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"גתמוזתשע"חכ
 2018יולי06

מוריםלחינוךגופניהבתיהספר,רכזיהחינוךהגופני,ימנהל:אל
:גיאדגן,המפמ"רוהממונהעלהחינוךהגופנימאת


שלוםרב,


1-טחוזרמפמ"רחינוךגופניתשע"הנדון:


בחוזרזה:



 מספר עמוד התוכן

פתיח

3רציונלמקצועהחינוךהגופני.א

4הנחיותכלליות.ב

4 חשיבותהחינוךהגופניבעידןהטכנולוגי.ג

4 עיקרוןהבחירהבחינוךהגופני.ד

5 הגברתהפעילותהגופניתשלהתלמידיםבזמנםהפנוי.ה

  פעילותכושרגופנילחיים–פכ"ל.ו
6

6 בחינוךהגופני–תיקתכניותלימודים.ז

7 חוזרימנכ"לחשוביםשעודכנובשנההאחרונה.ח

7 השתלמויותארציות-פיתוחמקצועילמורים.ט

9 שנהלמדינתישראל70–הנושאהשנתיי.

11 תמונהישראלית.אי"

11 יחידותלימודובונוס5מקצועמוגברלבגרות.בי"

12 ספורטבתיהספרברמההעולמית.גי"

13 כניסתאיגודיספורטלבתי"סאיסור.י"ד


העתקים:

ד"רמשהוינשטוק,יו"רהמזכירותהפדגוגית
גב'דליהפניג,סגניתיו"רהמזכירותהפדגוגיתומנהלתאגףא'לפיתוחפדגוגי

מנהלימחוזות
הגופנימרעפרשמעוני,מנהלהמחלקהלפיקוחעלהחינוך

המפקחיםעלהחינוךהגופני
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  למנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני שלום רב,

מטרתהעלשלהפיקוחעלהחינוךהגופניהיאלעצב,לפתחולטפחאצלהתלמידדפוסי
פעילותוהתנהגותגופניתוספורטיבית,במסגרתעבודתצוות,בגבולהפוטנציאלהאישישלו,

חייו,בריאותואישיותו.לשםהבטחתאיכות


וןבנמאורחחייםפעילובריאוניצולהחינוךהגופניהינומקצועהמחנךלפעילותגופניתכחלק
גינות,שיתוףפעולה,עזרההקנייתערכיםכגוןסובלנות,ה.כלזאתלשםשלשעותהפנאי

שלתלמידנו.היושבנילשנותדפוסיהתנהגותואורחחיים.מטרתנוהיאכבודלזולתתוהדדי


פעילותגופניתיוםיומיתותזונהנכונה,הינםערובהלבריאותהגוףוהנפש.ילדפעילגופנית
יהיהבריאיותרבגופוובנפשוויסגלאורחחייםבריאוערכיגםכמבוגר.


אינטגרלימתרבותהשלמדינתהחינוךהגופניהואחלקמ"ליבת"מערכתהחינוךומהווהחלק

ישראל.

במסגרתשיעוריהחינוךהעוסקיםבמלאכתהחינוךמחנכיםהינםמוריםלחינוךגופניה

הגופני,אירועיהספורט,ההפסקותהפעילותוהיוזמותהשונותהנערכותבביה"סומחוצהלו.


איחוליהצלחהלכולנובמשימתנוהחשובה,לחינוךהדורהצעירלהיותאזרחיםפעילים,
ערכייםובריאיםיותר.




בברכה,


גיא דגן


המפמ"רוהממונהעלהחינוךהגופני
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 רציונל מקצוע החינוך הגופני .א
 

הצורךבתנועהאצלילדיםבגילהרךהואבסיסיוטבעיכמוגםהצורךבמנוחהובאוכל.
 התפקידהמרכזישלהחינוךהגופניבגילהרך,התנועהמאפשרתלהםגדילהוהתפתחות.

אתהילדיםלהתנסותבתנועהמגוונת.תוךכדיתנועהלומדיםהילדיםעלעצמםהואלעודד
ועלסביבתם.

העתשתיתלתנועה,מעוצביםהרגליתנובנייתובגילהרךמתרחשיםתהליכיהתפתחות
ותולבריאות,מתבססתההערכההעצמית,הולכתונבניתמופעילות,ניטעיםיסודותלשלו
שיבההאינטואיטיביתומתפתחמגווןתפקודיםחברתיים.חשיבהרציונליתעלבסיסהח

ראלאמשפיעיםזהעלזה.לכן,והסגותהליכיםאלהאינםמתרחשיםכלאחדבתחומ
ביםתהליכיםקוגניטיביים,חברתייםורגשיים.לבפעילויותהמוצעותבתכניתהלימודיםמשו

מאורגנתסביבשלושהנושאים.הנושא:"חינוךלתנועה"ב'–לכיתותא'תכניתלימודים
מדגישאתהתנועההמגוונתואתהבחירההאישית.הנושא"חינוךלשלומות"מציבאת

