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 תיאור יוזמה לשילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת

 

 חינוך גופני תחום הדעת

 לימוד.יחידות  5תרומה לקהילה של תלמידי המגמה לבגרות בחינוך גופני  כותרת היוזמה

תקציר ההצעה ותכנים 
 עיקריים:

   
 מטרות, והיקף שעות 

בתחום  שעות 30 , לתרום לקהילההלימודייםחובות התלמידי המגמה נדרשים, כחלק מ

הלימודים במהלך התמחותם. הרעיון הוא לרתום את הידע והמיומנויות שנרכשו 

יישום בשדה, תוך למידת ערך התרומה במגמה, להלימודים המעשיים וים יהעיונ

 .והמעורבות הקהילתית לקהילה

 

לקהילה במסגרת  ידי המגמה להרחיב את היקף תרומתםמוצע בזאת לאפשר לתלמ

ולזקוף שעות אלה למחויבותם במהלך שעות(,  180שעות )סך הכול  150המגמה בעוד 

 הזכאות לתעודת הבגרות.קבלת י"ב לשם  –כיתות י' 

 

 הלימודים חיבור לתכנית

 

 :תכנית הלימודים במגמה לבגרות בחינוך גופני כוללת

ספורט, תורת הפנאי, כושר גופני, לדות החינוך הגופני, פסיכולוגיה של ה: תובחלק העיוני

 פיזיולוגיה של המאמץ והיבטים בבריאות הקשורים בפעילות גופנית.

 

 

 בחלק המעשי )קיימת בחירה נרחבת(: 

)תוך התקשרות עם מכללה המכשירה מורים לחינוך  קורס מדריכים חיצוני .א

על פי חוק  ,ר המסמיך מדריכים ומאמנים בענפי ספורט שוניםגופני ולה בית ספ

על פי חוק הספורט  "מדריך"ב"ענף ספורט נבחר" המקנה תעודת  ,הספורט(

 ומהווה תעודת מקצוע לכל דבר ועניין.

)בית ספרי( ב"ענף ספורט נבחר", ללא תעודת מדריך אך  קורס מדריכים פנימי .ב

שות הזכאות לחמש יחידות מאפשר השלמת היחידה המעשית כחלק מדרי

 לימוד.
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 .העמקה ב"ענף ספורט נבחר" וקורס בארגון אירועי חינוך גופני וספורט .ג

התנסות מעשית במעורבות 

 חברתית

כל תלמיד במגמה נדרש לתרום לקהילה בתחום התמחותו, כפי שפורט בסעיף הקודם. 

המורים לחינוך גופני קובעים את המסגרות בהן התלמידים תורמים לקהילה כמו, סיוע 

באימון נבחרות בית ספריות, סיוע בחיזוק תלמידים מתקשים בחינוך הגופני, סיוע 

בארגון אירועי ספורט גדולים בישוב בתיאום בארגון אירועי ספורט בית ספריים, סיוע 

, סיוע בארגון אירועי ספורט ארציים ואף סיוע בארגון עם מחלקת הספורט העירונית

 בארץ. המתקיימיםאירועי ספורט עולמיים 

מי ילווה את התלמידים? 

 )מורה/מנחה/מדריך מלווה(

 מורה לחינוך גופני.

, התאחדות הספורט לבתי עמיתים, מחלקת הספורט העירוניתהנהלת בית הספר, מורים  שותפים גופים

 .הספר ומפקחי החינוך הגופני במחוזות השונים

 

 רכז המגמה לבגרות בחינוך גופני של בית הספר. למי לפנות?
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