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שותפים יקרים,

דפי 'מה שקמה'– בפתיחה הפעם  ,מפגש הורים – מורים למחצית ב'
יתקיים מחר בין השעות .20:00 – 14:30
הורים ותלמידים מתבקשים להגיע ולפגוש את המורים המקצועיים.
חשוב להיפגש עם כולם  ,ולא להסתפק רק במפגש עם המחנך/ת.
זוהי הישורת האחרונה ,והזדמנות לקבלת משוב לסיום ראוי ומכבד של שנת הלימודים.

ומה בשקמה בשבועיים האחרונים?

ציון האסון בנחל צפית – צויין בבוקר טוב ארוך בבוקר יום א' ,בשיעורי מחנך שהוקדשו
לנושא השבוע ובטקס צנוע ומרגש של תלמידי י"ב ונציגי מועצת התלמידים.
ליבנו עם המשפחות האבלות .יהי זכר יקיריהם ברוך.

קונצרט תווים של תקוה  -ביום ראשון  15/04 ,נערך קונצרט שהוא סיומו של פרויקט
ייחודי "תווים של תקווה" זהו פרויקט הנצחה במסגרתו הולחנו יצירות של יהודים נספים בתקופת
השואה .שלושה עשורים עסק המאסטרו ,פרופ' ,פרנצ'סקו לוטורו בחיפוש אחר יצירות מוזיקליות פרי
עטם של הנספים .את היצירות איגד יחד וחלקן נוגנו במופע המיוחד.אשר נוגן ע"י התזמורת
הסימפונית אשדוד וילדי בתי ספר למוזיקה בדרום.
שני תלמידים משקמה ,ממגמת המוזיקה בביה"ס שלומדים גם במרכז המוזיקה ,נבחרו לנגן בקונצרט
הזה .הם נבחרו לאחר מיונים רבים .התלמידים הם :רותם שליו  -אלקין וערן שני מכיתה יא.6
במשך שנה וחצי הם התאמנו עם התזמורת הסימפונית ביחד עם בני נוער נוספים שנבחרו כמוהם
להופיע במשותף עם הנגנים המקצועיים .זוהי זכות גדולה עבור התלמידים וכבוד גדול עבורנו .תודה
מיחדת לדר' מיכל דחוח  ,מנהלת מרכז המזיקה ולמורים אלנה מאליארנקו לפסנתר ודוד מתתוב
לתופים ,אשר לימדו ,עודדו תמכו ודרבנו את התלמידים להצליח ולהשתלב בפרויקט חשוב כזה.
מאחורי הפרויקט עומדים קק"ל ו JNF UK, -הארגון היהודי הפילנטרופי שפועל לקידום יישובי הנגב
במגוון תחומים.
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פעילות והישגים בספורט – פעילות הספורט הענפה והמבורכת נמשכת בבית ספרנו
ללא הפסקה .והפעם גביע ניצחון לנבחרת המחניים הצעירה .לפני שבועיים זכינו שוב והפעם מקום
שלישי באליפות הארצית לבתי הספר .כבוד לתלמידות הצעירות תודה להן ולגלית א .המאמנת.

אות המורה המצטיין לרמי לוי מבית ספרנו – רמי לוי ,המורה שלנו לסדנת האמנות
נבחר להיות אחד מ 70אנשי חינוך ותלמידים מצטיינים ,שזכו לקבל אות הוקרה מנשיא המדינה
ראובן ריבלין ומשר החינוך נפתלי בנט במסגרת אירועי  70שנות חינוך.
לכתבה המלאה >>>>

יזמות עסקית בחט"ב –קבוצה של תלמידים מכיתות ט' שלומדת יזמות עסקית  ,מתוך
בחירה ועניין  ,פתחה מוצר ייחודי והציגה אותו בשבוע שעבר בקניון סי במול באשדוד .תלמידי
הקבוצה נפגשו שם עם נציגים של בתי ספר נוספים .התלמידים הציגו את המוצר אותו יצרו בפני
השופטים ובפני הציבור הרחב שנכח במקום .החלק השני של התחרות יתקיים באמצע מאי בשער
הנגב.
תלמידי שקמה בהובלתה של המורה דינה חג'בי ובהנחיה של מדריך חיצוני פתחו לוח משחק קבוצתי
שמעודד פעילות גופנית .הוא נקרא" :נראה אותך" המשחק שמכניס אותך לכושר.
שם החברה המפתחת (של התלמידים) נקראת חברת 'קואלה' .נאחל לתלמידים ולדינה הצלחה
מלאה .בקרוב יציגו התלמידים את המוצר גם בחדר המורים שלנו.

סיור לילה במכון וייצמן  -סיור ייחודי וחוויתי התקיים לפני שבוע ,לתלמידי קב' "שביט"
תלמידים שלומדים בתכנית מצוינות מדעית בכיתות ז' ,בהובלה של רונית ארד  ,מורה למדעים
בשקמה .התכנית מלווה בהדרכה אקדמית של מכון דוידסון ,הזרוע החינוכית של מכון וייצמן.
הסיור היה סיור לילי וכלל פעילויות מדעיות חווייתיות ,בהדרכת המכון .הקבוצה יצאה בסביבות
השעה  14:00וחזרה בשעה  . 22:30תלמידי הקבוצה חזרו מלאי חוויות ודיווחו על סיור משמעותי.

יום מוזיקה – יום שיא 'יום המזיקה התקיים ביום ג'  .1/5 ,כל בית הספר לקח בו חלק.
המטרה הייתה לחשוף את התלמידים למוזיקה וכלי נגינה שונים .יום זה כלל ארבע פעילויות:
בוקר טוב "הווי מוזיקלי" שהועבר ע"י המחנכים.
פעילות חינוכית מקצועות שנלמדים ובה ובהם הודגשה הזיקה בין המקצוע למוזיקה .פעילויות אלה
הועברו ע"י המורים המקצועיים.
סדנאות אמן – שמונה סדנאות שונות שנערכו בסבב בין הכיתות בביה"ס ז-יא.
מופע 'געגועי' – של האמן קובי אוז .לכל תלמידי בית הספר בשלושה סבבים.
את היום הזה הגו ,והוציאו לפועל צוות הריכוז החברת מיכל ואסתר ובר ערמון רכז מגמת המוזיקה
שלנו .ההדים היו חיוביים מאוד.
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ל"ג בעומר בהיבט סביבתי – "שקמה" למען שימור הסביבה – תלמידי שח"ק ירוק
(תכנית משולבת לחינוך לקיימות) בהובלה של המורה חגי ארד ,פרסמו השבוע מצגת שמופיעה
באתר ביה"ס  ,ועיקרה שמירה על מסורת החג תוך שמירה על איכות הסביבה .המטרה הייתה
למזער את זיהום האוויר .חגי הגיע לישיבת ועד הורים  ,הציג את הרעיון וביקש את שיתוף ההורים
בהשגחה על צמצום המדורות ביישובי המועצה.
בשקמה נערכות במהלך השנה פעילויות שונות ושיעורים למען איכות הסביבה .אנו נמצאים בתהליך
הסמכה לבית ספר ירוק ,זו השנה השלישית.