ידעופיתוחמודעותלקשרביןפעילותגופניתלביןשמירהעלהבריאות.הנושא:–היסודות
"שילובתנועהבסביבההפיסיתוהחברתית"מציעתרומהלהתפתחותהגופניתוהמוטורית

יום.-כחלקמתנועהחופשית,מהוויהילדים,ומהמהלךהשוטףשלחייהיום
תכניתהלימודיםמכיתהג'ואילךבכלהיאתשתיתלהשגתהמטרותשלהזוהלימודיםתכנית

ובתחומיהידעוההבנה.הרגשיהתחומים:הגופני,החברתי,


באהלענותעלצורכיהחברהבתחוםי"ב–לכיתותג'תכניתהלימודיםבחינוךגופני
החברתי,התרבותי,הכלכליוהטכנולוגי,בהנחהשהחינוךהגופניוהספורטהםחלקאינטגרלי

הישגי,-מתרבותהשלהחברה.הפעילותהגופניהיומיומית,מחדגיסא,והספורטהמקצועני
ונתאפואלסייעםבחינוךהגופנימכומאידךגיסא,הםמוקדיענייןשלרבים.תכניתהלימודי

התאיםעצמםלדרישותהחברהולאתגריםהחדשיםשהיאמציבהללומדיםהצעיריםל
בפניהם.

תכניתהלימודיםבחינוךהגופניבבתיהספרמפקידהבידיהמורהאתניתובההתנסות
לחשיבהיצוינולהלן,ומעמידהאותוכמקורהכוונהוהשראהשהגופניתבהתאםלמטרות

ולפעילותהגופנית.כלזאתלהשגתיעדיהתנועה,הפעילותהגופניתוהבריאות.
בתכניתהואחינוךלקראתבחירה.מתןאפשרויותבחירהבחינוךהגופניעשוייזמרכעיקרון

לתתמענהלצרכיםשללומדיםבגילאיםשונים,וזאתתוךהעברתהאחריותמהמורה
יוחדבגילההתבגרותשבוהתלמידיםמקבליםאחריותעללתלמידים.הבחירההאישית,במ

התהליךועלתוצרלמידתם,מגבירהאתההניעהשלהתלמידיםליטולחלקבפעילותגופנית
בותםבמקצועותהספורטוהתנועה.רולהגדילאתמעו

תכניתהלימודיםמדגישהאתמודעותוומחויבותושלהמורהלחינוךהתלמידיםלהפנמתערך
הפעילותהגופניתכחלקבלתינפרדמאורחחייםבריא.

התכניתמדגישהאתבחירתהוהתאמתהשלהפעילותהגופנילכלתלמידותלמידהכדי
להגיעלביצועמיטביאישילפייכולתםולפיצורכיהם.

החינוךהגופנימשלבנושאיםעיונייםשמטרתםפיתוחהידעוההבנהשלגוףהאדם,עקרונות
ומקומהשלהפעילותהגופניתבקידוםהבריאות.התנועה

התכניתמכוונתלכללהתלמידיםבכלהמגזריםוהיאמגדירהכלליםוהנחיותלשילוב
תלמידיםבעליצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךהרגילהכדילהקלאתשילובםבחברה.

 
 
 

mailto:ofersh@education.gov.il
http://www.education.gov.il/pe
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/09675CD0-CF88-4828-AD20-688B2641B64A/68761/School001.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/TochnitLimudim/Tochnit_Limodim.htm


 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית
 הפיקוח הארצי על החינוך הגופני

 
_______________________________________________ 

\\fstlv\vol2\DATA\חוזר מפמר חינוך גופני \חוזר מפמר תשעט\שנת הלימודים -תשעט \עפר שמעוני\הפיקוח הארצי על החינוך הגופני
 docx.1 -תשעט 

  61092בניין מושקוביץ ת"א, מיקוד 2המען למכתבים: רחוב השלשה מס' 
 03-6896135/759  ; פקס: 03-6896136טלפון: 

E-mail:ofersh@education.gov.il www.education.gov.il/pe :אתר האינטרנט 

4 

 
 הנחיות כלליות  .ב
 

 תכנון על תושתת הספר בבתי הגופני החינוך השיעוריםהוראת כל את הכולל הוראה
 והאירועיםבמהלךשנתהלימודים.תכנוןזהיתבססעלתכניותהלימודיםבחינוךהגופני.

בכלביתספרימונהאחראיאומרכזמקצועישירכזאתהתכנוןהמוסדישיכלולמטרות,יעדים
מיד של וההערכה המדידה דרכי את יגדיר וכן הגופני בחינוך מצופים השגתם.והישגים ת

תכניתההוראהשלביתהספרתימצאבידימנהלביתהספר.

 למנהל גופני לחינוך המורים יגישו לימודים שנת כל של פתיחתה לקראת הוראהתכנון
הספרולתנאיו.התכנוןיכלולמטרותותכניםלשנתהלימודיםכולה-לאוכלוסייתביתםהמותא

ותכנוןתקופתילכלכיתה.

