וועד ההורים "שקמה" תשע"ז
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משפחת "שקמה" יקרה
היום מסתיימת לה שנת הלימודים תשע"ז ,שנה אינטנסיבית ומאתגרת,
אשר בה הייתה לי הזכות הגדולה להיות יו"ר וועד ההורים לצד חבריי
המיוחדים במינם – חברי וועד ההורים.

"שקמה" היא לא עוד בית ספר" ,שקמה" היא בית חם ותומך ,בית
ספר אכפתי ,מקצועי ומסור ,סגל חינוכי מקצועי ואנושי.
"שקמה" היא קהילה אנושית יציבה ,דעתנית ,פעילה ויוצרת.

לימודי ליבה לצד ערכים ,דוגמא אישית ,סבלנות ,כבוד הדדי ,בי"ס
מזמין ,נעים ותוסס חיים.
ב"שקמה" מעל  022תלמידות/ים מקסימים ,שכל אחת ואחד מהם הוא
עולם ומלואו יחיד ומיוחד.

"שקמה" התברכה בהורים אכפתיים ,מתנדבים ונרתמים מכל הלב
ולכל משימה.
חבריי ואני לוועד ההורים הצבנו לפניני מס' אתגרים ושאפנו בכל
מאודנו ליישמם הלכה למעשה בשטח.
שיתוף הפעולה וההליכה ביחד עם אופירה מנהלת ביה"ס והסגל
החינוכי בלטו מן הרג הראשון ועל כך תודתנו.

"הורים מעורבים ולא מתערבים" – שיתוף הורים ,ישיבות משותפות עם
מנהלת ביה"ס והסגל החינוכי לגבי "חזון ביה"ס" והייחודיות שלו.
יצירת תכנים ויצירת פעילויות של כייף ולמידה – הורים ,תלמידים
ומורים.

הקמנו וועדות שעבדו בשיתוף פעולה עם הנהלת "שקמה"

 וועדת חינוך,
 וועדת ביטחון ובטיחות
 וועדת בינוי ,תחזוקה ותשתיות
 וועדת היסעים
 ועדת קפיטריה
 גזברות וכספים
 וועדת תרבות ,אירועים וטיולים
 וועדת ספורט
 קשר עם קהילת ההורים
וועד ההורים קיים קשר רציף ובזמן אמת עם הורי התלמידים ונציגי
הכיתות ,דאג ליידע את קבוצות ההורים על כל מידע ופעילות
המתקיימת בביה"ס.

היום אנו נפרדים מתלמידי שכבת יב' – זהו מחזור ס"ב של ביה"ס.
נאחל להם חופשה נעימה ,גיוס נעים ומשמעותי ,ייצגו אותנו בכבוד
ואל תשכחו בכל עת לבוא לבקר – זה יחמם את הלב.
באותה נשימה אבקש.....
בקרוב יצטרפו למשפחת "שקמה" תלמידי שכבת ז' חדשים.
הם והוריהם בחרו להיות חלק ממשפחת "שקמה" ,חלק מאיתנו למסע
של  6שנים.
קבלו אותם בחום ואהבה ,עשו הכל על מנת שירגישו הכי בבית ממש
כפי שקיבלו אתכם.

תלמידות/ים יקרות/ים ,משאלת הלב שלנו אליכם :

אל תוותרו על שאיפה למצוינות ועל מימוש אישי .יש בכל אחד ואחת
מכם יכולות ,אמת וחלום המבקשים להתפרץ ,הוריכם וצוות ביה"ס
תמיד כאן ויעשו הכל לאפשר לכם לממש זאת.
גם בצאתכם היום לחופשת הקיץ הקפידו על מידות מתוקנות .על שפה
נקייה ,על אהבת אדם ומוסריות ראויה .באתרי בילוי ,ברשתות

החברתיות ,במגרשי הספורט או בכל מקום אחר הקפידו על אנושיות
ונימוסים.
גם בחופשת הקיץ ממשיכים לייצג את "שקמה" בכבוד !!!

אנו רוצים להגיד תודה למנהלת ביה"ס ,אופירה גל ,למנהל החטיבה
מושיק לוי ,לסגניות קרין ומאיה ,לרכזות ,למחנכות ,למורים
המקצועיים ,ליועצות ,ליוגב ,לעמרם ולמאבטחי ביה"ס שעושים לילות
כימים על מנת שביה"ס יהיה מצוין ,קהילתי ,יוצר ,נעים ,בטוח ,מכיל
ומוביל במועצה האזורית "חוף אשקלון" .

רגע לפני שנצא לחופשה ,חובה וזכות נעימה היא לי להודות לשותפיי
לדרך  -לחברותיי וחבריי בוועד ההורים :

עדי ווסקובויניק – נציגת ז'3
אבי שלום – נציג ז'5
תמי שניידר – נציגת ח'0
דרור שיין  -נציג ח'0
עפרה כפרי – נציגת ח'4
גלי לוי – נציגת ח'6
שלומי איבגי – נציג ט'3
גיל דגני – נציג ט'6
דוד סעדה – נציג י'0
בלה גילנברג – נציגת י'4
ניר איילת – נציגת י'5
יוסי אנטמן – נציג י'6
עמית שוחט – נציגת יא'0
הלה לוי – נציגת יא'0
שרונה שמעוני סדון – נציגת יא'3
ורד אפריים – נציגת יא'4
גדי מרציאנו  -נציג יב'0

ברצוני להודות לכל אחת ואחד מהם ,באופן אישי ,על שנת עשייה
משותפת ,הודות למסירותם,לנכונותם ,ולעבודה אשר נעשית על ידם
מדי יום במקצוענות ,באחריות ,ועם כל הלב והנשמה  -זכינו להישגים
משמעותיים ומרשימים.
ללא הלהט ,האהבה ,הפרגון ,האמון ,רוח ההתנדבות,הרצון ,האכפתיות
והאנרגיות החיוביות של כל אחת ואחד מהם לא יכולנו להצליח,,,,,

אנו מאמינים ב"משפחת שקמה" – תלמידים ,הורים וסגל חינוכי.
"שקמה" שורשית שכולנו חוסים בצילה ונהנים מתנובת פרותיה....
גאים בכם ואוהבים אתכם – חופש גדול של כייף והנאה לכולכם.

ארי ליפשיץ
יו"ר וועד ההורים "שקמה"
ויו"ר פורום וועדי ההורים היישובי "חוף אשקלון"

