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שותפים יקרים,
את הדפים הנוכחיים אני כותבת לאחר חודש וחצי ,זאת משום שחודש אוקטובר כלל רק  9ימי לימוד.
דפי 'מה שקמה' מיועדים לקהילת שקמה ולבעלי עניין.
אני מאחלת לכולם קריאה מהנה .

חשוב לדעת...
מפגשי הורים – מורים יתקיימו במועדים הבאים:
יום ב' 12/12/16
יום ד' 14/12/16
בין השעות 19:45 – 14:45
גם השנה כבשנים עברו אנו מעודדים את ההורים והתלמידים להגיע לשיחות עם המורים המקצועיים ,ולא
להסתפק אך ורק במפגש עם המחנכים .אנו רואים חשיבות גדולה למפגש ההורים והמורים המקצועיים.
במהלך השבוע הקרוב יישלח מכתב עם התלמידים ובו פרטים נוספים על המפגשים ועל התאריך בו משובצת
כל משפחה.
רכישת מזון בקפיטריה באמצעות תלושים– וועד ההורים והנהלת בית הספר בשיתוף עם מנהלי הקפיטריה
מיד מרדכי פועלים לשפר את איכות המזון והשירות בקפיטריה מידי יום .הקפיטריה מספקת מזון לכ052 – 022
תלמידים כל הפסקה .כדי לייעל את זמן ההמתנה בתור ,נרכשה מכונה לשירות התלמידים העומדת בכניסה
לקפיטריה .בנוסף קיימות מידי יום שלוש עגלות שירות עם עובד/ת המגישים את האוכל לתלמידים.
השימוש בכסף והחזרת העודף מעכבים מאוד את קצב התקדמות התור ,ולכן הוחלט לאפשר רכישה של מזון
בעגלות האוכל באמצעות תלושים בלבד.
מתאריך  1/1/11לא תתאפשר קנייה של מנות באמצעות כסף .אנא ,הסדירו את הנושא לרווחת התלמידים.
טל' לרכישת תלושים .20-5002599
שיעורים פרטיים ברשת  -משרד החינוך מציע לתלמידים שיעורים פרטיים במתמטיקה לשון ואנגלית בחינם
במסגרת מיזם השיעורים הפרטיים ברשת .במסגרת התכנית ,תלמידים יכולים להזמין שיעורים פרטיים באורך
מלא ברשת ללמידה סינכרונית מרחוק מראש ,או לקבל עזרה מידית של  95דקות על ידי מורים מוסמכים על ידי
המשרד .השיעורים נערכים דרך המחשב באופן סינכרוני אחד על אחד .באתר בית הספר מפורסם מכתב ובו
פרטים על אופן ההתקשרות ומודל העבודה .כמו כן ,מכתב בנושא נשלח להורים במשו"ב .אנו מזמינים אתכם
להיכנס ולהתרשם ולעודד את ילדיכם להשתמש במשאב משמעותי זה לשיפור הישגיהם הלימודיים.

מבחנים במועד ב' – מתקיימים בתקופת המבחנים ,מידי חודש בשבוע האחרון של החודש .המבחנים מיועדים
לתלמידי ט-יב בלבד .על מנת לגשת למבחן במועד ב' יש לקבל אישור מן המורה המלמד .נוהל היבחנות מפורט
באתר בית הספר ובכללו גם נוהל היבחנו במועד ב' .תודה לקארין  ,לילך ואורלי שדואגות לניהול וארגון מועדים
אלה.
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ומה בשקמה במהלך החודש וחצי האחרונים?
וועד ההורים תשע"ז  -ב , 05/92יום רביעי ,התכנסה בבית ספרנו מועצת ההורים הבית ספרית .המועצה כללה
את כל ההורים שנבחרו באספות ההורים שהתקיימו בחודש הראשון .בהתכנסות זו נבחר וועד הורים בית
ספרי ,אשר מונה  90הורים.
יו"ר – ארי ליפשיץ ,מבית שקמה .סגן – יוסי אנטמן ,מיד מרדכי .גזבר – שלומי אבגי ,מבת הדר .וועד
ההורים מחולק לוועדות משנה  ,שכל אחת אחראית על תחום מסוים :ו .בינוי ,ו .כספים ,ו .קפיטריה ,ו .טיולים,
ו.חינוך ,ו .ביקורת .כל אחת פועלת בתחומה במרץ ומסייעת בתחומים שונים.