ה החינוך באתראירועי המפורסם המעודכן הגופני" החינוך אירועי "תקנון לפי ייערכו גופני
 בכתובת הגופני החינוך על והממונה מוריםwww.education.gov.il/peהמפמ"ר .

עלהחינוךהגופניבמחוז./תהמעונייניםבמידעבנוגעלאירועיםיפנואלהמפקח

 
 חשיבות החינוך הגופני בעידן הטכנולוגי .ג


מזהשניםרבותאנועדיםלתופעהבהככולשגובריםהפיתוחיםהטכנולוגייםכךפוחתת
דם,תנועתהאדם,המסגללעצמואורחחייםיושבנישתוצאותיוהןמחלותכמו:יתרלחץ

.,סוכרתועודהשמנהטרשתעורקים,אוטםשרירהלב,
הטכנולוגייםמפחיתיםגםאתהאינטראקציההבינאישיתשלבניהאדםהעלוליםהחידושים

לפגועבחוסנוהנפשישלהתלמיד.
החינוךהגופניהינוהמקצועבמערכתהחינוךבוהתלמידיםמפעיליםאתגופםומתקיימתבו

אינטראקציהחברתיתעצימה.
חיםהטכנולוגייםהבלתינגמרים.כלומר,החינוךהגופניהינוהתרופההטבעיתלחולייהפיתו

תפקידהמוריםלחינוךגופנילתרוםאתחלקםלשינויהתרבותיהמתבקש.


הפיקוחעלהחינוךהגופניהציבלעצמומטרהלעשותשימושבפיתוחיםהטכנולוגייםלהגברת
".מעזיצאמתוקהפעילותהגופניתשלהתלמידים.בבחינת"


)ראולהלןסעיףי'(.ארציתלכללמוריהחינוךהגופנילשםכך,פותחההשתלמות

 
 עיקרון הבחירה בחינוך הגופניד. 

 

עיקרוןהבחירהבחינוךהגופנימעוגןבתכניתהלימודיםבחינוךגופני)תשס"ו(.התכנית
מתכניתהלימודיםובהנושאי75%כוללתנושאיחובהונושאיבחירה.תכניתהבחירהמהווה

ובתבחירה.בבחירהיתחשבהמורהבתנאיםהסביבתיים,במדיניותהמוסדחובהונושאיח
ובנטיותהתלמידים.

מבחרהפעילויותכוללפעילויות"לכלהחיים"ופעילויותספורט"מסורתיות".
ו':התלמידיםיחזרועלחלקמהמיומנויותשנרכשווישכללואותן,וכןירכשו–כיתותג'

מיומנויותיסודנוספותבענפיהספורט,החינוךהגופניוהנופש,שיותאמולרמתם.
ט':המשךהתהליךהלימודיומיקודובענפיםובמיומנויותהמצריכיםיתרבגרות–כיתותז'

מספרכיווניםמצומצםמתוךהתלמיד מסוגל לבחורבסוף התקופה יהיה פיזיתומנטלית.
כללהאפשרויותשהוצגולפניובשנותהלימודיםהקודמות.
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פעילותגופניתאחתמכל"משפחתמקצועות":פעילויות"לכלהתלמיד יבחרי"ב:–כיתותי'
החיים"ופעילויות"מסורתיות".

ךהגופני,השאיפההיאלקייםאתעלמנתלאפשרלתלמידיםולתלמידותלימודיבחירהבחינו
שיעוריהחינוךהגופנימסגרתשלשיעורירוחבבהםכללצוותהחינוךהגופניילמדבמקביל

שיעוריםבתחוםהתמחותם)פעילויות"לכלהחיים"ופעילויות"מסורתיות"(,כאשרהתלמידים
והבנהמצדוהתלמידותיבחרואתהנושאהקרובאלליבם.הערכותכזודורשתהיענות

הנהלתביתהספר,אשרתבואלידיביטויבשינויימערכתמתאימים.
בחטיבההעליונה,נושאהכושרהגופנילחייםיודגשויהיהמרכזיהןמעשיתוהןעיונית.

 
 הגברת הפעילות הגופנית של התלמידים בזמנם הפנוי .ה

 
 ת בקרב תלמידי בית הספרהגופני הפעילות להגברת פעולה תכנית

 
 ,פסיבית פנאי תרבות על שיטתי באופן עיםיהמצב פרסומיםלו למחקרים עדים אנו האחרון בעשור
לנוכח הנתונים . ומתבגרים ילדים בקרב במשקל עליה לצד גופנית פעילותהמוקדש ל בזמן ירידה

הללו, הציב משרד החינוך את הגברת הפעילות הגופנית והחינוך לתזונה נבונה בקרב תלמידי 
 כמשימה לאומית.   ישראל

 
 חיים לאורח ומעודדת התנהגות ידפוס לשינוי התלמידים את מכוונת הגופני בחינוך העל מטרת

