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שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' – בפתיחה הפעם ,סיום המחצית ובגרויות חורף.
תקופה זו נחשבת כתקופה עמוסה עבור התלמידים .זה הזמן בו רובם נדרשים לסיים מטלות
לימודיות  ,להיבחן  ,ולהשלים את הנדרש .בחט"ע יגשו לחלק מבחינות הבגרות שתוכננו למועד חורף.
ההורים עוזרים ,תומכים ומעודדים .המורים נערכים להקלדת ההערכות והציונים וכולנו ביחד מכוונים
ל 25/1יום סיום המחצית .ביום סיום המחצית נקיים גם את מרוץ הבנים (ר' הזמנה מצורפת למטה)
וכל תלמיד ותלמידה יקבלו את תעודת סיום המחצית מן המחנכים .יום חגיגי.
יום חגיגי גם לתלמידים שצריכים הזדמנות שנייה .סיומה של המחצית מציין עבור כולנו התחלה
חדשה ,והתמודדות נוספת .חשוב שנזכור כולנו:
"לא תמיד הרץ המהיר ביותר הוא זה שמנצח במרוץ ,אלא מי שמצליח לפעול מתוך הקושי והכאב  ,מבלי
להסיר את עיניו מהמטרה "(יהושע שפירו).

.

חשוב לדעת!!!
הסדרי הגבייה של תשלומי ההורים לשנת תשע"ח עדיין לא הסתיימו.
מצב הגבייה של הפעימה השנייה ( סעיפים אותם לא גבינו בתחילת השנה ) הוא נמוך .משמעות
הדבר היא ביטול של אירועים ערכיים – חברתיים בשל חוסר תקציב .המצב העגום ביותר הוא בגבייה
של הטיולים השנתיים ומסיבות הסיום .כל ההורים מתבקשים להסדיר את התשלומים באופן מלא מול
בית הספר .הודעות נשלחו להורים דרך המחנכות /ים בשיחות ההורים וגם לאחר מכן .אנא מכם,
מנעו מאתנו ובעיקר מילדיכם את ביטול הפעילויות
המתוכננות.

בתאריך  16/1בשעה  14:00יתקיים
טקס הנחת אבן הפינה למרכז האמנויות באזור
הצפוני של בית הספר .בנוכחות השרה מירי רגב.

בתאריך  25/1/18יתקיים 'מרוץ
הבנים' המסורתי בבית ספרנו .ביום זה נציין גם את
סיום המחצית הראשונה.
קהל ההורים מוזמן להגיע ואף לקחת חלק במרוץ.
מצורפת הזמנה.
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ומה בשקמה ?

הרצאה למגמת ערבית ותלמידי ט'  -ב 31/12/17הגיע לבית ספרנו אלעד זיני ,כתב
לענייני ערבים בערוץ  .10להלן את שכתבה כרמית מרסיאנו רכזת המגמה:
"הכתב הרצה בפני תלמידי מגמת ערבית בכיתה י' ובפני תלמידי קבוצות הערבית הספרותית בשכבה
ט' .ההרצאה עסקה ב "תרבות פופולארית בעולם הערבי :טלוויזיה ,אינטרנט ,מוסיקה ומה
שביניהם" .אלעד זיני נתן לנו הצצה לנבכי תרבות הבידור בעולם הערבי ודיבר על תכנים הרלוונטיים
לחיי היומיום של התלמידים ולשכבת הגיל שלהם .זיני חשף בפנינו סגנון מערבי ועכשווי של להקות
וזמרים פופולאריים בעולם הערבי ולגיבורי ריאליטי בתחום המוסיקה .הוא לקח אותנו למועדוני לילה
בבירות ,נתן לנו הצצה לתכניות בידור ומתיחה מצריות ,לסלבס וגיבורי תרבות בעולם הערבי,
לתכניות טלוויזיה פופולאריות בסוריה ,לדמויות מצחיקות הזוכות לפופולאריות בעולם הערבי ואף
לתכנית טלוויזיה על ישראל תוצרת הבית של חמאס .זיני לקח אותנו למגרשי הכדורגל במרוקו
ובמצרים וחשף בפנינו את תרבות הספורט שם .תכנים פוליטיים נדונו בזעיר אנפין דרך חשיפתנו
לעולם התרבות והבידור בעולם הערבי ,לעולם העכשווי של יוטיוב ,טוויטר ,אינסטגרם ואפליקציות
נוספות .זיני הראה לתלמידים זווית אחרת ,אולי לא מוכרת ,כזו של של חיי צעירים במדינות ערב
הדומים במידה רבה לחיי הצעירים במדינתו .בכך הצליח אולי להפיג במעט דעות קדומות .התלמידים
היו מרותקים והקשיבו להרצאה בקשב רב .ראויה לציון התנהגותם המנומסת והמכבדת של
התלמידים .המרצה אף הוא התרשם מכך ".תודה רבה מאוד לכרמית ונחמה רכזת הערבית,
שדואגות להעשיר את תלמידנו בתכנים רלוונטיים ומשמעותיים.