אנו מאחלים לוועד החדש הצלחה ותרומה משמעותית לבית הספר .אנו מודים על שיתופי הפעולה והעשייה
החיובית  .תודה לכל ההורים שטרחו ועמלו להוביל את התהליך ,ולכם המחנכים שאפשרתם את בחירת
הנציגים באספות ההורים .בהצלחה לכולנו.
טקס לזכרו של יצחק רבין  09 -שנה להירצחו טקס יום הזיכרון להירצחו של ראש הממשלה ,יצחק רבין ז"ל
התקיים בבית ספרנו .הטקס כלל קטעי קריאה בליווי שירת סולו ונגינה של תלמידי השכבה ממגמת המוזיקה.
את הטקס ארגנו ובצעו תלמידי שכבת יו"ד בליווי מחנכיהם .הכנת הטקס הינה משימה שכבתית במסגרת
התרומה הקבוצתית לפעילות חברתית בביה״ס .תודה לתלמידים ולצוות החינוכי על העשייה המכובדת.
הפעילות של מועצת התלמידים בשקמה  -ביום ראשון 09/92 ,התקיימה המליאה הראשונה של מועצת
התלמידים לשנת תשע"ז .במליאה נכחו כל חברי המועצה ,והתקיימו בחירות לראשי המועצה:
יו"ר – אביתר אברמוביץ מכיתה יא3
סגנים – נטע פורטל מכיתה יא ,3ובני משנה מכיתה יב1
בנוסף ,התקיימו בחירות לנציגי המועצה המחוזית ,בהן נבחרו מיתר שי ,אלין מצרפי ,עדן דיקר ,גורן ויטקינד,
מתן בוגנים ,נטע פורטל .נעשתה גם חלוקה לוועדות שונות ביניהן :שח"ק ירוק ,כספים ,אירועים ,פרסום
והעשרות לפי מטרות בית הספר והצעות הנציגים .רשימה של כל חברי המועצה קיימת באתר האינטרנט של
בית הספר.
בחודש האחרון החלה פעילות נמרצת של נציגי המועצה .לאחר החלוקה לוועדות שונות התקיימו מפגשים של
כל וועדה בה נבחרו יו״ר וסגן ,חלקם גם מכיתה ז׳.
ועדת ארועים והכשרות החלו ביצירת ארוע ליום זכויות הילד שנערך החודש.
ועדת פרסום החלה בכתיבת עיתון בי״ס בשיתוף פעולה עם אמיתי.
ועדת שח״ק ירוק החלה פרוייקט מיוחד של פחי אשפה ממוחזרים ,יחד עם ורד פרקש
ועדת כספים התכנסה לגיוס הראשון שלה בימי רכבות הורים.
נציגי מועצת התלמידים יצאו לסמינר – מועצת התלמידים תשע"ז פעילה ונושמת .שישה מנציגיה יצאו בימים
חמישי – שישי  92/99/99לסמינר של מליאת המועצה המחוזית .נציגנו נפגשו עם נציגים מחמישים מוסדות של
המנהל לחינוך התיישבותי :כפרי נוער ,בתי ספר אזוריים ופנימיות .בסמינר עברו פעילויות גיבוש והרצאות.
בסוף הסמינר נבחרו יו"ר הוועדה האתית משפטי ,ומובילי פורום צפון ודרום.
השבוע נפגשתי עם יו"ר המועצה ,אביתר אברמוביץ ,ועם סגניתו נטע פורטל .בפגישה נכחה גם קרולין .מנהיגי
המועצה העלו רעיונות ונושאים שיש בכוונתם להניע ולהוביל בבית הספר .בקרוב יוזמנו למפגש עם הנהלת בית
הספר וועד ההורים .עלו והצליחו מנהיגים צעירים.
לפנינו בחודש הקרוב :יום המורה והפעלת בית קפה ברכבות הורים .תתקיים מליאה שניה לכל תלמידי
המועצה .תודה לקרולין שמובילה את המועצה בנועם ובמסירות.
