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תלמידי כיתות ו'  600-יום ספורט יישובי לכ
 בבתי הספר בפרדס חנה כרכור

ארבע אשר הפך בבשבוע האחרון קיימו המועצה והמתנ"ס את יום הספורט היישובי 
תלמידי כיתות  600-חלק כ. ביום הספורט לקחו נים האחרונות למסורת יישוביתהש

  .' מכלל בתי הספר היסודיים בישובו

הגיעו לברך ראש המועצה, חיים געש, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, 
אלי אטיאס, גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, מנהלת המתנ"ס קולט ריימונד ורכז 

המועצה סגן ראש יום הספורט אורגן על ידי  . הספורט היישובי, יאיר שושן
רכז הספורט היישובי, יאיר שושן  ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס יחד עם

בשיתוף אגף החינוך  ובסיועה הנהדר של המורה לחינוך גופני בבית הספר 
 "אלונים" איילת כספי. 

התלמידים נהנו מתחנות ספורטיביות המשלבות משחקי ילדות "של פעם" עם 
 ועוד. לצד פיזיו דראמס, קיר טיפוס מחניים כדורגל וטניס -ספורט חדשני

הצטרפו לפעילות יחד עם התלמידים מבתי הספר המורים והמורות לחינוך גופני 
יחד עם מדריכים של המתנ"ס שליוו את הילדים  ועברו איתם מתחנה לתחנה

 גם מנהלות בית הספר הגיעו לקחת חלק ולעודד. .בתחנות

 .ינון מהמאמץ לאורך היוםהתלמידים קיבלו קרטיבים לצבסופו של היום 

יום הספורט הוא הזדמנות עבור תלמידי כיתות ו' "ראש המועצה, חיים געש ציין כי 
למפגש חברתי טרם המעבר לחטיבת הביניים באווירה ספורטיבית ומהנה. היכרות 

עם ילדים נוספים בשכבת גיל זו יכולה להקל על המעבר עבור התלמידים העולים 
הספורט אף מאפשר לחשוף את הילדים לפעילויות ספורט קיום יום לכיתה ז'. 

 מגוונות ולעודד משחקי ספורט בקרב הילדים."

אשר ארגן את האירוע יחד עם סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס 
פנה לתלמידים וסיפר להם שיום זה הוא חלק רכז הספורט היישובי יאיר שושן, 

וד קיום פעילות ספורטיבית ושמירה על מתכנית האב לספורט שמטרתה עיד
כות שיפור איתחרותיות הוגנת, הבריאות. ספורט הוא העצמה אישית, אתגר, 

. תרבות הספורט מאפשרת לנו לשפר את בריאותנו, החיים והבריאות ובעיקר הנאה
 מצב רוחנו ובמקרה זה אף לייצר קשרי חברות חדשים עם ילדים מכל הישוב."

, רן גלר, מסר כי "גם השנה הארגון היה למופת וניכר כי גזבר ומזכיר המועצה
התלמידים נהנו מהפעילות החוץ בית ספרית. שיתוף הפעולה בין המועצה למתנ"ס 
ומנהלות בתי הספר היה מוצלח ויעיל תוך שמירה על בטיחות מאות הילדים. יישר 

 כוח."

רוע על מנהלת אגף החינוך במועצה אילנה זגול מסרה את ברכתה בתום האי
 הצלחתו וארגונו המוצלח. 
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