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 ' אדר ב תשע"טד 
 2019מרץ  11 

 לכבוד     
 לואיז ברעם 'גב

 מנהלת בי"ס לב רן
 קדימה צורן

 
 שלום רב, 

 
המפמ"ר והממונה על  -בשמו של מר גיא דגן ולצוות ביה"ס לחינוך גופני ים , למורברצוני להודות לך

אות, לפנאי ולערכים"  לברי –על האירוח הנפלא לו זכינו ב"יום החינוך הגופני  ,החינוך הגופני ובשמי 

 .6.3.19רביעי, כט' אדר א' תשע"ט,  ביום אשר התקיים

 ית ביה"ס.מקבלת הפנים, האווירה התומכת ומתן המענה לאוכלוסיעמוקות  התרשמנו 

" 90"פלוס  המשמעותית  תוכניתה על  בדגש ויצירתית נחשפנו לפעילות חינוך גופני מקצועית

ריא  בביה"ס ובקהילה והגברת הפעילות הגופנית בקרב שמטרתה לקדם אורח חיים פעיל וב

 במערכת.  יםבנוסף על שיעורי החינוך הגופני הקבוע,דקות בשבוע  90התלמידים לפחות ב 

לתוכנית ומתחנות הפעילות שהוכנו והותאמו  את הביקור התלמידיםובלת התרשמנו מאד מה

המשתפות את מקצוע החינוך ופורצות דרך פעילויות ייחודיות יוזמות ובפעילות הוצגו  לאומית זו.

ויצירתית כגון: מתמטיקה בתנועה, זהירות  חווייתיתדעת הנוספים בלמידה התחומי הגופני עם 

בריאותי - , מרחב אקולוגי"משחקים של פעם", " בוקר של כושר", יזמות וחדשנות במתחם בדרכים

 ועוד.בריאות  ,שפה, חשבון נית:למידה דרך פעילות גופ המשלב ,של החטיבה הצעירה בביה"ס

, יצירת מצבי חשיבה, אורח חיים פעיל ובריאדגשים על הגברת המודעות לבתחנות הפעילות הושמו 

 שיתוף פעולה.ו עבודת צוותסובלנות, קבלת האחר, של כבוד לשונה, חינוך לערכים עיסוק ב

ת חזותית תהליכי למידה רב ות השראה ומבטאומעורר תמבואות בית הספר והסביבה הלימודי

 . לב העשייהבתחומית שהחינוך הגופני נמצא ונוכח 

 גופני .הבית הספר היה חגיגה של למידה משמעותית בחינוך 

 לצוות הפדגוגי של ביה"ס.ו הדס קנדרי ,דנה נגלר :למורי החינוך הגופנינא העבירי את הערכתנו 

 ח !ויישר כ                                                                
                   

 בברכה,                
 לימור דוד               

 וך הגופניעל החינ תמפקח    
 העתקים:

 מנהלת המחוז – גב' עמליה חיימוביץ'
 ראש המועצה -גב' קרן גרין

 ממונה על החנה"גהומפמ"ר ה – גיא דגןמר 
 מנהל המחלקה לפיקוח על החנה"ג  –מר עפר שמעוני 
 מפקחת המחוז –גב' ורדה אופיר 

 מפקחת כוללת -גב' צלילה גולן
 מנהל מחלקת חינוך -מר יהודה רוזנברג

 מחלקת הספורט  תמנהל – ' אידיל גולדהגב
 מורים לחנ"ג


