"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,
בפרוש השנה החדשה ועם סיומו של השבוע הראשון אני מחדשת
את דפי "מה שקמה"  -דפי מידע המיועדים לקהילת שקמה ולבעלי
עניין.
שנת הלימודים החלה בצל האירוע הקשה בו איבדנו את
תלמידנו היקר טל זיידל ז"ל.
כל קהילת בית הספר חווה קשה את האירוע ועם זאת ,בעת
המשבר נמדד חוסנה של הקהילה.
החוסן שלנו הוא בתמיכה ,באחדות ובעזרה ההדדית,
החוסן שלנו הוא בהחלטה שעל אף הקושי נציין בביה"ס את פתיחת השנה  ,פתיחה שמהולה בעצב
ושמחה.
החוסן הוא בהבנה שכולנו בעיקר כעת צריכים להיות קשובים ורגישים איש לרעהו  .אדם לחברו ,
אדם לסביבתו.
החוסן הוא בעשייה המשותפת שלנו למען כולנו.
קהילת בית הספר מחבקת את המשפחה ברגעיה הקשים.
אנחנו אתכם ,ולעזרתכם בכל,
חזקו ואמצו..
אני מאחלת לכולנו שיתופי פעולה פוריים ותקשורת מקרבת בין כל באי הקהילה .לו יהי!!!

אספות הורים – בשל האירוע נדחו האספות לשכבות מסוימות .מצורפת טבלה ובה המועדים
החדשים .מטרת האספה ,היא בעיקר העברת מידע לשנה זו ותיאום ציפיות .לחלק מן הכיתות התקיימו אספות.
באספות ההורים שהתקיימו נערכה היכרות למחנכים חדשים ,הוצגו תכניות שנתיות לימודים ,חברתיות
וייעוציות לכל שכבה ,הוצגו בעלי תפקידים בביה"ס ,נערכו בחירות לוועד הורים ,חולקו טפסים למילוי.
הקפידו בבקשה ,למלא ולחתום על כולם .טופס הצהרת בריאות חשוב ביותר.
חשוב שנוכחות ההורים תהיה מלאה .אספת ההורים היא הזדמנות למפגש משמעותי בין ההורים לצוות.
שימו לב! לשכבות יא – יב משולבת באותו יום גם הרצאה להורים במסגרת ההכנה לצה"ל .חשוב להגיע
לשניהם .הורים יקרים ,נוכחותכם חשובה ונחוצה מאוד.
להלן תאריכים מעודכנים לאספות ההורים שיתקיימו:
שכבה ז'

7/10

יום א'

18:00

שכבה ח'
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יום ב'

18:30

שכבה ט'
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יום ג'

19:30

שכבה י'-
י,1י,4י,5י ,6י7
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יום ד'

18:30

שכבה יא'
אספת הורים

7/10

יום א'

 18:30בכיתות
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יום ג'

19:30באודיטוריום
18:30באודיטורים

יא  -הכנה לצה"ל
שכבה יב'
הכנה לצה"ל
יב  -אספת הורים

 19:30בכיתות
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תשלומי הורים – סכום הגבייה לתשלומי הורים תשע"ט טרם נקבע .ישיבת הוועד גם היא נדחתה
בשל האירוע .לאחר ישיבה שתתקיים בקרוב תפורסם אגרת תשלומי ההורים על כל סעיפיה ,ולאחריה תהליך
הגבייה יחל .פרטים על תהליך הגבייה ומועדים לחלוקת ספרים יפורסמו.

התנהגות הולמת של תלמידים בהסעות – תלמידם יקפידו על כללי התנהגות נאותים ,כבוד
הדדי ונימוס וכללי בטיחות  .באתר ביה"ס מצויה אמנת ההיסעים המועצתית מעודכנת לשנת תשע"ט .יש לקראו
ולמלא אחר ההו ראות .יינקטו צעדים משמעתיים למקרים של הפרה .מערך ההסעות של המועצה עושה כל
שביכולתו למלא אחר הדרישות.

