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למנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני שלום רב,
מטרתהעלשלהפיקוחעלהחינוךהגופניהיאלעצב,לפתחולטפחאצלהתלמידדפוסי
פעילותוהתנהגותגופניתוספורטיבית,במסגרתעבודתצוות,בגבולהפוטנציאלהאישישלו,
לשםהבטחתאיכותחייו,בריאותואישיותו .

החינוךהגופניהינומקצועהמחנךלפעילותגופניתכחלקמאורחחייםפעילובריאוניצולנבון
שלשעותהפנאי.כלזאתלשםהקנייתערכיםכגוןסובלנות,הגינות,שיתוףפעולה,עזרה
הדדיתוכבודלזולת.מטרתנוהיאלשנותדפוסיהתנהגותואורחחייםהיושבנישלתלמידנו .

פעילותגופניתיוםיומיתותזונהנכונה,הינםערובהלבריאותהגוףוהנפש.ילדפעילגופנית
יהיהבריאיותרבגופוובנפשוויסגלאורחחייםבריאוערכיגםכמבוגר .

החינוךהגופניהואחלקמ"ליבת"מערכתהחינוךומהווהחלקאינטגרלימתרבותהשלמדינת
ישראל .

המוריםלחינוךגופניהינםמחנכיםהעוסקיםבמלאכתהחינוךבמסגרתשיעוריהחינוך
הגופני,אירועיהספורט,ההפסקותהפעילותוהיוזמותהשונותהנערכותבביה"סומחוצהלו .

איחוליהצלחהלכולנובמשימתנוהחשובה,לחינוךהדורהצעירלהיותאזרחיםפעילים,
ערכייםובריאיםיותר. 


בברכה, 

גיא דגן 

המפמ"רוהממונהעלהחינוךהגופני 
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א .רציונל מקצוע החינוך הגופני
הצורךבתנועהאצלילדיםבגילהרךהואבסיסיוטבעיכמוגםהצורךבמנוחהובאוכל.
התנועהמאפשרתלהםגדילהוהתפתחות.התפקידהמרכזישלהחינוךהגופניבגילהרך,
הואלעודדאתהילדיםלהתנסותבתנועהמגוונת.תוךכדיתנועהלומדיםהילדיםעלעצמם
ועלסביבתם .
בגילהרךמתרחשיםתהליכיהתפתחותובנייתתשתיתלתנועה,מעוצביםהרגליתנועה
ופעילות,ניטעיםיסודותלשלומותולבריאות,מתבססתההערכההעצמית,הולכתונבנית
חשיבהרציונליתעלבסיסהחשיבההאינטואיטיביתומתפתחמגווןתפקודיםחברתיים.
תהליכיםאלהאינםמתרחשיםכלאחדבתחומוהסגוראלאמשפיעיםזהעלזה.לכן,
בפעילויותהמוצעותבתכניתהלימודיםמשולביםתהליכיםקוגניטיביים,חברתייםורגשיים .
תכניתלימודיםלכיתותא'–ב'מאורגנתסביבשלושהנושאים.הנושא:"חינוךלתנועה"
מדגישאתהתנועההמגוונתואתהבחירההאישית.הנושא"חינוךלשלומות"מציבאת
היסודות–ידעופיתוחמודעותלקשרביןפעילותגופניתלביןשמירהעלהבריאות.הנושא:
"שילובתנועהבסביבההפיסיתוהחברתית"מציעתרומהלהתפתחותהגופניתוהמוטורית
כחלקמתנועהחופשית,מהוויהילדים,ומהמהלךהשוטףשלחייהיום-יום .
תכניתהלימודיםהזוהיאתשתיתלהשגתהמטרותשלתכניתהלימודיםמכיתהג'ואילךבכל
התחומים:הגופני,החברתי,הרגשיובתחומיהידעוההבנה .

