החודש בחינוך החברתי-ערכי בחטה"ב "שחקים" -ספטמבר
להורים שלום,
החינוך החברתי בביה"ס "שחקים" רואה בתלמיד את האזרח של המחר,
בעל ערכים וידע ,המפעיל שיקול דעת כדי לנקוט עמדה ולהשפיע
בהתמודדות עם מצבי דילמה וקונפליקט בחברה.
פתיחתה של שנה חדשה מלווה בהתרגשות עצומה .התחלנו את חודש
ספטמבר במכינת שילוב לשכבת ז' בה הכירו ילדי השכבה אחד את השני
דרך שיעורי התחלות והכרות ,וביססנו את תחושת השייכות לביה"ס.
את היום הראשון ללימודים פתחו הילדים בשיעורי חינוך משמעותיים
ביניהם שיעור על חזון בית הספר" ,אני כאן בשבילך!" ולאחר מכן צפו
בטקס פתיחת השנה המסורתי של ביה"ס "שחקים" שנערך בהיכל
הספורט.
 1700תלמידים יחד עם צוות בית הספר קיבלו במחיאות כפיים את ילדי
שכבת ז' החדשים והנרגשים.

גיוס תלמידים לפעילויות אחר הצהריים בעיר
תלמידי בית הספר נחשפו בשבוע השני ללימודים לפעילויות רבות
הנעשות בעיר אחר הצהריים.
תנועת אחריי המגייסת תלמידים לחוגי סיירות בעיר ,תנועת "השומר
הצעיר" ותנועת תרבות שמדריכיה מעבירים שיעורים בתחומים רבים
מחוץ לשעות ביה"ס.
חשוב לעודד את הילדים לעזוב את המכשירים האלקטרוניים ולהצטרף
לתנועות הרבות הקיימות בעיר.

יום הניקיון הבינלאומי
במסגרת יום הניקיון הבינלאומי כיתה ח 1/עם המחנכת ,איילת בן
ארי יצאו ליער חניתה לנקות את השטח .הילדים מילאו  12שקיות
גדולות של זבל ,למדו על המחזור ,על האזור ועל תרומתה של קק"ל
למדינה מפי מדריכת הקק"ל .הילדים סיימו את היום בסיור חוויתי
בפארק אדמית עם משחקי

 O.D.Tאשר עבדו על עבודת צוות,

מנהיגות ותקשורת בין אישית וקבוצתית.

בחירות למועצת התלמידים
במהלך החודש העבירו מחנכי הכיתות שני שיעורים לקראת בחירות.
בשיעור הראשון נגעו המחנכים בשאלה :מי הוא מנהיג? וערכו דיונים
בנושא .בשיעור שלאחריו כל תלמיד שהתמודד הציג את מצע הבחירות
שלו .הילדים לאחר חשיבה רצינית בחרו בצורה דמוקרטית את נציג
הכיתה .תלמיד המועצה החדשה יחלו את פעילותיהם מיד אחרי החגים.

פעילות תשליך
לקראת ראש השנה ויום כיפור ,תלמידי שכבת ז’ ערכו טקס "תשליך"
מול הים ורחש הגלים .בפתיחת הטקס התלמידים שוחחו על מנהג
ה"תשליך" במסורת היהודית ,על חשיבות חשבון נפש פנימי ועל היכולת
שלנו להתחדש ולהשתנות מבפנים ,כדי שהשנה החדשה תהיה שנת
מימוש ,צמיחה
והגשמת חלומות .לסיום התלמידים "קינחו" בסיפור עם בנושא סליחה
וחרטה .ניכר כי ,התלמידים נהנו והביעו התרגשות ורצון לקיים טקס זה
כמסורת שכבתית.

פעילות חוויתית בכיתות לקראת חגי תשרי
תלמידי מועצת התלמידים העבירו בכיתות שיעור חוויתי בנושא "חגי
תשרי" .השיעור כלל חידון נושא פרסים אודות החגים והמנהגים.

גיחה של תלמידי שכבת ט'
במהלך חודש ספטמבר יצאו תלמידי שכבת ט' לגיחה בפארק אכזיב.
מטרת הגיחה -למידה והתנסות בהקמת מחנה ,דבר המהווה התנסות
שותפות, .חינוכית ערכית דרך עצמאות ,עשייה ,התנסות
לאחר
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התלמידים לתכנן ולבנות את מתחם המחנה.
כל ילד וחבר צוות היה שותף מלא בתכנון ובארגון המשימה .המתחם
שימש כבית לתלמידים ולמורים בשני ימי הגיחה.
לאורך כל הגיחה הפעילו המש"צים (מדריכי של"ח צעירים) מכיתות י'
את התלמידים ,עזרו בהכנת האוכל ובמסלולים.
רגע השיא היה בערב הגיחה כאשר ערכו תלמידי המש"צים טקס זיכרון
מרשים לזכר  13לוחמי הפלמ"ח מפעולת "ליל הגשרים" באתר "יד
לי"ד" שבאכזיב .בסוף הטקס הציתו התלמידים כתובת אש שריגשה את
כולם.

"

"אם תאמינו ותרצו לעוף -אנחנו נהיה לכם כנפיים"
כאן ובשבילכם,
הנהלת בית ספר "שחקים"

