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שותפים יקרים,
'דפי מה שקמה' מס'  5יוצא כשנכנס אדר ומכאן אנו מרבין בשמחה ...
ואם נדייק ,השמחה אינה מתייחסת רק לפורים ,כי אם לכל חודש אדר ,ואם כן על מה בדיוק השמחה?
חודש אדר הוא האחרון לחודשי השנה .נראה שמקור השמחה של חודש אדר יסודו בהיותו אחרון -
"ותשחק ליום אחרון" .שמחה אמיתית היא היכולת לראות את האור שנמצא בסוף .היודע לצחוק גם
בראותו מציאות חרבה וחשוכה ,מתוך התבוננות מעמיקה וחיובית 'האור בקצה המנהרה'...
שנזכה לשמוח ולשמח בימי הפורים הבאים עלינו לטובה ,ולמשוך מהם שמחה לכל השנה כולה.

חשוב לדעת...
תאריכים לאירועים בחודש מרץ פורסמו באתר בית הספר במבזקים.
אנא ,עקבו אחר המידע שמתפרסם באתר.

אספות הורים לכל השכבות במהלך החודש הקרוב :
 3/91כיתות ז '– ח '
 3/91כיתות י'  -יב'
 3/91כיתות יא – ערב הכנה למסע ישראלי להורים ולתלמידים
"פורים בפתח – ואנו מגבירים המתח"...בביה"ס אנו מציינים את פורים השנה בהפנינג שיתקיים
ביום ד' 391 ,וביום תיאטרון ייחודי שיתקיים ביום ב'  ./91יחד עם פורים של ביה"ס מתקיים
במקביל גם שבוע פורים של המוסד .השנה מתאפשרת הרשמה לכלל תלמידי חט"ע ללא
הגבלה ,מתוך ראייה רחבה של הזדמנות לגיבוש כל תלמידי ביה"ס  .חניכי המוסד קיבלו אישור
לישון במבואות הכיתות במשך שני לילות במהלך השבוע ,תוך הבטחה והקפדה שהכיתות
תהיינה מוכנות בבוקרו של יום לקליטת תלמידים ליום לימודים ,וכי כל משתתפי פורים מוסד
יגיעו בנוכחות מלאה ללימודים באופן סדיר כולל הפעילויות ביום תיאטרון ובהפנינג.
במהלך השבוע תתקיימנה גם שתי הפסקות פעילות בשת"פ פורים מוסד ונציגי שכבת ט'.
ההפסקות תתקיימנה ברחבת ביה"ס .מתוכננות גם שתי פעילויות של מועצת תלמידים ביום
שלישי .391
מאתנו ,הצוות החינוכי וההורים ,נדרשת הבנה לנוער הנלהב והתוסס ויחד עם זאת גם הקפדה
והשגחה מרבית להתנהלות שבשגרה ככל שניתן.
יש להזהיר ולהקפיד מפני שימוש בנפצים או כל אביזר אחר שמהווה הפחדה וסכנה לציבור.
באתר ביה"ס פורסמו הוראות הבטיחות לקראת חג פורים  ,ונשלחו להורים באמצעות המחנכים.
הורים ,שוחחו עם ילדיכם והנחו אותם לאחריות ושמירה על חוקי הבטיחות .כל חריגה בנושא
תטופל באופן חמור!!!!
כנאמר"...ליהודים הייתה שמחה וצהלה"....שנשמח ונצהל וביחד נעבור את הכל בשלום.
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ומה היה לנו בשקמה ?

שבוע אינטרנט בטוח – "גם דרך מסך קטן אפשר לפגוע בגדול" – שבוע אינטרנט בטוח בשקמה "חושבים
לפני שמעלים"".....לא מוסרים פרטים אישיים"....אלה הן חלק מן הסיסמאות שנכתבו בכרזות שהכינו תלמידי
חט"ב באחת מתוך מגוון הפעילויות שהתקיימו בבית הספר בשבוע זה .עוד בחט"ב לשכבות ז'-ח' התקיימו
הרצאות של השוטר הקהילתי שלומי מגוז ,ולתלמידי שכבת ט' הרצאות מפי עו"ד שלומי איבגי .כל שיעורי
המחנך הוקדשו לנושא על כל גווניו .כל כיתה הכינה סרטון קצר כתוצר מסכם לנושא .בחטיבה העליונה תלמידי
השכבה הבוגרת (י"ב) הובילו את הנושא כחלק מהפרויקט הקבוצתי של תכנית המעורבות הקהילתית .קב'
תלמידים העבירה פעילות לשכבה י' בסגנון 'בית מדרש' דיון בעקבות צפייה בסרט ומאמרים מן המקורות.
התלמידים צפו בסרט על בריונות ברשת ולאחר מכן קיימו דיון בקבוצות על הסרט תוך שימוש בטקסט מן
המקורות .את אותה פעילות יעבירו התלמידים בשבועיים הקרובים גם לשכבות יא' – יב'.