להוביל אשר בכוחה  ,ורה לחינוך גופני דמות מקצועית ודומיננטיתבמ רואים אנו .ובריא פעיל
 .ס ומחוצה לו"הגברת הפעילות הגופנית בשגרת ביה שמטרתומהלך 

 
 עלינו מוטלת ,התלמידים בקרב לשינוי ורצון מוטיבציה רתייצ תוך זה מהלך להוביל במטרה

 :הבאות הפעולות את ליישם האחריות
 

 מרכזיים כמרכיבים נבונה ותזונה גופנית פעילות צריכת חשיבותל המודעות את להעלות •
 .חיים לאיכות

 .יום מדי ובהפסקות בשיעורים פעיל חיים באורח התומכת ספרית בית סביבה לספק •
 .ועוד ן"תל תכניות, הורים, תלמידים מועצת, מורים צוותם: השותפי מעגל את להרחיב •
על חשיבות העיסוק בפעילות  המסר להעברת ויצירתיות חדשות יוזמות להוביל ולקדם •

 גופנית בשגרת היום. 
 

 :גופנית פעילות להגברת פעולה תכנית ליישום הצעותו הנחיות להלן
 נוספת גופנית לפעילות תכניתיפתחו  ס"ביה וצוות נהלההה שיתוףב, גופני לחינוך יםהמור •

 . הלימודים יום במהלך (ש"ש 2 ל מעבר)

 גופניתמקסם את זמן הפעילות הל בשאיפה השעורים את יתכננו גופני לחינוך המורים •
 דקות פעילות גופנית לתלמיד בשיעור. 30השאיפה להגיע ל  .שיעור בכל לתלמיד

 צ"אחהבשעות  גופנית בפעילות לעיסוק םתלמידיה את נוויכוו ויעודד גופני לחינוךרים המו •
 .השנתי בציון 10% תוספת של כדוגמת תמריצים מתן י"ע

 ללמידה והנעה עניין ליצירתבתכנית ההוראה  טכנולוגיים כליםישלבו  יםהמור •
  .משמעותית

 רעיונות בלתלק מגוונים לפעילויות. הסברהחומרי  , רצ"בהתכנית בבניית לסייע מטרהב •
 .במחוזות הגופני החינוך על הפיקוח לאתריגם  להיכנס ניתן נוספים וחומרים

 
 .ובריא פעיל חיים אורחמען  ל מהלכים והובלת הלאומית המשימה יישוםל הירתמותםאנא 
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 פעילות כושר גופני לחיים –פכ"ל  .ו

 
 :כללי 1.

 רב זמן וכולל יושבני הינו בישראל הנוער בני של החיים שאורח כך על מעידים רבים מחקרים
 בשעות גופנית בפעילות ממעטים ובנוסף ,בריא ולא מהיר מזון צריכת תוך ,המסכים מול

 .הפנאי
 .בסיכון ולהתנהגויות למחלות ,להשמנה וגורם הנוער בני בבריאות פוגע זה חיים אורח

 לצד ,והיכולות הגופני הכושר ושיפור הרמות לכל המותאמת גופנית פעילות של השילוב
 .המנצח השילוב הם ומודעות ידעהקניית

 החינוך במשרד הגופני החינוך על הפיקוח על מוטלת התכנית להפעלת הכוללת האחריות
.בעלויות/המקומיות הרשויות עם בשיתוף הספר לבתי הספורט התאחדות באמצעות
 :היעד אוכלוסיית

 .ב"וי א"י ,'י בכיתות התיכוניים הספר בתי תלמידי
 :מטרות 2.
.הנוער בני בקרב והבריאות הגופנית הפעילות הרגלי פורשי1. 
 בקרב החיים באורח מרכזי כחלק הגופנית הפעילות תרבות והטמעת הגופני הכושר .שיפור2

 ואזרחי צבאי שירות לקראת וכהכנה החינוך מערכת של חלקה העמקת תוך בישראל הנוער
 .משמעותי

 :לתוכנית א"כ 3.
 .גופני לחינוך .מורים1
 .הגופני בחינוך בהוראה מתמחים .2
 – הכשרה יעברו ואשר הספורט חוק פי על השונים הספורט במקצועות ומאמנים מדריכים .3

 .לתכנית ייעודית
 – הספורטאי החייל ארצית בפריסה ספר בבתי שישובצו מצטיינים ספורטאים חיילים .4

 .הספר בבית מאמן/מדריך/מורה עוזר יהיה
 :להפעלה ארגוניות אפשרויות שתי קיימות5.

