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שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' – בפתיחה הפעם ,דגש אחרון לפני סיומה של מחצית ראשונה.
התקופה שלאחר חופשת החנוכה ועד לסיומה של המחצית היא הישורת האחרונה לקראת סיום
מוצלח של מחצית ראשונה .המחצית הראשונה מסתיימת ב.25/1/18 -
מפגשי הורים – מורים יתקיימו ביום א'  ,24/12וביום ג'  26/12בין השעות .19:00 – 14:00
המטרה העיקרית של השיחות היא עדכון המצב הלימודי של כל תלמיד ותלמידה בשאיפה לשפר עד
לסיום המחצית.
כל משפחה קיבלה זימון לשעת מפגש עם המחנך/ת .בנוסף חשוב ביותר להיפגש עם כל המורים
המקצועיים .דיווח ישיר מפי המורה המקצועי יכול לעודד את התלמידים ולהגביר את המוטיבציה
לסיום מכובד של מחצית א'.
.
חשוב לדעת!!!

הסדר תשלומי ההורים לשנת תשע"ח יתקיים ביומיים בהם נקיים את מפגשי ההורים
מורים .במקביל לשיחות תהיה גבייה במזכירות בית הספר .משפחות שטרם הסדירו את כל
התשלומים מתבקשים להיערך לתשלום באחד מן התאריכים הבאים 24/12 :או .26/12
כל משפחה תקבל הודעה בדבר התשלום מן המחנך/ת ותתבקש להסדירו .אנא ,היערכו בהתאם.

ומה בשקמה ?

יום המורה  -צוין בבית ספרנו בתאריך  ,12/12באווירה נעימה ומחממת את הלב .נציגי וועד
ההורים הגיעו בבוקרו של יום וסידרו את חדר המורים במיני מגדים ,פירות ושי לכל מורה .המורים התכנסו
בחדר המורים בהפסקה .עפרה כפרי ,נציגת ועד ההורים  ,נשאה ברכה מוקירה .בלה גילנברג  ,גם היא נציגת
הוועד הסבירה על השי שנרכש מעמותת 'שכולו טוב' ועל המשמעות שלו ,הגדילו לעשות נציגי הועד שהכינו
למורים 'שטיח אדום' עם קיר לצילומים.
חברי מועצת התלמידים הגיעו בהפסקת הצהריים לחדר המורים .יו"ר מועצת התלמידים  ,שירן גבאי ,הקריאה
ברכה מרגשת וחברי המועצה עברו בין המורים וחילקו ברכות אישיות .עוד חיכתה למורים בבוקר סלסלה עם
ברכה מטעם אגף החינוך במועצה .אנו מודים לכל השותפים  ,המשקיעים והעושים במלאכה ובעיקר לכם
המורים על מי שאתם ועל כל מה שאת עושים למען תלמידנו ...ידוע ,שבחרתם את המקצוע הכי מעניין בעולם.
יישר כוח!! (ברכות ההורים ומעצת התלמידים מפורסמות באתר ביה"ס)
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על הניסים ועל הנפלאות ,חנוכה תשע"ח ביוזמת תלמידי י"ב  -התקיים ב 13/12.
תלמידי השכבה יזמו את חגיגת החג באירוע מיוחד שמטרתו איסוף תרומות למשפחות נזקקות .ביום שלישי,
תלמידי השכבה בסיוע הרכזת  ,תיקי בקר ,וכל המחנכים לנה ,טל ,רונן ,דורי ואיילה פתחו את האירוע בטקס
קצר ובו הדלקת נרות עם ברכות של תלמידי י״ב ומועצת תלמידים .ההמשך היה פינות הפעלה מקוריות אותם
הפעילות קבוצות מתלמידי השכבה .כל תלמידי ביה״ס עסקו בהפעלות השונות והשביעו רעבונם בקוסקוס
ושתייה של מיץ פירות הדר טבעי ,אשר הוגשו ע״י תלמידי י״ב וצוות המורים .הכספים שנאספו בקניית מנות
האוכל מוקדשים למשפחות נזקקות .האירוע נמשך שעה וחצי ,תוכנן באופן מופתי .אווירת החג הורגשה וכל
קהילת ביה״ס נהנתה מאוד מן היוזמה הברוכה .מחזור ס״ג מעוניין מאוד להטביע חותמו בתרבות ביה״ס .נראה
שאירוע חגיגי זה הוא תחילתה של מסורת .תודה לכל היוזמים והעושים במלאכה .לתיקי בקר שמאחורי כל
הרעיון והעשייה ,לכל הצוות ולכל תלמידי יב׳ -מחזור ס״ג.

