 10בנובמבר2010 ,

כל מה שרציתם/ן לדעת על פעילות החינוך הגופני הבית ספרי,
לכל המצטרפים/ות לבית ספר הרב תחומי ב' בפתח תקווה שלוחה ברכה מצוות הנהלת
בית הספר ומצוות המורים לחינוך הגופני.
אנו מאחלים שנת פעילות ספורטיבית הוגנת ,מוצלחת ובעלת הישגים.
פעילות החינוך הגופני מתקיימת פעמיים בשבוע .החינוך הגופני משלב בתוכו מטרות
ויעדים של הקניית "ידע והבנה" ,חינוך לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא ,חשיבות
ההירתמות ועידוד הפעילות במסגרת בית הספר והרחבת השימוש בחינוך הגופני כמקצוע
המחנך לחיים.
חובות התלמיד/ה
יש להגיע לשיעור החינוך הגופני בתלבושת ספורט.
יש להקפיד על התנהגות נאותה .
יש להגיע חמש דקות לפני תחילת השיעור ולהימנע מאיחורים.
חובה על התלמיד/ה ליידע את המורה על בעיה רפואית /מגבלה ידועה.
תלמיד/ה שמפאת הרגשת חולי אינו/ה יכול/ה לקחת חלק בשיעור ,ידאג ליידע את המורה.
היעדרות משיעורי החינוך הגופני – באישור מגורם רפואי  /אישור הורה.
היעדרויות ,שתמצאנה כאינן מוצדקת תגרור אחריה הורדת ציון .הופעה בלבוש שאינו
הולם ,תרשם כהערה ועשויה אף היא לגרום להורדת ציון.
צוות המורים לחינוך הגופני יהיה קשוב ונגיש לצרכיו של התלמיד/ה.
צוות המורים יגלה פתיחות וגמישות לבקשות תלמידים/ות ויעשה ככל שניתן כדי לבנות
קשר טוב עם התלמיד/ה.
אנחנו כאן בשבילכם ונעשה הכול כדי למנף את הפעילות להנאה ,חוויה והישגים.
כמו גם בשנים שעברו ,בהם נבחרות בית הספר קטפו הישגים נאים בענפי הספורט
השונים ,גם השנה אנו נמשיך במסורת זו ,בה ייקחו חלק נבחרת הקטרגל ,נבחרת
האתלטיקה הקלה ונבחרות הכדורסל והכדורעף.
שחקני/ות נבחרות בית הספר ייהנו מתמיכה לימודים הנובעת מהיעדרותם בשל פעילותם.
במסגרת פעילות חברתית זומנה נבחרת הכדורסל לטורניר בצפון הארץ שתתקיים במהלך
חודש ינואר 2011 ,מול נבחרת אזורית של ישובי הצפון.

נבחרת הקט רגל ,שתייצג את רשת עמל ,זומנה לטורניר "אחווה ושלום" שתיערך ביום
 25בנובמבר 2010 ,בכפר סבא ותתמודד מול נבחרת מירדן.
במהלך שנת הלימודים מתקיימים חוגי ספורט לכלל תלמידי /ות בית הספר בענף הקט רגל,
בענף הכדור סל ,בענף הכדור עף וטניס שולחן.
פעילות זו מתקיימת בשעות הערב ,בימי שני ורביעי ( למעט מיקרים חריגים).
בסיום שנת הלימודים בחודש יוני  2011 ,ייערך טקס סיום בהיכל הספורט ,בהשתתפות
כוכבי ספורט ידועים שבו יוכתרו הכיתות המצטיינות בענפים השונים של חוגי הספורט.
משחק גמר הכדור סל יוקדש לזכרו של המורה בוריס קרוש ז"ל שבו תעניק מנהלת
בית הספר גברת ריקי כהן גביע לקבוצה המנצחת בנוכחות משפחת המנוח ובנוכחות
כל קהילת בית הספר.
החינוך הגופני שם לו למטרה לטפח ערכים של כבוד והקניית סבלנות וסובלנות לזולת
למען חברה טובה ,בריאה ,ראויה וערכית.
הדרך למצוינות בנויה על מחויבות אישית .כדי להגשים את היעדים ולהגיע להישגים
נדרשת השקעה של זמן ומאמץ ,התמדה ועקשנות ,יוזמה ומסירות והרבה מוטיבציה
בברכה,

דוד ספיבק,
רכז החינוך הגופני
ציפי מינץ ויחיאל נהרי,
מורים לחינוך גופני