הקמתמועדוןביתספרי"פכ"ל"להפעלתחוגיכושרגופנילבניםולבנות. 1אפשרות
הפעילות.תלמידים/ות25יחידותאימוןבימיםנפרדיםלכלקבוצה.קבוצהתמנהעד2

תכלולעבודהעלכללמרכיביהכושרהגופני)בדגשעלסבולת,ריצתניווט,כוחוגמישות(.
 רמותאימון.2-הפעילותתתבצעב

אימוניםשבועיים2-הוספתשעהשבועיתבמערכתהלימודים+תכניתאימוניםל  2פשרותא
דגשעלסבולת,ריצתעצמאים.הפעילותתכלולעבודהעלכללמרכיביהכושרהגופני)ב

רמותאימון.לכלרמתאימוןתותאםתכנית2-ניווט,כוחוגמישות(.הפעילותתבוצעב
 כיתותבביתספר.4אימונים.מינימום

 
 יבחינוך גופנ –תיק תכניות לימודים  .ז

 
מציגהתיקכלימקווןחשובומשמעותיללמידה.כניותלימודיםלעובדיהוראההואתיקת

כניותהלימודיםבכלתחומיהדעת,בכלשכבותגילובכלהמגזרים.הואאתכללת
ןמאפשרלתכנןאתהתהליךהלימודיוהחינוכיביעילותמרביתתוךכדייצירתקשריםבי

ידע,מיומנויותוערכים.
כניותלימודיםכוללאת:תיקת

הנדרשעלפיתכניתהלימודים. הידע.1
תחוםדעת)קוגניטיביות,תוךאישיותוביןאישיות(.המרכזיותבכלהמיומנויות.2
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המרכזייםבתחומיהדעתהשונים.הערכים.3
בנוסף,התיקכוללמגווןחומרילמידה,יחידותהוראה,סרטוניםוכליהערכהומעודד
ליזום,ליצורולגווןאתאופניהלמידהתוךכדישימושבכליםעכשווייםברוחהלמידה

המשמעותית.
יק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הת

.21-הלמידה לאתגרי המאה ה
 כניותלימודיםקישורלתיקת

 
 חוזרי מנכ"ל חשובים שעודכנו בשנה האחרונה .ח

 
כלליההתנהגותהחינוכית,החברתיתוהספורטיביתלבתיספרעליסודייםהנוטליםחלק

שינוי;ה–"האמנההחינוכית"–בתחרויותספורט


 אישור רפואי

בהתבססעלעמדתמשרדהבריאותבנוגעלהמצאתאישוריםרפואיים,השתתפותהתלמיד
בנבחרתביתהספרמותניתבהצהרתההוריםעלבריאותילדםשנמסרהלמוסדהחינוכי

,"אישוריםרפואיים"(.6בחוזרעח/0081)ראוהוראתקבעמס'

חלה)אחדהסעיפיםבטופסההצהרהמסומן(,במקרהשהצהרתההורהמציינתמצבשלמ
ישצורךבאישורמרופאלביצועפעילותספורטתחרותית.

ההנחיותהרפואיותבמצביםאלותהיינהתקפותלמשךשנהאועדעדכונןעלידיההורים
במקרהשלהמלצותרפואיותחדשות.ההוריםנדרשיםלהצהירמדישנהעלבריאותילדם.

 


 
 מקצועי למורים )השתלמויות ארציות, השתלמויות מחוזיות(פיתוח  .ט
 

הפיתוחהמקצועיעבורהמוריםלחינוךגופניאינורקאמצעילעליהבדרגותהשכר.הפיתוח

המקצועימהווהאמצעילהעמקהוהתמחותבתחומיםהרביםשלהחינוךהגופני,עלמנת

הגופני.לאפשרמתןמענההולםלתלמידיםבמהלךשיעוריהחינוך

מורהשסייםזהעתהאתהמכללהלחינוךגופניוגםהמורההוותיקיותר,זקוקיםלהמשך

התפתחותמקצועיתבכלמהלךחייהםהמקצועיים.היציאהללימודיםמסייעתגם"למילוי

מעבודתההוראה,השוחקתלעיתים.תמצברים"וגםלהתאווררו

,במרכזיהפסג"ה,להשתלמויותהמחוזיותאילכך,מתבקשיםהמוריםלחינוךגופנילהירשם

בחינוךגופניהמאורגנותעלידיהמפקחיםעלהחינוךהגופני.

לכללהמוריםלחינוךגופני;להשתלמויותארציותהמיועדותקישורראובטבלההמצורפת
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 השתלמויות בחינוך גופני תשע"ט
(בתקצובהמזה"פLnet–השתלמויותמקוונות)מט"חו


 שם הקורס 
 

 הערות    מיועד    מנחה     שעות 

למידהמבוססת
P.B.Lפרויקטים



מורימגמותנתאליזורבסקי  60

פדגוגיהבעידן
(1החדשא')



מוריםלחינוךגופנידר'מיכלזלצמן30
יסודי

משולבכלים
טכנולוגיים

פדגוגיהבעידן
(2החדשא')



מורימקצועמוגברדר'מיכלזלצמן30
לבגרותבחינוך

גופני

משולבכלים
טכנולוגיים

פדגוגיהבעידן
החדשב'



מורימקצועמוגברדר'מיכלזלצמן30
לבגרותבחינוך

גופני

בתשע"טבפיתוח.
תנאיקבלהסיום

קורסא'