תלבושת אחידה לתקופת החורף – נכנסה לתוקף מיום ה' .21/12
וזו לשון הודעת מועצת התלמידים:
מועצת התלמידים החדשה נחלה הישג ראשון  -שינוי תלבושת החורף .לאחר דיונים ,התחייבויות וישיבות,
הנהלת בית הספר החליטה לקבל את בקשתנו לשינוי תלבושת החורף .תלבושת החורף כוללת סווטשרטים
חלקים בצבע אחד ,בכל צבע שרוצים ובלבד ,שיהא חלק ללא ציורים ,כתובות ,סמלי חברות וללא סמל בית ספר
מתחת לסווטשרט יש ללבוש חולצה קצרה עם סמל בית ספר .בימים מיוחדים  -ימי זיכרון ,מחצית ,יום ראשון
ואחרון ללימודים  -מגיעים עם סווטשרט/חולצה לבנה עם סמל .חולצת בית הספר תהיה מתחת לסווטשרט.
הכללים לגבי מכנסי קרעים ,סריגים וקרדיגנים ומעילי ג'ינס אינם משתנים אסורים .נאחל לכולנו שיתוף פעולה
מלא .

תכנית קדם עתידים – היא עוד תכנית מצוינות ,שמשולבת השנה בהדרגה בביה"ס .מטרתה
להשביח הישגיהם של תלמידים אשר אותרו ע"י משרד החינוך כתלמידים מצטיינים ,במקצועות המתמטיקה,
מדעים ואנגלית בשכבות ט -י .במסגרת התכנית מקבלים התלמידים המצטיינים שעות תגבור במתמטיקה
ואנגלית .סיורים לימודיים בתעשייה ובאקדמיה וסדנאות העצמה בנושאים שונים.
הסדנה הראשונה בנושא :תקשורת בין אישית .נערכה לפני חופשת החג לתלמידי קדם עתידים משכבה ט'.
בהמשך ,מתוכננות סדנאות נוספות מסוג זה גם לשכבה י' .תודה למאיה הרכזת הפדגוגית ומירה היועצת,
שמובילות את סדנאות ההעצמה.

מרוצי שדה מחוז דרום – אחרי הכנות קדחתניות שכללו אימונים פעמיים בשבוע ,מיונים ,בדיקות,
מדידות ,הכנת חולצות וכו ...זה קרה!!!  36תל מידים משקמה השתתפו במרוצי השדה של מחוז דרום  .והזוכים
הם :ביחידים :הראל שיין מקום ראשון ,סהר מלכה מקום ראשון .קבוצות :בנות ז-ח מקום ראשון .בנות י – יב
מקום שלישי כל הזוכים והזוכות עולים לגמר הארצי בבית שאן .כבוד גדול לשקמה .תודה למורה לביא כרמי
שאימן את התלמידים בהתמדה והנחישות.
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בחטיבת הביניים

"שועלי שמשון" בכנס מש"צים חנוכה תשע"ח  21 -תלמידי כיתות ח' מבית ספרנו יצאו
בחופשת חנוכה לכנס מש"צים ,תחילתה של תכנית הכשרה למנהיגות צעירה.
"שועלי שמשון"  ,כך נקראה הקבוצה .המשצ"ים הם מדריכי של"ח צעירים ,תלמידים נבחרים המוכשרים
להדריך ,להנהיג ולנהל פעולות שדה ברוח תכני של"ח (שדה  ,לאום חברה וידיעת הארץ)
 21התלמידים השתתפו בכנס חנוכה בעין גדי ,כחלק מהכשרתם .כולם עמדו במשימה בכבוד  .בכור סוויד,
המורה לשל"ח הביע את שביעות רצונו מתפקודם במהלך הכנס.