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ישיבה על מבנה הספורט והאמנויות מבנה רב תכליתי – ביום חמישי  0/99/95 ,נערכה ישיבה רבת
משתתפים בבית ספרנו ובה הוצג התכנון הראשוני של מבנה הספורט והאמנויות החדש  ,שאמור להיבנות
(במהרה בימנו ?!) בחלק הצפוני של ביה"ס באזור החנייה  .המבנה מתוכנן כמבנה רב תכליתי שישמש
לפעילויות ספורט ,לאירועי תרבות ולכיתות מרכז המוזיקה של קריית החינוך חופים ושקמה .כיבדו אותנו
בנוכחותם בעלי תפקידים במועצה ובראשם ראש המועצה ,מר יאיר פרג'ון ,שני אדריכלים ממשרד גיבור (אב
ובן) חברי וועדת בינוי מטעם וועד הורי שקמה ונציגי ביה"ס חופים .מטעמנו השתתפו שני מורים לספורט ונציגי
ההנהלה של ביה"ס .הישיבה הייתה מכובדת ועניינית .תודה לאנשי מועצה על היוזמה הברוכה ומי ייתן ונזכה
במהרה ליהנות ממבנה כזה שיקדם את כולנו.
פעילות ענפה בספורט – ביום שלישי 0/99 ,התקיים טורניר מחניים של המנהל לחינוך התיישבותי ,בביה"ס
אשל הנשיא .נבחרת הבנות של שקמה התחרתה מול שתי הנבחרות של אשל הנשיא וכפר סילבר .בנות
הנבחרת שלנו ניצחו והגיעו למקום הראשון ,ועלו לחצי גמר וגמר ,בדרך לגביע המיוחל.
ביום רביעי 9/99 ,ארחנו באולם הספורט בי"מ את משחקי הנבחרות של מחוז דרום .הבנות של נבחרת שקמה
ניצחו בהפרש של  02נק' את נבחרת שדה בוקר .נבחרת שקמה ההעפילה לאליפות הארצית לבתי הספר העל
יסודיים בכדורסל ,שהתקיימה ב 00-01/99במועצה אזורית הגליל העליון .שם שיחקו בנות הנבחרת נגד שתי
קבוצות כפר סבא וירושלים ,שם נחלנו הפסד בהפרש זעום של  0נק' בלבד .כולנו גאים בנבחרת הבנות .תודה
למורות לספורט אשר מנצחות בגאון על הנבחרות .יישר כוח ! בשנה הבאה גבוה יותר ורחוק יותר.
טורניר קט רגל בנים – התקיים בבית הספר .בניצחון על כפר סילבר עלינו לרבע גמר .ובניצחון טכני עלינו לחצי
גמר הטורניר הבא יתקיים ב .91/90תודה ליניב זילבר ,שאחראי על הטורניר מטעם בית הספר.
שיתופי פעולה בין תנועת המושבים גרעין עודד לבית הספר – אוהד מצוינים ( בוגר שלנו) רכז פעילויות
הנוער בתנועת המושבים התארח אצלנו בישיבת ההנהלה ב 92/99והציג את משנתו .יש עניין רב ויוזמה ברוכה
לשת"פ עם פעילי גרעין עודד .בבית ספרנו לומדים תלמידים רבים ששותפים מלאים בעשייה זו הן בהדרכה והן
כחניכים מן השורה .שיתופי הפעולה שהוצעו הם ברמת אירוח אחה"צ ובסופי שבוע בבית ספרנו ועד לתרומה
של עשייה חינוכית של הגרעינרים בבתי הספר .בתאריך  01/99התקיים בשקמה סמינר 'מחניך למדריך' .מידי
יום שלישי מגיעים לביה"ס הגרעינרים שנפגשים עם קב' תלמידים במהלך יום הלימודים  ,זאת בהתאם לתכנית
שנרקמה עם הצוות החינוכי בשקמה .הנהלת שקמה מברכת על היוזמה  ,ותקוותי כי כולנו נזכה לפעילות
חברתית ערכית נוספת בבית ספרנו.
ניפגש ב  5 -פרויקט שיצא לדרך  -הינה תכנית דגל חדשה של משרד החינוך בשיתוף  Googleוקדימה מדע.
מטרת התכנית  -הגברת המודעות והמוטיבציה ללימודי המתמטיקה באמצעות חניכה של תלמידי כיתות י' – יא'
את תלמידי כיתות ח' –ט' בחטיבת הביניים במסגרת שעות מעורבות חברתית .מפעילת התכנית אצלנו היא
המורה ויקי פלטון ביחד עם אמיתי מן אשר על המעורבות החברתית .הם איתרו תלמידים שמעוניינים ומסוגלים
לחנוך צעירים .ובתאריך  01/99בשעה  0-9התקיים המפגש הראשון .תודה לכם ויקי ואמיתי וגם לתלמידים
מחט"ע וחט"ב שנרתמים לתרום ולהיתרם .בהצלחה לכולם.