בחטיבת הביניים

הרצאה של האב דני חיון לתלמידים בתכנית  - SpaceLabבמסגרת פרוייקט SPACELAB
המתקיים לתלמידי כיתות ח' מבי"ס "שקמה"  ,הזמנו את דני חיון  ,אביו של עמית (תלמיד בפרוייקט)
מהנדס ואחראי פרוייקטים מהתעשייה האווירית .הרצאתו של דני התמקדה בעולם התעופה ובעיקר
במל"טים ושימושם בתעשייה ובשירות הצבא .ההרצאה היתה מרתקת וסוחפת .דני ,בכישרון רב
(כמורה לשעבר) רקם את הקשר בין מתמטיקה ,פיזיקה ועולם התעופה והצליח לאתגר את חשיבתם
של התלמידים ובד בבד להפעים אותם בנושא .בסוף ההרצאה דני חילק לתלמידים פוסטרים של
מטוסים מל"טים ומחזיקי מפתחות .רצוני ,להודות לדני מכל הלב על ההיענות המהירה ,על הרצון
הטוב ועל הנתינה כן ירבו שיתופי פעולה בנינו בהמשך הדרך .תודה גם לורד פרקש שמובילה את
התכנית בבית ספרנו  ,ולתלמידים שלומדים בתכנית.
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בחטיבה העליונה

 Moocתון  -ביום רביעי ה  27.12.17התקיים יום  moocתון בשקמה לשכבה י.
אז מה זה בעצם  moocתון?
יום שיא בו התלמידים מתנסים בצורת למידה חדשנית שהולכת ומתפתחת בה נרשמים ולומדים
קורס אקדמי של אוניברסיטאות שונות בעולם ,באופן מקוון בצורה פתוחה וחופשית ובזמנם החופשי.
ישנם אלפי מוקים ) ) Massive Open Online Courseבנושאים שונים וכל אחד יכול למצוא את התחום
המעניין אותו וללמוד .הקורסים הם בשפה האנגלית ,מלווים בסרטונים קצרים ,הקלטה של הרצאות,
הדגמות ובחני בקיאות בסיום כל יחידה.
ביום רביעי  27/12/17 ,שכבה י' התנסתה בחמישה מוקים שונים לבחירתם .נערך מרתון של
לימודים מקוונים ומכאן השם moocתון  .כל תלמיד בחר את הקורס ונרשם אליו :תזונה ואורח חיים
בריא ,איך ללמוד מתמטיקה? ,בניית אפליקציות לאנדרואיד ,עיצוב מוצר וגיבורי על וקומיקס.
התלמידים התחלקו לקבוצות לפי מודל ״נבחרת״ של  3-4תלמידים בה לכל אחד יש תפקיד והחלו
ללמוד ולהתקדם בקורס .בחלק מהקורסים הגיעו ממש לרמה גבוהה של תוצרים .במהלך היום הייתה
הפסקה פעילה .למדו ביום זה כל תלמידי השכבה וזה היווה אתגר ארגני מבחינת חללים ,חלוקת
הקבוצות בצורה מושכלת ,ליווי מורים ,הכשרת תשתיות וכו׳ .היום הסתיים בשעה 1400בסיכום
הצגת תוצרים וחלוקת תעודות .כל היום אורגן בהובלת צוות מורי אנגלית שנרתם והתגייס בצורה
מופלאה לטובת הצלחת היום .תלמידים רבים דיווחו על יום מהנה ,חווייתי והתנסות בלמידה בה הם
אחראים על התקדמותם והמורה שותף כמוהם בתהליך אך לא מעביר את הידע .היו נבחרות מצוינות
ותוצרים יפים .אמנם לא כולם הספיקו לסיים את כל הקורס אך בכל זאת הרגישו סיפוק בלמידה של
קורס אקדמי לכל דבר .זהו חידוש פדגוגי שניתן לאמץ אותו לאורך השנה ולא בהכרח רק בארגונו של
יום ייחודי .המורים מוזמנים ללמוד את דרך הלמידה הזו ולאתגר את התלמידים באמצעותה.
תודה לקארין ואירנה פיאסטרו שהיו אחראיות על ארגונו של היום הזה .לכל לצוות מורי האנגלית
ולהדס ,דינה ויאיר על העזרה וכן לאביחי ויואב שליוו אותנו מטעם משרד החינוך בבניית היום והפגת
חששות .יואב התרשם מאוד מהתגייסות המורים ,הערכות מרשימה ושיתוף כל תלמידי השכבה ללא
יוצא מן הכלל ביום זה .ישר כח!

