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בית ספר אזורי שש שנתי

שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' – בפתיחה הפעם ,נושא מניעת האלימות בבית הספר:
צוות בית הספר בשיתוף המועצה ,אגף החינוך ועיר ללא אלימות מטמיע תכנית מניעה והסברה נגד
אלימות .התכנית מוטמעת לכל אורך השנה בשכבות השונות כתכנית מניעה  ,ומקבלת תוקף ותאוצה
סביב אירועים אקטואליים.
הרצאתו של גלעד האן עסקה בנושא בריונות ברשת (ר' הרחבה)  ,שיחות הסברה עם אנשי מקצוע
ומחנכים .פעילויות ושיח בין תלמידים  ,בין מורים  ,והורים מתקיימים ויתקיימו בזמן הקרוב.
ההתארגנות המערכתית הנ"ל נעשית בעקבות מס' אירועי אלימות שנעשו בשקמה בשבועות
האחרונים :אירועי ביוש ,אלימות כלפי מורים והפרה של התנהגות מכובדת באזור ציבורי .כל אירוע
ואירוע טופל ועדיין מטופל לגופו באמצעות כל הכלים הקיימים בתחום בית הספר ומחוצה לו ובעזרת
מסגרות תומכות  .צוות בית הספר וההנהלה בראשו עוסקים באופן מתמיד למען תחושת המוגנות של
התלמידים והוריהם בבית הספר.
הנהלת בית הספר עם הצוות החינוכי וועד ההורים מגנים כל ביטויי אלימות בשקמה.
כבוד הדדי ,אורך רוח סבלות וסובלנות הינם ערכי יסוד בשקמה כלפי כל הקהילה
תלמידים – מורים – הורים.
בשקמה אומרים לא לאלימות!!!!!
.
חשוב לדעת!!!

חופשת חנוכה תתקיים בין התאריכים כ"ו בכסלו התשע"ח 14 ,בדצמבר  ,2017עד יום
רביעי ,ב' בטבת התשע"ח 20 ,בדצמבר 2017

בסוף חודש דצמבר יתקיימו מפגשי הורים מורים  ,פרטים יישלחו בסמוך למועד
המפגשים.

ומה עוד נעשה בשקמה ?

שבוע זה"ב בבית הספר –החל ב 19/11תוך למידה חווייתית והתנסות אישית .יום זה"ב
לשכבות י"א התקיים ביום ראשון 19/11 ,עם מס' תחנות .במתקן סימולטור הרכב המתהפך – תלמידים ישבו
ברכב אמתי ,חגרו חגורות וקיבלו מושג מה קורה כשהאוטו מתהפך  360מעלות .בתחנה אחרת התנסו
התלמידים בסימולציה של הגה ודוושת גז וברקס ,הממחיש להם עד כמה רחוק מרחק העצירה בפועל מרגע
הלחיצה על דוושת הבלם .תחנת נוספת הדגימה במשקפת תלת-מימד סכנות נהיגה במצבים שונים מסכנים
כמו ,שכרות ,עיסוק בטלפון ועוד...
פעילות הזה"ב התקיימה השבוע גם לשכבות יב ,ח ,י – הרצאה "דרך חיים"  ,ופגישה עם השוטר הקהילתי.
תודה ליניב שארגן את כל הפעילויות ודאג להוציא אותן לפועל  ,ותודה לפרחיה מן המועצה שסייע ודאג ככל
יכולתו לקיים את מכלול הפעילויות בבית ספרנו .חשוב מאוד.
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מועצת תלמידים – נבחרה בשעה טובה .התהליך השנה היה בחירה של מועצה שכבתית
ומתוכה נציגים למועצה הכללית .להלן הנבחרים :שכבה ז' – סאן מלכה ז ,5גל ריכטר ז ,5שחר כהנא .שכבה ח
– נועה דניאל ח ,4איתמר צרפתח ח ,4מיקה אברמוביץ ח .6שכבה ט – אריאל זיידס ט ,4נועה פלד ט ,3דניאל
וקס ט .6שכבה י – שון אפוטקר י ,4יעל אזולאי י ,6שגב גוטרמן י .6שכבה יא – עמית סעדה יא ,5אור בז'ה יא
 ,2מעין דדון יא .4שכבה יב –יניב ביידר יב ,3רותם מנשאוף יב ,4עמית שלו יב.1
שירן גבאי יב – 4יו"ר מועצת תלמידים.
בהצלחה למועצה הנבחרת .אנו מאחלים ומצפים לשנת פעילות פורייה והנהגה צעירה משמעותית .תודה לרונן
אשר על ההובלה ולרכזות השכבה אשר על הפעלת המועצות השכבתיות.