הקפדה על נוהל כניסה לביה"ס דרך השער הדרומי הפונה לקיבוץ – בביה"ס מצויים שני
שערים שמאוישים ע"י שני מאבטחים .השער הצפוני מהווה את הכניסה הראשית לביה"ס והשער הדרומי
שמשמש ככניסה נוספת לבית הספר.
תלמידים שמגיעים בהסעות מחויבים להיכנס לביה"ס דרך הכניסה הצפונית .בציר בין תחנת ההיסעים לכניסה
הדרומית לביה"ס קיימת גדר שחוסמת את המעבר ובה שער שנעול על פי רוב .הגדר והשער נבנו ע"י הקבלן
שבונה את מבני הכיתות ב"חופים" וב"שקמה" .והיא נועדה למנוע חיכוך בין התלמידים לעובדי הבניין
והמשאיות הכבדות שעוברות על הציר .נודע לנו שיש תלמידים שבוחרים לקפוץ מעל השער הסגור שמשמש
חיץ בין אתר הבנייה לבתי הספר וזאת כדי להיכנס לביה"ס דרך השער הדרומי .אני חוזרת ומדגישה –
תלמידים שמגיעים בהסעות מחויבים להיכנס לבית הספר דרך השער הצפוני בלבד!!!!!!
הורים הקפידו על התנהגות ילדכם ,שוחחו עימם והבהירו להם את הנדרש.
הכניסה והיציאה מביה"ס היא רק דרך השערים הרשמיים של בית הספר כל אחד מכיוונו ,ולא דרך קפיצות מעל
שערים .מנעו מצבים בהם ילדכם עלולים להיפצע או להיחבל ומאתנו לעסוק בענייני משמעת מיותרים.

יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים – אסורה בהחלט במהלך יום הלימודים!!!!!
הנני חוזרת ומדגישה כי חל איסור חמור לצאת משטח בית הספר במהלך יום הלימודים .אין אישור
להסתובב בשטח הקיבוץ  ,ולקנות במרכול במהלך יום הלימודים! יציאה משטח בית הספר תיתכן רק
במסגרת שיעורי ספורט  ,וזאת אך ורק בליווי המורים .תלמיד/ה שזקוק/ה לצאת במהלך יום הלימודים יקבל/
תקבל אישור במזכירות ורק לאחר הצגתו למאבטח וקבלת אישור ניתן לצאת משטח ביה"ס.
לידיעתכם ,אי עמידה בהוראה מפורשת זו תחשב לעברה משמעתית חמורה .ותינקט תגובה בהתאם.
הורים דאגו להסביר לילדכם על חשיבות העמידה בתקנה זו ואכיפתה .מודה לכולכם על שיתוף הפעולה.

הפעלת קפיטריה בשטח בית הספר – במהלך חופשת הקיץ הוקם מבנה יביל שישמש
כקפיטריה לממכר מזון עבור התלמידים והצוות החינוכי .פרסום המכרז לבחירת מפעיל הוא באחריות המועצה.
תהליך הקמת הקפיטריה והחלטה על טיב המזון נעשה וייעשה בשיתוף וועד ההורים  .זו הזדמנות להודות
לוועד ההורים על פעילותו בנושא.
התפריט יהיה צמוד להנחיות חוזר מנכ"ל .עד להפעלתה הסדירה של הקפיטריה יש לדאוג למזון ושתייה עבור
ילדכם  .נכון להיום גם מכונות המזון והשתייה אינן בשטח בית הספר .כולנו תקווה שלאחר החגים תופעל
הקפיטריה לרווחת התלמידים והצוות.
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ומה בשקמה בשבוע שעבר?

ציון החג בבית הספר – חג ראש השנה צוין בכל השכבות ,ביום חמישי בהתכנסות
שכבתית באותה השעה במקביל לכלל בית הספר .ההתכנסות נערכה בשעה ה .3תלמידי השכבות
והמחנכים הכינו פעילות שכבתית שהתאימה לחג ,במשך  45דק'.
צוות המורים התכנס בהפסקת הצהריים להרמת כוסית ולקבלת שי מטעם וועד המורים .בכל
ההתכנסויות נישאו ברכות ואיחולים לשנה פורייה ומשמעותית לכולנו.

בחטיבת הביניים

איילת גולדנברג מנהלת חט"ב – איילת גולדנברג נבחרה לכהן כמנהלת חטיבת הביניים .היא
מחליפה את מושיק לוי שכיהן כמנהל חט"ב במשך ארבע שנים .איילת מצויה במערכת החינוך שנים רבות  ,היא
מגיעה אלינו עם ניסיון מקצועי והרבה מוטיבציה .אנו מאחלים לה הצלחה מלאה בתפקידה החדש ומברכים
אותה על שבחרה להצטרף לשורותינו.

סמינר קליטה והתאקלמות לכיתות ז'– עבור תלמידי כיתות ז' השנה נפתחה בסמינר בן שלושה
ימים ,שמטרתו "נחיתה רכה" והתאקלמות הדרגתית .בשכבת ז' השנה כ 125 -תלמידים .ארבע כיתות אם .
התכנים בסמינר כללו היכרות ,בירור ערכים שתואמים את התפיסה החינוכית של ביה"ס ונורמות התנהגות.
בנו סף כל תלמידי כיתות ז' והוריהם נפגשו לשיחות אישיות עם המחנכות ב .27/8אנו מאחלת לכל תלמידי
כיתות ז' והוריהם קליטה נעימה בשקמה ולצוות החינוכי הצלחה מלאה בהובלת השכבה.