הפסקה מנגנת בראשתוף  -ביום שלישי 00/99 ,במסגרת ״הפסקה מנגנת״ ,הופיע הרכב תופים וכלי הקשה
של מרכז המוסיקה בהנחייתו של דודו לוי .ברחבת בית הספר התכנסו תלמידי ביה״ס והצוות החינוכי ונהנו מן
המקצבים השונים ,שהנעימו  02דק׳ של הפסקה .בהרכב מנגנים תלמידי שקמה מכיתות ז' עד י'  ,שהבוגרים
שביניהם לומדים במגמת המוזיקה של ביה״ס ,בריכוזו של בר ערמון .התלמידים בהרכב הם :סיון בדיל ,שקד
אליהו ,דותן קובילו ,נם מן ,כרמל דגני ,הראל הברמן ,ערן תימור ,עמית תימור ,גיל אילוז ,יונתן גיל ,גיא
לחכים,נוי פיטוסי ,רן שטרית ,מאי רחמים .ההרכב מנגן מקצבים לטינים ,אפריקאיים ,ים תיכוניים ,רוק ועוד.
כלי הנגינה של ההרכב :מערכות תופים ,דרבוקות ,קונגסים ,בונגסים ,טימבליס ,דג'מבה ועוד .תודה לליאור
רייזל ,לדודו לוי ,לבר ערמון ולתלמידים המוכשרים.
מצ"ב קישור לסרטון
"שקטק "  -קצב ותנועה בשקמה  -ביום ראשון  ,00/99התקיימו שתי הופעות לתלמידי בית הספר באולם
הספורט ביד מרדכי.להקת שקטק ,בהשתתפות שישה אמנים ,הגישה מופע מחול ומוסיקה חיה
הנקרא ״קצב ותנועה״.במופע קטעי תיפוף גוף ,סטפס ,היפ-הופ/ברייקדאנס ,תופים מוארים ועוד...והוא מלווה
במוסיקה חיה .המופע משלב בתוכו גם קטעים אינטראקטיביים של שיתוף הקהל .התלמידים הגיבו להזמנת
התקשורת של האמנים במחיאות כפיים קצביות ,ירדו לרקוד עמם ולהתנסות בתיפוף גוף ותנועות
סטפס.מהמופע נוגע בקהל הרחב בשל עיסוקו בשפה אוניברסלית שכוללת מחול ומוזיקה .תודה לרכזות
החברתיות שלנו  ,שידעו לבחור עבורנו מופע מרענן ומהנה שנגע בכולנו.
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ישיבות פדגוגיות לכל השכבות – במהלך השבועיים האחרונים קיימנו ישיבות פדגוגיות .
מטרת הישיבות היא לקבל תמונת מצב תפקודית על השכבה  ,על הכיתה ועל תלמידים בודדים .הישיבות
התנהלו באופן יעיל ומקצועי .המידע שעלה מהווה בסיס להמשך עשייה וטיפול .אני מודה לכל העושים במלאכה
על המסירות והמקצועיות.
שלטי פסיפס במבנים–בשבוע וחצי האחרונים ניתן לראות נק' צבע בוהקות בשמש ,על קירות המבנים.
הפסיפסים עם שמות המבנים .עבודות שנעשו בשנה שעברה ביום נראות ולפני שבוע הגיעו לסיומן ונתלו
לראווה .עמרם ,שגיא ורמי עשו את עבודות הגימור והתוצאה לפנינו .תודה לכם על עבודה מתמשכת ומאומצת.
היה שווה להמתין .תקוותי  ,שיום הנראות הבא גם הוא יניב אזורים נוספים של צבע בחצר בית הספר.
ביקור של ותיקי קיבוץ זיקים בבית הספר – ביום רביעי 02/99 ,כיבדו אותנו בנוכחותם וותיקי קיבוץ זיקים.
שערכו סיור באזור והגיעו גם לבית ספרנו .הקבוצה לוותה על ידי ראש במועצה ,מר יאיר פרג'ון ,ומיכל
ווינגרובסקי מקיבוץ זיקים .ארחנו אותם בצנעה במשכננו החדש ,חדר הישיבות שנבנה מול בניין המנהלה.
הוותיקים פגשו אותי ואת אחד הנכדים שלומד בבית ספרנו .סיפרנו על תהליך השינוי שבית הספר עובר בעשור
האחרון ,על הגידול והאפשרויות הקיימות כעת ועל התכניות העתידיות והשאיפות .היה צפוף ,אבל נעים וחמים.