תלבושת אחידה לתקופת החורף – מועצת התלמידים החדשה כבר פועלת ומובילה בימים אלה
מהלך לשינוי התלבושת האחידה לתקופת החורף .המהלך כולל שיתוף כל התלמידים  ,נציגי ועד הורים
וההנהלה הרחבה של בית הספר .בקרוב יוחלטו החלטות בנושא ויתפרסמו לכל .זה הזמן לבקש אורך רוח
וסבלנות בנושא .יש לגבות את מועצת התלמידים במהלכים ,שנעשים ולתת לנציגים את הזמן הראוי להוביל
מהלך שקול והולם.

תכנית "ניפגש בחמש" – הינה תכנית למעורבות קהילתית חברתית ,שמטרתה קידום תלמידים
מחט"ב בלימודי המתמטיקה בהכוונה לחמש יחידות לימוד .זוהי תכנית חונכות של תלמידים בוגרים משכבת
י"ב לתלמידים צעירים משכבת ט' .בשקמה התכנית מתקיימת זו השנה השנייה בהובלתה של המורה ויקי
פלטון .השנה לומדים בה  22תלמידים מט' וחונכים אותם כחמישה תלמידים מיב' בתוך ביה"ס .בנוסף
מתקיימות עוד  7קבוצות של חונכים ונחנכים ביישובים השונים .כ  43תלמידים משכבה ט' לומדים בתכנית ,
ממוצע של שלושה תלמידים בכל קבוצה ,אותה מוביל חונך בוגר מי"ב .תכנית מבורכת.

כ"ט בנובמבר -ההכרזה ההיסטורית בת  70השבוע נפגשו תלמידי שקמה עם תלמידי
הגימנסיה הריאלית מראשון לציון .איתם היו משפחות שכולות מראשל"צ .פרויקט חינוכי זה מתקיים ארבע שנים
בשיתוף פעולה מבורך עם בית יד לבני ם ראשל"צ המועצה ושני בתי הספר .היום החל בסיור באזור שחזור
הקרב ביד מרדכי ,שם בטקס קצר נפגשו המשתתפים גם עם ראש המועצה  ,יאיר פרג'ון ,ולאחר מכן קיימו
התלמידים טורניר כדורסל 'לזכר הבנים' .שרה אשר  ,מנהלת יד לבנים ,התייחסה בדבריה לקשר בין שתי
הרשויות מאז מלחמת העצמאות למחרת ההכרזה ההיסטורית  ,ב 30-בנובמבר ,הוקמה חטיבת גבעתי תש"ח
ורבים מבני ראשון לציון שהשתייכו אליה  ,לחמו בגבורה ונפלו במרחב המועצה האזורית שלנו .מאז ועד היום
קיים קשר מיוחד בין שתי הרשויות.
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בחטיבת הביניים

הרצאות על סכנות ברשת לחט"ב – גלעד האן הוא חוקר פשעים ברשת .התארח בבית ספרנו
ב 13/11הרצאתו התמקדה בנושא ובסכנות האורבות לנוער ולכולנו ,ברשת בכלל וברשתות החברתיות בפרט.
גלעד בעל חברה שעובדת עם המשטרה ,מומחה בתחומו ,הצליח לרתק את התלמידים ,להאיר את עיניהם
ולהציב בפנ יהם תמרורי אזהרה ברורים .הוא הרצה לכל תלמידי חט"ב ובאותו יום קיים הרצאה גם להורים
וצוות המורים .היה משמעותי ומרתק לתלמידים .להורים גם ,לקומץ הנוכחים ,שהיגיעו .בהרצאה להורים נכחו
 25הורים ועוד מס' אנשי צוות .נושא הסכנות רשת והביוש לא סר מסדר היום שלנו ,הוא תמיד כאן .אנו עוסקים
בו באופן שוטף .נעסוק בו שוב באופן אינטנסיבי גם ב'שבוע אינטרנט בטוח' שיתקיים בתחילת ינואר.

לימודי מורשת ואימוץ אתר –תכנית ייחודית יצאה לדרך .התכנית עוסקת בבניית זהות מקומית
עם קשר לקהילה ולימודי מורשת ,תוך דגש ייחודי לתלמידי ט' שמסיימים השנה את חטיבת הביניים .כל כיתה
מאמצת אתר בקיבוץ יד מרדכי בו שוכן בית ספרנו .כל כיתה בסבב של כיתה לשבוע יוצאת ליום פעילות ולימוד
על האתר ועל אתרים נוספים .בשלב השני כל כיתה לומדת חוקרת ומכינה תוצר אמנותי שקשור לאתר שאימצה
ובשלב השלישי  ,בסוף השנה יוזמנו הורים למפגש ייחודי שיציג את התהליך והתוצרים ובו גם יהיה אירוע
הסיום של כיתות ט' הסיור מלווה בהדרכה מקצועית מטעם מוזיאון יד מרדכי ,ומפגש עם עדים שלהם סיפור
היסטורי על האתר .הפעילות ביום זה מסתיימת בפעילות אינטראקטיבית בסגנון 'חפש את המטמון ' באתרי
המורשת בקיבוץ .הקבוצה המנצחת מקבלת פרס (שובר של גלידות במרכול) אנו נמצאים לקראת סיומו של
שלב א' בתכנית.

