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שותפים יקרים,
לפני הכל....החלמה מהירה לתלמיד ולמורה
לתלמיד אילי שמואל (י ,)1שנפצע בתאונת טרקטורון  .אילי שוהה בימים
אלה בשיקום .אנו מאחלים לו שיקום קל ומהיר וחזרה מהירה לבית ספרנו
ולמורתנו אלה כהן אברג'יל  ,שמחלימה בימים אלה בעקבות תאונת דרכים
בריאות והחלמה....שובו אלינו במהרה.

דפי 'מה שקמה' מס'  – 6בפתיחה הפעם ,ציון סיומה של המחצית באירוע ייחודי שמקרב את הקהילה
לביה"ס ' -מרוץ הבנים'  -המרוץ המסורתי לזכר הבנים שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה.
מרוץ הבנים הוא אירוע מיוחד המציין גם את יחסי הגומלין הפתוחים וההדדיים של בית הספר עם
סביבתו ועם הקהילה בתוכה הוא פועל .השתתפותם של תלמידים ,הורים ומורים היא עדות לקשר בין
אנשים בקהילה  ,כשבית הספר הוא הציר המרכזי בקשר הזה .בשקמה אנו קושרים בין תכנית
הלימודים לבין אורחות החיים של הקהילה ואירועים מרכזיים בה.
הישגי הספורט המרשימים שמשיגים תלמידי שקמה והעשייה החינוכית המגוונת ,הם בבואה לרוח
בית הספר שמעודדת חינוך ערכי חברתי ,התפתחות אישית ומעורבות חברתית לצד למידה איכותית
ומחויבות למצוינות.

חשוב לדעת!!!
אירועים רבים לפנינו במהלך בשבועות הבאים .שניים קרובים מאוד
מצורפות הזמנות
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שימו לב!
ההורים של שכבה יא ,היוצאים למסע ,מוזמנים ביום א'  4/2לאולם המתנ"ס בבת הדר בשעה 10:30
עשו מאמץ להגיע .מומלץ ביותר!!!
הפקת בכורה בשקמה של תלמידי י"ב מגמת התיאטרון,
בתאריך  12/2בשעה  20:00באולם בבת הדר .הורי כל השכבה מוזמנים .חשוב להגיע  .זהו אירוע
ייחודי וראשון מסוגו בשקמה.

ומה בשקמה ?

בינוי  -למי שרואה את המשאיות והכלים הכבדים ושומע גם את צלילי הצפצוף
מהגבעה המערבית מחוץ לגדר ביה"ס מבין שמתנהלת שם מלאכת בנייה .ואכן כן...זה אמיתי .בונים
לנו בניין כיתות נוסף לביה"ס !!! בימים אלה בונים את קיר התמך שלפניו ייבנה המבנה .הצפי הוא
להתחיל את שנת תשע"ט עם בניין כיתות נוסף בשקמה.
טקס הנחת אבן הפינה למרכז לתרבות ,אמנות וספורט בקריית החינוך חופי שקמה .התקיים ביום
שלישי  16/1כיבדה את הטקס בנוכחותה שרת התרבות והספורט ,מירי רגב .שהגיעה גם לבית
ספרנו  ,ונפגשה עם תלמידי כיתות ט' .השרה נשאה דברי ברכה והאזינה להרכב המוזיקלי 'קולות
החוף' בניצוחו של עמרי מצרפי ובהשתתפות ארבעה תלמידי שקמה ונוספים .המנגינה
מתנגנת...האבן הונחה ...כעת כל שנותר הוא לקוות כי המשכן המפואר הזה יבנה במהרה בימנו.
התחזית .2020

פעילות והישגים בספורט – פעילות הספורט הענפה והמבורכת נמשכת בבית
ספרנו ללא הפסקה .טורניר כדורגל בין הכיתות בהפסקות ,פעילות מבורכת בהובלה של יניב ויוגב.
במשחק מחניים של נבחרת הבנות חט"ב ,שהתקיים ביום שני  ,ניצחון לשקמה בשלב הראשון ניצחו
את שער הנגב ,סילבר ואשל הנשיא ,ועלו לחצי הגמר .והשבוע ניצחו שוב את דרור וכפר גלים ועלו
לגמר .ניצחונות מאוד מרשימים של הנבחרת הצעירה בהובלה של המורה גלית אלמוגרבי.
ב 16/1נבחרת מרוצי השדה שלנו נסעה בניצוחו של המורה לביא לבית שאן לתחרות הארצית.
נבחרת הבנות לא הגיעו להישג רשמי אך התאמצו ועשו את הטוב ביותר .סהר מלכה תלמיד יא' הגיע
למקום ה 13המכובד מאוד .והראל שיין תלמיד ט' הגיע למקום ה 2בגמר הארצי .כבוד גדול .תודה
לכל התלמידות והתלמידים וללביא ,על עבודה ארוכה ומאומצת שנושאת פרי כל שנה מחדש.
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מפגש מחנכים עם מחלקת הנוער מהמועצה – התקיים ב 25/1מפגש שמטרתו
חיזוק הקשר בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי .השתתפו במפגש כל המדריכים ממחלקת הנוער
(מד"בים) נציגי מחלקת הנוער ,עו"ס ,נציגי 'עיר ללא אלימות' נציגי אגף החינוך ,מחנכים ,יועצות ,
מנהלים .כולם ביחד התכנסו למפגש היכרות ומעגלי שיח במטרה לשתף פעולה באירועים חברתיים
תרבותיים ובטיפול בפרט .אני מודה לשירן שושן  ,מנהלת מח' הנוער ונימרוד ממחלקת הנוער שיזמו
את המפגש ביחד עם הנהלת בית הספר .שיתוף פעולה בין כל הגורמים הוא מפתח להצלחה.