תרגיל למידה מרחוק – התקיים ביום חמישי מהשעה  .00:11ההתארגנות לתרגיל הייתה בידי רכזי
המקצועות ובידי אביבה .לכל שכבה נבחרה משימה שפורסמה באתר .מתוצאות שנמסרו לי ( עד
עתה  ,אינני בטוחה שהם סופיים) השתתפו ועשו את משימתם  01%מתלמידי ביה"ס בשכבות ז-
,ח,י,יא .יב' לא השתתפו .ותלמידי שכבת ט' ביצעו את התרגיל באמצעות האייפדים והשתתפותם
טרם נספרה .תודה לאביבה ולרכזי המקצועות והשכבות שארגנו ותדרכו את התלמידים לאורך
השבוע.
תרומה של שני פסנתרים לשקמה  -ביוזמתו הברוכה של בר ערמון ,המורה למוזיקה שלנו ,וכחלק מהחלטת
ראש בית הספר למוזיקה ע״ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב ,פרופ׳ תומר לב ,לקדם ולתמוך במגמה
החדשה בבי״ס שקמה ,נתרמו לנו שני פסנתרים עומדים תוצרת  knightהבריטית .ככל הנראה נבנו בשנות
הארבעים או החמישים ,זהו דגם עמיד מאוד ובעל שרידות גבוהה .האמת ,כשהגיע הרגע וראיתי את מובילי
הפסנתרים עם עמרם....התרגשתי .פסנתרים בביה"ס  -שידרוג מבחינתי .כדברי בר" :אלה הם מאפיינים
חשובים בסביבת למידה של ילדים ונוער" .אחד הפסנתרים עומד באודיטוריום ,והשני ב'מיני חדר מוזיקה 'שיש
לנו בכיתה הקטנה בשכבת ט' ,השמועה נפוצה ...וכל שוחרי המוזיקה בביה"ס מגיעים לאודיטוריום ומנגנים...
תודה לבר על היוזמה והדחיפה ,ועל כל מה שאתה עושה למען קידום לימודי המוזיקה בבית ספרנו.
תרגיל ארצי לשעת חירום – התקיים ביום ג'  0041בשעה  .01:11התרגיל דימה רעידת אדמה והשתתפו בו כל
תלמידי ביה"ס והצוות .בגלל מזג האויר הגשום התלמידים לא יצאו מן המבנים  ,על אף הצפיפות וכמות
תלמידים הגדולה שנכחה בכל מבואה ,התרגיל התקיים באופן מופתי .תלמידי יב' אשר תורגלו מראש לתפקידי
כיבוי אש ועזרה ראשונה נכחו במקום .חלקם סרקו את המבנים ודאגו להביא לצוות צל"ח שישב בבניין המנהלה
את רשימות הנוכחות של כל תלמידי הכיתות .צוות צל"ח עסק בסימולציה של מצבי חירום שונים  ,כמתבקש מן
התרגיל ,ונערכו דיונים ומשחקי תפקידים בהם היו משולבים תלמידים  ,אנשי הנהלה וועד הורים .מן הבקרה
שנעשתה נמסר כי קיבלנו ציון  011על תפקוד בתרגיל .תודה לאריאל והדס אשר על תיק הביטחון .ולכל
התלמידים והמורים ששיתפו פעולה.
פרידה מהרצל ואירנה  ,עובדי הקפיטריה – כידוע לכולם ,ב 0041נסגרה הקפיטריה .תלמידי ביה"ס ונציגי
ההנהלה הגיעו בהפסקה להיפרד מהרצל ואירנה  ,עובדי הקפיטריה  .הרצל ואירנה הפכו לדמויות קבועות
ואהודות על כל קהילת ביה"ס .בטקס הפרידה הקצר ,מועצת התלמידים ארגנה שי צנוע ,התלמידים ואני ברכנו
בחום  ,והרצל שנכח בקפיטריה התרגש מאוד והביע מילות תודה .נאחל להם הצלחה בדרכם העתידית מכולנו.
טיול ט"ו בשבט – יצאנו בבוקרו של יום בהיר ושטוף שמש ,לטיול ט"ו בשבט המסורתי שלנו .ביום שני ,ה-
 .1041זו השנה השנייה בה מתקיים הטיול בניצוחם של תלמידי שכבת י' .הכל היה טוב...הטבע  ,השמש,
הפרחים  ,הצמחייה  ,הארגון ,האווירה  ,ההדרכה ,הפיתות ,הטבון ,הלבנה והשוקולד ..הכל היה טוב .תודה
לכל העושים במלאכה על עשייה מבורכת וחשובה.
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וועדה מלווה  -בתאריך  , 1141יום ד' ,התקיימה וועדה מלווה בבית הספר .וועדה מלווה כשמה כן היא .מלווה
את ביה"ס בוחנת ומבקרת את תכניות הלימוד והעשייה הפדגוגית והחברתית בביה"ס בהתאם לתכנית 'ישראל
עולה כיתה' – למידה משמעותית וחלופות בהערכה .וועדות אלה מתקיימות פעמיים בשנה .בוועדה שהתקיימה
השבוע נכחו שלושה מפקחים ממשרד החינוך ,נציג מועצה ונציג וועד הורים .בנוסף נכחו בעלי תפקידים  ,מורים
ותלמידים .המפגש היה מכובד ומכבד .הוצגה בפני הנוכחים התכנית הבית ספרית על כל גווניה .תלמידים
ומורים סיפרו על הנעשה בכיתות ונערך דיון מקצועי סביב הייחודיות של ביה"ס בתוך התכנית הזו .האורחים
התרשמו מאוד מן הנעשה .וציינו בפנינו שוב ושוב כי הוועדה שלפניהם מהווה מודל ייחודי לוועדות בביה"ס .כמו
כן ,ציינו בפנינו שאנו ארגון לומד שבוחן  ,בודק מעז ומתקן תוך כדי תהליך .התכנסות הוועדה היא הזדמנות
להראות לנוספים את העשייה החינוכית שמתקיימת בבית ספרנו.
מכונות לממכר מזון – בבוקרו של יום שלישי ,הן הוצבו .גדולות ומרובעות .משנות קצת את הנוף הכפרי אך
מספקות לפי שעה מענה מידי לרעב התמידי של בני הנוער .נכון  ,עדיין יש חבלי לידה ,אך תקוותנו שתוך
שבועיים נכנס לשגרה .נתלו שלטים ליד המכונות עם הנחיות וחברי מועצת התלמידים יסייעו בהתארגנות
בחצר .תודה לוועד ההורים שיזם ודחף את המהלך ,ומטפל בכל פנייה קטנה כגדולה.