תודה לדיתי ארד ,דוברת המועצה שפנתה אלינו בבקשה לארח .במהלך השנה נתכבד בביקורים דומים של
קבוצות נוספות של וותיקים מיישובי המועצה.

בחטיבת הביניים
יזמים צעירים לתלמידי ט'  -תכנית יזמות לילדים מיועדת לתלמידי כיתות ד' ומעלה ומטרתה לעודד את החינוך
ליזמות כבר מגיל צעיר .התכנית מפתחת אצל התלמידים כישורי יזם ,כגון :חשיבה עצמאית וחיובית ,זיהוי
הזדמנויות ,אמונה בעצמך וביכולותיך ,הצבת יעדים ומטרות ,התמדה ,לקיחת אחריות ,יצירתיות ועוד .התכנית
כוללת תהליך לימוד .תאורטי של מגוון נושאים מעולם היזמות ,תכנון והוצאה לפועל של מיזמים המבוססים על
רעיונות התלמידים .התכנית היא מודולרית ,גמישה ומאפשרת התמקדות במגוון רחב של מיזמים ,ביניהם:
חברתיים ,עסקיים ,טכנולוגיים ,חדשניים ושאינם חדשניים .בשקמה התכנית משולבת כתכנית העשרה ומוצעת
לתלמידי כיתות ט' ,זו השנה השנייה ברציפות.
ביום ראשון  02/92הוצגה התכנית לתלמידים ע"י רכז התכנית האזורי .התלמידים שהתעניינו עברו ראיון קבלה.
לפני שבועיים החלו המפגשים הקבועים עם  00תלמידים .התכנית מועברת ע"י מדריך סטודנט  ,גיא מקיבוץ
ארז .ומלווה ע"י מורה מבית ספרנו רכזת התכנית ,לירן ינאי בהצלחה לתלמידים המצטרפים ולמובילי התכנית.
הצטרפותנו לפרויקט גלוב  – GLOBEבמסגרת תכנית הקיימות בבית הספר הוצע לנו להצטרף לפרויקט ייחודי
בשם  .GLOBEהפרויקט כולל תקשורת בין שלוש קב' מבתי ספר שונים מהמגזר הערבי וממדינה באירופה או
ארה"ב .מטרת העל של התוכנית היא לקדם מודעות תלמידים לבעיות איכות הסביבה באזור מגוריהם ולשלבם
במאמצים לשמירת איכות הסביבה הגלובלית .התכנית משלבת היבטים של חינוך ופיתוח מודעות עם הקניית
מיומנויות של חקר ותקשורת מחשבים .התוכנית מאפשרת לבתי-הספר לפתח מסגרת ללימודי סביבה ,בה
ייקחו התלמידים חלק פעיל במאמץ הגלובלי של ניטור הסביבה .המידע שיתקבל מכל השותפים לתוכנית
יאפשר למדענים להבין תופעות כלל עולמיות והשפעותיהן על האדם והסביבה .התכנית היא בחסות משרד
החינוך ,מרכז ארצי לתכניות בינלאומיות .בשלב הראשון תועבר התכנית לתלמידי מצוינות מדעים בכיתות ח'.
מלווה התכנית הוא דר' פריד חמדאן מהפיקוח המדעי .רכזת התכנית ורד פרקש והמורה שמלמדת היא רונית
ארד .אני מודה לכולם על היוזמה והרצון ללמוד ולפתח פרויקטים ייחודיים בביה"ס  .תודה מיוחדת לאוריאל
גבאי  ,ראש מחלקת חינוך באיגוד ערים לאיכות הסביבה  ,נפת אשקלון .שמשתף עמנו פעולה ותומך בנו
רעיונית וכספית.
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פעילות זה"ב (זהירות בדרכים) – התקיימה לכיתות ז-ח בתאריכים – 0/99-0/99הפעילות התבצעה בשני
מקומות במקביל במגרש הספורט ובאודיטוריום .במהלכה היו שתי תחנות :חידון טריוויה ותרגול מעשי של
נהיגה בקרטינג פדלים תוך הרכבת משקפי אלכוהול .הפעילויות הייתה טובה מאוד .מרבית התלמידים שיתפו
פעולה והתעניינו .תודה ליניב שמרכז את תחום הזה"ב בביה"ס ,יוזם ופועל ליצור עניין בקרב התלמידים
במהלך שיעורי התעבורה ובארגון של פעילויות ייחודיות.