חשיבהמסדר
-גבוה

ר"אלותעמש

פיתוח–30
למוריםקורס–30

מורימגמותגליתצרור

מיקרוקרדיטציה
10קורסיםבני5

שעות


דר'מיכלזלצמן50
מירייגל

אפרתעומר

מוריםלחינוךגופני

רכזימקצועבחינוך
גופני



אפרתעומר30
וצפרירהזאב

מוריםלחינוךגופני


השתלמויותבמכללהבווינגייט



הוראתתכנים
עיונייםבמקצוע
מוגברלבגרות

בחינוךגופני


לאנחשב–120
בתקציב

-מרצים
מכללתוינגייט

מורים
לחינוךגופני

הרשמהבמכללה



התאמתפעילות
גופניתלתלמידים

בעליצרכים
מיוחדים



-מרצים30
וינגייטמכללת

מורים
לחינוךגופני

השתלמותמקוונת
הרשמהבמכללה

הוראתתזונה
נבונה

מרציםמכללת30
וינגייט

מורים
לחינוךגופני

הרשמהבמכללה

השלמותלהוראת
תכניםעיוניים

בקורסיהמדריכים

מרציםמכללת30
וינגייט

מורים
לחינוךגופני

בשיתוףמנהל
הספורט.

הרשמהבמכללה


השתלמותבביתיציב



קורסלמדריכים
לספר"הקשר

החברתי"

מרצות:מיכלטל,30
ד"ראלהשובל
וד"רשיריאייבזו

מורים
לחינוךגופנישיומלצו

עלידיהמפקחים
במחוזות
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 שנה למדינת ישראל 70 .י



תחום
דעת

נושאיםמרכזייםבתכניותהלימודים
המוריםלחינוךגופנייתאימואתהנושאיםלרמתהכיתותאותןילמדו

קישוריםלמערכישיעור
ופעילויות

חינוך 
 גופני

"ידעוהבנה":
התפתחותהוועדהאולימפיהישראלי,השתתפותמשלחות.א

ישראלבמשחקיםהאולימפיים,הישגיספורטאיישראל
 האולימפיים.במשחקים

 השתלבותבניהמיעוטיםבספורטבמדינתישראל..ב
 השתלבותהנשיםבספורטבמדינתישראל..ג
 כינוסיהמכביותמאזקוםהמדינה..ד
 התפתחותהכדורגלמאזקוםהמדינה..ה
התפתחותהכדורסלמאזקוםהמדינה..ו

 "ידעוהבנה"בחינוךהגופני
http://cms.education.gov.
il/EducationCMS/Units/M
azkirut_Pedagogit/Hinuc
hGufani/Pedagogia/Orah

atYeda.htm
קאופמןח.וחריףח.

וףוהספורט"תרבותהג(2002)
בישראלבמאההעשרים".

צביוהוצאת-הוצאתידיצחקבן
מכוןוינגייט.



פעילותמעשית
 משחקיםשלפעם..א
 המלצותלפעילויותבהפסקה..ב
 אזרחותטובהבאמצעותחינוךגופניוספורט..ג
ניווטבאתרימורשת..ד



משחקיםשלפעםופעילויות
בהפסקה:

http://cms.education.gov.il/
EducationCMS/Units/Mazki
rut_Pedagogit/HinuchGufan

i/MaamarimKishurim/
אזרחותטובהבאמצעותחינוך

גופניוספורט:
http://cms.education.gov.il/
EducationCMS/Units/Mazki
rut_Pedagogit/HinuchGufan

i/Yozmot/Manhigot.htm
http://cms.education.gov.il/
EducationCMS/Units/Mazki
rut_Pedagogit/HinuchGufan

i/Yozmot/Sheurim.htm
ניווטבאתרימורשת:

http://cms.education.gov.il/
EducationCMS/Units/Mazki
rut_Pedagogit/HinuchGufan

i/Yozmot/NivotSport.htm
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/OrahatYeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/OrahatYeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/OrahatYeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/OrahatYeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/OrahatYeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/MaamarimKishurim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/MaamarimKishurim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/MaamarimKishurim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/MaamarimKishurim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Manhigot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Manhigot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Manhigot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Manhigot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Sheurim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Sheurim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Sheurim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/Sheurim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/NivotSport.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/NivotSport.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Yozmot/NivotSport.htm
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שנהלמדינתישראל70-מיפויתחומידעתלקידוםערכיסובלנות

 

 הנושאיםלרמתהכיתותאותןילמדוהמוריםלחינוךגופנייתאימואת

חינוך 
גופני 

 לביה"ס 

לימודמשחקיכדור,משחקיתנועהי"ב-'ג
ונופשפעיל.








קיוםתחרויותספורטפניםבית
ספריותוהשתתפותבתחרויות

ספורטביןבתיהספר.





הוראתענפיםאישיים:אתלטיקה
קלהוהתעמלותספורטיבית.






 משחקיםשלפעם.