בחטיבת הביניים
מבצעי התרמות למען מטרות טובות – במסגרת הפעילות למען הקהילה השנה הרחבנו את מעגל המתרימים
וכל תלמידי חט"ב נרתמו ולקחו חלק בהתרמות השונות .שכבה ז' התרימה למען ארגון 'הקש בדלת' ,שכבה ט'
התרימה למען 'אקים' ,ושכבה ח' התרימה השבוע למען 'אילן' .בשלוש השכבות היה שיתוף פעולה מלא ונלהב
של כל התלמידים ונאספו סכומים מרשימים .קיבלנו את מלוא התשבחות מן הארגונים .נציגי כיתות ז' אף זכו
בפרס על הסכום הגבוה ביותר במחוז  ,הפרס היה כניסה למשחק כדורגל של הפועל אשקלון .תודה למעין
ומיכל שדאגו להרחיב את המעגל לכל חט"ב ותודה לרכזות השכבות תיקי ,נופר ורחל שנרתמו לרכז את כל
מבצעי ההתרמות .יישר כוח לתלמידנו.
ט"ו בשבט ב'בית האורן'  ,בית האבות ביד מרדכי תלמידי כיתה ח 7וח 0ביקרו את הקשישים בבית האורן,
וחגגו איתם את ט"ו בשבט .חילקו להם שתילים עם ברכה אישית לכל אחד ,קיבלו ברכות הדדיות ושרו איתם
שירי ארץ ישראל .הייתה אוירה יפה ונעימה ,הם שמחו מאוד והוקירו תודה והובטח להם לשוב בשנה הבאה.
הרעיון והיוזמה הוא של צוות ח' ובראשו נופר ,תודה לדינה ודיאנה המחנכות ולתלמידים הנפלאים שלנו
שנרתמים כל שנה להגיע ולשמח את הקשישים .מחמם את הלב.
ביקור מנהלי חט"ב בשקמה – ב 0/41התקיים מפגש מנהלי חט"ב בבית ספרנו  .המפגש כלל מנהלים של
המנהל לחינוך התיישבותי מכל הארץ .נכחו כ 01-מנהלים .המפגש היה ביוזמתו של מושיק במסגרת מפגשים
קבועים שנערכים בין מנהלים .הוצגו תכניות הלימודים ופרויקטים בחט"ב ולבסוף התקיים סיור קצר .המנהלים
התפעלו מן העשייה המבורכת ,וסיכמו את הביקור כמוצלח מאוד .תודה למושיק ומאיה על העשייה והיוזמה
סיור כיתות ז' – ביום ב'  1141יצאו תלמידי שכבה ז' לסמינר בני מצווה בעקבות דוד בן גוריון ,בשדה בוקר.
התלמידים ביקרו בצריף של דוד בן גוריון ובמדרשה .למדו על חייו ופועלו של המנהיג ,וכל זאת בדרך חווייתית
אמצעות משחקים סדנאות וסרטים  .לאחר מכן השתתפו בסדנה העוסקת בהנהגה ומנהיגות .הסיור והסדנה
מתקשרים לנושא השנתי במסגרת שנת הבר מצווה והתמקדו בתכנים הנלמדים בנושא.
הצגה לתלמידי כיתות ז' ולהוריהם – התקיימה ביום שני 1741 ,באולם המתנ"ס בבת הדר .ההצגה 'אהבת
הדסה' מציגה דרמה משפחתית מרגשת ומלאת הומור החושפת ומעמתת את סיפורם ,סודם וחלומם של
שלושה דורות :הסבא ,הבן והנכד – יובל ,שחוגג בר מצווה .המחזה מתובל בשירים ,במוזיקה ובפולקלור
התימני העשיר ,ומציפה את סיפור עלייתם של יהודי תימן ארצה ,כשמניעיה – זיקה שורשית ודתית עמוקה
לארץ ישראל .ההצגה מזמנת שיח בין ההורים לתלמידים ,שיח הרואה חשיבות בקשר הבין דורי .והיא מוצגת
כחלק מתכנית בר המצווה שנמשכת לאורך השנה.
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כדורסל למען הקהילה  -קבוצת הפועל חולון גברים ,מקום שני בליגת העל בכדורסל ,התארחה השבוע באולם
הספורט ,במסגרת פעילות הפיס בקהילה ,במעמד מנכ"ל מפעל הפיס עוזי דיין וראש המועצה ,יאיר פרג'ון.
מטרת מפגש זה הינה חשיפת תחום הכדורסל לתלמידים ,עידוד פעילות ספורטיבית ויצירת חוויה חיובית
משותפת ואכן הייתה כזו .התלמידים נהנו ממשחק ראווה בין הקבוצה האורחת לנבחרת תלמידי 'שקמה'( ,
שהסתיים בניצחון נבחרת שקמה ,כמובן) התקיימה תחרות קליעות מקו עונשין בה הצטיין איתי בן דוד ,תלמיד
כיתה ז' ואף נערכה תחרות משותפת של קליעת שלשות .הפעם היה זה התלמיד אוהד זר ,המשחק בקבוצת
הנערים הפועל חוף אשקלון ,שזכה בתואר המצטיין .עוד זכה בתואר 'אלוף הקליעות' עומר בן דוד מכיתה י0
שמשחק באסא אשקלון נערים לאומית ונוער לאומית .תודה לצוות המורים לחינוך גופני ולצוות המתנ"ס,סמדר
בלדיגה ויוסי דהרי על החוויה .הייחודית הזו.