גיחה במצודת יואב – לתלמידי כיתות ח' במסגרת לימודי של"ח .גיחה היא יציאה קצרה לשטח
לצורך פעילות עצימה וחזרה .בתאריכים  16/11 – 15/11יצאו תלמידי כיתות ח' והצוות החינוכי לגיחה
שהתקיימה במצודת יואב .בסימן  70שנה לפריצת הדרך אל הנגב במלחמת הקוממיות .במהלך יומיים כולל
לינת שטח באוהלים עסקו התלמידים בבנייה מחנאית ODT, ,ניווט ,השתתפות במסדרים ,כולל מסדר אש
הכנת ארוחות ,א"ש לילה ,קומזיץ וביקור במוזאון ההנצחה של חטיבת גבעתי .התלמידים בהנהגת המש"צים
(מדריכי של"ח צעירים) מכיתות ט' נדרשו לעבודת צוות ,חלוקת העול במטלות השונות ,תכנון וביצוע תוך
התנהלות קבוצתית .בסוף הגיחה ,הוכרזה הכתה הזוכה .פעילות מבורכת.

תכנית יזמים צעירים – החלה השנה בבית ספרנו בתחילת נובמבר ,בהנהגתה של המורה דינה
חג'בי .בתכנית משתתפים  25תלמידים משכבת ט'.
תכנית "יזמים צעירים" מעניקה לבני הנוער התנסות מעשית בהקמה של מיני-חברה או מוצר על כל המשתמע
בכך :גיוס הון ,בדיקת כדאיות כלכלית ,פיתוח מוצר ,הכנת תכנית עסקית ,בניית אב-טיפוס ,ייצור ,שיווק
ומכירות .נציגים בכירים מהמגזר העסקי ,התעשייה ,החינוך והאקדמיה מייעצים לתלמידים ומלווים אותם לכל
אורך התהליך .המנחה שלנו הוא סטודנט צעיר ודינאמי ממכללת ספיר .התלמידים עסוקים כעת בחלוקת
תפקידים לחברה שתבנה ובאיתור השם .בהצלחה לכל התלמידים.

תכנית חיים משותפים לתלמידי כיתות ט' – עוד תכנית ייחודית שהחלה לפני שבועיים .בשיתוף
עמותת אז'יק בנגב .התכנית מועברת בבית ספרנו זו השנה השנייה.
התוכנית "חיים משותפים בנגב" מפגישה בין תלמידי בתי-ספר יהודיים וערביים במהלך שלוש שנים .התלמידים
נפגשים מס' פעמים בשנה ,בהנחיית מורים שעברו קורס הנחיה מקצועי .במהלך המפגשים התלמידים מכירים
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זה את זה לעומק ,לומדים על השונה והדומה ביניהם ונחשפים לסוגיות המעסיקות כל חברה בנפרד ואת תושבי
הנגב ככלל .התוכנית מסייעת להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות ,לחזק יחסי אמון ,לעודד שיתופי פעולה
למען הנגב ולקדם את השאיפה להבניית אזרחות משותפת ושוויונית.
בשקמה התכנית מתקיימת בהובלתה של המורה דיאנה חוארס .וקבוצת התלמידים (כעשרה) נבנתה על בסיס
הצטרפות אישית  ,ראיון והבטחה כל מצטרף/ת למוחייבות מלאה .בהצלחה רבה.

קמפוס ט' – הוא ארגון לימודים ייחודי לתלמידי שכבת ט' .בימים שני וחמישי מתכנסים תלמידי
שכבת ט' ללימודים ייחודיים עד  .15:30בשעות אלה נלמדות תכניות ייחודיות כמו יזמים צעירים וחיים
משותפים וגם שיעורים באסטרטגיות למידה ,מכינה לחט"ע ברבי מלל ,ניפגש בחמש  ,מצוינות מתמטיקה
ובקרוב גם לימודי מצוינות אנגלית במסגרת התכנית 'קדם עתידים'( .הרחבה על קדם עתידים בדפי 'מה
שקמה' הבאים).

