
מנהלי.ות בתי הספר,
מורים.ות לחינוך גופני,

 
 

עם סיומה של שנת הלימודים, אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם על העבודה
החשובה, המסורה והמשמעותית שאתם עושים בתקופה מורכבת בתנאים

מורכבים. החינוך הגופני הינו מקצוע משנה חיים ואתם פועלים לטובת התלמידות
והתלמידים במהלך השיעורים ובאמצעות עידוד לפעילות בשעות הפנאי וכל זאת,

בהתמדה ובמסירות לאורך שנת הלימודים.
צוות הפיקוח על החינוך הגופני שמח ונרגש להזמינכם להיפגש יחד ביום הערכות

של מורי החינוך הגופני שמתוכנן להתקיים באולם כנסים - בתאריך ה- 24.8.22
בשעות הבוקר. פרטים נוספים ישלחו בקרוב.

 
אנא הרשמו לכנס בקישור הבא (בין הנרשמים יוגרל בסיום הכנס ציוד ספורט)

save the date 24.8.22
כנס היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

לחצו - הרשמה לכנס
 

אני מאחלת לכולכם חופשה מהנה ובטוחה וצבירת כוחות לשנה החדשה.
 

                                                          תמי רביב,
                                              המפקחת על החינוך הגופני

                                                         מחוז חיפה
 

מידעון החינוך הגופני
מחוז חיפה תשפ"ב - 3

מה במידעון:
כנס היערכות, פרס החינוך הגופני, פיתוח מקצועי, עזרה ראשונה, ארועי הספורט והחינוך

הגופני, דו קיום וחיים משותפים, בית הספר לשחייה, רצים יחדיו לשרות משמעותי, המכביה
ה-21 

מדינת ישראל
משרד החינוך

הפיקוח על החינוך הגופני
תמוז, תשפ"ב 

יוני 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtlXup5OJT0fZbW_1dfAk8fvS7Vh8X1Jt0uAHMptspQF8WEw/viewform


מורים מצטיינים:
ארזי פולינה, בי"ס מרחבים - פרדס חנה

בלה שלומי, בי"ס כרמל נתיב אליעזר - חיפה
גבעוני אומידי גלי, בי"ס החורש - זכרון יעקב

אהרון עינת , ביה"ס הריאלי העברי - חיפה
טיגר חיים, חט"ב יונתן אורט - קרית מוצקין

 
פרס הצטיינות ארצי:

עינת אהרון וחיים טיגר 
זכו בפרס הצטיינות ארצי!

ברכות וגאווה גדולה!
 
 

פרס החינוך הגופני המחוזי למורים ולבתי
ספר מצטיינים

הפיקוח על החינוך הגופני מעניק פעם בשלוש שנים פרס הערכה
למורים  ולבתי ספר מצטיינים, התורמים לקידום אורח חיים פעיל ובריא
בקרב התלמידים בבית הספר ובשעות הפנאי, יוזמים פעילויות ייחודיות,

מקדמים מצויינות ונותנים מענה לשונות בקרב התלמידים.
ברכות לזוכים!!!

  מצגת פרס החינוך הגופני לשנת הלימודים תשפ''ב

בתי הספר מצטיינים:
 בית ספר וייצמן, קרית מוצקין. מנהל: אלי הבר.

 חט"ב אורט דפנה, קרית ביאליק. מנהלת: רעיה טובול.
 

https://www.canva.com/design/DAE4a3PTb2s/QvtryA5cLt3WI3eo-RNvLA/view?utm_content=DAE4a3PTb2s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


להלן מסגרות הפיתוח המקצועי המתוכננות להיפתח בשנת הלימודים תשפ"ג.
הרשמה למסגרות השונות תיפתח באתרי הפסג"ה בתחילת שנת הלימודים

 
 

    

פיתוח מקצועי

רענון עזרה ראשונה

בימים אלו אנו נערכים לקיום קורסי רענון עזרה ראשונה
 שימו לב - הריענון מתוכנן להתקיים השנה מיד לאחר חופשות החגים. 

ההשתתפות בריענון הינה חובה ומחייבת הרשמה מראש. 
הודעות על פתיחת הרשמה יישלחו בקבוצות הווטסאפ של המורים

ובתפוצת המיילים.
 

 ההרשמה למועד הרענון מחייבת את אישור מנהל.ת בית הספר.
 
 

השתלמות בחיפה/צפון למורים המלמדים במקצוע מוגבר לבגרות בחינוך
הגופני  -מורים המעוניינים להשתתף בהשתלמות - 

לחצו להרשמה בקישור     (קיום ההשתלמות מותנה במספר נרשמים)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRy6qT83Hdqstb25kwayagQGYvrmQYJZq4FjG16GQy7s57xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRy6qT83Hdqstb25kwayagQGYvrmQYJZq4FjG16GQy7s57xA/viewform


השתלמות מאמן ללא תעודת הוראה
במידה ויש לכם/ן מאמנים/מדריכים העובדים בבתי הספר שעדיין לא עברו את

ההשתלמות של מאמן ללא תעודת הוראה, מתוכננת להיפתח השתלמות  בין
התאריכים - 28-31.8 (לו"ז ישלח בהמשך).