בחטיבת הביניים

מפגש חינוכי לתלמידי כיתות ז-ח עם שוטרים – במסגרת התכנית 'שוטרים
במדים' ,תכנית הסברה לבני הנוער ,הגיעו השבוע לבית ספרנו שני שוטרים ( לא במדים) ונפגשו עם
תלמידי השכבות ז-ח .מטרת המפגשים היא להסביר לעלות למודעות וליידע את הנוער על חוק נוער,
מניעת אלימות וסכנות ברחוב וברשת .לשוטרים גישה חינוכית וניסיון בעבודה עם נוער .הם מסבירים
ומדברים אליהם "בגובה העניים" התלמידים הקשיבו שאלו שאלות והתנהגו אפן מכובד .המפגשים
האלה הוצעו לביה"ס מן התכנית 'עיר ללא אלימות' שמונהגת במועצה .תודה לרונית וקנין מן
המועצה ,וליועצות שלנו ,שתאמו וקיבלו את השוטרים בביה"ס.

'חיים משותפים בנגב' שקמה – אלתקוועה  -במסגרת תכנית "חיים משותפים
בנגב" התקיים בבית ספרנו ב 21/1מפגש בין תלמידי כיתות ט' מהישוב רהט ותלמידי ט' מבית ספר
שקמה .התלמידים נפגשו בתחילה בבית הספר ,התקבלו בברכה ע"י התלמידים וההנהלה  ,ולאחר
פעילות ההיכרות הראשונה יצאו לסיור ברחבי קיבוץ יד מרדכי ,מתוך כוונה להכיר את הישוב בו
ביה"ס ממוקם .הסיור כלל בין השאר סיור עם טרקטור ועגלה ברחבי הקיבוץ ,ביקור במוזיאון
"הדבורה והדבש" וארוחת צהריים משותפת בחדר האוכל .תכנית "חיים משותפים בנגב" ביוזמת מכון
אג'יק הינה תכנית תלת-שנתית המפגישה באופן ישיר ובלתי אמצעי בני נוער מבתי ספר שונים
ומטרתה קידום שותפות ערבית-יהודית בישראל .המשתתפים בתכנית נפגשים בבתי הספר בשני
המגזרים ,מקיימים שיחות ופעילויות ויוצרים מציאות פתוחה ודמוקרטית המכירה בתרבות האחר
ורגישה לצרכיו .בני הנוער חוו מפגש מרתק ומרגש ,מפגשים נוספים מתוכננים בעתיד במטרה לחיזוק
הקשר בין בתי הספר .תודה לדיאנה חוארס שמרכזת את התכנית ולמושיק.

גמר רמון  - Space Labהשבוע ,לציון  15שנים לאסון התרסקות מעבורת החלל
"קולומביה" שעליה היה האסטרונאוט הישראלי אילן רמון ,התקיים גמר רמון ספייסלאב .רמון
ספייסלאב היא תכנית המורשת של רונה רמון ליקיריה  -אילן ואסף רמון ז"ל שעוסקת בהגשמת
החלומות וחקר החלל בקרב בני נוער .לאירוע הגמר שהתקיים בת"א ,נסעו תלמידי שכבה
ח',שלומדים בתכנית .היום היה גדוש בסקרנות ,השראה ,עוצמה ותעוזה .התלמידים שמעו שתי
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הרצאות מרתקות ,האחת על חקר ומרוץ החלל והשנייה על החיים בחלל מפי אסטרונאוט מנאס"א
(שעה שלמה הם הקשיבו להרצאה באנגלית!) ושיא האירוע היה בחשיפתם של התלמידים
לפרויקטים של תלמידי כיתות ט' מכ 20 -בתי ספר ברחבי הארץ ,שמתחרים על ניסוי שייעשה בתנאי
מיקרו כבידה בתחנת החלל הבינ"ל .נייחל ונצפה שבשנה הבאה הניסוי שלנו יזכה בתחרות וגם וא
ישוגר לחלל .תודה לורד פרקש שמרכזת את התכנית ולסוסנה הלבורנטית שליוותה את הקבוצה
בסיור ונדבקה בחיידק החלל.

