"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים
שותפים יקרים,
בפרוש השנה החדשה ועם סיומם של שבועיים אני מחדשת את
דפי "מה שקמה"  -דפי מידע המיועדים לקהילת שקמה ולבעלי
עניין.
בדפים אלה אכתוב על הנעשה בביה"ס מידי שבועיים .הדפים
מתפרסמים במשו"ב ובאתר בית הספר.
אני מאחלת לכולנו שיתופי פעולה פוריים ותקשורת מקרבת בין כל
באי הקהילה .לו יהי!!!

ומה בשקמה מתחילתה של השנה?

אספות הורים – מתקיימות במהלך החודש לכל השכבות .מטרת הישיבות ,היא בעיקר העברת
מ ידע לשנה זו ותיאום ציפיות .באספות ההורים שהתקיימו נערכה היכרות למחנכים חדשים ,הוצגו תכניות
שנתיות לימודים ,חברתיות וייעוציות לכל שכבה ,הוצגו בעלי תפקידים בביה"ס ,נערכו בחירות לועד הורים,
חולקו טפסים למילוי .הקפידו למלא ולחתום על כולם .טופס הצהרת בריאות חשוב ביותר.
בשכבות מסוימות נוכחות ההורים לא הייתה מלאה .אספות ההורים היא הזדמנות למפגש משמעותי בין
ההורים לצוות החינוכי ,שיתוף הפעולה עם ההורים חשוב ביותר ,ואספות ההורים הם עוד אחד מן האמצעים
לכך .הורים יקרים ,נוכחותכם חשובה ונחוצה מאוד

תשלומי הורים  -תהליך הגבייה בעיצומו .פרטים וטפסים למלגות מפורסמים באתר בית הספר.
כמו כן ,מפורט מכתב מטעם וועד ההורים והנהלת בית הספר על סעיפי התשלום וגובה הגבייה.
אתר בית הספרwww.shikma.org.il :

לוח מבחנים והגשת עבודות– נבנה בימים אלה ומתפרסם באתר .השנה מתפרסמים בו גם
לוחות זמנים להגשת עבודות .תלמידים והורים צפו בו לעיתים קרובות ,ייתכנו שינויים .באתר מצוי גם נוהל
היבחנות והגשת עבודות  ,אני מבקשת לעיין בו שוב ולמלא אחר כל סעיפיו .אני מאחלת הצלחה מלאה לכל
התלמידים בכל המשימות הלימודיות שנכונו להם.

התנהגות הולמת של תלמידים בהסעות – תלמידם יקפידו על כללי התנהגות נאותים ,כבוד
הדדי ונימוס וכללי בטיחות  .באתר ביה"ס מצוי תקנון בית הספר בנושא ההסעות יש לקראו ולמלא אחר
ההו ראות .יינקטו צעדים משמעתיים למקרים של הפרה .מערך ההסעות של המועצה עושה כל שביכולתו למלא
אחר הדרישות.

כניסה לביה"ס דרך השער הדרומי הפונה לקיבוץ – בביה"ס השנה מצויים שני מאבטחים.
לאחר החג השער בכניסה הדרומית ישמש ככניסה נוספת לבית הספר .הורים הקפידו על התנהגות ילדכם.
ה כניסה והיציאה מביה"ס היא רק דרך השערים הרשמיים של בית הספר ולא דרך פרצות יזומות בגדר .מנעו
מאיתנו לעסוק בענייני משמעת מיותרים.
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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.

בחטיבת הביניים

לימודי של"ח – לימודי השל"ח מתקיימים גם השנה .זהו תחום חינוכי לימודי המרכז את
פעילויות ידיעת הארץ .התכנית מועברת בשכבת ח'  ,כל כיתה מקבלת שיעור בן  54דק'  ,פעם בשבוע .ובנוסף
יוצאת לסיור  /יום שדה פעם בחמישה שבועות .אתמול התקיים חצי יום (  3ש') שדאות לשתי כיתות מן
השכבה .חלק מתלמידי שכבה ט' שעברו הכשרה של מש"צים (מדריכי של"ח צעירים) בשנה שעברה סייעו
בהדרכה של יום השדאות.כל זאת בהנחייתו של בכור סוויד המורה לשל"ח.