מאמן שלא עבר השתלמות לא יוכל לאמן בבית הספר ולא ייכלל בסגל האימון
באירועי הספורט.

להלן - קישור לטופס הרשמה
 

מועדון ספורט בית ספרי             
הרשמה למועדון הספורט הבית ספרי לשנה"ל תשפ"ג.

אתם/ן מוזמנים/ות להיכנס ללינק הבא: 
הרשמה למועדון ספורט בית ספרי

להרשמה לעונת תשפ"ג,  (שימו לב שלאחר ההזדהות ייתכן ותצטרכו ללחוץ על
"איפוס עונה" על מנת לקבל את עונת תשפ"ג).

שימו לב - הליך הרישום עבר שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה והינו תהליך
ממוחשב. 

עליכם למלא בקפידה את כל שלבי הרישום ולוודא כי הנכם מקבלים את כל
האישורים הרלוונטיים. 

ניתן לשלם באמצעות אמצעי תשלום שונים (המחאה, העברה בנקאית, אשראי)
וכל זאת עד תאריך 1.8.2022. 

את דמי ההרשמה ניתן לחלק עד 4 תשלומים שווים (תאריך התשלום האחרון לא
יאוחר מתאריך 28.12.2022).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למתן נחמיאס, רכז אירועי ספורט במחוז חיפה  
מייל משרד: haifa@schoolsport.org.il   טלפון משרד: 054-4696263

מייל מתן : matan@schoolsport.org.il  נייד מתן: 052-7457890.

ארועי הספורט והחינוך הגופני

תוצאות תחרויות ספורט מחוזיות תשפ''ב

תוצאות תחרויות ספורט ארציות תשפ''ב

טופס הרשמה לאירועי הספורט לבתי ספר ייסודים

טופס הרשמה לאירועי הספורט לבתי ספר על  ייסודים

השנה  התקיימו במחוז חיפה מרבית אירועי הספורט שתוכננו. 
להלן קישורים לתוצאות ולכתבות על אירועי הספורט שהתקיימו במחצית השנייה

של השנה. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrGzeBBepw6Drg2tq9gQOdDm4IGmolJTNIdIb_8PEMsumQtA/viewform
https://www.schoolsport.org.il/v2/#/login
https://docs.google.com/document/d/1_AKcS9-Dxr2awR4DU4CBVtYhnzIqmR7w/edit?usp=sharing&ouid=117354795162888807570&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fhb9wzph3hMyBOi198ok9S3eTMOXkQOm/edit?usp=sharing&ouid=117354795162888807570&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1MmB-qbfQpVrgXG6s8d6wxJDCEp8ga9nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VgOGDDC-vIpIaJ-BDjGQZHZa2macRnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VgOGDDC-vIpIaJ-BDjGQZHZa2macRnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VgOGDDC-vIpIaJ-BDjGQZHZa2macRnr/view?usp=sharing


בית הספר  ללימודי השחייה מיועד לתלמידי כיתות ה'. 
הפרויקט מתקיים בשיתוף הרשויות המקומיות.

התוכנית כוללת עשרה שיעורי שחייה בקבוצות קטנות (שלושה מדריכים לכל
כיתת אם) בהדרכת  מדריכים מוסמכים. 

בשנת הלימודים תשפ"ב, שמנו לנו למטרה להרחיב את הפרויקט  על מנת
לאפשר ליותר תלמידים במחוז ללמוד לשחות, לשפר ולחזק את מיומנות

השחייה. בשנת הלימודים תשפ"ב השתתפו במפעל השחייה - מעל 50 בתי"ס,  
130 כיתות וכ- 3500 תלמידים. 

בית הספר לשחייה פעל בשנת הלימודים  ביישובים: קרית מוצקין, קרית אתא,
קרית ים, זכרון יעקב, בנימינה- גבעת עדה, קיסריה, כפר קרע, קרית טבעון,

קרית ביאליק, אום אל פאחם, וחיפה.
תלמידי החינוך המיוחד השתלבו בפרויקט באופן משמעותי. 

בימים אלו נשלח למנהלי.ות בתי הספר טופס הרשמה ללימודי השחייה
לשנה"ל תשפ"ג

 
קישורים לכתבות:

 
לימודי השחייה בקרית-ים

 
אליפות מחוז חיפה בשחייה

 

בית הספר לשחייה

רצים יחדיו לשרות משמעותי

התכנית "רצים יחדיו לשירות משמעותי" בשיתוף מנהל חברה ונוער, התקיימה
כפיילוט בשנת הלימודים תשפ"ב. מטרת התכנית, לשלב כוחות של החינוך
החברתי והחינוך הגופני במטרה להגביר את המודעות ואת ההכנה הגופנית

