אירועים עתידיים:
– 7/1סיור איכות הסביבה
לכיתות י' – מבוא למדעים
 - 9/1סיור מגמת דיפלומטיה
למוזיאון א"י  -כיתות י'
 – 10/1- 8/1סדנת מצמיחים
לכיתות ז'
 - 17/1סיור ליד ושם לשכבה
יא '
 - 24/1בגרות מתמטיקה  3יח'
מועד חורף
 - 28/1ערב חשיפה למסע
לפולין  ,לשכבה יא'
 – 30/1- 29/1אריזת משלוחי
מנות לעמותת "חיים לאלון"

'מה שקמה' מס' 15

כ"ז טבת תשע"ט

04/01/18

אירוע בית ספרי קהילתי .
 - 31/1בגרות אזרחות מועד

'מה שקמה'

דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים
לימודם בשגרה

השבוע היה לנו רגוע ולימודים בשגרה .אירועים מיוחדים לא התקיימו
השבוע .המיקוד כעת הוא בלמידה בחט"ע ובחט"ב – זמן התכנסות
לקראת קבלת התעודות :השלמת חובות לימודיות ,שיפורים ,שיחות
אישיות עם מורים  ,מבחנים ,עבודות והכל לקראת סיום המחצית
שיתקיים ב .7/2בחט"ע תלמידי כיתות מב"ר ייגשו לבגרויות חורף.
בהצלחה לכולנו

שימו לב!
מפגשי הורים מורים ,יתקיימו ביום ב'  7/1בין השעות 19:30 – 14:30
המחנכים תאמו עם ההורים שעות למפגש אישי .המורים המקצועיים
יהיו בבית הספר ויקבלו אתכם לשיחות ללא תיאם מראש.
הגיעו למזכירות בית הספר כדי לקבל רשימה של מורי בית הספר
ומיקומם .

אנו מאחלים לתלמידים להורים ולמורים מפגש משמעותי ופורה.

חורף
 - 5/2בגרות קולנוע ותיאטרון
עיוני יב'
 - 7/2מרוץ הבנים וסיום
מחצית א'

שגיא חיים מצטיין הנוער של מועצת חוף אשקלון
באות מחוז דרום ליקירי הנוער ופעילים מצטיינים תשע"ט
במחוז דרום .בטקס החגיגי שהתקיים השבוע זכה שגיא
חיים מכוכב מיכאל ,תלמיד י"ב משקמה לאות מצטיין
הנוער של מועצת חוף אשקלון .שגיא מדריך בתנועת הנוער
"בני המושבים" ,פעיל במועצת הנוער הרשותית ומעורב
מאוד בקהילה המקומית .פעילות הנוער היישובית הינה נר
לרגליו ובאה לידי ביטוי בכל הפעילויות שהוא עושה .שגיא
מדריך במושב זו השנה השלישית .בצניעותו ובנועם
הליכותיו הוא חביב על כולם ותורם מאוד לנוער  .המד"בים
במושב ומחלקת הנוער במועצה ליוו את שגיא לטקס בו
קיבל את אות ההצטיינות .אנו גאים בך שגיא  ,עלה והצלח.

