"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,

דפי 'מה שקמה'–הפעם בסימן קיימות והגנת הסביבה – שקמה ביה"ס ירוק.
בית הספר קיבל הסמכה לבית ספר ירוק מטעם המשרד להגנת הסביבה.
מדובר בתהליך שנמשך שלוש שנים ובמהלכו קיימו התלמידים מגוון פעילויות חינוכיות בנושא איכות
הסביבה ושמירה עליה .הנושאים העיקריים בהם אנו עוסקים הם :צריכה נבונה ,זיהום אויר ופסולת.

זהו חלק מן החינוך הערכי שמשקף גישה ,תפיסת עולם ואורח חיים .מדובר בשילוב של כל תחומי החיים:
סביבה ,חברה  ,כלכלה ,פוליטיקה תרבות וכו'( .ר' הרחבה)
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אירועים עד סוף השנה:
 - 3/6בגרות בקולנוע
 - 4/6ספייס לאב  SPACE LABיום שיא
לתלמידי התכנית במרכז הירידים
 - 6/6פרויקט מחלוקות חברה הישראלית
היידפארק בירושלים ,שכבה י'
 - 6/6סיור לבית המשפט העליון ,שכבה ט'
 - 6/6בגרות בגרפיקה
 - 7/6ערב הקרנת סרטים פרויקט סיום יב'
במכללת ספיר  ,שעה תפורסם
 - 10/6אירוע סיום שכבה ט ,הזמנה מצורפת
 - 11/6בגרות באזרחות
 - 13/6אירוע סיום שכבה ז' בשמורת הטבע
ניצנים
 - 14/6מסיבת סיום י"ב
פרטים יפורסמו
 - 17/6אירוע סיום ז'  -סיור בירושלים
הורה וילד
 - 18/6בגרות בעברית
 - 19/6מחויבות קבוצתית עם תנועת 'השומר''
שכבה יא
 - 20/6סיום שנה

נוהל החזרת ספרים קיץ תשע"ח ,מתפרסם גם השבוע -
רשימה של ספרים שרשומים בהשאלה נמסרה לכל תלמיד דרך המחנכים .התלמידים יחזירו את כל
הספרים שברשותם בסוף שנת הלימודים הנוכחית עד למועד שמפורסם  ,לאחר תאריך זה יחשבו הספרים
הרלוונטיים כאבודים ויחויבו בתשלום אגרת איחור תשלום.
להלן המועדים להחזרת הספרים:
כיתות ז' – 11/6
כיתות ח' – 11/6 – 10/6
כיתות ט' – 17/6 – 18/6

כיתות י' – 14/6
כיתות יא' – 13/6
כיתות יב' – במשך כל הזמן  .היום הרשמי 12.6

הורים ,עזרו לילדכם לארגן את כל הספרים שברשותם ולהחזירם באופן מסודר לביה"ס .הנוהל במלואו
נשלח אליכם במכתב נפרד דרך המחנכים.
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ומה בשקמה בשבוע האחרון?

ערב הורים ותלמידים לסיכום שנה בתכנית – SPACE LAB
התקיים ביום שני  . 28/5התכנית נתמכת ע"י קרן רמון זוהי תכנית מצוינות הפועלת בשכבה ח' ומאפשרת
לתלמידים הזדמנות ייחודית והיסטורית לשלוח ניסוי לתחנת החלל הבינלאומית .התכנית עושה שימוש בעולם
המרתק של החלל כדי לעורר בתלמידים השראה ומוטיבציה ,לחלום הכי רחוק שניתן ,תוך מיצוי הפוטנציאל
האישי והחברתי הטמון בכל תלמיד .בערב שהתקיים הציגו התלמידים את תהליך הלמידה שלהם ,ענו לשאלות
ההורים והמורים שנכחו ודיברו על התהליך שנכון להם בשנה הבאה ,תכנון וביצוע של ניסוי,שאם יזכה בתחרות,
ישלח לתחנת החלל הבינלאומית.
בסיום הערב ,ההורים והתלמידים ביצעו ניסוי "הגן הכימי" גבישי מלחים בצבעים שונים שצומחים בתמיסה
בסיסית .התלמידים שיערו מה יקרה בתנאי מיקרו כבידה .ניסוי זה בוצע ע"י אילן רמון ז"ל בחלל.
לסיכום  ,הערב היה מבוסס על טהרת הסקרנות ,החקר ,אהבה למדעים והכל נעשה והוצג ע"י התלמידים.
אתגרים מעניינים נכונים לקבוצת המצוינות הזו .שיהיה בהצלחה לכולם ותודה לצוות שמלווה מושיק ,ורד
וסוסאנה משקמה ואביה ועודד מקרן רמון .בהצלחה לכולנו.