לשירות משמעותי. 
בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג יצא קול קורא להצטרפות בתי הספר לתכנית.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HRPffQ9FfkxYnpvVjGKQSaB8crxTAfoNcMYe3H58rKyZYy2GgY36T1ADGk7H2Qvcl&id=100067465881587&m_entstream_source=feed_mobile
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=333246548934205&id=100067465881587&m_entstream_source=timeline
https://docs.google.com/document/d/1GENS2Rjqby0-k7zaIjjopTCeHdAO0vjr/edit?usp=sharing&ouid=117354795162888807570&rtpof=true&sd=true


 
 

טורניר כדורשת
תלמידות מכיתות ז'-ח' מארבעה בתי ספר מ.א. מנשה: מייסר, מבואות עירון,

סינדיאנה וגוונים - נפגשו, פעלו ב-8 קבוצות מעורבות, קיימו אימון משותף
ובהמשך טורניר משחקים.

האירוע היה ספורטיבי, חברתי ומהנה.
הפעילות התקיימה בשיתוף מחלקת הספורט של מ.א. מנשה.

קישור לכתבה על טורניר כדורשת חיים משותפים
 

תוכנית טאג רוגבי
בפעילות השתתפו תלמידי ותלמידות כיתות ז' מארבעה בתי הספר יהודים

וערבים: אחווה חיפה, עירוני ג' חיפה, עירוני ה' חיפה וחט"ב אורט רונסון עספיא.
התלמידים התאמנו מדי שבוע בבית הספר שלהם לאורך כל השנה. פעם בחודש,

התלמידים נפגשו באיצטדיון נו"ש בחיפה לאימון משותף ומשחקים מעורבים.
התלמידים והתלמידות שיחקו בשיתוף פעולה, כבוד, מיומנות והנאה רבה,

השתפרו והתחברו.
התוכנית התקיימה בשיתוף רשות הספורט של עיריית חיפה, איגוד הרוגבי

ומאמני הרוגבי של חיפה. 
תגובות לשאלון המשוב שנשלח לתלמידים/ות: אני מאמין/ה שחיים משותפים זה
חשוב ואפשרי ענו בחיוב– 80.5%. עוד עלה במשוב - 47.8% השיבו: פיתחתי קשר

משמעותי עם תלמיד/ה מרקע/תרבות שונה משלי.
אנו מתכננים להמשיך ולהרחיב תוכניות אלה גם בשנה הקרובה במטרה להמשיך

את תהליך החיים המשותפים וקרוב בני נוער מתרבויות שונות באמצעות
הספורט.

קישור לכתבה על מפגש סיום התכנית
 

דו-קיום וחיים משותפים באמצעות פעילות
גופנית וספורט

אמפטיה כאסטרטגיה מנצחת

במהלך שנת הלימודים התקיימה במחוז חיפה תכנית לקידום חיים משותפים
באמצעות הפעילות הגופנית והספורט.

קישור לתכנית חיים משותפים בחינוך הגופני                   
 

"אמפתיה היא לראות בעיניים של אחר, להקשיב באוזניים של אחר ולהרגיש עם
לב של אחר" אלפרד אדלר

להלן -  קישור לחוברת משחקים - בחוברת זו, מקובצים תוצרי המורים
מהשתלמות "אמפטיה כאסטרטגיה מנצחת" בהנחיית חולוד שנבור שהתקיימה

בפסג"ה עוספייה. המשחקים מדגימים כיצד ניתן להשתמש במשחק מוכר על
מנת להשיג מטרות של עידוד ופיתוח אמפתיה תוך וויסות רגשות, חמלה עצמית

והכרת האחר והשונה. לשימושכן.ם.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=292845436307650&id=100067465881587&m_entstream_source=feed_mobile
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340263421565851&id=100067465881587&m_entstream_source=timeline
https://drive.google.com/file/d/1IYza_ZRhzQwR6Hvr7ebTHFOF4aRsmQjU/view?usp=sharing
https://en.calameo.com/read/004324627200ba2110b48


בין התאריכים 13-24.7.2022 תתקיים מכביית הנוער בחיפה בה ייטלו חלק
כ2500 ספורטאים ,מלווים ואורחים מכ-70 מדינות, כל הנבחרות ילונו בבתי

מלון ברחבי העיר.
 

המשחקים יתקיימו במתקני הספורט בחיפה:
 

כדורסל- קריית אליעזר, רוממה
כדורגל- מגרשי אבירן, אגרטק ובית  נגלר 

כדורעף- אולם אלון ברמת אלון
קטרגל - אולם הספורט דגן ק. חיים

טניס- מרכז הטניס
נטבול- אולם הספורט ביה"ס הפתוח "בארי"

קריקט- איצטדיון אתלטיקה נווה שאנן
 

הכניסה לכל המשחקים חופשית 
מצ"ב לינק לתכנית משחקים עדכנית

תוכנית משחקי המכבייה

 המכבייה ה-21, יולי 2022

בברכת חופשה מהנה ובטוחה
תמי רביב

וכל צוות הפיקוח על החינוך הגופני
מחוז חיפה 

https://www.maccabiah.com/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D