תכניתהלימודיםבחינוךגופנילכיתותג'–י"בבאהלענותעלצורכיהחברהבתחום
החברתי,התרבותי,הכלכליוהטכנולוגי,בהנחהשהחינוךהגופניוהספורטהםחלקאינטגרלי
מתרבותהשלהחברה.הפעילותהגופניהיומיומית,מחדגיסא,והספורטהמקצועני-הישגי,
מאידךגיסא,הםמוקדיענייןשלרבים.תכניתהלימודיםבחינוךהגופנימכוונתאפואלסייע
ללומדיםהצעיריםלהתאיםעצמםלדרישותהחברהולאתגריםהחדשיםשהיאמציבה
בפניהם .
תכניתהלימודיםבחינוךהגופניבבתיהספרמפקידהבידיהמורהאתניתובההתנסות
הגופניתבהתאםלמטרותשיצוינולהלן,ומעמידהאותוכמקורהכוונהוהשראהלחשיבה
ולפעילותהגופנית.כלזאתלהשגתיעדיהתנועה,הפעילותהגופניתוהבריאות .
עיקרוןמרכזיבתכניתהואחינוךלקראתבחירה.מתןאפשרויותבחירהבחינוךהגופניעשוי
לתתמענהלצרכיםשללומדיםבגילאיםשונים,וזאתתוךהעברתהאחריותמהמורה
לתלמידים.הבחירההאישית,במיוחדבגילההתבגרותשבוהתלמידיםמקבליםאחריותעל
התהליךועלתוצרלמידתם,מגבירהאתההניעהשלהתלמידיםליטולחלקבפעילותגופנית
ולהגדילאתמעורבותםבמקצועותהספורטוהתנועה .
תכניתהלימודיםמדגישהאתמודעותוומחויבותושלהמורהלחינוךהתלמידיםלהפנמתערך
הפעילותהגופניתכחלקבלתינפרדמאורחחייםבריא .
התכניתמדגישהאתבחירתהוהתאמתהשלהפעילותהגופנילכלתלמידותלמידהכדי
להגיעלביצועמיטביאישילפייכולתםולפיצורכיהם .
החינוךהגופנימשלבנושאיםעיונייםשמטרתםפיתוחהידעוההבנהשלגוףהאדם,עקרונות
התנועהומקומהשלהפעילותהגופניתבקידוםהבריאות .
התכניתמכוונתלכללהתלמידיםבכלהמגזריםוהיאמגדירהכלליםוהנחיותלשילוב
תלמידיםבעליצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךהרגילהכדילהקלאתשילובםבחברה .
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ב .הנחיות כלליות
הוראת החינוך הגופני בבתי הספר תושתת על תכנון הוראה הכולל את כל השיעורים
והאירועיםבמהלךשנתהלימודים.תכנוןזהיתבססעלתכניותהלימודיםבחינוךהגופני.
בכלביתספרימונהאחראיאומרכזמקצועישירכזאתהתכנוןהמוסדישיכלולמטרות,יעדים
והישגים מצופים בחינוך הגופני וכן יגדיר את דרכי המדידה וההערכה של מידת השגתם.
תכניתההוראהשלביתהספרתימצאבידימנהלביתהספר. 
לקראת פתיחתה של כל שנת לימודים יגישו המורים לחינוך גופני למנהל תכנון הוראה
המותאם לאוכלוסייתבית-הספרולתנאיו.התכנוןיכלולמטרותותכניםלשנתהלימודיםכולה
ותכנוןתקופתילכלכיתה .
אירועי החינוך ה גופני ייערכו לפי "תקנון אירועי החינוך הגופני" המעודכן המפורסם באתר
המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת  .www.education.gov.il/peמורים
המעונייניםבמידעבנוגעלאירועיםיפנואלהמפקח/תעלהחינוךהגופניבמחוז .
ג .חשיבות החינוך הגופני בעידן הטכנולוגי

