"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' בסימן של המשך עשייה מואצת ,לימודית וחברתית כאחד .לפניכם פרישה של
אירועים לחודש נובמבר .באופק כבר מבצבץ אורו של חג החנוכה .עד אז חודש מלא וגדוש בשקמה.
ביום ראשון  4/11יתקיימו בחירות לוועד ההורים הבית ספרי .במהלך כל השבוע הבא יתקיימו ישיבות
פדגוגיות לכל כיתה בשיתוף כלל המורים המקצועיים .אני מברכת על כל העשייה החיובית ומקווה
להמשך שיתופי פעולה פוריים בין כולנו במהלך כל השנה.

זה"ב -שכבה יב הרצאה עם משה קונפורטי
4.11
זה"ב  -סינמה דרייב ,שכבה י'+יא
5.11
מעורבות חברתית -הרצאה עם יניב קנדל,
6.11
שכבה יא
זה"ב – שכבות ז-ח-ט
6.11
סמינר מנהיגות לחברי מועצת התלמידים
8.11
 13-16.11סדנת מצמיחים לשכבה ט'
 12.11ייעוצי -הרצאה עם רועי בן טולילה,
שכבה יא+יב
 20.11הרצאה 'החיים של אלון'  ,מעורבות קהילתית,
שכבה ט
 20-22.11סדנת מצמיחים לשכבה ח'
 21.11הכנה לצה"ל ,שכבה יב
 22.11אירוע פתיחת שנת בר מצווה ,שכבה ז'
 22.11טורניר כ"ט בנובמבר בראשל"צ
 27.11יום שיא בקולנוע לכל השכבות
 3.12ציון חג החנוכה לכל השכבות

הפעלת קפטריה בשקמה – בשבוע
שעבר נבחר מפעיל  .הצעד הבא יהיה
פגישה עמו .מיד לאחר בחירתו של וועד
ההורים לשנת תשע"ט  ,נערוך פגישה
משותפת למען הקידום המהיר של
הנושא .כולנו בצפייה גדולה להפעלתה
של הקפטריה בשקמה לרווחת
התלמידים והצוות החינוכי.

תשלום הורים לבית הספר דרך
האינטרנט -
הורים יקרים ,לנוחיותכם ,נפתחה
האפשרות לתשלומי האגרה דרך אתר
האינטרנט.
למעוניינים  ,מדריך עם הסבר מפורט
וקישור לאתר התשלומים קיים באתר
בית הספר.
www.shikma.org.il