מפגש ספרות לכיתות ז ' – התקיים ביום ג' ,95/99 ,עם המאייר יוסי אבולעפיה .במפגש עמו הוא סיפר על
הספר הראשון שאותו הוא אייר עבור הסופר אפרים סידון (עלילות פדהצור בקיצור) .בנוסף הוא הדגים איורי
ספרים בצורה הומוריסטית ומהנה והראה סרטוני אנימציה שהוא יצר לפני שנים .רוב התלמידים גילו עניין והיו
קשובים במהלך המפגש .תודה למעיין שהזמינה את המפגש  ,למחנכות ולמורים המקצועיים שליוו.
שיתוף פעולה עם מרכז המוזיקה – הניב חשיפה של כיתות ז' לפעילות המרכז ולאפשרויות ללמוד נגינה
בכלים שונים .במהלך החודש הנוכחי הגיעו התלמידים למרכז ,בתאום עם רחל סולימני ועם ליאור רייזל ממרכז
המוזיקה .כל כיתה התחלקה לשתי קבוצות ,וקיבלה הסבר והדגמה על הכלים השונים .בחודש הבא מתוכננת
פעילות דומה לשכבת ח' .תודה לליאור ולרחל שעבדו בשיתוף פעולה ארגנו והוציאו לפועל את המפגשים.
אתנה הולכות רחוק  00 -תלמידות בנות שכבת ט' יחד עם עשרות נשים ונערות מיישובי המועצה השתתפו השבוע
בצעדת נשים בבאר שבע במסגרת פרויקט לאומי מטעם קרן אתנה ,הזרוע המקצועית של המועצה הציבורית לקידום ספורט
הנשים בישראל בפיקוח משרד התרבות והספורט .תודה לתיקי ,רכזת השכבה ומחנכת ,ולירן ,מחנכת\ שליוו את הבנות
וצעדו איתן.

בחטיבה העליונה
'בצל עץ השקמה' בית מדרש  -לאחר טקס הזיכרון לציון  09שנים לרצח ראש הממשלה ,יצחק רבין ,נערכה
פעילות ייחודית בשכבת יב׳ .׳בית מדרש׳ ,שכלל דיון בקבוצות קטנות בהנחיית תלמידים מהשכבה התלמידים
עברו הכשרה אצל יורם גלילי ,ממכון הרטמן ,ודיוויד בר שלנו .הדיון עסק בשאלות זיכרון? מורשת? צביונו של
היום ,האיש ומורשתו ,דמוקרטיה בחברה מפולגת ועוד...השיח היה מכבד ורציני .ניתנה בו במה ולגיטימיות
לדעות שונות .הפעילות סוכמה כחיובית ומוצלחת ע"י התלמידים והמורים המלווים .התגאינו לראות תלמידים
מובילים דיון משמעותי ותרבותי על נושאים ערכיים הנתונים במחלוקת פוליטית .תודה למנחים הצעירים
שהובילו את התהליך באופן בוגר ומקצועי .תודה לאמיתי ,דיוויד ומחנכות השכבה על הארגון וההכנה של
המנחים והאירוע ,תודה למורים שליוו והצטרפו לדיונים ,ותודה מיוחדת ליורם גלילי על ההדרכה והנכונות לקיים
בית מדרש .בכוונתנו לקיים עוד שני מפגשי לימוד בשיטת ׳בית המדרש׳ בהמשך השנה.
הצגה זה"ב לתלמידי חט"ע – במסגרת התכנית זהירות בדרכים צפו אתמול תלמידי חט"ע בהצגה "משקר
ומשכר" שעוסקת בבעיית צריכת האלכוהול בקרב הני הנוער .הוצגו הנזק וההשפעות השליליות של צריכת
אלכוהול וגם ההתמודדות הקשה של ההורים והממסד נגד התופעה .התלמידים יצאו לאחר השעה הראשונה
למתנ"ס המועצה וחזרו לקראת השעה הרביע ית .תודה ליניב שכבר מס' שנים ברציפות מרכז ומלמד את
התכנית 'זהירות בדרכים' .ותודה למחנכים המורים המקצועיים שליוו.
מפגש ספרות עם המשורר והסופר רוני סומק – במסגרת 'סל תרבות'  ,נפגשו ב 92/99תלמידי שכבת י"ב עם
המשורר רוני סומק .המפגש התמקד ב'איך שיר נולד?' מפגש שחושף את התלמידים לתהליכי הכתיבה
היצירתית .התלמידים התעניינו ותקוותי שזרענו זרע אשר יינבט בעתיד לכתיבה ,לקריאה ולעניין בתחום .תודה
למירב חזן שייעצה ובחרה את הפעילויות שנוגעות בספרות השנה .תודה למיכל אבן ומעין פרטוש הרכזות
החברתית שלנו שארגנו את המפגש  ,ותודה למורים המלווים.