ביקור במחלקת ילדים בברזילי – תלמידי כיתה ח 1בראשותה של סאלי,המחנכת ,ואורית ,
הסייעת ,יזמו השבוע פעילות יוצאת דופן במחלקת הילדים בברזילי .התלמידים הכינו חבילות שי לילדים
ונציגות מהכיתה בקרה אתמול בבית החולים הפעילה ילדים וחילקה את חבילות השי .המפגש היה מרגש
ומעצים .יוזמה ברוכה מאוד.

בחטיבה העליונה

תכנית  DRIVEדרייב  -היא תכנית העצמה בת חמישה מפגשים .כל מפגש נושא אופי של סדנא.
התכנית מוענקת לתלמידי שכבה י' אשר לומדים מתמטיקה  5יח"ל .התכנית מתמקדת בחיזוק תחושת
המסוגלות האישית להצטיין ,ולהשקיע מאמצים ע"מ לשאוף למטרות ולהשיגן .התוכנית מועברת ע"י מדריכים
מקצועיים בשעות תוספתיות לאחר הלימודים  .כל זאת במסגרת התכנית שפועלת השנה בביה"ס "שערים
למצוינות" ואחת ממטרותיה היא לחזק את קבוצות המצוינות בבית הספר ולהשביח את הישגיהם .נאחל
הצלחה רבה לכולם.

