השבוע בשקמה
סקירת השבוע שעבר

 17/11שוברים שגרע –
עצרת הזדהות עם ילדי
העוטף בשקמה

 18/11הפסקה מנגנת
 18-19-20/11סמינר
פסיפס החברה
הישראלית – שכבה י'

 20-21-22/11מצמיחים
– סדנה בכיתות ט'
'מה שקמה' מס' 11

ט"ו כסלו תשע"ט

23/11/18

'מה שקמה'

" 20/11החיים של אלון"
– הרצאה  ,מעורבות
חברתית שכבה ח'

דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים
עשייה חינוכית ערכית בנושאים של זהות והזדהות
ב'מה שקמה' השבוע סקירת האירועים מן השבוע החולף .העשייה

 – 21/11הכנה לצה"ל
שכבה י"ב

הערכית החינוכית לצד הלמידה היא בעלת מכנה משותף
לכל השכבות .כולנו עוסקים בהתבגרות והתגברות .באופן תמידי אנו
שואלים שאלות ומחפשים דרך.
כפי שניסח זאת הפילוסוף הנודע עמנואל קאנט" :מה אני יכול לדעת?
מה עלי לעשות?? ולמה עלי לקוות?" בזה עיסוקנו השבוע ולא רק
השבוע.
גם דפי 'מה שקמה' מחפשים את הדרך לזהות .שינו גוון וצבע ,ועברו
"מתיחת פנים" אני מאחלת לכולכם קריאה מהנה.

 – 22/11ערב פתיחת
שנת בר מצווה שכבה '
 – 22/11טורניר כדורסל
ל"זכר הבנים"

חופשת החנוכה תתקיים בין התאריכים .10/12 – 4/12

אירועים עתידיים:

לחלק מתלמידי חט"ע יערכו ריכוזים בחופשת החג.

 – 27/11יום קולנוע

חזרה ללימודים בתאריך .11/12
מידע בנושא באחריות המורים המקצועיים.
בידיעת המחנכים ורכזי השכבות.

 - 28/11מועד ב' בית ספרי ט-יב
 – 3/12ציון חג החנוכה בשכבות

שוברים שגרע  -עצרת הזדהות למען ילדי העוטף התקיימה
ב 17/11מוצאי שבת ,בבית הספר .את העצרת יזמו תלמידי י"ב
עם נציגי מועצת התלמידים .הכותרת" :שוברים שגרע" המסר:
"תנו לגדול בשקט"  .העצרת נתמכה ע"י הנהלת בית הספר,
וועד ההורים  ,אגף החינוך וראש המועצה .התלמידים גייסו
אמנים שנרתמו להצלחתה ובאו לשמח את הנוער .ביניהם:
נדב אבקסיס ,שירה מרגלית ,טליסמאן ,מיכה ביטון ,ענבל בן
דרור ,גל אלדר (בוגר ביה"ס) והצמד אורי ובן .את העצרת
פתחו תלמידה משער הנגב שהגיעה להזדהות ושלושה
תלמידי שקמה שהפגינו כשרון  :יינון ואקנין ,רותם שליו אלקין
וסיוון בדיל .בנאומו הכריז עמית סעדה ,תלמיד י"ב מנחה
הערב" :אנו תלמידי שקמה בחוף אשקלון מכוונים ליצור את
השינוי בעצמנו .תנו לגדול בשקט זו לא סיסמה ,זו דרך
חיים.שמגיעה לכל אזרח במדינה ואנו לא מתכוונים לוותר
עליה"

גאווה גדולה לבית הספר ,שבקרבו נוער כזה.
תודה לכל היוזמים ,המארגנים והתומכים.

הפסקה מנגנת  -התקיימה ביום ראשון  18/11בהפסקת
הצהריים .הפסקה מנגנת נועדה להנעים את ההפסקה עם
מוזיקת רקע ,לעלות את מגמת המוזיקה למודעת הקהל ולתת
במה לנגנים הצעירים .הנגינה התקיימה ב .liveתלמידי מגמת
המוזיקה ניגנו ביוזמתם ובעידודו של המורה למוזיקה אייל
אוברמן ,הם ניגנו חלק מן הרפרטואר של ההרכב המוזיקלי
במגמה .שמענו בעיקר קטעי ג'אז .חלק מן התלמידים שניגנו
הם גם חברים בלהקה 'תחת אש' והם שילבו בין קטעי הג'אז
גם שירים שהם נוהגים לנגן בלהקה .הפסקה מנגנת
מתקיימת אחת לחודש בבית הספר ובאירועים מיוחדים .תודה
לנגנים הצעירים שניגנו הפעם :ערן שני ,יונתן קרמזין ,יובל
קרמזין ,עומר קרמזין ,הראל ברגמן ,נדב גרשי ולמורה אייל
אוברמן.

