"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' בסימן חזרה לשגרה .עם המתח בגבול וההסלמה השבוע שמחנו לחזור לשגרה
לאחר הפסקה של יום לימודים אחד בלבד .תקופת הזמן הנוכחית עד חנוכה היא משמעותית
להתנהלותה של שנת הלימודים .עדות לכך היא הפרישה של האירועים הרבים אלה שהיו ואלה שיהיו
בתקופה הקרובה.
מי ייתן והשקט ישלוט באזורנו ונצליח לקיים שנת לימודים שגרתית ,חווייתית ופורייה לרווחת כולנו.
לקראת השבוע הבא:
שבוע "אחדות וייחודיות" בשבוע הקרוב –
הכולל את יום הזיכרון להירצחו של ראש הממשלה ,יצחק רבין ז"ל
צוות החינוך החברתי ,תלמידי כיתות יא-יב,הצוות החינוכי של השכבה והמורים לאזרחות החליטו לייחד את
השבוע לנושא "אחדות וייחודיות" .פעילויות השבוע יכללו:
ביום ראשון טקסי זיכרון בשני סבבים ושיעורי מחנך לכל הכיתות.
לאורך השבוע יתקיימו שיעורי אזרחות לחט"ב ולחט"ע ,צוות המורים לאזרחות בנה מערך שיעורים שמחבר
בין תכני הטקס לנושא השבוע.
במהלך השבוע יתקיימו גם מעגלי שיח אותם ינחו תלמידי יא+5יב 5את כל שכבת י'
תלמידי כיתה יא 6ינחו מעגלי שיח לשכבה ט'.
מורים מקצועיים יצטרפו למעגלי השיח הללו כמונחים ושותפים לשיח עם התלמידים.

להלן שעות הטקס שיתקיים ביום א'21/10 ,
שעה  - 9:45יתקיים הטקס לשכבה ז' ,שכבה ט' ,שכבה יא'
שעה  - 10:40יתקיים הטקס שכבה ח' ,שכבה י' ,שכבה יב'
הורים מוזמנים להצטרף לטקס ולמעגלי השיח .הזמנים של מעגלי השיח מפורסמים במערכת השעות
של שכבה י' ושכבה ט באתר בית הספר.
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ומה בשקמה בשבוע שחלף?
כנס של מועצת התלמידים המחוזית התקיים בשקמה – ביום שני  15/10,ארחנו את מועצת התלמידים
והנוער המחוזית של אזור הדרום בבית ספרנו  .כ 20בני נוער מבתי הספר כנות ,נופי הבשור ,שקמה ,באר
טוביה ומבואות הנגב התכנסו למפגש ראשון במתכונת פורום דרום שהתארח בשקמה .המפגש עסק בתפקידה
של מועצת התלמידים בבית הספר ,במהות תפקידו של נציג ,ובבניית תכנית עבודה שנתית .כמו כן ,נערך דיון
על בעיית החקלאות בישראל ,בדרום בפרט ובמחאת החקלאים וחשיבותה .גורן ויטקינד תלמיד בשקמה ,נציג
פעיל בשלוש השנים האחרונות במועצות המחוזיות לקח על עצמו את מלאכת הארגון האירוח  .הוא העיד כי
"היה פורום מעשיר וממלא בידע וכלים"  .תודה לנדב בן ארי שיזם את האירוח בשקמה ,לגורן ולפז רייזל
שאפשר לארח במוסד החינוכי ,הסמוך לבית הספר.
מבצע 'הקש בדלת' – התקיים ביום ב'  15/10 ,עם התנדבותם של תלמידי כיתות ז' למשימה .התלמידים
קיבלו שבוע קודם לכן הסברים והכנה מקיפה .ההתרמה נערכה בשעות הצהריים והערב .נאסף סכום מכובד
המעיד על מילוי המשימה באופן בוגר ורציני .תלמידי כיתות ז' יקבלו בשבוע הבא תעודות ההערכה על
התנדבותם למשימה חשובה זו .תודה לצוות החינוכי שסייע לקיים את המבצע ,לאסתר הרכזת החברתית,
לתלמידים ולתורמים.
