"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי
מועצת תלמידים שקמה – תשע"ח

שינוי תלבושת החורף בבית הספר
מועצת התלמידים החדשה נחלה הישג ראשון -שינוי תלבושת החורף .לאחר דיונים,
התחייבויות וישיבות ,הנהלת בית הספר החליטה לקבל את בקשתנו לשינוי תלבושת
החורף.
פנינו לשנות את התלבושת כדי:
לחסוך בהוצאה הכספית המיותרת שבהדפסת סמל על סווטשרט שמשמש אותנו רק
לבית הספר,
להקל עלינו בשמירה על חוקי בית הספר,
לאפשר לנו גיוון וביטוי אישי,
למנוע ריבים חוזרים ונשנים בין המורים לתלמידים לגבי האכיפה.
אז איך זה עובד?
מה שהיה עד כה :סווטשרטים עם סמל ,חלקים בצבע אחד ללא ציורים ,כתובות ,וסמלי
חברות.
מה שיהיה מעכשיו :סווטשרטים חלקים בצבע אחד לא סמל בית ספר ,בכל צבע
שרוצים ובלבד,שיהא חלק ללא ציורים ,כתובות ,סמלי חברות וללא סמל בית ספר.
מתחת לסווטשרט יש ללבוש חולצה קצרה עם סמל בית ספר.
בימים מיוחדים  -ימי זיכרון ,מחצית ,יום ראשון ואחרון ללימודים  -מגיעים עם
סווטשרט/חולצה לבנה עם סמל .חולצת בית הספר תהיה מתחת לסווטשרט.
הכללים לגבי מכנסי קרעים ,סריגים וקרדיגנים ומעילי ג'ינס אינם משתנים – והם
אסורים.
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בית ספר אזורי שש שנתי
מועצת תלמידים שקמה – תשע"ח
שימו לב! מעכשיו זו היא תקופת ניסיון .במידה שתלמידי ביה"ס יגיעו עם תלבושת
שאינה תואמת את ההחלטה ,תקופת הניסיון תבוטל והכול יחזור להיות כשהיה.
אנו ,מועצת התלמידים ,שואפים למצב בו כלל תלמידי בית הספר יהיו שותפים
לשינויים וזהו המבחן הראשון שלנו .עזרו לנו בהצלחה של כולנו!!!
אנו כנציגיכם הנבחרים ,פונים אליכם להתגייס למען שינוי משמעותי שכזה ולמען
אחרים שיבואו בהמשך .ללא עמידה בכללים והקפדה על ההתחייבות שלנו בהגעה
בתלבושת תקנית ,נפסיד את ההישג הזה ,וגם רבים שיכולים לבוא אחריו .במידה
וכל אחד ואחד ייקח אחריות אישית מקסימאלית ,נוכל להראות שיש תחליף
לאכיפת החוקים על ידי המורים.
אחריות זאת מעכשיו ואילך היא כלפי עצמכם וכלפי חבריכם -מועצת התלמידים,
ולא כלפי המורים.
מצפים לשיתוף פעולה!
בשם נציגי מועצת התלמידים תשע"ח  -שקמה

י"ב – שירן גבאי (י"ב  ,)4יניב ביידר (י"ב  ,)3רותם מנשאוף (י"ב  ,)4עמית שלו (י"ב )1
י"א – עמית סעדה (י"א  ,)5אור בז'ה (י"א  ,)2מעין דדון (י"א  ,)4גורן ויטקינד (י"א )1
י' –

שון אפוטקר (י'  ,)4יעל אזולאי (י'  ,)6שגב גוטרמן (י' )6

ט' – אריאל זיידס (ט'  ,)4נועה פלד (ט'  ,)3דניאל וקס (ט' .)6
ח' – נועה דניאל (ח'  ,)4איתמר צרפתי (ח'  ,)4מיקה אברמוביץ (ח' .)6
ז' – סאן מלכה (ז'  ,)5גל ריכטר (ז'  ,)5שחר כהנא (ז' .)4
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