"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' הפעם בסימן החג ,והאור שבו.
האור שבוקע מהתמונה המצורפת הוא מקור לגאווה עבורנו .תמונה של תלמידנו גורן ויטקינד שזכה
בתחרות של המינהל לחינוך התיישבותי( .קראו בהרחבה למטה).
והאור הנוסף הוא השבוע הזה שניתן לכולנו במתנה  ,עוד אתנחתא קצרה ,רגע לפני ההאצה לשנה
המאתגרת ,שתבוא על כולנו לטובה.

צילום :גורן ויטקינד

תשלומי הורים – בשעה טובה נקבע גובה אגרת התשלום ,מכתב מפורט יישלח להורים
במהלך חול המועד .בו מפורטים גם אופני התשלום והמועדים .כשבוע לאחר תחילת הגבייה תחל גם חלוקת
הספרים .זמני החלוקה ישובצו המערכת ויפורסמו במערכות הכיתות. .

אספות הורים – אני מצורפת גם השבוע את טבלת המועדים של אספות ההורים.
חשוב שנוכחות ההורים תהיה מלאה .אספת ההורים היא הזדמנות למפגש משמעותי בין ההורים לצוות.
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שימו לב! לשכבות יא – יב משולבת באותו יום גם הרצאה להורים במסגרת ההכנה לצה"ל .חשוב להגיע
לשניהם .הורים יקרים ,נוכחותכם חשובה ונחוצה מאוד.
שכבה ז'

7/10

יום א'

18:00

שכבה ח'

8/10

יום ב'

18:30

שכבה ט'

9/10

יום ג'

19:30

שכבה י'-
י,1י,4י,5י ,6י7

10/10

יום ד'

18:30

שכבה יא'
אספת הורים

7/10

יום א'

 18:30בכיתות

9/10

יום ג'

19:30באודיטוריום
18:30באודיטורים

יא  -הכנה לצה"ל
שכבה יב'
הכנה לצה"ל
יב  -אספת הורים

 19:30בכיתות

תקשוב בלמידה ובהוראה  -לשירותכם תלמידים ,הורים ומורים ,רכשנו גם השנה מנוי ל
 BRAINPOPולכותר – מאגר הספרים הדיגיטאליים של מט"ח .
 BRAINPOPהינו אתר תוכן לימודי ובו מאות סרטוני אנימציה ותכנים נוספים במדעים ,ארכיאולוגיה ,חברה,
ותרבות ,בריאות ,מוסיקה ,אמנות ,מתמטיקה ואנגלית.
כותר הינה ספרייה דיגיטאלית .כלולים בה ספרים אינטראקטיביים ,שמאפשרים חווית למידה והוראה מעוררת
עניין וסקרנות המותאמת למאה ה .21-הספרים הם בכל תחומי הדעת והחידוש השנה הוא גם קריינות ,
והנגשת מידע לתלמידים שנזקקים לסיוע .מעניין ומאתגר.

תלמידנו ,גורן וטקינד ,זכה בתחרות צילום  -גורן ויטקינד ,תלמיד כיתה יב ,1זכה בתחרות
צילום של המינהל לחינוך התיישבותי.
במסגרת שנת  70השנה למדינת ישראל יזמה מועצת התלמידים והנוער של המנהל ההתיישבותי פנימייתי
ועליית הנוער תחרות תמונות בנושא "מדינת ישראל בשבילי".
במהלך התחרות נשלחו אל חבר השופטים יותר ממאה תמונות ,מכפרי נוער בתי ספר אזוריים ישיבות ואולפנות
מתלמי דים ומורים כאחד .בסוף חודש מאי התכנסה הועדה לבחירת התמונות הזוכות .חברי הועדה היו
מפקחים מהמחוז ונציגים של מועצת התלמידים המחוזית :דוד כהן לוי ,מפקח על האומנויות ,לייקה חיאט,
מפקחת פנימיות ,מאיה מויאל ביטון ,מנהלת מרכז הדרכה ,גורן ויטקינד -נציג מועצת תלמידים ונוער נעמה
מדמון -דוברת המועצה המחוזית ,רז קמה -נציגת מועצת תלמידים ונוער וטלי מרום -מנחת חינוך חברתי
ומלוות המועצה המחוזית .הועדה בחרה  23תמונות  .פתיחת התערוכה במעמד מנהלת המחוז אילנה נולמן
תתקיים ב .22.10.2018 -יג בחשוון תשע"ט במבואת הכניסה של בניין משרד החינוך ברחוב השלושה  2תל
אביב .החל מחודש נובמבר תנדוד התערוכה בין בתי הספר ,בצירוף דף פעילות מיוחד שבנתה מזכירות מועצת
התלמידים.
גורן שלנו ,בין הזוכים .הוא לא רק אמן הוא גם בין השופטים כנציג מועצת התלמידים המחוזית .גורן בנוסף
להיותו אמן מוכשר ,פעיל במועצת התלמידים הבית ספרית והמחוזית כבר שלוש שנים ,גורן משקיע בפעילותו
את מיטב זמנו ומרצו לטובת כולנו.
בהצלחה לך גורן בכל אשר תבחר ותעשה .גאים בך.
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ועם סיומם של דפי "מה שקמה" הנה עוד משהו על אור...
סוכת אור  /המשורר אבנר פרץ
ּופ ָקדּוני
ֲגּומה ְ
ְתה סֻ כָתי ע ָ
הָ י ָ
ש ְבעָ ה אֻ ְשפיזין מ ַּמ ְמלֶ כֶת הָ אֹור
ָשר ַּה ְתבַּ ּלּול וְהֶ ְראּוני:
ְלפֶ ַּתע נ ַּ
ז ְָרחָ ה סֻ כָתי וְטָ ְבלָ ה היא ְבאֹור
הַּ כְ ָתלים ָמ ְלאּו זיו ,גַּם הַּ ְסכְָך הֵ פיק ֹנגַּּה
ַּפֹותי  -מ ְשבֶ צֶ ת ֶשל אֹור;
ּומ ְד ַּרְך כ ַּ
ַּש ֶמן הַּ ּטֹוב ,עַּ ל ר ֹאשי נָח זיוֹ -רגַּע,
כ ֶ
ְת ָמרים מן הַּ ְסכְָך הּטיפּו ְדבַּ ש-אֹור
זֹוהר בַּ גְ ביעים וְשֹולֵ ַּח
וְהַּ יַּין ֵ
יקי-אֹור;
אֶ ל מּול הַּ חַּ ּלֹות הַּ ְקלּועֹות ז ֵ
עֲבָ ַּרני ַּהזיו ,גּופי הזְ ָד ֵרחַּ ,
נָמֹוג בי ָהעֶ צֶ ב ,נ ְפצַּ ח בי מזְ מֹור:
הַּ זיו ו ְַּהזֹ הַּ ר
הַּ זֹ ְך וְהַּ ּטֹ ַּהר
ְלחַּ י עֹולָ מים
הַּ מֹולֵ ְך עַּ ל כָל אֹור.