מסלול אמנויות בכיתות ז'– בשנת תשע"ט נפתח מסלול אמנויות לתלמידי כיתות ז' בעלי
אוריינטציה לתחומי האמנות .מודל הלמידה במסלול זה היא חשיפה ולימוד של מגוון תחומים :תיאטרון ,אמנות,
מחול ,קולנוע ומוזיקה .כל תלמידי השכבה נחשפו ביום רביעי האחרון למגוון התחומים של המסלול ,ולאחר
החשיפה התקיימו ראיונות לתלמידים מעוניינים .נכון להיום מעוניינים ללמוד במסלול  53תלמידים .המסלול יחל
לפעול בשבוע הקרוב .הורים לתלמידים שבחרו במסלול יקבלו מכתב אישי עם פירוט על מסגרת הלימוד
במסלול.

מסלול 'שביט' מצוינות במדעים לכיתות ז'– מסלול 'שביט' למצוינות במדעים ובמתמטיקה הינו
מסלול צומח בשקמה .הוא כולל תכנית ייחודית בשיתוף מכון דווידסון  ,הזרוע החינוכית של מכון וייצמן.
המסלול החל בשקמה בשנה שעברה ,מתוך מגמה לעודד תלמידים מצטיינים בתחום המדעים והמתמטיקה.
בחינת המיון למסלול נעשתה השבוע .לאחר החג ייערך מיפוי לתלמידי המסלול .בשנה שעברה תשע"ז למדו ,
וממשיכים ללמוד  50תלמידים מכלל השכבה שכיום לומדים בכיתה ח' .אני מאחלת הצלחה מלאה לתלמידים
המצטיינים .
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תכנית "ספייסלאב"  Space Labבשיתוף קרן רמון – תכנית שקיימת בשקמה מתשע"ז.
ומיועדת לתלמידי כיתות ח -ט' .השנה אנו מעוניינים לעבות את קבוצת הלומדים  .בשנת הלימודים תשע"ז למדו
בתכנית  17תלמידים מכלל השכבה .זהו מס' מצומצם ביחס לאיכות התכנית ולתכנים החשובים אותם פוגשים
ה תלמידים .חשיפה לתלמידי ח' תעשה לאחר החג .השנה אמורים התלמידים לתכנן ניסוי שישתתף בתחרות
ארצית .הורים ,עודדו את ילדיכם להצטרף במידה מגלה עניין בפיזיקה ואסטרונומיה .זוהי תכנית ייחודית
מומלצת במיוחד שאינה נגישה לכל תלמיד במדינתנו .זוהי זכות גדולה ללמוד בה.

בחטיבה העליונה

איחולים למנהלת חט"ע קארין ברזין – קארין ברזין מנהלת חט"ע חזרה אלינו לפני כעשרה
ימים מחופשת לידה .אנו מאחלים לה שנה טובה ופורייה .שנה של הצלחות וסיפוק רב מעבודתה החשובה
בהובלת החטיבה העליונה בבית ספרנו .ברכות מכולנו.

פרויקט לחג– תלמידי כיתות י"ב  1ו-י"ב  2ארזו אתמול  130חבילות מזון שנתרמו ע"י המועצה
האזורית חוף אשקלון ,קיבוץ יד מרדכי והמשפחות של תלמידי בית הספר .החבילות חולקו למשפחות המוכרות
לאגף רחו"ק במועצה .למבצע המבורך שותפים מחלקת הרווחה וצוות החינוך החברתי והמעורבות הקהילתית
בשקמה .יישר כוח למארגנים ולתלמידים שלקחו בכך חלק.

ועם סיומם של דפי "מה שקמה" הראשונים כל שנותר לי זה ולברך את כל הקהילה שלנו בברכת
שנה טובה  ,ומאתגרת בשפע של עשייה חיובית לכולנו .אני מודה שוב על הזכות הנפלאה שניתנה לי להוביל
את בית הספר ובוחרת לסיים בשירו של נתן יונתן 'שוב נתחיל מחדש'
שוב נתחיל מחדש  ,שכולם מתחילים
ננגן את השיר באותן המילים
שאינן מתעייפות לעולם כגלים
השבים בלי לחדול,
אל הים הגדול
אל חולות החופים התלולים.

אז אלול אחרון במדרון התלול
קצר ימי ונושף עם לילו הטלול
עוד תקיעה ,עוד תרועה
עוד שברים ועיגול
השנה שעברה תיסגר במנעול