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הצגת תיאטרון לתלמידי י  -יא' ספר ,אישה ,בית  -סיפור חייו של הסופר ש"י עגנון נשזר במונולוגים הקמים לתחייה על
במת התיאטרון מתוך יצירותיו :תהילה ,סיפור פשוט ,הרופא וגרושתו ,פרנהיים ,האדונית והרוכל ,בדמי ימיה ,תמול
שלשלום ,גבעת החול ,שירה ,ועוד.
אהבה ,כאב הומור ושנינות ,כתביו של עגנון  -סופר ללא גיל וזמן ,בחגיגה של ספרות ,שפה ותיאטרון.
( מתוך אתר האינטרנט של אורנה פורת)

סמינר מעורבות חברתית קהילתית לשכבת י'  -ביום רביעי  05/92בשעות הראשונות ,בשני סבבים  .שמעו
תלמידי שכבת י' את הרצאה 'ואהבת לרעך כמוך'?' של הביולוג דר' רגב מנור ,בנושא יחסי גומלין ושיתופי
פעולה אצל בעלי חיים ובני אדם .בהרצאה הראה רגב כיצד התפתחו בטבע התנהגויות שיתופיות בין בעלי חיים
אשר משיגות תוצאות טובות יותר מהתנהגויות אגואיסטיות וכמו כן בחן את התועלות שמפיקים בני אדם
מתרומה לאחר .ההרצאה היתה מעניינת ומפתיעה וחשפה את התלמידים להיבטים הרעיוניים של התכנית
למעורבות חברתית  .אני מודה לאמיתי שיזם את המפגש במסגרת תפקידו כרכז התכנית למעורבות חברתית
קהילתית ולמחנכים והמורים המקצועיים שנכחו ושיתפו פעולה.
פעילויות במסגרת השיעור 'להיות אזרח' לשכבת י'– התכנית להיות אזרח מלמדת על החברה הישראלית
והקבוצות הנכללות בה .ביום רביעי נפגשו שתי כיתות י' עם חוזר בתשובה ,במסגרת השיעור 'להיות אזרח' .
התלמידים שמעו את סיפור החזרה בתשובה בעניין רב ונחשפו למורכבות התהליך והשלכותיו .בעוד כשבועיים
ייפגשו התלמידים עם מנכ"ל עמותת אג'יק ,אשר ידבר עימם על חיי הבדואים בנגב .בינואר יבקרו התלמידים
במס גרת סיור שכבת י' באולפנה ,ישיבה וכפר בדואי לא מוכר .תודה לאמיתי שחושב ,יוזם ומארגן את כל
הפעילויות הללו .אין ספק שהן מעשירות את התכנית ,ומלמדות את האזרחים הצעירים להכיר ולהכיל את
המורכבות בחברה הישראלית
ביקור גומלין של משלחת נוער מגרמניה – תם ונשלם! חברי המשלחת בקרו בבית ספרנו ב 05/92התארחו
בשיעורים וקיימו שיעורי ספורט משותפים .בערב נערך מפגש סיום ביד מרדכי ,בהשתתפות יאיר פרג'ון ,ראש
המועצה .ובוקר יום ה'  ,00/92נפרדו חברי המשלחת מחבריהם הישראלים ,תלמידנו .הפרידה הייתה קשה
עבור חלק מן התלמידים ,עדות לקשרים טובים נוצרו בין התלמידים .שוב תודה לכם מנחם ונאוה.
חשיפה לשנת שירות לתלמידי י"ב  -ביום ראשון ה 02/92/95-ביקרו אותנו בוגרי ביה"ס המשרתים בשנת
שרות  .הביקור היה יזום על ידם ומטרתו הייתה לחשוף את תלמידי י"ב לאפשרויות הקיימות לדחיית השירות
הצבאי למען הבחירה בשנת שירות .הבוגרים הגיעו בהפסקת הצהריים פגשו את תלמידי י"ב והסבירו וחילקו
פרוספקטים הכוללים מידע בנדון.