יום שיא מש"צים – מש"צים הם מדריכי של"ח (שדה ,לאום חברה וידיעת הארץ)
צעירים ,שמקבלים הכשרה בשנה זו 24 .תלמידי ח' יצאו ביום שלישי ליום השיא .היום החל בניווט
מאתגר ,הדרכות של המש"צים הבוגרים והרצאה על מנהיגות מפי נורית דוידי ,מורה לשל"ח ותיקה.
את היום סימו בשקשוקת שטח כמיטב המסורת של של"ח .התלמידים הראו יכולות מנהיגות ,אחריות
ושיתוף פעולה.תודה לבכור המורה לשל"ח ולמחנכות.

בחטיבה העליונה

יום נראות לשכבות יא-יב – התקיים ב 11/1התקיים לתלמידי יא יב .יום נראות
מטרתו לטפח את חזות ביה״ס  ,לחנך לאסתטיקה  ,לסביבה נאה ולהגברת תחושת השייכות
והאכפתיות של התלמידים לביה״ס ולסביבה בה הם שוהים .יום הנראות תוכנן עם הרכזות
החברתיות מיכל ואסתר ועם התלמידים .ניתן היה לראות תלמידים ומורים בשקמה צובעים ,מציירים,
בונים ,מנקים ,התוצרים מצויים ברחבי החצר ,במבואות המבנים ובכיתות .תודה רבה לאנשים
שתכננו ועמלו הרבה לפני היום הזה :מיכל ,אסתר ,הדס ,תיקי ,שאול ,עמרם ,רמי ,יוגב לתלמידים
למורים המקצועיים ולמחנכים וזכינו גם לאמא שהגיעה ,גלי לוי .תודה לכולכם.

מאסטרשף בעיצוב המוצר – על 'פיצה הודיה' שמעתם? או אולי חשקה נפשכם
בארוחת הזהב :סטיק פילה עם נגיעות פלפל על מגש זהב .אלה הם רק במעט מן התפריטים
ש"הגישו" השבוע תלמידי מגמת עיצוב המוצר בכיתה י .3כמידי שנה נדרשים התלמידים לעצב מוצר
כלשהו כפרויקט  .ביום ההגשה כל תלמיד מגיש את עבודתו מדבר ומגן עליה .ההגשה היא חלק
משמעותי מן הציון וזה תמיד מרגש מחדש לשמוע תלמידים מדברים על עבודתם ,עונים לשאלות
ועומדים מאחורי רעיון /מסר כלשהו אותו הם מצליחים להעביר באמצעות הפרויקט  .שבענו מלראות
ולשמוע ,כי לא באמת יכולנו לאכול .הכל היה מחומרי עיצוב :חומר מוקצף ,פלסטיק ,דיקט ,נייר ,עץ,
צבע ועוד...ומה לא היה שם? עוגת קצפת מגרה ,שקשוקה מתובלת ,המבוצ'יפס ,פלאפל מתקתק
תפוחי אדמה אפריקאיים ועוד...ועוד ...והכל נראה אמיתי ומשכנע עד כי בא ממש להתחיל לאכול.
תודה לתלמידים המוכשרים ולצוות הנפלא של כיתה זו לירן המחנכת ,חני הרכזת ורמי המיתולוגי,
שמוביל את התלמידים להישגים נאים כל כך.
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סיור שכבת יא ביד ושם – ב 29/1נסעו תלמידי יא' ליד ושם כחלק מחשיפת
התלמידים ותהליך ההצטרפות למסע לפולין .בבית הכנסת פגשו את דבורה ,ניצולת שואה שגדלה
בעיר לודז' וספרה על סבלה במחנה אושוויץ .לאחר מכן סיירו התלמידים במוזיאון עם הדרכה צמודה.
תודה לצוות יא שליווה את התלמידים בסיור.

סדר ט"ו בשבט – כהלכתו נחוג בכיתה יא 4ביוזמתו של המחנך דיוויד בר .דיוויד
נוהג לערוך את סדר החג עם התלמידים לחשוף אותם למקורות ולמהות החג ולסיים בארוחה חגיגית
מפירות הארץ .יוזמה ברוכה.
אני בוחרת לסיים את דפי "מה שקמה" בשירה של לאה גולדברג לציון חג ט"ו בשבט שחל אתמול.
העונה היפה מתחילה ...האביב כבר בפתח...
עצי זית /לאה גולדברג
עמדו בניסיון השרב
ובאו בסוד הסער –
וכנצח נצבו במורד
הגבעה מול הכפר שחרב
מכסיפים באורו הצונן של
הסהר.
עמוד ,מה גדושה השלווה.
זו איפה השיבה הטובה!
הקשב ,הקשב למשב
הרוח בנוף הזיתים.
איזו צמיחה ענוה!
התשמע? הם אומרים עכשיו
דברים נבונים ופשוטים.
ראובן רובין ,נוף ירושלים עם עצי זית