סמינר להיות אזרח 'פסיפס החברה הישראלית' -
התקיים השבוע לתלמידי כיתות י' במשך שלושה ימים ,בין
התאריכים  .18/11-20/11מטרתו לחשוף את התלמידים
לקבוצות השונות בחברה הישראלית ,ללמוד דרכן על
ה'-פסיפס החברתי' של ישראל ומשמעויותיו.
הסמינר מהווה חלק מהתכנית השנתית של כיתות י'
העוסקת במעורבות חברתית-קהילתית לקראת קבלת
תעודת הזהות .במהלך שלושת הימים התלמידים ניפגשו
עם אנשים ממגזרים שונים ,שהגיעו לבית הספר וסיפרו את
סיפורם האישי ושיחקו משחק 'חפש את המטמון' שתכניו
עסקו בנושא .סיור שהתקיים ביום השני לסמינר כלל
למעשה חמישה סיורים למקומות שונים בהם ניפגשו
התלמידים עם אוכלסיות שונות והשיא היה ביום השלישי
בו התלמידים הגיעו לבית הספר בשעה  , 13:00התחלקו
לקבוצות והכינו תוצרים מן הסיור שנערך יום קודם לכן.
בשעה  18:00הגיעו ההורים ,לאחר זמן הכיבוד והמפגש
החברתי הציגו התלמידים להורים את התוצרים שהכינו:
סיפרו על הסיור  ,הסבירו  ,ענו על שאלות ושיתפו בחוויה
המיוחדת שעברו .ביום הסיורים התלמידים ביקרו  :בכפר
ביתא לקהילה האתיופית ,במרכז "עלה" ובפועל קטמון
בירושלים ,בחברה החרדית בני ברק ,במרכז הקהילה
הגאה ומבקשי מקלט החברה הפמינסטית מזרחית בתל
אביב ,בבית הספר ברהט ובמפעל הרקמה של נשים

בדואיות בג'ו אלון.
המשובים מן התלמידים וההורים היו חיוביים
מאוד .זהו סמינר ייחודי ,ראשון מסוגו בשקמה,
שעיקרו לימוד אזרחות כחוויה משמעותית.
תודה לצוות המארגן :אמיתי מן רכז מעורבות,
תיקי רכזת השכבה ומחנכת ,קארין מנהלת חט"ע,
המחנכים :אילה ,ילנה ,עומר ,אירנה ,דנית ,דגנית
ומיכל ר .חברתי חט"ע לתלמידים ולהורים.

סדנאות להקניית מיומנויות חברתיות ומניעת אלימות
בחט"ב  -במהלך השנה יעברו תלמידי חט"ב סדנאות
בנות שלושה ימים ברצף במטרה לקדם אקלים חיובי.
במקביל מוכשר גם הצוות החינוכי .השבוע נערכה סדנה
לתלמידי שכבה ט' .הסדנה הועברה ע"י מדריכים ממרכז
"מצמיחים" שעוסק בפיתוח ויישום אסטרטגיות וכלים
מקצועיים ייחודיים להתמודדות הפרט והקבוצה עם
אלימות .הסדנה מקנה תרגול וכלים מעשיים ללימוד
מיומנויות חברתיות-רגשיות ,שיאפשרו לתלמידים להתמודד
כיחידים וכקבוצה עם דינמיקה שלילית .הסדנה נותנת
בסיס לעבודה מעמיקה ,שתימשך כל השנה במפגשים
בודדים עם צוות השכבה .לאחר חנוכה ובמחצית הבאה
יערכו סדנאות גם לשכבות ז-ח .מרבית תלמידי ט' העידו כי
הסדנה הייתה מעניינת ויצרה אווירה אחרת  .הצוות החינוכי
סבור שזהו תהליך וכי כעת קיבל כלים מעשיים לעבודה
השוטפת עם התלמידים .תודה לכל העושים במלאכה
לצוות החינוכי  ,לתלמידים

ובעיקר לאגף החינוך במועצה שתמך ולרונית
וקנין מ'עיר ללא אלימות' ,שדאגה לקשר בינינו
לבין מרכז "מצמיחים".