הוראתריקודיעםועמים


המורהלחינוךגופנייעשהשימוש
בסוגיהמשחקהשוניםכסימולציה

שלהחייםעלמנתלהקנות
לתלמידים:כבודהדדי,הגינות

בספורט,כיבודהישגספורטיבישל
היריב,"לנצחביושרולהפסיד

בכבוד".


הרחבתהקנייתהערכיםבמסגרת
מלחיצהיותר"תחרות

ספורטיבית".הדגשהואעל
התלמידיםהמתחריםולאפחותעל
התלמידיםהמעודדיםעידודחיובי

והוגןכלפיהקבוצהשלהם.


הדגשתשיתוףהפעולהביןבניזוג
)שאינםחבריםבהפסקה(תוך
תרגולותיקוןהדדיואףשמירה

הדדית,המקרביםביןהתלמידים
מהבחינההחברתית.


לויותמשחקיםשלפעםופעי

בהפסקה:
http://cms.education.gov.il/Educ
ationCMS/Units/Mazkirut_Peda

gogit/HinuchGufani/MaamarimK
ishurim/


דגשעללימודיפולקלורשלעדות

שראללשםקירובהלבבותביןבניי
העדותהשונותבעםישראל.

ובנוסףהוראתריקודיםשלבני
המיעוטיםבמדינתישראללשם

קירובהלבבותביןכלאזרחי
המדינה.
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 תמונה ישראלית .יא

תמונהישראלית"הואמיזםחדשניהמעניקחוויותלימודייחודית,באמצעותויכוליםתלמידים
לחוותעשרותאירועיםמרכזייםשעיצבואתהמדינה,לחקוראודותםולהעמיקבהם.

המיזםכוללשלושהחלקים:
.צירזמןמודפסהמיועדלתלייהבביתהספר.1
להורדהלטלפוןחכםומיועדתלשימושבקרבתציר.אפליקצייתמציאותרבודה,הניתנת2

הזמןהמודפס.
שנהלמדינה"המציעמידענוסףלהעמקהוכןפעילויותחינוכיות70.אתראינטרנט"3

משלימות.
משרדהחינוך,בהובלתהמזכירותהפדגוגיתפיתחאתהמיזם"תמונהישראלית"לרגלשנת

למדינה.70-ה
יםהבאות,מזמיניםאתכולכםלהשתמשב"תמונההישראלית",המיזםנועדלשימושבשנ

רועיםנוספים.ילהרחיבולהעמיקבנושאיםרלוונטייםוגםלשלבאהנותממנה,יל
צירהזמןשל"תמונהישראלית"כוללגםאירועיםמכונניםבספורטהישראלי:זכיהראשונה

,זכיהראשונהשל1977בשנתבגביעאירופהלאלופותבכדורסלעלידימכביתלאביב
,זכיותראשונותבמדליותאולימפיות2004בשנתעירוניסח'ניןבגביעהמדינהבכדורגל

,אירוערצחי"אחללימינכןבמשחקים1992המשחקיםהאולימפייםבברצלונהבשנת
ועוד.1972האולימפייםבמינכןבשנת

."התמונההישראלית"להקישור
 

 יחידות לימוד ובונוס 5מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני  .יב

.בתכניתזולאחלשינויבפרקיהלימוד-לימודיםברפורמתהלמידההמשמעותיתה.תכנית1

במקצועהמוגברבחינוךגופניבמהלךשלוששנים.ההוראהחלוקתשעות.2

     ,קידוםהחשיבההרגשוהערכיםבלמידה-שאלותעמ"ר)ערכיםמעורבותורלוונטיות(.3
 חלקמפיתוחה"חממההפדגוגית"כ    

       בשנתייםהקודמותהעמקנואתהעיסוקבעמ"ר)ערךמעורבותורלוונטיות(בלמידה,    
 10כובהכנסתבכיתה,בשיחהמקצועי,בפיתוחביטוילידיבאהדבר.ובהערכהבהוראה    
  הבגרות.בבחינתבעמ"רעוסקותנקודות  
       בשנהזונעמיקונרחיבאתהשיחעלהמעורבות,הרלוונטיותהערכיותבתוךהלמידה  
 ,נמשיךלשאולובהערכה.אנומבקשיםמכםלשלבאתהשיחהזהבלמידהובכיתות.כמוכן  
      נקודות,שאלותהעמ"רבבגרות10אתשאלותהעמ"רבמבחניהבגרותבהיקףשלכ  
 גםסעיפיידעוערכים.אנומזכיריםשעיקרמטרתנוהיאהלמידהבכיתה,ושתשובה יכללו   
תהארקתשובההמבוססתעלידעשלתחוםהדעת. נכונה   
 ועלשאלותשנשאלובבחינותהבגרותבתחומיהדעתבכדיללמודעודעלתפיסתהעמ"ר   
. כאןשוניםראו  

.הפדגוגית מצגתהסברעלשאלותעמ"רלכלהמקצועותמהמזכירותכמוכן,   
.קישורלקובץעםשאלותעמ"רבחינוךהגופנילהלן 