"אתגר  "21תכנית למניעת עישון בקרב בני נוער– התקיימה הרצאה בשבוע שעבר
לתלמידי שכבה יא .בנושא עישון כחלק מתוכנית אתגר  21שתפעל בביה"ס בשיתוף הרווחה של
המועצה .תוכנית זו באה לתת לנוער אתגר מעשי במניעה ובהפסקת עישון ולאפשר להם לחשוב
מחדש על התנהגות זו .קדם להרצאה סקר אינטרנטי אותו מילאו כלל תלמידי השכבות לגבי עמדתם
ותפישתם על הרגלי עישון בכלל ובבית הספר בפרט .במהלך ההרצאה הוצגו להם תוצאות הסקר.
הכוונה לבנות קבוצה ,שתעבור תהליך בסדנא קבוצתית וליווי פרטני של הנערים שייקחו חלק בה
ותונחה עי העו"ס ויועצות השכבות שמקבלים הדרכה מקצועית מאלירן תורג'מן מנחה ומפתח
הסדנה .בבית ספרנו אחראית ומרכזת את הנושא שגית ואסולי וצוות היועצות.
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קונצרט לתלמידים של מגמת המוזיקה– ביום ראשון 31/12 ,תלמידי מגמת מוזיקה
נסעו לשמוע ולצפות בקונצרט באולם המופעים של קיבוץ דורות .הקונצרט של התזמורת הקאמרית
הקיבוצית – נתניה .מאסטרו שמואל אלבז ניצח על יצירות קלאסיות לצד מוזיקה ישראלית מקורית
שנכתבה במיוחד עבורו .אלבז ביצע את הקונצ'רטו השני למנדולינה מאת המלחין עודד זהבי .היצירה
שילבה מוזי קה עממית יהודית מהמערב ומהמזרח ואלבז הפגין כישורים וירטואוזיים בנגינתו
במנדולינה .בחלקו השני של הקונצרט ,התזמורת אירחה את הרכב הטריו גלעד אפרת .הרכב זה
מנגן מוזיקת פולקלור ויחד עם אלבז במנדולינה נגנו עבור הקהל מגוון יצירות ושירים ישראלים.
הקונצרט לדברי התלמידים והמורה בר ערמון הוא בלתי נשכח.
להלן שורות שכתבה מלודי דודניק ,תלמידת כיתה י' שלומדת במגמה" :הקונצרט הזה היה השני
בסדרה מטעם המגמה ,ושניהם היו מדהימים בצורה שווה .הקונצרט היה מכובד ביותר ,וכל תלמידי
המגמה התנהגו כמו אנשים מבוגרים ולדעתי ,זה ראוי לציון לשבח .כל קונצרט החל בהסברה כללית
על היצירות שינוגנו ,וכל יצירה לוותה בהסבר קטן לפני התחלתה ,על ידי המנצח .המוסיקה היא דבר
שאי אפשר לתאר ,כמות כלי הנגינה שנמצאים על הבמה היא גדולה מדי מכדי להאמין שכל כך הרבה
אנשים יכולים לנגן ביחד באותו הזמן ושישמעו מנגינה מסודרת ,אך מעל לכל ,לעיתים הם אפילו ניגנו
ללא הניצוח של המאסטרו ,בזמן שהוא הצטרף לנגינה ,וזה היה מרשים ביותר .היה ברור שהם נגנים
מוכשרים ומקצועיים שיודעים מה הם עושים .לשבת ביחד עם המגמה ולשמוע קונצרט הייתה חוויה
מעניינת ומהנה ,והשיחות לאחר מכן היו מעולות כי היו לכולנו בני שיחה בגיל דומה לדבר על מה
שהרגע ראינו .בקונצרט האחרון שני ילדים משכבה י' אפילו קנו דיסק של הקונצרט שנמכר באולם
לצורך שמיעה חוזרת במגמה .אני נהניתי מאוד בקונצרט ,וכך גם שאר התלמידים"
תודה לבר ערמון רכז המגמה  ,להורים שהתנדבו להסיע את התלמידים ולתלמידים עצמם.

ועם סיומם של דפי "מה שקמה" אסיים בתזכורת ,ליום השפה העברית שיתקיים השבוע
בכ"ט בטבת  ,יום ב' הקרוב .ובציון פרויקט  70שנות מדינה עברית – כרזות במרחב הציבורי.
לרגל יום העברית תשע"ח ובמלאת שבעים שנה למדינת ישראל הוכנו שש כרזות ססגוניות המוצגות
בתחנות אוטובוסים בתל אביב ,העיר העברית הראשונה ,ובהן שפע של מילים עבריות בתחומים
מרכזיים בחיי המדינה – מילים שנתחדשו והעשירו את לשוננו ומאפשרות לכולנו להתנהל במדינה
העברית המודרנית.
בקרו באתר האקדמיה ללשון העברית ותוכלו לראות את הכרזות עם כל המילים.
נייחל לחורף גשום ורווי מים

קלוד מונה ,ערימות השחת בחורף1891 ,

