"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,

דפי 'מה שקמה'–פורשים לפניכם מידע על האירועים שהיו ויהיו.
בתקופה זו מתקיימים אירועים רבים בכל השכבות לקראת סיום השנה ב . 20/6באתר בית הספר
מפורסמים תאריכים ופרטים לאירועים .בנוסף ,אנו מפרסמים במשו"ב וברשימות התפוצה של
הכיתות דרך המחנכות/ים ודרך ועד ההורים.
הנכם מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים ולהשתתף באירועים.
בהצלחה לכולנו

אירועי השבוע הקרוב:
 – 13/5אירוח משלחת מטוסון אריזונה,
 - 13/5ערב מונולוגים דיאלוגים במועצה
שעה  19:30מגמת תיאטרון שכבה יא'
 - 14/5חיים משותפים – מפגש משותף
בפארק הנחל בב"ש,
קב' פרויקט משכבה ט'

 - 14/5סיור קדם עתידים באונ' בן גוריון
 - 15/5מבחן בגרות באנגלית
 – 16/5ערב חשיפה להורי כיתות ו',
שעה 18:00
 – 17/5מבחן בגרות בתנ"ך
 17/5הרצאה לשכבה ח' – נושא ייעוצי

ומה בשקמה בשבוע האחרון?
מפגש הורים מורים – התקיים ביום ראשון .6/5 ,המפגש נועד לפגוש את המורים
המקצועיים .מסיכום שערכנו אחר התנהלותו של ערב זה גילינו כי חלק מן ההורים בחרו להגיע
למספר מצומצם של מורים ולא להגיע לכולם .למרות זאת ,הייתה תנועה של הורים במהלך כל הערב.
מרבית ההורים והתלמידים שהגיעו ונפגשו עם מורים היו מרוצים .אחרים הביעו אי שביעות רצון מן
העובדה שלא נקבעה מראש שעה ייעודית לשיחה עם מחנכים .הצפייה שלנו כצוות חינוכי היא שכלל
ההורים יגיעו למפגש זה גם אם לא זומנו באופן אישי ע"י מורים מסוימים .אנו סבורים שהמפגש עם
כלל המורים הוא חשוב מאוד גם כשהכל בסדר .זו זכות גדולה כמורים והורים לפרגן ולשבח.

ג'ירו דה איטלי – כ 120תלמידים משקמה השתתפו בחלק קטן ממרוץ 'ג'ירו דה
איטלי' .ביום ראשון  . 6/5התלמידים הגיעו לעיר הבה"דים וקיבלו שם בהשאלה זוגות אופניים ,לצורך
רכיבה בחלק מקטע הרכיבה הרשמי .להשלמת האווירה התלמידים לבשו חולצות ,אותן קיבלו
במתנה כמזכרת מהאירוע הספורטיבי .זהו אירוע חד פעמי ,ייחודי ושמחנו מאוד על ההזדמנות
לשתף את תלמידנו בחוויה הזו .לקחו חלק באירוע תלמידי שכבה ט שבחרו להשתתף ,מצטייני
הספורט משכבה ז ומגמת חנ"ג מחט"ע.
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יום נראות –לשכבות ח-ט-י התקיים ביום ה  . 10/5התלמידים עסקו בצביעה של קירות
באזור המבנים שלהם .תלמידי כיתות ח' צבעו את חומת הגדר המערבית ,באזור שכבת ט' נצבעה
הרחבה במנדלה גדולה וצבעונית ובאזור שכבה י' נצבעו קירות ופינות ישיבה מצמיגים .הפעילות
נמשכה שעתים ועל אף החום הגדול הייתה אווירת יצירה ססגונית בחצר ביה"ס.

יום גיבוש לתלמידי ט – 6התקיים אתמול ביוזמת תלמידי הכיתה והמחנכת גלית דן.
למרות החום הכבד יצאו תלמידי הכיתה בקבוצות לכיוון הקיבוץ עם משימות קבוצתיות בדרך .מתחת
לעץ סיגלון ענק פרשו מחצלות ועסקו בחידון היכרות .המשימות שבדרך היו לצלם פרחים בביה"ס,
לצלם עצמם במקום האהוב עליהם בחט"ב ,למצוא משפט שמסמל את ט .6תודה לתלמידים ולגלית
על היוזמה והביצוע.

ניהול מחלוקות בחברה הישראלית – אנו משתתפים בפרויקט משותף למרכז יצחק
רבין ,מרכז קטיף ומשפחת בנקי .שותפים  16תלמידים ותלמידות משכבה י .מטרת הפרויקט היא
לעודד שיח של הקשבה לכלל הקולות בחברה הישראלית וחיזוק התובנה שהדרך לנהל מחלוקת היא
סובלנות וכבוד הדדי .במסגרת הפרויקט מתקיימת סדרה של שלושה מפגשים עם תלמידי הישיבה
בני יששכר והאולפנה בניצן ויעסקו בסוגיות של ניהול מחלוקות מבלי לגלוש לתחום הפוליטי .המפגש
הראשון התקיים ביום רביעי  9/5במרכז רבין בתל אביב ,התלמידים וטליה דבורי המורה שליוותה
מסרו שהמפגש והשיח היו מעניינים ,התלמידים בנו סולם ערכים משותף .המפגש השני יהיה במרכז
קטיף בניצן והמפגש השלישי יתקיים בכיכר ציון בירושלים .כל אחד מהמפגשים כולל סדנה מקדימה,
סיור מודרך וסדנת עיבוד תוך מפגש עם שני בתי ספר שכנים.

ביקור מנכ"ל משרד החינוך  ,שמואל אבואב ,במועצה  -מנכ"ל משרד החינוך,
שמואל אבואב ,ביקר השבוע במועצה וניפגש עם מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי של אגף החינוך
בניהולה של יפית בוכריס .המנכ"ל קיבל סקירה על נתוני החינוך שאל את המנהלים שאלות אישיות
בנושא תפיסת החינוך האישית ועל האקלים החינוכי שקיים בכל אחד מבתי הספר .הוא גילה בקיאות
במצבו של כל בית ספר וציין את שקמה ,ובתי ספר אחרים שבתקופה קצרה יחסית הגיעו להישגים
מרשימים תוך התמודדות עם אתגרים לא פשוטים שעומדים בפנינו בינוי ,חיברות ,הצטיינות,
מעורבות קהילתית ,אקלים ביה"ס ,מיתוג ועוד ועוד...התרשמתי מן העובדה שהוא מגיע לכל הרשויות
בארץ ,מקיים שיח עם כל המנהלים ,מגיע מוכן לביקור ומגלה בקיאות במצבו של כל ביה"ס ,מקשיב
ומתייחס לכל הנאמר .מרשים.

"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

הצילומים צולמו ע"י תלמידי שכבת ט 6ביום הגיבוש שהתקיים ביום חמישי (ר' הרחבה)

