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חינוך גופני
חינוך גופני, 3 יח"ל, 041301

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

מס' עמודיםשמות הפרקיםהמקורות

שורק י' )�988(, תולדות החינוך 

הגופני, תרבות הגוף והספורט. 

סמינר הקיבוצים תל–אביב.

63-30התקופה הקדומה — יוון הקלאסית

קאופמן ח', וחריף ח' )2002(, 

תרבות הגוף והספורט בישראל 

במאה העשרים. הוצאת יד יצחק 

בן–צבי והוצאת מכון וינגייט.

23-9תרבות הגוף במשנתם של אבות התנועה הציונית

�28-��3המכביות: המשחקים האולימפיים של העם היהודי

208-�89התפתחות הכדורגל בישראל

�29�-28המדיניות הממלכתית בתחום הספורט בישראל

ויינגרטן ג', ובר–אלי מ' )�993(, 

הפסיכולוגיה של הספורט 

והפעילות הגופנית — חלק א'. 

הוצאת מכון וינגייט לחינוך גופני 

ולספורט

27-�9פסיכולוגיה של הספורט: היסטוריה ומושגי יסוד

68-37האישיות

�28-��9הניעה

נייס ש', וענבר ע' )2003(, 

הפיזיולוגיה של המאמץ.

הוצאת פוקוס

�07-95,גורמי הישג בספורט
��5-��0

מערכת השרירים — מבנה, אספקת אנרגיה 
והיבטים מכניים.

,�38-�33
�52-�4�

265-244,מערכות מרכזיות התומכות בביצוע מאמץ גופני
303-270

�396-38פיתוח מרכיבי הכושר הגופני

5��-505פעילות גופנית ותחזוקת הגוף

משרד החינוך והתרבות, הוועדה 

לתכניות לימודים בחינוך גופני 

)��99(, ידע והבנה בחינוך הגופני 

בחטיבה העליונה בבתי ספר 

על יסודיים — ספר עזר לתלמיד 

ולמורה קובץ א', הוצאת ספרים 

ע"ש עמנואל גיל מכון וינגייט 

לחינוך גופני ולספורט.

�25-��4
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חינוך גופני, 1 יח"ל )השלמה לרמת 5 יח"ל(, 041101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

חלק א — היבטים פיזיולוגיים, קינסיולוגיים ובריאותיים בחינוך גופני 

ופיזיולוגיה של המאמץ

מס' עמודיםשמות הפרקיםהמקורות

נייס, ש' וענבר, ע' )2003(, 

הפיזיולוגיה של המאמץ, 

הוצאת פוקוס, רמת גן

מערכת השרירים — מבנה, אספקת אנרגיה 

והיבטים מכניים

�6�-�55

�75-�63

�80-�78

�97-�83

2��-20�

226-2�5

3�8-307מערכות מרכזיות התומכות בביצוע מאמץ גופני

326-32�

4�8-4�3אפקט האימון

437-423

�498-49היבטים בריאותיים ופעילות גופנית

528-5�3ביצוע מאמצים גופניים בתנאים מיוחדים

חלק ב — היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בחינוך גופני

מס' עמודיםשמות הפרקיםהמקורות

54-42היבטים קוגניטיביים בספורטבר–אלי, מ' וטננבאום, ג' 

85-67היבטים פסיכולוגיים–חברתיים)�996(, הפסיכולוגיה של

הספורט והפעילות

הגופנית — חלק ב',

הוצאת מכון וינגייט, נתניה

�36-�29היבטים יישומיים, התערבות וייעוץ

�57-�5�

�74-�7�

20�-�80סוגיות נבחרות

משיח, א' ספקטור, ק'

רונן, א' )2004(, לחנך

לפנאי, הוצאת מכון

מופ"ת

��-25כל הנושאים שבחוברת בעמודים המפורטים

37-34

5�-45

64-58

   