שקמה ירוקה –
בית הספר קיבל הסמכה לבית ספר ירוק מטעם המשרד להגנת הסביבה
קיבלנו השבוע בשעה טובה את ההסמכה שלנו לבית ספר ירוק מהמשרד להגנת הסביבה .מדובר בתהליך
שנמשך שלוש שנים ובמהלכו קיימו התל מידים מגוון פעילויות חינוכיות בנושא איכות הסביבה ושמירה עליה.
הנושאים העיקריים בהם אנו עוסקים הם :צריכה נבונה ,זיהום אויר ופסולת .הנושאים האלה משולבים בתכניות
הלימודים במקצועות השונים .כל התהליך והלימוד והעשייה מביאים לידי ביטוי את החזון החינוכי של בית
הספ ר בטיפוח תחושת השייכות ואחריות סביבתית של תלמידי בית הספר .כמו כן ,התהליך מחזק גם את
הקשר של אוכלוסיית בית הספר לסביבה ולקהילה בה היא פועלת.
נציגי המשרד להגנת הסביבה סיירו בשבוע שעבר בביה״ס ושוחחו עם מורים ותלמידים .צוות שח״ק ירוק,
שותפות קהילתית חינוכית לשמירה על קיימות כאורח חיים בריא של המינהל לחינוך התיישבותי הם חגי ארד
וורד פרקש והם מובילים את התהליך.
בוועדה לקבלת ההסמכה ,אשר התקיימה ביום חמישי  31/5בבאר שבע ,יצגו את ביה״ס תלמידים ,ומורים .
הוועדה התרשמה מאוד מן העשייה הבית ספרית ציינה לשבח את שקמה.
בבית הספר אנו מחנכים לקיימות כחלק מן החינוך הערכי שמשקף גישה ,תפיסת עולם ואורח חיים .מדובר
בשילוב של כל תחומי החיים :סביבה ,חברה  ,כלכלה ,פוליטיקה תרבות וכו' .המעשה החינוכי פונה אצלנו גם
לראש-אוריינות וידע ,גם ליד-עשייה וחיים לפי עקרונות רעיוניים ,וגם ללב-לרגש ולנשמה ולחבר את כל אלה
יחד" .אנו מודים לתלמידים ולמורים שלקחו חלק בתהליך ובעיקר למובילים חגי ארד וורד פרקש .

בגרות השבוע –
התקיימה בספרות ביום חמישי  . 31/5הבחינה החלה בצהריים בשעה  13:30כלל התלמידים קיבלו הארכת
זמן גורפת בשל המצב המתוח שפקד את אזורנו השבוע .התלמידים והמורות העידו כי הבחינה הייתה הוגנת.
מרבית התלמידים יצאו בתחושה טובה .נאחל הצלחה מלאה לכלל התלמידים.
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פרויקט מחלוקת בחברה הישראלית –
קבוצת תלמידים משכבה י' שבחרו להשתתף בפרויקט נפגשה הפעם עם תלמידי הישיבה והאולפנה במרכז
קטיף בניצן .הם קיבלו הדרכה ממדריכה מקומית וממדריכה שהגיעה ממרכז רבין בכוונה להציג לתלמידים שתי
תפיסות עולם שונות ולעודד אותם להידברות והבנה  .זהו פרוייקט ייחודי שמתקיים בשיתוף מרכז רבין ,מרכז
קטיף והעמותה על שם שירה בנקי..

