ברכת המנהלת
שותפים יקרים,
שנה חדשה עומדת בפתח ,ואתה הצפייה ,השמחה ,ההתרגשות והאתגר.
זכות גדולה היא בעיני ,לפתוח את שנת הלימודים תשע"ז ולברך את כל קהילת בית הספר.
אני מאמינה שלכולנו עניין משותף להמשיך ולקדם את החינוך האיכותי בבית הספר.
תכנית העבודה השנתית מתמקדת בקידום הלמידה והחינוך הערכי -קהילתי .מעבר לשאיפה
למצוינות בתחומי הלימוד ובמעורבות החברתית ,קיימת שאיפה של חיזוק תחושת השייכות
של כולנו לבית הספר .בית הספר ישמש לכל השותפים מקום מרכזי ומשמעותי בו מתנהל
שיח מכבד ופורה ומתקיימים שיתופי פעולה בין כולנו.
בבית ספר "שקמה" לומדים בשנת הלימודים תשע"ז כ 088 -תלמידים .חטיבת הביניים
כוללת השנה כ 058תלמידים והחטיבה העליונה כ .058 -קהילת בית הספר ממשיכה לגדול
ולהתפתח ואתה אתגרים חינוכיים חדשים והתחדשות מתמדת בתחום הפדגוגי ,תכניות
לימוד ,והתכניות הערכיות.
הייחודיות של בית ספרנו קיבלה השבוע פרסום פומבי:
בית ספר שקמה נמצא ברשימת  722בתי הספר (חטיבות עליונות) אשר הצטיינו בהישגיהם
הערכיים ,החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע"ו.
הדגש בהכרה זו הוא על השינוי שחולל בית הספר בקרב תלמידיו .
בשנת הלימודים תשע"ז נמשיך ונקדם את המעורבות הקהילתית ואת המחויבות האישית.
בתחום החברתי נקדם פרויקטים ייחודיים של דו-קיום והיכרות אוכלוסיות ייחודיות בארצנו.
ונמשיך להעצים את המנהיגות הצעירה ומועצת התלמידים בבית הספר.
התחום הטכנולוגי גם הוא יקבל תנופה נוספת עם הכנסת האייפדים ללמידה ,והרחבה של
המגמות הטכנולוגיות.
קידום לימודי המתמטיקה והאנגלית  ,והמשך פיתוח תחומי האמנויות והמדעים בבית ספרנו
הם ביטוי להתפתחות הלימודית.
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בשנת הלימודים תשע"ז תפתח מגמת מוזיקה ותקוותנו היא כי מרכז המוזיקה בשילוב מגמת
הלימוד יעלו את קרנו של תחום המוזיקה באזורינו.
אהבת הטבע, ,ותחום ידיעת הארץ וקיימות הם תחומים שיש בהם דגשים חינוכיים מזה שנים
והם נמצאים בהתפתחות מתמדת .השנה ילמדו תלמידי שכבת ח' לימודי של"ח וייצאו
לסיורים וימי שדה מידי שבוע .תכניות לימודים שנכתבו לפני שנה בתחום הקיימות יוטמעו
ויילמדו .הק שר עם המשרד לאיכות הסביבה יימשך גם בשנה זו ,אנו נמצאים בשלב ב'
לקראת הכרתנו כבית ספר ירוק.
ההתפתחות המקצועית של המורים גם היא על הפרק .בבית הספר יתקיימו שלוש
השתלמויות למורים בשנה הבאה .אחת מהן תתמקד בליווי וקליטה של מורים חדשים
למערכת.
בשנת תשע"ז נמשיך לקלוט מורים חדשים  ,שניים עשר במספר .נמשיך לשים דגש ותשומת
לב מרובה למורים הנקלטים .נשכלל את מודל הקליטה שפתחנו בשקמה  ,מודל לקליטה
מיטבית ,אשר צוין לשבח בשנה שעברה בתחרות ארצית.
אנו מברכים את כלל המורים והתלמידים החדשים ומשפחותיהם אשר הצטרפו לקהילתנו.
ברוכים הבאים לקהילת "שקמה" ,ומאחלים לכם קליטה מהירה ומוצלחת.
ברצוני להודות לצוות החינוכי ,להנהלה ,לצוות העובדים והמנהלה על העבודה המקצועית
והמאומצת שנעשתה על ידם במהלך חופשת הקיץ .אני מודה גם לוועד ההורים על העזרה
והליווי של מהלכים חשובים אשר נעשו במהלך השנה ובחופשה .ולכל הגורמים המובילים
והשותפים במועצת חוף אשקלון ובמשרד החינוך .
תודה על האמון והתמיכה שאתם נותנים לצוות בית הספר.
אני מאחלת לכולנו שנת לימודים פורייה ,ומלאה בחוויות מעצימות .
שנה של יצירה ועשייה
שנה טובה
אופירה גל,
מנהלת בית הספר
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