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 "כיתות ספורט" בחטיבות הביניים

 

כיתות הספורט שהוקמו ע"י הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך פועלות בחטיבות ביניים. 

כיתות הספורט תורמות להנחת תשתית גופנית וקוגניטיבית המאפשרת לתלמיד בעל כישרונות 

חינוכיים וספורטיביים ונטיות בתחום הספורט למצות את הפוטנציאל שבו ולהגיע להישגים 

 נאותים. כיתות הספורט פועלות ככיתות אם או ככיתות רוחביות.

 המטרות

לאפשר לתלמיד בעל כישרונות ונטיות בתחום הספורט, למצות את הפוטנציאל שבו לשם טיפוח 

 אישיותו ההרמונית, שיפור הישגיו הלימודיים והתנהגותו החברתית.

-ביים של התלמיד ולסייע לבית הספר בהשגת יעדיו הלימודייםלטפח את ערכיו והישגיו הספורטי

 חינוכיים ולשם זירוז תהליכי האינטגרציה החברתית של התלמידים.

להכשיר את התלמידים לתפקידי ארגון, הדרכה ושיפוט ולסייע לבתי הספר ולקהילה בפעילויות של 

 חינוך גופני וספורט.

-טיינים כעתודה לפיתוח ולטיפוח הספורט ההישגילהכין תשתית רחבה של ספורטאים צעירים מצ

 ייצוגי במדינת ישראל.

 

 קריטריונים לפתיחה ולהכרה ב"כיתות ספורט"

כיתת ספורט בחטיבת הביניים תקבל הכרה מהמפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בהמשך לבקשתו 

 של מנהל בית ספר והמלצתו/ה של המפקח/ת על החינוך הגופני במחוז.

 כיתת ספורט" ע"י הפיקוח על החינוך הגופני ניתנת בתנאים הבאים: הכרה ב"

בבית הספר ניתן להרכיב צוות מורים בעלי ניסיון, ידע מקצועי ויכולת להכשיר תלמידים ספורטאים 

 ברמה גבוהה.

לרשותו של בית הספר עומדים מתקנים וציוד מתאימים לקיום שיעורים ואימונים יום יומיים 

 לימודים של הכיתה. בהתאם לתכנית ה

 בכיתת הספורט קיים ענף ספורט מרכזי לכל מין. ניתן לצרף תלמידים מענפי ספורט אחרים. 

מספר התלמידים בכיתה הוא כמקובל בפתיחת כל כיתה בחטיבת הביניים, לפי שיקוליה של הנהלת 

 ים.תלמיד 25בית הספר. תנאי המינימום לקבלת  שעות מהפיקוח על החינוך הגופני הוא 

תלמידי כיתת הספורט חייבים להשתתף בכל פעולות הכיתה בבוקר וישתתפו במסגרת ספורטיבית 

תחרותית הישגית בשעות אחר הצהריים )מועדון ספורט בית ספרי ו/או אגודת ספורט ביישוב( דבר 

 שיאפשר המשך טיפוח בוגרי "כיתות הספורט".

 

 :תכנית ההוראה  ולימוד חומר עיוני בכיתות הספורט

תכנית פעילות כיתות הספורט תציג את השיעורים והפעילויות המתקיימים במהלך יום הלימודים, 

תוך הבאה בחשבון של המסגרת הספורטיבית בה התלמיד משתתף באופן רצוף אחר הצהריים 

 ולהתייחס אליהן כרצף משלים אחד.

 בתכנית ההוראה של כיתות הספורט ישולבו פרקים עיוניים. 
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שנתית(, מותאמת לתכנית -ספרית )תלת-פי תכנית בית-קים העיוניים תהיה עלהוראת הפר

 הוראת ידע והבנה בחינוך הגופני. –הלימודים

 

יתקיימו בהם שיעורים או אימונים  לאהשיעורים בשעות הבוקר יכוונו להעשרה ולבנייה גופנית. 

 בנושא הספורט הספציפי של הכיתה.

 בשבוע ומשחק/ תחרות.אימונים  2אחה"צ יתקיימו לפחות 

 

 

מנהל/ת חטיבת ביניים המעוניין/נת לפתוח כיתת ספורט י/תפנה אל המפקח/ת על החינוך הגופני **

 של בית ספרו/ה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 גיא דגן

 המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
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