידים והידע שלהם ע"י חשיפה להיבטים יישומיים ,מחקריים ויצירתיים של מקצועות
הבחירה .כל מגמה יצאה למקום אחר בהתאם לתכנים המתאימים לה ואכן ,התלמידים חזרו עמוסי חוויות.
תודה מיוחדת לרכזי המקצועות שיום זה הוא פרי עבודתם המאומצת .יום מגמות נוסף יתקיים בהמשך השנה.
מגמת ביולוגיה:
חניכי המגמה בשכבת יב' ,נסעו לחוף נחשולים להכרת
חוף הים כבית גידול .התלמידים הכירו אורגניזמים
שונים והתאמתם לבית גידול ייחודי זה .חניכי המגמה
משכבת י' ויא' סיירו בשמורת החולה.
מגמת פיזיקה:
התלמידים ביקרו במכון ויצמן ברחובות והתנסו ביצירת
גלים שונים.

מחפשים סימני
חיים בחוף
נחשולים
וצופים בבעלי
כנף באגמון
החולה
למטה :הכלבנים במרכז אג'יליטי
מתפעלים ומלטפים.

מגמת מדעי החברה:
למדו על התרבות הדרוזית ,התארחו בכפר הדרוזי
עוספיה ונפגשו עם תושביו .התלמידים גם ביקרו
בחיפה במסגד של כת האחמדים שוחרת השלום.
מגמת כלבנות (חנ"מ):
תלמידי מגמת הכלבנות הדרימו לראשון לציון שם
ביקרו באג'יליטי (מרכז לספורט כלבים) ,התנסו באילוף
כלבים יחד עם טובי אנשי המקצוע בתחום זה בארץ.
מגמת גאוגרפיה:
תלמידי המגמה בקרו וחוו הדברה אקולוגית באמצעות
חמורים ודבורים בקבוץ שדה אליהו .לאחר מכן בקרו
בכפר כנא והכירו את העדה הצ'רקסית.
מגמת ספרות:
במגמה זו בקרו התלמידים במוזיאון הארץ בתל-אביב
שם סיירו בארבע תערוכות מעניינות ובערב – צפו
בתיאטרון "הבימה" בהצגה "השבועה" ,מבית היוצר של
קבוצת צעירי הבימה.

עורכת :רזיה מרחב

מגמת ספורט:
הספורטאים יצאו ל"מכה" של החינוך הגופני מכון
וינגייט .הם התנסו בירייה בחץ וקשת ,ביצעו מבחני
כושר גופני שיחקו (והפסידו )...נגד נבחרת הנשים
הלאומית בכדורעף ,פגשו בוגרת ביה"ס המשרתת
כמדסי"ת במכון וינגייט וקינחו באימון "קיקבוקסינג"
מקפיץ ואנרגטי.

למעלה :מדעי
החברה ,בסלון
המארחים בעוספיה

למעלה :מגמת ספרות בכניסה לתיאטרון
הבימה ,משמאל :במוזיאון הארץ ,ליד
מיצב של  11.000פרחי קרמיקה.

מימין :גיאוגרפיה,
מדבירים אקולוגיים.
חמורים ודבורים
בשדה אליהו

ספורט  ,משמאל:
מדידת צח"מ (צריכת
חמצן מקסימלית)
וקליעה למטרה.
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