יום סיור מגמות – ביום שני ,ה 11.12.17 -יצאו כמידי שנה ,כל תלמידי חט"ע (י'-יב') ליום סיור
למודי בהתאם למגמות הלימוד השונות שלהם .התלמידים נהנו מחוויית למידה ב 11 -סיורים שונים ברחבי
הארץ .הסיורים נתנו דגש הן על הפן הפדגוגי והן על הפן החווייתי .הקבוצות התגבשו ונהנו מאוד מיום של
למידה משמעותית הלכה למעשה .וכבר מצפים לסיורים הבאים...
להלן מקומות הסיור בהם בקרו התלמידים .תיאור כל סיור ופרטים עליו ניתן לקרוא באתר בית הספר.
אמנות (יא-יב') –ביקרו במוזיאון ת"א .ערכו סיור מודרך במוזיאון ,השתתפו בסדנת הדפס וסיירו ברחוב
רוטשילד – צפייה בפיסול סביבתי.
אמנות (י') – בקרו במוזיאון ישראל ,ירושלים – ערכו סיור מודרך בתערוכת קבע .וסיור עם דפי עבודה
בתערוכה מתחלפת של האמן הסיני איוואייוואיי.
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ביולוגיה (יא')  -בקר בבית חולים ברזילי  .צפו בצינתור בזמן אמת .שוחחו עפ ליצנית רפואית וביקרו במחלקת
הדיאליזה להסבר ושיחה עם רופאת המחלקה .תלמידי המגמה תרמו כסף וקנו מתנות לחדר המתנות של
מחלקת הילדים .
חקלאות (יב) – ביקרו בחווה טיפולית "חוות ליאון" ,בבית עזרא .התלמידים למדו תחילה על מערכת החושים
של הסוסים ,לאחר מכן טיפלו בסוסים ,הכינו אותם לרכיבה ויצאו לרכיבה מאתגרת בשטח.
מדעי החברה (י' ,יב') – בקרו בחוות "ביתא" ,בקרית גת  .חווה חקלאית המיועדת לאוכלוסייה האתיופית.
בחווה התלמידים שמעו על התרבות האתיופית המסורתית והמודרנית ,התכבדו בקפה ולחם אתיופי מסורתי
והתוודעו לקשיים של עולי אתיופיה עם עלייתם ארצה .כמו כן התלמידים התנסו בבניית לבנים אקולוגיות
המשמשות את האתיופים לבנייה של בתים ושמעו סיפור עלייה מרתק ורצוף קשיים ומכשולים של אילן ,יהודי
אתיופי שעלה ארצה לפני כעשרים שנה.
פיסיקה ומחשבים ( י ) -בקרו בגדנ"ע אויר בית חיל האוויר הרצליה – גדנ"ע אויר זהו פרויקט שמטרתו לחשוף
את התלמידים לחיל האוויר .הפרויקט מתחיל בכיתה י' ונמשך שנתיים ,במהלכו התלמידים נחשפים גם
לתפקידים טכנולוגיים משמעותיים בחלי האוויר.
פיסיקה (יא ,יב') – ביקרו במכון וייצמן .ערכו סיור מודרך בגן המכון .נחשפו לתופעות פיזיקליות חדשות עבורם
וביצעו משימה הנדסית מאתגרת .כמו כן ,ערכו ביקור במוזיאון 'בית וייצמן'.
מחשבת ישראל (י' ,יב') –ביקרו היכל הספר ,ירושלים .הנושא המרכזי של הסיור :ירושלים של אז והיום.
התלמידים קיבלו הסבר על מגילות קורמראן ועל דגם בית שני ,ולאחר מכן נסעו לבית העירייה של ירושלים.
נפגשו עם חבר מועצת ירושלים ,אריה קינג ,שדיבר על ירושלים היום ,דמוקרטיה ודמוגרפיה ומצב העוני העצוב
בעיר הבירה.
מינהל וכלכלה  +ניהול עסקי (י-יב') – ביקרו במוקד  100ב"ש ,ובמפעל "נטפים" בחצרים .במוקד 100
התלמידים נחשפו לארגון ציבורי המספק סיוע  24/7לזולת .הביקור אורגן בעזרתה של בלה גילנברג ,אימא של
תלמיד במגמה .במפעל "נטפים" התלמידים נחשפו לארגון עסקי שהתפתח מרעיון למוצר שבא לתת מענה
לצורך כתוצאה ממחסור במים במדינה.
קולנוע (יא-יב') – ביקרו בסינמטק ,תל-אביב  -שם נפגשו עם יונתן סגל ,שחקן ויוצר ישראלי .לאחר הרצאה
והסברים התחלקו לצוותי צילום ויצאו לאזור הסינמטק לצילום של סרטים קצרים.
תיאטרון (י-יב') –ביקרו בבית צבי ,רמת גן והתנסו בסדנאות ייחודיות שהונחו ע"י מורים מן הסגל המקומי.
תודה לקארין ברזין ,שריכזה את הפרויקט המורכב הזה בכל שלביו ,לפאולינה ולהדס מן שסייעו והיו יד ימיננו
בכל הפרטים קטנים כגדולים ,לרכזי המגמות שידעו לבחור ולהוביל את התלמידים ליום מרתק ,לתלמידים
שגילו עניין והתנהגות מופתית ולהורים שאפשרו יום מרתק וגדוש בלמידה.
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ועם סיומם של דפי "מה שקמה" אסיים בסיפור עם מסר ברור לנו ולתלמידנו ...הכל בידנו
בעירה נידחת אי שם בגלות חי לו רב ,צדיק גדול ובא בימים .שמו הלך לפניו ורבים עלו אליו לרגל להיוועץ בעצותיו,
ולגלות את הנסתר .ראה הוא דברים שבני אנוש מן העם לא ראו ולא הבינו .באחד מן הימים קם תלמיד אל חדרו
של הרב ופנה אליו ":רבי מורי ,שמעתי על נפלאות תובנותיך ,וגדולות מעשיך ,אנא אמור לי :אוחז אני בידי פרפר
החי או מת הוא? חייך הרב ,השפיל עיניו ,וענה לתלמיד " :התשובה בידייך ולא בידי :אם תרצה סגור בחוזקה את
ידיך  -ומת .אם תרצה פתח לרווחה כפות ידך -ויעוף הוא למרום  -וחי".

