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 לכל הורי החינוך המשלים שלום,

, מעברים ושינויים. שנה חדשה התחילה בחינוך המשלים, בהרבה התרגשויות, התחדשויות

התחלנו את השנה עם חודש גדוש חגים, מועדים וחופשים, וכל הצוותים עמלו על מנת 

לספק לילדים חופשים משמעותיים ומהנים. חשוב לציין כי החופש עברו על כלל 

המועדונים בצורה הטובה ביותר, וכעת נכנסים לשגרה ארוכה שתאפשר התרגלות 

ואתגר וצמיחה למועדונים הממשיכים. נאחל לכלל והתבססות למועדונים החדשים 

הצוותים וכמובן לילדים שנה טובה ומוצלחת, שנה של עשייה, למידה, התפתחות והרבה 

 הנאה. 

 מועדון א:

עם לפעילויות היכרות נפגשו ו הגיעו הילדים לבקר במועדון החדש במהלך חודש אוגוסט

, וכמובן הגיעו בטקס המרגש עם הגביעים מהגן היישר למועדון, הילדים מהגנים השונים

כשבדרך קיבלו את פניהם ילדי המועדונים הבוגרים. ההתחלה 

המרחב הפיזי, החברתי,  -במועדון מאופיינת בשינויים רבים

קובלות בבית ההתמודדויות הרגשיות, הציפיות וההתנהגויות המ

ר ובמועדון, ואנו נמצאים כעת בשבועות ראשונים של הספ

הסתגלות והתרגלות למערכת החדשה. יחד עם זאת, היכרות, 

הם של בבתי המקסימות בסוכות התארחנו חווינו חופשים נהדרים!

 וממתקים. בהפעלות המלך כיד אותנוחותיהם אירחו הילדים, ומשפ

 בילינויצרנו סוכות אישיות, שיחקנו בינגו וסימני דרך ברחבי הקיבוץ, 

בספריה בפעילות יצירה בהשראת הסיפור "יוחנן" מתוך ספרה של 

נעמי זורע ז"ל "אל חול וים כחול", וכמובן התייחסנו לתערוכת שאר 

. במהלך החופש ערכנו יום 70-ה רוח המתקיימת בקיבוץ לכבוד שנת

פיתות  -בישול בשדה בו הכינו את ארוחת הצהריים בתנאי שטח

בהמשך  היה טעים ומוצלח מאוד! -בטאבון, תפוחי אדמה, סלט ירקות ולקינוח סלט פירות

החודש חגגנו יום הולדת לילדי חודש ספטמבר בו הפעילו הילדים תחנות משחק והפעלות, 

הולדת וקינחו בעוגה וכיבוד. עכשיו אנו מברכים  הגעתה של השגרה בירכו את ילדי יום ה

 ומצפים להמשך פורה ומהנה במועדון.  

 

 מועדון ב:

תחדשנו במבנה אמנם הצוות לא התחדש משנה שעברה, אך ה

חדש למועדוננו. השתדלנו ליצור עבור הילדים מרחב מועדוני 

להמשיך את משחקיהם ופעילותיהם האהובים, חדש בו יוכלו 

הרחבנו את פינת  -אך יחד עם זאת יוכלו לצמוח ולהתפתח

היצירה, חידשנו את ארון המשחקים, יש לנו מגרש קטן בו 

ת אחריות חברתית הילדים לומדים לשחק בקבוצה ולקח
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-בתוכו נמצאים שולחן פינגוקבוצתית במשחק, וכן יש לנו כעת חלל משותף עם מועדון ד' 

הילדים לומדים כיצד לחלוק, לשתף פונג, כדורגל שולחן והוקי שולחן, ובאמצעות חלל זה 

פעולה, ולהתמודד בסביבה שאינה שייכת רק להם. עד כה אנו חווים הצלחה רבה והילדים 

מאוד במועדון החדש. את חגי תשרי וימי החופש הקדשנו לפעילויות מגוונות ביניהן נהנים 

יצירת ברכות ודובשניות וחלוקתם לענפי הקיבוץ, משחק 'הבא את 

האושפיזין' במהלכו הילדים נחשפים לאנשים שאינם מכירים 

בקיבוץ, פעילויות משותפות עם מועדון א'  ומועדון ד' שנוחלות 

עם ועוד מגוון רחב של פעילויות בנושאים הצלחה פעם אחר פ

לכבוד שנת השבעים לקיבוץ אנו חושפים הקשורים לחגי תשרי. 