הצגה "מייד אין יזראל"  Made In Israelלחט"ב – התקיימה ביום ב'  27/11במתנ"ס בבת
הדר .מייד אין יזראל" מציבה מראה אל מול החברה הישראלית ומציגה את הפסיפס האנושי המרכיב את
הזהות שלנו :מה הופך אותנו לישראלים? כיצד נוצר אותו הדבק שמאפשר את החיבור לשורשים ,להווי ,לשירים
ולמסורת של כולנו? עד כמה ערך החברות תורם לתחושת השייכות של כל אחד מאיתנו? ההצגה משלבת
בתוכה ,הומור צחוק ,יופי וקצב האופייניים לנו הישראליים ,תוך שהיא נוגעת גם בקשיים והמורכבות של ארצנו
הקטנטונת .ההצגה עוסקת בקיבוץ הגלויות של מדינת ישראל המביא איתו קשת רחבה של צבעים וגוונים .
התלמידים והצוות המלווה סיכמו את הצפייה כמלמדת ומהנה.

בחטיבה העליונה

יום חיילות לשכבה י"ב – התקיים ביום ב'  .6/11תלמידי השכבה נסעו ליום חיילות בבסיס "תל
השומר" ,במסגרתו נחשפים התלמידים לחיילות השונים בצה"ל .אחת ממטרות היום היא להציג לתלמידי יב',
אשר קרובים לגיוסם הצבאי ,את מגוון האפשרויות לשירות צבאי משמעותי .יום פעילות זה הנו חלק מפרויקט
משותף של משרד הביטחון ומשרד החינוך בשיתוף עם הצבא להעלאת המוטיבציה בקרב בני הנוער לגיוס
לצבא .במהלך היום עברו התלמידים בין נציגי החיילות השונים וקבלו מידע לגבי החייל והתפקידים השונים
האפשריים בו .במהלך היום צפו התלמידים בסרטונים אשר הציגו את פעילות החיילות השונים לדוגמה סרטי
התדמית של חייל האוויר וחיל הים וכו' .יום משמעותי וחשוב לתלמידים.

אולימפיאדה ארצית לביולוגיה – הינה תחרות חקר לתלמידי י"ב המתמחים בביולוגיה .היא
מתקיימת מידי שנה ביוזמת משרד החינוך ובחסות אונ' בר אילן .האולימפיאדה כוללת ארבעה שלבים .השלב
הראשון התקיים ביום ג'  31/10כבחינה מתוקשבת ושני תלמידים שלנו :גיל בוגנים ועופרי חשביה כהן עברו
אותו בהצלחה .הם מתקדמים לשלב השני .אנו מאחלים להם הצלחה רבה ומודים לניצה וצוות הלבורנטיות,
שמעודדות ומקדמות את התלמידים להישגים ראויים כגון אלה.

הרצאה הקשורה לתרומה ,התנדבות ומעורבות קהילתית  -הרצאה של יניב קנדל ב–14/11
יניב קנדל הגיע אלינו זו השנה השנייה כדי לשוחח עם תלמידי שכבת י"א על משמעות התרומה לאחר  ,דרך
סיפורו האישי – תרומת כבד .ההרצאה מעניינת הנושא נוגע בתלמידים והתגובות גם השנה היו חיוביות .

"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

הישגים בספורט  -נבחרת כדורסל בנות חט"ע במקום השלישי בגמר הארצי בגמר בתי הספר
התיכוניים בגליל ,אחד האירועים הגדולים נבחרת כדורסל בנות ביה״ס שקמה עלתה לגמר לאחר שניצחה את
הקבוצות בדרום  .בנות הנבחרת בליווין נאוה ושרהל'ה נסעו לגליל לגמר הארצי .בגליל הפסידו בנקודה לאחר 2
הארכות לכפר סבא  .הבנות סיימו במקום השלישי והמכובד מאוד .בחמישייה המצטיינת של הטורניר נכללה
סול קרמר שלנו .כבוד גדול! בנות הנבחרת הן :סול קרמר ,שיר בר לביא ,עינת מסינג ,נועה כהן ,שיר קרמר,
שקד רביד ,יעל אזולאי ,נטע פורטל .
נבחרת בנות כדורשת חט"ע נצחה השבוע את נבחרות כפר סילבר ושער הנגב .ועלו לחצי הגמר .ניצחונות
יפים על שתי קבוצות טובות במחוז .השלב הבא  ,חצי גמר ארצי .נקווה לניצחון ועלייה לגמר.
ברכות לשחקניות ולמאמנת המיתולוגית נאוה גל

ועם סיומם של דפי "מה שקמה" אסיים בציטוט הקורא לכולנו להירתם למלאכת החינוךהמרתקת:
"בבית שאין בו כללים ,הגורל משתולל ,המזל מתעכב והמקרה מבקר .אבל ,בבית שיש בו כללים ,הגורל עושה
מה שאומרים לו ,את המזל לא צריכים ,והמקרה נשאר בחוץ ,דופק וצועק ,ולא יכול להיכנס"
מאיר שלו ,מתוך הספר כימים אחדים