קורס עזרה ראשונה לתלמידי כיתות י' – התקיים בימים א-ב  .15/10 -14/10 ,לשכבה י'  ,הקורס מלווה
בלמידה פעילה ועיונית ובסוף הקורס נדרשים התלמידים לעבור מבחן .כולם עברו .כולם נבונים כולם חכמים
וכולם יודעים את התורה .המדריכים שהגיעו ציינו לשבח את התנהגות התלמידים הטובה ,ובעיקר את העזרה
והתמיכה שקיבלו מחבריהם מתנדבי מד"א שעזרו במהלך הלמידה להבין ולהכיר את המידע שהועבר .תלמידי
מגמת חנ"ג קיבלו תוספת של ארבע שעות ביום ג' .זאת בשל חובה לימודית כתלמידי המגמה .תודה לכל
העושים במלאכה לצוות החינוכי ולתלמידים.
ההצגה 'אנה פרנק' לתלמידי שקמה במתנ"ס חוף אשקלון  -תלמידי מגמת התיאטרון ותלמידי שכבת
י' צפו ביום ג  16/10בהצגה 'אנה פרנק' .ההצגה הועלתה בהפקה של תלמידי ביה"ס למשחק 'בית צבי 'אשר
חברו למוזיאון יד מרדכי והגי שו לקהל יום ייחודי המשלב ביקור במוזיאון יד מרדכי וצפייה בהצגה .תלמידי
שקמה הוזמנו לצפות רק בהצגה .ההצגה מתארת שנתיים בחיי הנערה אנה פרנק בהן חיו היא ומשפחתה
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במחבוא ,על לבטים של נערה מתבגרת לצד אימת המלחמה והמאבק לחיים .אנו מודים לגיא טיומקין ,מנהל
ענף התיירות ביד מרדכי ,שיזם והזמין את תלמידנו לצפות בהצגה.
נבחרה יו"ר למועצת התלמידים -השבוע הסתיים תהליך הבחירות של מועצת התלמידים .התהליך כלל
סבב בחירות לנציגי הכיתות ,נציגי השכבות ולמועצה הבית ספרית .בסופו של התהליך נבחרה
מעיין דדון מכיתה י"ב  4לכהן כיו"ר מועצת התלמידים לשנת תשע"ט .מעיין חברה פעילה בכל השנים במועצה
וכעת כשהגיעה לכיתה י"ב נבחרה ברוב קולות להוביל את מועצת התלמידים לשנה זו .אנו אחלים למעיין
הצלחה מלאה .עלי והצליחי בפועלך החשוב בו את משקיעה רבות בשנותייך האחרונות .רשימת כל חברי
המועצה תתפרסם בשבוע הבא .תודה לנדב בן ארי ,רכז מועצת התלמידים שהוביל את כל תהליך הבחירות.
הכנה לשנת שירות לתלמידי י"ב – ביום ב'  15/10נפגשו תלמידי השכבה עם גלי ,אחראית ש"ש בתק"מ ועם
בועז מנהל מכינה קדם צבאית .המפגש כלל שיחה על חשיבות התרומה בשנה שקודמת לשירות צבאי .והסבר
על האפשרויות השונות שקיימות .במהלך השבועיים הבאים ייפגשו התלמידים עם בוגרים שלנו שעשו ש"ש
ויגיעו לביה"ס לספר בסבב בין הכיתות על חוויתם האישית.
ועם סיומם של דפי 'מה שקמה' ,אני מצרפת מכתב תודה שקיבלנו מטלי מרום  ,מנחת מועצת תלמידים
מחוזית ,על אירוח מועצת התלמידים המחוזית בבית ספרנו