את הילדים לנושאים שונים ומקומות שונים בקיבוץ, בינתיים ביקרנו בתערוכת 'שאר רוח' 

בליוויה והדרכתה של יעל אזולאי ובקרוב נבקר במוזיאון של מודי. אנו שמחים על 

וף את הילדים למקומות חדשים ולידע חדש ומעניין על המקום בו חיים ההזדמנות לחש

 ועל ההיסטוריה של קיבוצינו.

 מועדון ג:

השנה עברו הילדים למועדון חדש ויפה, עם פינות יצירה, 

והרבה מרחב בפנים המועדון ומחוצה פונג -משחקים, חדר פינג

 לו. ההתרגשות מהמעבר ניכרת אצל הילדים מאוד. 

החודש האחרון היה עמוס בחגים, אותם העברנו בפעילויות 

מגוונות. בראש השנה ערכנו קבלת חג חגיגית, בסוכות בנינו 

התרוצצנו ברחבי הקיבוץ במשחק סוכה וקישטנו אותה, 

ביקרנו בסוכות ביתיות של הילדים והתארחנו משימות מאתגר ו

טיילנו עם הטרקטור לנחל  כאושפיזין אצל כמה משפחות.

נינים ולשפך, אספנו צדפים וטבלנו במים. במהלך החודש ת

ספריה, ימיה ופינת החי, האחרון נחשפו הילדים לפעילויות ב

ההיענות מצד הילדים לפעילויות אלה גבוהה והם נהנו מאוד. כעת פנינו לשגרה המבורכת, 

 המאופיינת בפעילויות מובנות וקבועות.

 מועדון ד:

כתיבת 'שנים טובות' ליקירינו  התחלנו את השנה ברוח חדשה עם

ולעולם. עסקנו בחגי תשרי ומשמעותם, עשינו תשליך והקמנו 

סוכה לתפארת. בנוסף לכך הקדשנו זמן לבניית מערכת תורנויות 

ופעילויות גיבוש בנים/בנות לחוד. כעת, לאחר שחלפו החגים, אנו 

  חוזרים לשגרת המועדון הכוללת ימיה, פינת חי וספריה.
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 :ו-מועדון ה

 לסכם העת והגיע , החגים אחרי כבר אנחנו לב ששמנו מבלי

. כמו בכל קדימה הפנים עם השנה של הראשון החודש את

 קליטהו מאופיינת ב-שנה, תחילת השנה במועדון ה

 ילדי שלוכך התחלנו את השנה בקליטה  ובהתאקלמות,

 ילדי של הסתגלותבו והתנהלותו, למועדון )ה'( כיתת רימון

 חברתית דינמיקהילדים חדשים ו עם למועדון )ו'( כרמלים

לשם קליטת ו ילדים, 70-ו השנה מונה כ-מועדון ה. חדשה

ורכב משני בניינים מכמות כה גדולה של ילדים, המועדון השנה 

שלו. הדבר אמנם ממטרות פונקציות שונות ונפרדים, כשלכל בניין 

כך לדוגמא  ,רבים במהלך היומיום אך יש לו יתרונותמהווה אתגר 

ו' -העברנו במהלך חופש סוכות פעילויות גיבוש מקבילות לה' ול

בשני חללים נפרדים, דבר אשר תרם להתנהלות הפעילות עצמה 

 ללוות ימשיךההתאקלמות  שתהליך בעודולאינטימיות של הכיתה. 

 נראה כעת כבר כי לבשר שמחים אנחנו ,הקרובים בחודשים אותנו

 ילדי וכי, מועדוננו את המאפיינת לעצמאות גדולה בשמחה התרגלורימון  כיתת שילדי

  .מבעברבהרבה  גדולה ילדים לכמות בהדרגה הם גם מתרגלים כרמליםכיתת 

 

 !שגרה טובה ושנה מוצלחתמאחלים לכולם 

 םצוות החינוך המשלי