מזהשניםרבותאנועדיםלתופעהבהככולשגובריםהפיתוחיםהטכנולוגייםכךפוחתת
תנועתהאדם,המסגללעצמואורחחייםיושבנישתוצאותיוהןמחלותכמו:יתרלחץדם,
טרשתעורקים,אוטםשרירהלב,השמנה,סוכרתועוד. 
החידושיםהטכנולוגייםמפחיתיםגםאתהאינטראקציההבינאישיתשלבניהאדםהעלולים
לפגועבחוסנוהנפשישלהתלמיד .
החינוךהגופניהינוהמקצועבמערכתהחינוךבוהתלמידיםמפעיליםאתגופםומתקיימתבו
אינטראקציהחברתיתעצימה. 
כלומר,החינוךהגופניהינוהתרופההטבעיתלחולייהפיתוחיםהטכנולוגייםהבלתינגמרים .
תפקידהמוריםלחינוךגופנילתרוםאתחלקםלשינויהתרבותיהמתבקש .

הפיקוחעלהחינוךהגופניהציבלעצמומטרהלעשותשימושבפיתוחיםהטכנולוגייםלהגברת
הפעילותהגופניתשלהתלמידים.בבחינת"יצאמתוקמעז". 

לשםכך,פותחההשתלמותארציתלכללמוריהחינוךהגופני(ראולהלןסעיףי'). 
ד .עיקרון הבחירה בחינוך הגופני
עיקרוןהבחירהבחינוךהגופנימעוגןבתכניתהלימודיםבחינוךגופני(תשס"ו).התכנית
כוללתנושאיחובהונושאיבחירה.תכניתהבחירהמהווה75%מתכניתהלימודיםובהנושאי
חובהונושאיחובתבחירה.בבחירהיתחשבהמורהבתנאיםהסביבתיים,במדיניותהמוסד
ובנטיותהתלמידים .
מבחרהפעילויותכוללפעילויות"לכלהחיים"ופעילויותספורט"מסורתיות" .
כיתותג'–ו':התלמידיםיחזרועלחלקמהמיומנויותשנרכשווישכללואותן,וכןירכשו
מיומנויותיסודנוספותבענפיהספורט,החינוךהגופניוהנופש,שיותאמולרמתם .
כיתותז'–ט':המשךהתהליךהלימודיומיקודובענפיםובמיומנויותהמצריכיםיתרבגרות
פיזיתומנטלית.בסוף התקופה יהיה התלמיד מסוגל לבחורמספרכיווניםמצומצםמתוך
כללהאפשרויותשהוצגולפניובשנותהלימודיםהקודמות .
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כיתותי'–י"ב:התלמיד יבחרפעילותגופניתאחתמכל"משפחתמקצועות":פעילויות"לכל
החיים"ופעילויות"מסורתיות". 
עלמנתלאפשרלתלמידיםולתלמידותלימודיבחירהבחינוךהגופני,השאיפההיאלקייםאת
שיעוריהחינוךהגופנימסגרתשלשיעורירוחבבהםכללצוותהחינוךהגופניילמדבמקביל
שיעוריםבתחוםהתמחותם(פעילויות"לכלהחיים"ופעילויות"מסורתיות"),כאשרהתלמידים
והתלמידותיבחרואתהנושאהקרובאלליבם.הערכותכזודורשתהיענותוהבנהמצד
הנהלתביתהספר,אשרתבואלידיביטויבשינויימערכתמתאימים .
בחטיבההעליונה,נושאהכושרהגופנילחייםיודגשויהיהמרכזיהןמעשיתוהןעיונית .
ה .הגברת הפעילות הגופנית של התלמידים בזמנם הפנוי