בחטיבה העליונה
הדרכה והכנה לשכבת י' לקראת טיול ט"ו בשבט – שכבת י' אחראית על טיול ט"ו בשבט במסגרת תרומה
קבוצתית לקהילה .ביום א' 1/40 ,קיבלו התלמידים הדרכה מנציגים של החברה להגנת הטבע וביום ה'/41 ,
יצאה השכבה לסיור הכנה .בליווי מאבטחים ומחנכים.התלמידים והצוות התגייסו למשימה זו במלוא הרצינות
ועל כך תודה והערכה.
סדנאות הכנה לפולין – ביום שני  0041 ,התקיימה סדנה ראשונה לתלמידי יא' המעוניינים לצאת למסע לפולין.
תהליך ההכנה החל עם סדנת הצטרפות בה המעוניינים מבררים עם עצמם ועם חבריהם לכיתה את המניעים
והסיבות האישיות והקבוצתיות ליציאה למסע .את הסדנה הכינו היועצות של השכבה מירה והגר ,והשתתפו בה
כל המחנכים ודיוויד ראש המשלחת .אני מאחלת לצוות ולתלמידים לחוות תהליך מעצים ומשמעותי לקראת
המסע .תודה לצוות השכבה שנרתם למשימה במלוא הרצינות .אין לי ספק שהליווי שלכם יגבש משלחת
איכותית.
ביקור תלמידי ביה"ס ליאו בק  -תלמידי ביה"ס ליאו בק מחיפה יזמו ביקור בבית ספרנו במסגרת הטיול
השנתי שלהם .הם ביקרו אותנו ביום שני  1141 ,ונפגשו עם כל חברי מועצת התלמידים שלנו .במפגש נערך
שיח קבוצתי ,אינטימי להיכרות מעמיקה עם החיים האמתיים באזורינו ,הלימודים שלנו ,הקשרים החברתיים,
שנת שירות ועוד .הנערכו דיונים מעניינים במיוחד ,גילו שחלקם יהיו יחד בשנת שירות ,שיש בריכה וג׳קוזי בבית
הספר שלהם ,שהם בית ספר רפורמי ובו לומדים יהודים ,נוצרים ,ארמנים ,דרוזים ומוסלמים ולרוב חיים עם זה
בשלום ,שבסה״כ למרות המרחק אנחנו די דומים ביומיום שלנו ,באהבות ,במגמות ,בהכנה לצה״ל .שיא נוסף
התקיים בהפסקה של ביה״ס ,בהכנת משלוחי מנות משותפות בחצר בית הספר .תודה לחברי מועצת