המטרה של שנת שרות היא להפנים כאזרח את ערך הנתינה לסביבה ולמדינה .שנת השרות היא לדעתם שנת
הכנה לשרות הצבאי מבחינת הבנת המשמעות של נתינה ללא תנאי ,כמו כן הבוגרים רואים כי שנה זו מפתחת
את תחושת השייכות .תלמידי י"ב התעניינו מאוד באפשרויות שהוצעה ,ולאחר מכן הבוגרים ביקרו בכיתות
השכבה כדי לענות על כל השאלות שעוררה החשיפה לשנת שרות .ראוי לציין ,כי אחוז התלמידים משקמה
אשר בוחרים בשנת שירות ,הולך וגדל משנה לשנה .אנו מודים לבוגרים על היוזמה והקדשת הזמן למען מטרה
חשובה זו.
פעילות שירות משמעותי בצה"ל לתלמידי י"ב  -ביום חמישי 0/99 ,פגשו תלמידי יב את שירן שלם ,המקיים
פעילויות שעוסקת בשירות משמעותי בצה"ל .המפגש עסק במעבר מעולם אזרחי לצבאי והתמקד בשלושה
נושאים:פרידה מהאזרחות ,שירות משמעותי וסוגי מפקדים.
השיחה לוותה בסרטונים שדנו בבעיות של השתלבות במסגרת הצבאית ,התנדבות לצה"ל במקרים של אי
כשירות לשירות רגיל ,יחסי מרות ,פרידה מהמסגרת הנוחה והמוכרת .השיחה טובלה גם בסיפורים אישיים
ששירן מלווה במהלך השנים בפעילותו .לאחר המפגש נשאר שירן לשיחות אישיות עם תלמידים שרוצים
להתייעץ אתו לגבי המנילה והשיבוץ .תודה לשירן שמלווה את בית ספרנו כארבע שנים ותורם רבות לקידום
הנוער בישראל .תודה לרעיה ומיכל אבן שמארגנות ומתאמות את כל המפגשים והתכנית של הכנה לצה"ל.
יום חילות – התקיים ביום ראשון 5/99 ,לתלמידים של שכבת י"ב .יום החילות הינו יום בו מבקרים התלמידים
בבסיס הבקו"ם בתל השומר ונחשפים למגוון האפשרויות לשירות בצה"ל .התלמידים מגיעים למתחם עם
בתנים שונים שמייצגים את החילות השונים על מגוון אפשרויותיהם .בכל ביתן מועבר מידע רלוונטי באמצעות
הרצאות ,סרטונים ,תערוכות ,שיחות עם אפשרות להצגת שאלות .יום זה מאורגן ע"י משרד הביטחון  ,ומידי
שנה תלמידי י"ב מגיעים אליו במסגרת הפעילויות שלנו בתכנית ההכנה לצה"ל .כמידי שנה  ,העידו התלמידים

"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

גם הפעם כי יום זה הינו משמעותי מאוד עבורם .מאורגן באופן מופתי  ,והוא פותח בפניהם אפשרויות חדשות .
תודה לצוות המורים שליווה את התלמידים.

ועם סיומם של דפי "מה שקמה" כל שנותר הוא לאחל לנו חג אורים שמח
"לפני שהיה חג-מולד או חנוכה או רמדאן ,לפני שמישהו הפך אמונה לדת ,לפני שהיו ספרים ,לפני שהיה חשמל – החורפים
היו הרבה יותר שחורים וקרים ממה שאנחנו יכולים לדמיין .כל יום החשיך יותר מוקדם ,החיים הלכו ונבלעו לתוך אפילה
נצחית .אנשים ישבו בבתים ,ניסו להתחמם ,ניסו להאמין שהשמש עוד תחזור ,שזה לא בלתי-הפיך .וככה ,בכל היבשות
בעולם ,בכל התרבויות ,נולד החג הזה ,של היום הכי קצר בשנה ,הלילה הכי ארוך .ביום הזה אנשים התקבצו ביחד ,הדליקו
המון נרות ,מדורות ,חילקו מתנות ,אכלו ושתו ושרו ביחד .החורף לא נגמר עדיין ,אבל זה יום השיא :מהיום הימים יתחילו
להתארך ,לאט לאט .בכל יום יהיו עוד כמה דקות של שמש .הזריחה תבוא קצת יותר מוקדם ,השקיעה תתעכב עוד קצת.
בחג הזה קהילות נפגשו כדי להדליק אש ולהגיד – תחזיקו מעמד.
מתוך באדולינה  /גבי ניצן
האור חוזר לחיים .החושך הכי עמוק כבר מאחורינו".

דודו גרשטיין ,חנוכיית ציפורים