אזכרה לשון ליבוביץ ז"ל –
ביום א' השבוע נערך טורניר במגרשון לזכרו של שון ליבוביץ ז"ל  ,תלמיד שקמה ,שנפטר לפני שלוש שנים.
שון אהב את ביה"ס ואת הספורט ,ולכן בחרנו להנציח את זכרו במגרש ובטורניר שהתקיים בין מורים
לתלמידים .אחותו של שון נכחה ושוחחה עם התלמידים ,היא הביעה מסר חשוב על קבלה הדדית ושיח הדדי
של מילים טובות בכל יום .סיגל שודזיק – פרס מורתו של שון הקריאה דברים לזכרו והטורניר התקיים בשני
סבבים כשלקחו בו חלק תלמידי כיתות י"ב ומורים .תודה לכל מי שלקח חלק באירוע  ,תודה מיוחדת לסיגל
ומנחם שמקפידים כל שנה להנציח את זכרו של שון ,תלמידנו היקר.

סיור לנאות קדומים –
 70תלמידים מכיתות ז' יצאו לסיור השבוע בנאות קדומים .זהו סיור אותו אנו מקיימים מידי שנה במסגרת שנת
הבר מצווה אותה עוברים התלמידים בשנה זו .הסיור כלל שלוש פעילויות בנשואים שונים
בעיית המים של ארץ ישראל בעבר ובהווה והשלכותיה על היבול.
הלחם ,כמזון ,פרנסה וחיים בעת העתיקה ..פגישה עם "סופר סתם" שיפתח בפנינו את התפילין וספר התורה
ויספר על משמעותם במורשת היהודית ..הפעילות היא חווייתית והתלמידים זכו ממנה קצת להפגה בהתייחס
למתח ששרר באותו יום .תודה למורים שליוו על אף לילה ללא שינה שחלקם חוו לפני הסיור.

כנס מתגייסים ויוצאים לשנת שירות –
התקיים ביום חמישי  31/5בבוקר במועצה .השתתפו בו בעיקר תלמידים משקמה ,אך לא רק .נכחו בו גם
תלמידים מן המועצה שלומדים בבתי ספר אחרים .הכנס אורגן ע"י מחלקת הנוער של המועצה בשיתוף עם
הנהלת ביה"ס .הייתה בו אוירה שמחה  ,נכחו באולם גם אנשי צוות וגם נציגי המועצה .יאיר פרג'ון ראש
המועצה ברך את הנוער  .הנעימו בשירה צוות הווי חיל המודיעין והפעילו את קהל צעירים צמד "שלפותא"
בקטעי אימפרוביזציה.
המפגש כלל גם הגרלה ,חלוקת מתנות אישיות וארוחת פלאפל טעימה .תודה לשירן ונמרוד ממחלקת הנוער
במועצה על היוזמה והשיתוף .בהצלחה לכל שכבת י"ב מחזור ס"ג.
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ועם סיום הדפים  ,נקווה לשבוע שקט ורגוע ,ללא מתח ואירועים בטחוניים ,שמוציאים את כולנו
משגרה  .לכולנו מוקדש השיר 'ימים של שקט'  .מילים :ירדן בר כוכבא לחן :אבי גרייניק
הנה הם באים ימים של שקט
אחרי הרעש הגדול והנורא
אפשר לנוח קצת על המרפסת
ולאסוף את שברי הסערה
הנה הם באים ימים של שקט
כבר שכחתי איך שהם נראים
אפשר עכשיו לפתוח את הדלת
לשלוח אל הרוח ציפורים

הנה הם באים ימים של שקט
נצא אל החלון לראות
אם כלו כבר המים
אולי כבר יש באופק אדמה
זוגות זוגות
נצא זוגות זוגות
נביט אל השמיים
נחכה ביחד ליונה.....