הרצאה "אני ואתה נשנה את החברה" לשכבה ח' -
הרצאה על נתינה וקבלת השונה ,הדומה וכוחה של
החברה סביבנו .הועברה לתלמידי ח' מפי אלעד לוי ,אבא
של אלון לוי .ילד בן  ,9שחולה במחלת דושן מחלת ניוון
שרירים .תוך כדי שיחה אלעד שם דגש על מעורבות על
התרומה ,ההתגייסות והנתינה של הקהילה לבנו אלון ,ועל
הכוח הטמון בכל אחד מאתנו .ההרצאה הייתה מרגשת,
מחכימה ובעלת ערך מוסף לכל מאזין .לצורך מחקר
המחלה הקימו הוריו של אלון עמותה לגיוס כספים שם
העמותה "חיים לאלון" .הקשר עם בית הספר נוצר עם
פנייתנו למתן עזרה .עזרתנו באריזת משלוחי מנות לפורים
שמשווקים בכל הארץ .זהו פרויקט ארצי שמעורבים בו
אלפי אזרחים ובתוכם בני נוער .מלאכת האריזות תתקיים
בתאריכים  30/1 – 29/1לצורך ביצוע וקיומו של האירוע
נעזר גם בכם ההורים ובכל הקהילה .פרטים יפורסמו
לקראת תאריכי האירוע.
הכנה לצה"ל מפגש עם קצינים בדימוס לשכבה י"ב  -תלמידי השכבה נפגשו עם שלושה קצינים ,שהגיעו
אלינו ממשרד הביטחון .המפגש התמקד בהדרכה על מילוי טופס המנילה ,ההעדפות למילוי תפקידים ,הכנה
לגיבושים ,תפקידים מקצועיים ,אפשרויות חדשות שפתוחות בפני תלמידים הלומדים מסלולים מיוחדים ועוד...
למרות המידע הרב שהועבר לתלמידים שלבו הקצינים גם את סיפורם האישי ומצאו זמם לערוך שיחות אישיות
עם תלמידים בעיקר בכיתה הקטנה .במהלך כל המפגש נכחו מורים מקצועיים ומחנכים  .כל השותפים דיווחו
על מפגש חשוב עבורם .הקצינים שיבחו את התלמידים על התנהגותם ומידת המוטיבציה הגבוהה שקיימת
בקרבם לשירות משמעותי בצבא .תודה למיכל הרכזת החברתית ולקארין מנהלת חט"ע שדאגו לקיים את
המפגש והבינו את חשיבותו.

טורניר כדורסל "לזכר הבנים" בסימן  70שנה
למלחמת העצמאות -
בהמשך לשת"פ הפורה בין שקמה לבית יד לבנים
והגימנסיה הריאלית בראשון-לציון התקיים טורניר
כדורסל (הרביעי!) "לזכר הבנים" ביום חמישי ,י"ד
בכסלו תשע"ט בנובמבר . 2018
השנה ,התלמידים של מגמת חנ"ג משקמה התארחו
בראשל"צ בבית יד לבנים ובגימנסיה הריאלית.
לאור המועד הנבחר ,ציינו  70שנה למלחמת
העצמאות .התלמידים זכו להדרכה בבית יד לבנים
ולשיח רב דורי עם נציגי משפחות שכולות .כמו כן,
נערכה סדנת יצירה מיוחדת משותפת של תלמידים
משני בתי הספר והמשפחות השכולות "פרחי
זיכרון"  ,פרחים אלה יהוו תפאורה לטקס יום
הזיכרון העירוני .לאחר המפגש בבית יד לבנים
נערך טורניר כדורסל בין נבחרת שקמה לנבחרת
הגימנסיה .שת"פ הפעולה עם בית יד לבנים
בראשל"צ ותיכון שקמה נמשך מס' שנים והפך
למסורת .מידי שנה המפגש מרגש וחושף את
התלמידים לסיפורים אישיים ששזורים בתהליך
הקמת המדינה .תודה לגב' שרה אשר מנהלת
האגף למורשת ישראל בראשל"צ ,לגב' איריס רון,
מנהלת הגימנסיה ,ליוסי דהרי מנהל המתנ"ס בחוף
אשקלון ,למיכל הרכזת החברתית שלנו ולמורים
לחנ"ג נאוה ומנחם .תודה לכולכם על מיסוד הקשר
המיוחד שנוצר בינינו.
ערב פתיחת שנת בר
מצווה לכיתות ז' -
נערך ביום חמישי 22/11
באולם המתנ"ס בבת
הדר .הערב נפתח
בברכות ובצפייה בהצגה
"עד בוא השחר" הצגה
מרגשת שעוסקת ביחסי
הורים וילדים ,פער
הדורות ,מרד גיל
הנעורים ,התבגרות,
משמעות המשפחה,
מחויבות והקרבה ,כבוד
האדם ,חסד ואהבה.
הגוף המפיק הוא תיאטרון ארצי לילדים ונוער
וההצגה היא חלק מסל התרבות הבית ספרי .החלק
השני של הערב כלל שיח בין הורים לילדים .השיח
עסק בנושא הכולל יחסים וקונפליקטים בגיל
ההתבגרות .הוא נערך סביב דפי לימוד בסגנון 'בית
מדרש' שהכילו קטעי מקורות  ,ספרות ,שירה והגות
סביב הנושא.

הורים ותלמידים העבירו משוב חיובי עם ההערכה גדולה
לצוות החינוכי של ז' .תודה למחנכות :קרולין ,גלית,
לירון ,רונית .לרכזת השכבה נופר ,למנהלת חט"ב איילת
ולרכזת החברתית חט"ב אסתר .תודה מיוחדת ליורם
גלילי המדריך שלנו מטעם תכנית בארי של 'מכון
הרטמן' ,שהביא לנו את דפי המקורות ותודה להורים
ולתלמידים על שיתוף הפעולה והנוכחות המרשימה.

שבוע טוב לכולנו
שקט ורגוע באזורנו
אופירה גל ,מנהלת בית הספר