אקדמיה בתיכון – הינו פרויקט שמונהג בבית ספרנו זו השנה השלישית בשיתוף משרד החינוך
והאונ' הפתוחה .הפרויקט מוצע מידי שנה לתלמידי כיתות ט' ומעלה .לתלמידים שמשתתפים ניתנת אפשרות
ללמוד קורסים אקדמאיים באוניברסיטה הפתוחה ולצבור נק"ז לתואר אקדמאי .זאת לצד לימודיהם בתיכון.
לפרויקט זה מצטרפים תלמידים שעוברים תהליך מיון קפדני  ,בשבוע הראשון התקיים בבית ספרנו תהליך כזה
נאחל הצלחה רבה לתלמידים .שיזכו ללמוד בהנאה ולשלב לימודים אקדמאיים יחד עם משימות רבות
שנדרשות מהם בגיל הנעורים .וגם הצלחה רבה לדורית אביבי ,המורה ,שלקחה על עצמה את ריכוז הפרויקט
בביה"ס.

חוגים לתלמידי ז  ,ח – גם השנה מונהגת מערכת חוגים מגוונת :אילוף כלבים ,שחמט ,אמנות,
 ,ODTכדורסל ,בישול .החוגים רובם מטעם קרן קרב ומטרתם העשרה .בכל חוג משתתפים כ 54-תלמידים .כל
תלמיד ישתתף בשני חוגים במהלך השנה .אחד בכל מחצית .בחודש הראשון התלמידים מתנסים בכל החוגים
לפני הבחירה .בקרוב יישלח לתלמידים ולהורים מכתב ובו ספח בחירת החוג למחצית זו .בהצלחה לצוות חט"ב
שמוביל את מערכת החוגים בשיתוף קרן קרב .ואיחולים של חוויה מיטבית ומעשירה לתלמידינו.

בחטיבה העליונה

כנס חשיפה למכינות קדם צבאיות – נושא המכינות הצבאיות הולך וגדל .מידי שנה מוקמות
מכינות נוספות שמטרתן הכנה מנטאלית פיזית ורגשית לקראת שירות צבאי משמעותי .משנה לשנה עולה מס'
התלמידים שבוחרים להצטרף למכינה לפני שירותם הצבאי .אתמול ,ביום שני  51/1התקיים כנס חשיפה
למכינות .תלמידי שכת י"ב נסעו ליער יתיר  .הכנס התקיים בחסות תכנית 'מעוף' התכנית החינוכית של קק"ל.
תודה לבוסתן פרג'ון וארי ליפשיץ שחשפו בפנינו את הכנס.
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פרויקט נחשון – מתקיים בבית ספרנו זו השנה הרביעית .זוהי תכנית לחונכות וירטואלית מטעם
משרד החינוך  ,האגף העל יסודי בשיתוף מט"ח התכנית מציעה לתלמידי י-יב תגבור לימודי במקצועות
מתמטיקה ,פיזיקה ,ביולוגיה ואנגלית .שעה וחצי בשבוע ,בקבוצות של  2-3תלמידים מאותה כיתה .באמצעות
כיתת לימוד וירטואלית .החונכים הם סטודנטים מצטיינים המעניקים יחס אישי ומאפשרים לתלמיד לשפר את
הישגיו לקראת בחינת הבגרות .ההצטרפות לתכנית היא על בסיס רצון אישי  ,וראיון .בשבוע שעבר נחשפו
תלמידי י-יא לתכנית .בשנת הלימודים תשע"ו למדו בתכנית כ 52-תלמידים .בשנה זו ילמדו בתכנית 42
תלמידים .נאחל הצלחה רבה לתלמידים הממשיכים והמצטרפים .

המסע לפולין – תלמידי שקמה חזרו מהמסע לפולין ב ,21/1השנה מנתה המשלחת  86תלמידים
מתוך  65תלמידי השכבה .עם החזרה לארץ החוויה אינה מסתיימת ,חשוב לתת לתלמידים ולצוות לעבד את
המסע ובתקופה זו נעשים גם הסיכומים .ב 21/52יתקיים ערב סיכום מסע עם התלמידים ,ההורים והצוות
החינוכי.

סדנאות בנושא התמכרויות לחט"ע – בנושא אלכוהול וסמים .התקיימו בשבוע שעבר לשכבות
י -יא .ההרצאות משולבות במסגרת תכניות מניעה בבית הספר  ,שמאורגנת ע"י צוות היועצות .יאיר קאופמן
הנחה את ההרצאות  ,צפו בסרטים ,שמעו סיפור אישי וערכו דיון על סיכונים ודרכי התמודדות בזמן אמת.
התלמידים העידו כי הפעילות הייתה משמעותית עבורם

ועם סיומם של דפי "מה שקמה" הראשונים כל שנותר לי זה ולברך את כל הקהילה שלנוו 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

