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צבעוניות נכנסות בזו אחר זו לרחבת טקס הפתיחה, בצבעים, סמלים,  משלחותמספר 

ושיא הטקס  ,המשלחות עוברות השבעהההתרגשות בשיאה בזמן ש מוסיקה והרבה גאווה.

 בא לידי ביטוי בהדלקת הלפיד המסורתי.

כי לא, זהו אינו תיאור של טקס הפתיחה של האולימפיאדה האחרונה בלונדון, נשמע מוכר? 

בתיכון "כרמל זבולון" ביגור.המסורתי פתיחת יום המכביאדה  אם  

ישראלית, נערך אחת לשנתיים בהשתתפות - יום זה, אשר כולו בסימן וברוח המכביה הארץ

(אשר לרוב שולחת אתלטים למשחקי המכביה  מדינה מייצגתכל כיתה  , כאשרח'-כיתות ז'

.היוםכל , אותה היא מייצגת לאורך הבינלאומיים)  

, כאשר כל כיתה שולחת תלמידים למקצועות תחרויות ספורטיביות בתוכו מאגדהמכביאדה יום 

הבאות לידי ת אישיומצד אחד ישנן התחרויות ה השונים, אשר ייצגו אותה ואת חברי הכיתה.

 זריקת כדורת משוכות, בינוניות, ריצריצות קצרות,  ריצותת אתלטיקה הכוללות תחרויוב ביטוי

בדמות משחקי כדור (כדורגל  כיתתי מהצד השני-צתיקבובפן הותחרויות  ,וקפיצה למרחק

 להישגי התלמידים במקצועות האישיים יש משמעות וניקוד כיתתיים. .שליחים ומרוץ וכדורסל)

משיגים בעזרת הספורט והחינוך היום עם כל זאת ועל אף שאת המטרות החינוכיות של אך 

זה, אשר מטרותיו היום השל  משניהחלק הבסך הכל ה"אמצעי" והגופני, הביצועים הגופניים הם 

אשר באה לידי ביטוי בכך האינדיבידואליות (הלכידות החברתית, ההנאה, הגיבוש, העיקריות הן 

חור באיזו תחרות להשתתף לפי רצונו ויכולותיו) וכמובן ערכי הרוח היהודית כל ילד יכול לבש

לראות בבירור דווקא היה את השגת המטרות של היום ניתן  .רוח המכביהנהוג בהישראלית כ

פירגון וכבוד הדדי עידוד, בטקס הסיום וחלוקת המדליות האישיות והכיתתיות, אשר התאפיין ב

ים.א קשר לתוצאות ולהישגים הסופיבין כלל תלמידי הכיתות, לל  

דבר, אך עם זאת, הכנסת ם ספורט רגיל לכל על פניו, זהו יוהוא ש מכביאדההיופי ביום ה

ואלי דיובנוסף, ההיבט האינדיב, פרוייקטוהערכים המיוחדים ל יםת, הצבעיוהמשמעו

ספורטיבית בית ספרית לכלל התלמידים -חברתיתהופכים אותו לחגיגה , הספורטיבי

 והמורים ומאפיינים אותו במוטיבציה גבוהה לעשייה ולמידה.

לאופן בו אנו, כמורים נהדר בנימה אישית, אני חושב שהפרוייקט המיוחד הזה הוא ביטוי 

עתידיים לחינוך גופני, יכולים לקחת את ההוראה והלמידה לגבהים חדשים ולכיוונים מגוונים, 



אשר משלבים , )ומיומיים איתם אנו עובדיםגם במסגרת המשאבים הי( מאתגריםיצירתיים ו

 את ערכי הפעילות הגופנית עם ערכים נעלים יותר, חברתיים ואישיים.   