התלמידים וקרולין שארגנו את היום  .רכזת המעורבות החברתית שלהם כתבה לנו במילות
התודה"...אתם דוגמה ומופת .תודה על שעזרתם לנו להפוך את המסע החינוכי שלנו למשמעותי
וערכי"....
ערב חשיפה למגמות – התקיים ביום ג'  ,1/41 ,לתלמידי שכבת ט' והוריהם .התלמידים נחשפו למגוון רחב
של מגמות שקיים בבית הספר ,בשנה הבאה יש בכוונתנו לפתוח גם מגמת ערבית .המגמה הוצגה ע"י המורה
וחייל נציג מיח'  /111שהגיע להסביר על מגמת הערבית החדשה .החשיפה נעשתה ע"י רכזי המקצועות וע"י
תלמידים שהגיעו ותרמו מזמנם ,סיפרו ותארו את חוויית הלמידה שלהם במגמות אותם בחרו .החלוקה הייתה
בשלושה מבנים ולשלושה תחומים עיקריים :מדעים ,חברה ורוח ,ואמנויות .חוברת מפורטת עם מידע על כל
מגמה חולקה לנוכחים  ,והם עברו בסבב בין המבנים לפי בחירה ומידת התעניינות .תודה לכולם על ערב
מקצועי ומכובד.

"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

תערוכה 'מבעד לחלון' פרי מכחולם של תלמידי מגמת האמנות כיתות יא'  -מוצגת בבניין המנהלה והוצגה
לתפארה במבואה של בניין י"ב בערב מגמות .התערוכה עוסקת בסביבת חיי היום יום והקשרים אסוציאטיביים
המתקיימים במפגש של היוצר4ת עם האזור בו נפגשים התחושות האישיות החלומות והמציאות .באמנות
המודרנית החלון משמש כמוטיב המשמש עמדת תצפית לאמן ,לאמן שהוא לעיתים מטאפורי .החלון בתערוכת
התלמידים משמש חיץ בין החוץ לפנים .ומפגש של היצור עם החברה המקומית וסביבתה .תודה לרמי לוי שיוזם
ומלווה את התלמידים בהכנת פרויקטים אישיים באמנות במסירות ארוכת שנים.
יום גיבוש לכיתות מב"ר – ביוזמה פנימית וחשיבה יצירתית של צוות מב"ר והתלמידים ,גם השנה נערך ביום ה',
 ,140יום גיבוש לכיתות מב"ר .היה שם משחק 'חפש את המטמון' ברחבי הקיבוץ ,שעת יצירה ,ארוחה מזינה,
תרומה לנראות בית הספר והרבה חדווה ועשייה חינוכית.

ועם סיומם של דפי "מה שקמה" מס' 5
מצורפת ברכה בהשראת חג פורים להורים לתלמידים ולכל אנשי החינוך