.PBLעבודותחקרופרויקטים-הערכהחלופיתבכיתהי"ב.4

  ישלהקפידלבחוןאתהתלמידיםבמהלך-ופנישאלוןמותאםבמקצועמוגברבחינוךהג.5

        כלהשנהולארקבבחינתסיום/בגרות,לפיההתאמותאשרקיבלואישורממשרד    

חינוך.ה    

   .המוריםידרשולקורסבןהכשרתמוריםללמדבקורסיהמדריכיםאתהתכניםהעיוניים.7

בווינגייט.שיתקייםבמכללההאקדמית שעות30    

mailto:ofersh@education.gov.il
http://www.education.gov.il/pe
http://edu.gov.il/mazhap/Development/educational-programs/interdisciplinary-programs/Pages/interdisciplinary-programs.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/Curriculum_physical_education_5_units.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/halokat_sahot_tsat.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/Amar_presentation.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/amar_ques.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/Alternate_assessment.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/adapted_questionnaire_increased.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/teachaer_coach.pdf
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  בחירהיח"ל5מועדאחרוןלהגשתבקשותלפתיחתמקצועמוגברלבגרותבחינוךגופני.8
באפרילמידישנה. 30–מתרבותכללית     
(בקישורזה5ראוסעיף).בונוסבמקצועהמוגברבחינוךגופני.9

 
 ספורט בתי הספר ברמה העולמיתי"ג. 

 
להעלאתהמוטיבציהשלתורמתמשלחותבתיספרלאליפויותעולםשלבתיהספרשליחת

התלמידיםלהתמודדבאליפויותהארציותעלמנתלהגיעלמעמדייצוגהמדינהבאליפויות
העולםשלבתיהספר,תוךמתןשימתלבעלחינוךבאמצעותספורטבתיהספר.

נוכחותמשלחותישראלבאליפויותאלההינואינטרסלאומיממדרגהראשונה,בשלהעובדה
 והמוצלחביותר.,הטובשגרריםאתהמדינהבאופןהאמתישתלמידינומ

 
נבחרותבתיהספרשייצגואותנובאליפויותעולםשלבתיהספרבשנה"לתשע"ח



הישגמיוחדהנבחרת



–קצירחולון
 תלמידים

 מדליית ארד20181.3–21.2–קטאר–כדוריד

-העמיתראשל"צ
תלמידות

20181.3–21.2–קטאר–כדוריד



מדעיםואמנויותחדרה
תלמידים–

במרץ21–13–ישראל–כדורגלאולמות
2018

 מדליית ארד

–אביברעננה
 תלמידים

במרץ21–13–ישראל–כדורגלאולמות
2018



סח'נין–ג'מאלטרביה
תלמידות–

במרץ21–13–ישראל–כדורגלאולמות
2018





–קריתחינוךדרור
תלמידים

באפריל8–2–צרפת–מרוצישדה
2018



–הריאליהעבריחיפה
תלמידות

באפריל8–2–צרפת–מרוצישדה
2018





–הריאליהעבריחיפה
תלמידים

באפריל15–8–מלטה–טניסשולחן
2018



–ליהמןדימונה
 תלמידות

באפריל15–8–מלטה–טניסשולחן
2018





–ביתחינוךאופק
תלמידים

 מקום רביעי2018ביוני10–1–צ'כיה–כדורעף

-ביתחינוךמעייןשחר
תלמידות

2018ביוני10–1–צ'כיה–כדורעף




mailto:ofersh@education.gov.il
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E-mail:ofersh@education.gov.il www.education.gov.il/pe :אתר האינטרנט 
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אליפויותעולםלבתיספרבשנה"לתשע"ט
ברזיל–שחייה

אסטוניה–ניווטתחרותי
יוון–כדורסל

איטליה–כדורעףחופים
קרואטיה-אתלטיקהקלה


 

 איסור כניסת איגודי ספורט לבתי הספרי"ד. 
 

לאחרונההגיעופניותותלונותעלמקריםבהםאיגודיספורטפועליםבתוךבתיספרבניגוד
 להוראתחוזרמנכ"להאוסרתזאתבאופןמפורש.


 : 2017באוגוסט  17)א(, כה' באב תשע"ז, 12תשעז/להלן ציתות מחוזר מנכ"ל 


"אין לאפשר בשום מקרה כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של גופי ספורט, אגודות 

ספורט או כל גורם העוסק בספורט לצורך הדגמה, מיון תלמידים או הפעלתם במהלך 
 השוטף של הלימודים".

 
!להקפידעלהוראהזועלמנהליבתיהספר


קישורלחוזרהמנכ"ל:


http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/

88.htm-7-3-1-12-2017-7/HoraotKeva/K-3



 
 





mailto:ofersh@education.gov.il
http://www.education.gov.il/pe
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2017-12-1-3-7-88.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2017-12-1-3-7-88.htm