הקפיטריה נפתחה השבוע – בשעה טובה נפתחה הקפיטריה בבית ספרנו ,לשביעות רצונם של התלמידים
והצוות .זו הזדמנות נוספת להודות לוועד ההורים משנת תשע"ח וליו"ר היוצא  ,ארי ליפשיץ ,על שיתוף הפעולה
והעזרה שנתנו בהקמת הקפיטריה .בהתנהלות היומיומית כולנו עדיין לומדים את הנושא אנו נמצאים בחודש
הרצה .ביומיים הראשונים נמכרו רק מאפים  ,בינתיים נרכשו כרטיסים נטענים ובמהלך השבוע הושלם
התפריט .כולנו נהנים מבאגטים טריים וחמים שנאפים במקום ,מרקים חמים  ,וסלטים טריים .עד כה התנהגות
התלמידים מכבדת ומפעילי הקפיטריה מסבירי פנים .יש לטפל בהסדרי התור וביעילות של חלוקת המזון.
מיזם מיוחד למחקר חדשני לתלמידי מגמת הביולוגיה
מיזם מיוחד שמנסה לשתף מכון מחקר (מופ) עם קבוצת
תלמידים ותלמידות ממגמת הביולוגיה בכתה יא ,במטרה
לכתוב עבודותגמר ולעורר מוטיבציה להמשך לימודים
אקדמיים מחקריים ויצירת קשר הדוק בין עולם המחקר
למערכת החינוך.
קבוצה של חוקרים וחוקרות צעירים ממגמת הביולוגיה
בכיתה יא משתלבים במחקר שמתבצע ע״י שלוחת חוף
אשקלון של מרכז קטיף לחקר מדבריות החוף .המחקר
הוא על גידול צמח התבלין בזיליקום ,תוך שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות של ״חקלאות חכמה״ לחימום בית
השורשים של הצמח ומעקב אחר פרמטרים רבים היכולים
להשפיע או להיות מושפעים מהטכנולוגיה הזו ,בהשוואה
לצמחים שלא טופלו בה.
לכל הקבוצה יש נושא מרכזי וכל חוקר/חוקרת הוגדרה
שאלת מחקר ספיציפית ,העוסק בהיבט או בפרמטר שונה.
העבודה היא בשיטת ג׳יקסו והתוצאות יתנו תמונה שלמה
שכוללת ידע רב לגבי השיטה וישומה בגידולים חקלאיים
נוספים.
העבודה מלווה ע״י חוקרים מהמופ ובראשם :פרופ אבי לוי
מנהל שלוחת המופ בחוף אשקלון ,שמשמש מלווה ויועץ
אקדמי של המיזם.
ההנחיה מתבצעת ע״י צוות בית הספר.
המחקר נעשה בחממות ״מיכאלי  -גידולים אורגניים ״
בשטח קיבוץ זיקים ,עוטף עזה.

תודה לפרופ' אבי לוי ,לניצה ירושלמי המורה
וליפעת לוי רייך רכזת השכבה שמלוות את
התלמידים .בהצלחה לחוקרים הצעירים.

"חיים לאלון" עמותה שלמענה נתגייס למסע
התרמה  -ב 30/1 – 29/1-ניקרא כולנו להתגייס למען
עמותת "חיים לאלון" .העמותה הוקמה כדי לגייס
כספים למחקר מחלת הדושן  .אלון הוא ילד בן 9
שחולה במחלה ואביו אלעד הוא אחד ממקימי
העמותה .אלעד הגיע אלינו ונפגש עם תלמידי כיתות
ח'  ,בביקורו ביקש את הצטרפותנו לפרויקט פורים.
מידי שנה בפורים מקיימת עמותת "חיים לאלון" מסע
התרמה של משלוחי מנות במסע ההתרמה נארזים,
משווקים ,משונעים ומחולקים משלוחי המנות של אלון
על ידי משפחה ,חברים ומתנדבים בפריסה ארצית.
משלוחי המנות נמכרים ב  ₪- 12למארז וכל
ההכנסות הינן תרומה לקידום מטרות עמותת "חיים
לאלון ".בית ספר שקמה ,כל התלמידים והצוות
החינוכי נרגשים להצטרף לעשייה החשובה הזו.

כולנו נערכים לארוז את משלוחי המנות
בתאריכים  .30/1 – 29/1בימים אלה נקרא
ונגייס את הקהילה  -הורים ,אחים ,שותפים
בשעות אחה"צ לאריזת משלוחי מנות .אנו
מצפים להיענות גבוהה מכל הקהילה.

שינוי תאריכים של הטיולים השנתיים – יום הבחירות שנקבע ל 9/4הינו יום שבתון .הטיולים השנתיים
שמתוכננים מידי שנה לפני פסח כללו תאריך זה .לכן אנו נאלצים לערוך שינויים .תלמידי חט"ב יצאו כולם
ללילה אחד בתאריכים  . 8/4 – 7/4שכבת יא יצאו למסע הישראלי כמתוכנן בתאריכים .6/4 – 2/4
שכבות י ,י"ב יצאו בקרוב מאוד ,בפברואר .שכבה י  ,19/2 – 17/2שכבה יב' . 21/2 – 19/2
פרטים יפורסמו בקרוב.

היכונו למרוץ הבנים ב7/2

שבוע טוב לכולנו
אופירה גל ,מנהלת בית הספר

