החודש בחינוך החברתי-ערכי בחטה"ב "שחקים" -אוקטובר
להורים שלום,
החודש נהנו ילדי החטיבה מפעילויות רבות ומגוונות.

ימי גיבוש לשכבת ז'
פתחנו את חודש אוקטובר באתגרים מהנים.
שכבת ז' החלה את שנת הלימודים בחוויה מאתגרת ומהנה .כל
הכיתות בשכבה זכו לימי גיבוש בסימן הספורט והבריאות .התלמידים
התנסו בתחנות מגוונות כגון :משחקי באולינג ,הליכה על קורה,
טיפוס על קיר ,קליעה לסל ועוד .לאחר סבב הכיתות בין התחנות
השונות ,נבחרו עשרה תלמידים מכל כיתה שייצגו את הכיתה בתחרות
כדור רשת בין כל שתי כיתות.
צוות המורים לחינוך גופני יחד עם תלמידי החינוך החברתי בחטיבת
הביניים ,ארגנו ,ליוו והפעילו את הפעילויות בצורה מדהימה.
בתום המשחקים והתחרויות באולם הספורט ,התכנסו התלמידים ,כל
אחד ואחת בכיתת האם ,לארוחת בוקר טעימה ולפעילות חברתית.
תלמידי השכבה קינחו את ימי הגיבוש בקרטיבים.

הרצאה על מלחמת יום הכיפורים
תלמידי שכבת ח' וט' זכו לשמוע את סיפורו המרתק והמצמרר של
אמנון שרון ,קצין צה"ל שנשבה במלחמת יום הכיפורים ונכלא בכלא
הסורי בדמשק במשך כ 8-חודשים .
אמנון שיתף את הילדים בסבל והעינויים שעבר ,בחקירות הקשות
והאכזריות בכלא הסורי .כמו כן ,תאר בפניהם את התנהלות המלחמה
כפי שחווה ,מתוך שדה הקרב.
בד בבד נחשף גם סיפורה המופלא והבלתי ידוע של "חטיבת מילואים
 "179ופלוגת הטנקים עליה פיקד שהייתה הראשונה לעלות ולבלום את
הכוחות הסוריים ברמת הגולן ושרבים מהם שילמו בחייהם ,וכעת הוא
משמש כפה להם ולמשפחותיהם.
המרצה תאר את הנחישות וכוח הרצון לעמוד מול אויב ולהצליח
להודפו ,גם אם מדובר במחיר היקר מכל – החיים.
אלוף משנה במיל' אמנון שרון יליד  1947שימש בצה"ל בתפקידים
בכירים .בין תפקידיו היה הראשון שביצע את הניסויים המבצעיים על
טנק "המרכבה" שחלקים נכבדים ממנו בנויים על-פי מידות גופו
ואותו ראה כבר ב"התגלות" שחווה בכלא הסורי.
אמנון שרון סכם את ההרצאה בעצות להתמודדות עם קשיים" :גם אם
יש קשיים ,גם אם המצב נראה ללא מוצא ,משהו בוודאי יקרה והפתרון
יימצא ".

הרב ,טל תוכמה ,הגיע לבית

ספרנו.

לפני יום הכיפורים כיבד אותנו בנוכחותו הרב הידוע בשמו "הרב
המזמר" ,טל תוכמה.
הרב שוחח עם הילדים על עשרת ימי תשובה ,על משמעות הסליחה
וסיפר סיפורי חסידים מרגשים .בין סיפור לסיפור שר הרב שירי חגי תשרי
יחד עם תלמידי השכבות.
לקראת סוף המופע הרב תקע בשופרו וריגש מאוד את התלמידים
וצוות המורים.

טקס לזכרו של שמעון פרס ז"ל.
תלמידי מועצת התלמידים של חטיבת הביניים "שחקים" ארגנו יחד עם
המורה מיכל לוינגר ,תוך זמן קצר ,טקס מרשים ומכבד לזכרו של
שמעון פרס .הטקס כלל סרטונים מחייו ,קטעי קישור מפועלו וחלקים
מרגשים מההספדים השונים .בתום הטקס ,יכלו התלמידים להדליק נר
לזכרו ,בפינת ההנצחה שארגנה המורה אורלי איטקין.

יציאה מוסיקלית לחופשת החגים
תלמידי חטיבת הביניים " שחקים" הופתעו לגלות בבוקר ה,14.10-
שלושה נגני כלייזמרים ,המנגנים שירי חגים מהנים .במהלך אותו היום,
נכנסו הנגנים לכיתות ,איחלו חג שמח וניגנו מחרוזת שירי חגי תשרי.
בהפסקה הגדולה ,התכנסו כל מורי החטיבה לברכות לקראת החג
והרמת כוסית.

כנס מועצות
תלמידי מועצת התלמידים של בית ספר "שחקים" התכנסו יחד עם
תלמידי מועצות העיר לסמינר מרתק שפיתח בתלמידים ערכי
מנהיגות ,אכפתיות ,עשייה ואקטיביזם .הסמינר עסק במנהיגות והובלה,
שימוש בעבודת צוות ככלי מנצח לעשייה ומתן כלים פרקטיים לעבודה
בבית ספר .התלמידים נבחרו למועצה בשיטה דמוקרטית (ראה מיידעון
ספטמבר) ופועלים בה במהלך השנה בפעילויות שונות כגון :התרמות,
הפסקות פעילות ,תרומה לקהילה ולסביבה החינוכית ,פגישות אחת
לשבועיים וכד'.
ממועצת התלמידים בבית ספר "שחקים" נבחרו  50תלמידים לייצג את
המועצה בסמינר.

אב הבית ,לוי בנון ,למען ילדי בית הספר
במהלך הקייטנה בחופשת סוכות ,זכו תלמידי ח 3ו-ח 11לבנות סוכה
כשרה למהדרין ,לקשט אותה וללמוד בתוכה .את ההנחיה לבניית
הסוכה ,העביר אב הבית ,לוי בנון .לוי ,תרם גם לשאר כיתות חטיבת
הביניים ,בכך שנכנס לשיעורי החינוך ולימד על מנהגי החגים.

ימי שדה בחטיבת הביניים.
תלמידי חטיבת הביניים "שחקים" יוצאים במשך שנת הלימודים לימי
שדה מרתקים באזור הצפון .במהלך יום השדה ביער בירייה ,פגשו
תלמידי ז 9יערן אזורי המנהל את יערות קק"ל באזור הצפון .היערן
הראה באמצעות כבאית וכבאי כיצד מכבים שריפות ביער .התלמידים,
צוות השל"ח והמחנכת חגית אשר ,נהנו ולמדו רבות באותו היום.

"מנהיגות חינוכית היא מסע ארוך טווח"
כאן ובשבילכם,
הנהלת בית ספר "שחקים"