ומה בשקמה בשבוע שחלף?
חניכת מגרש הספורט המקורה  -ביום ראשון  28/10חנכו תלמידי בית הספר והמורים את מגרש הספורט
המקורה .בהפסקת הצהריים ה תקיים טורניר בין מורים לתלמידים .המורים הפסידו לתלמידים .לאחר ההפסקה
במהלך השיעור התקיימו טורנירים בין תלמידים בחט"ב בלבד בהובלת המורים לחנ"ג .כולנו תקווה שהצפייה
הממושכת למגרש המקורה תניב ותמנף פעילויות ספורט עם כולנו תלמידים ,הורים ומורים .תודה למורים
לחנ"ג.
יום חילות – במסגרת תכנית ההכנה לצה"ל ,יצאה שכבת י"ב ביום ראשון  ,28/10ליום חיילות בבקו"ם.
במסגרת יום זה עוברים התלמידים בין ביתני תצוגה של חיילות שונים .התלמידים נחשפים ומקבלים מידע,
באמצעות סקירה בעל פה ,מיצגים ,סרטונים וכו' .בין החיילות שהוצגו ביום זה -מג"ב ,חייל הלוגיסטיקה ,חייל
התקשוב ,שריון ,צנחנים ,תותחנים ,חיל האוויר ,חיל הים ועוד .התלמידים גילו התעניינות וסקרנות ,שאלו
שאלות ואף הלינו על כך שלא הספיקו יותר ביתנים ושחלק מההדרכות היו קצרות מדי .כל כיתה בשכבה עברה
בין חמישה לשישה ביתנים.
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 Spelling Beeתחרות איות מילים באנגלית לתלמידי קב' א 1בשכבת ח'  -אירנה פיאסטרו ,המורה
לאנגלית של קב' א 1בשכבת ח' ורכזת האנגלית בחט"ע יזמה את ההשתתפות בתחרות .זו תחרות מוכרת
שמתקיימת בארץ ובחו"ל בה נדרשים התלמידים לאיית בין  300 – 200מילים .לתחרות זו יש שני שלבים -
שלב בית ספרי ושלב ארצי .אנו כעת בשלב הבית ספרי .כותבת אירנה" :בהתחלה היה מאד קשה לגייס את
הילדים כי זה מצריך מהם ללמוד לאיית  180מילים לשלב הראשון ועוד  180מילים לשלב התחרות הארצית.
לאחר שיחות עידוד רבות ,הם לקחו איתי את האתגר ,חילקנו את המילים למספר שבועות שיש ברשותנו,
והשבוע עשינו תחרות ראשונה על המילים שלמדו השבוע .בהתחלה הם בחנו אחד את השני בקבוצות קטנות,
בחרו נציג הכי חזק מהקבוצה ,ואז הייתה תחרות מול כל הכיתה בין הילדים שהצליחו בקבוצות .כך נמשיך גם
לשבוע הבא ,בתקווה שיהיה שיתוף פעולה מלא מצדם ,כמו שהיה השבוע".
אין ספק שהתהליך חשוב לא פחות מן התחרות עצמה .תודה לאירנה ולתלמידים המאותגרים ,שיהיה בהצלחה.
הרצאה של יניב קנדל לשכבה יא  -ביום ד' 31/10 ,הגיע אלינו זו השנה השלישית יניב קנדל כדי להיפגש
עם תלמידי י''א ולשוחח עימם על נתינה לחברה באמצעות סיפורו האישי על תרומת כבד בגרמניה .במסגרת
התכנית למעורבות קהילתית התלמידים בחט"ע נפגשים עם אנשים ,שתרומתם לקהילה היא ערך ומהווה חלק
מאורח חייהם .ההרצאה של יניב כבכל שנה הייתה מרתקת והתלמידים התנהגו למופת.
טורניר מחניים בנות לתלמידות חט"ע – התקיים ביום ד' 31/10בכפר סילבר .תלמידות הנבחרת של שקמה
התחרו מול נבחרת אשל הנשיא  ,ובסיבוב השני מול נבחרת כפר סילבר .בנות שקמה הפסידו במשחק .אנו
גאים בנבחרת הבנות שלנו שייצגו אותנו בנאמנות ובכבוד ,ובטוחים שתהיינה עוד הזדמנויות רבות להפגין את
כישוריהן .עלו והצליחו.
מפגש לתלמידי י"ב במסגרת ההכנה לצה"ל  -מנהיגות ולקיחת אחריות היה נושא המפגש של שירן שלם עם
תלמידי י"ב במסגרת תכנית ההכנה לצה"ל .במהלך ההרצאה נוצר דיון העוסק בנקודת המבט שלהם על
המנהיגים ,על לקיחת אחריות ומי הוא המנהיג בעיניהם .ההרצאה מביאה לבני הנוער בדרך יצירתית ומיוחדת
זווית ראיה חדשה ופותחת את הראש למחשבות על שנת שירות ומנהיגות ולקיחת אחריות בכל תחום ומקום בו
הם נמצאים .התלמידים השתתפו בדיון וגילו עניין רב .
פעילות של תלמידי י 3בבית האורן – ביום חמישי 1/11 ,יצאו תלמידי י' 3לפעילות עם הדיירים של בית האורן
(בית האבות ביד מרדכי) ,בליווי של עומר המחנך ואמיתי ,רכז המעורבות הקהילתית .התלמידים נפגשו עם
הדיירים ,השתתפו בחגיגת יום הולדת  95ושמעו את סיפור חייהם .זהו שיתוף פעולה מבורך שבית הספר
עושה השנה עם כל תלמידי כיתות מב"ר  2בהובלת חני רכת כיתות מב"ר .הפעילות היא חלק מתכנית
המעורבות החברתית – קהילתית.
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עידן סעדון לשלב ב' באולימפיאדה הארצית לפיזיקה  – 2018האולימפיאדה הארצית לפיזיקה היא תחרות
לתלמידי בתי הספר התיכוניים המתקיימת מדי שנה .בסיום התחרות נקבעת נבחרת של  5תלמידים שתייצג
את ישראל באולימפיאדה הבין-לאומית לפיזיקה ,אשר מתקיימת כל שנה במדינה אחרת.
שלב א' של האולימפיאדה הארצית נערך בחודש נובמבר ,ובו השתתפו כל תלמידי תיכון עד כיתה י"א .המבחן
התקיים בבתי הספר .השתתפו בו מעל  3000תלמידים מכל הארץ.
כ 400-משתתפים עברו את שלב א' ומוזמנים לשלב ב' ,המתקיים במאי בכ 10-מרכזים ברחבי הארץ.
בין המשתתפים שעברו לשלב ב' תלמידנו עידן סעדון מי .5אנו גאים בך מאוד על ההישג המכובד להעפיל
לשלב השני בתחרות .בהצלחה רבה לך ,עידן ,גם בהמשך.