תכנית פעולה להגברת הפעילות הגופנית בקרב תלמידי בית הספר
בעשור האחרון אנו עדים למחקרים ולפרסומים המצביעים באופן שיטתי על תרבות פנאי פסיבית,
ירידה בזמן המוקדש לפעילות גופנית לצד עליה במשקל בקרב ילדים ומתבגרים .לנוכח הנתונים
הללו ,הציב משרד החינוך את הגברת הפעילות הגופנית והחינוך לתזונה נבונה בקרב תלמידי
ישראל כמשימה לאומית.
מטרת העל בחינוך הגופני מכוונת את התלמידים לשינוי דפוסי התנהגות ומעודדת לאורח חיים
פעיל ובריא .אנו רואים במורה לחינוך גופני דמות מקצועית ודומיננטית ,אשר בכוחה להוביל
מהלך שמטרתו הגברת הפעילות הגופנית בשגרת ביה"ס ומחוצה לו.
במטרה להוביל מהלך זה תוך יצירת מוטיבציה ורצון לשינוי בקרב התלמידים ,מוטלת עלינו
האחריות ליישם את הפעולות הבאות:
•
•
•
•

להעלות את המודעות לחשיבות צריכת פעילות גופנית ותזונה נבונה כמרכיבים מרכזיים
לאיכות חיים.
לספק סביבה בית ספרית התומכת באורח חיים פעיל בשיעורים ובהפסקות מדי יום.
להרחיב את מעגל השותפים :צוות מורים ,מועצת תלמידים ,הורים ,תכניות תל"ן ועוד.
להוביל ולקדם יוזמות חדשות ויצירתיות להעברת המסר על חשיבות העיסוק בפעילות
גופנית בשגרת היום.

להלן הנחיות והצעות ליישום תכנית פעולה להגברת פעילות גופנית:
• המורים לחינוך גופני ,בשיתוף ההנהלה וצוות ביה"ס יפתחו תכנית לפעילות גופנית נוספת
(מעבר ל  2ש"ש) במהלך יום הלימודים.
• המורים לחינוך גופני יתכננו את השעורים בשאיפה למקסם את זמן הפעילות הגופנית
לתלמיד בכל שיעור .השאיפה להגיע ל  30דקות פעילות גופנית לתלמיד בשיעור.
• המורים לחינוך גופני יעודדו ויכוונו את התלמידים לעיסוק בפעילות גופנית בשעות אחה"צ
ע"י מתן תמריצים כדוגמת תוספת של  10%בציון השנתי.
• המורים ישלבו כלים טכנולוגיים בתכנית ההוראה ליצירת עניין והנעה ללמידה
משמעותית.
• במטרה לסייע בבניית התכנית ,רצ"ב חומרי הסברה מגוונים לפעילויות .לקבלת רעיונות
וחומרים נוספים ניתן להיכנס גם לאתרי הפיקוח על החינוך הגופני במחוזות.
אנא הירתמותם ליישום המשימה הלאומית והובלת מהלכים למען אורח חיים פעיל ובריא.
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ו .פכ"ל – פעילות כושר גופני לחיים
.1כללי:
מחקרים רבים מעידים על כך שאורח החיים של בני הנוער בישראל הינו יושבני וכולל זמן רב
מול המסכים ,תוך צריכת מזון מהיר ולא בריא ,ובנוסף ממעטים בפעילות גופנית בשעות
הפנאי.
אורח חיים זה פוגע בבריאות בני הנוער וגורם להשמנה ,למחלות ולהתנהגויות בסיכון.
השילוב של פעילות גופנית המותאמת לכל הרמות ושיפור הכושר הגופני והיכולות ,לצד
הקנייתידע ומודעות הם השילוב המנצח.
האחריות הכוללת להפעלת התכנית מוטלת על הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך
באמצעות התאחדות הספורט לבתי הספר בשיתוף עם הרשויות המקומיות/בעלויות .
אוכלוסיית היעד:
תלמידי בתי הספר התיכוניים בכיתות י ',י"א וי"ב.
.2מטרות:
 .1שיפור הרגלי הפעילות הגופנית והבריאות בקרב בני הנוער .
.2שיפור הכושר הגופני והטמעת תרבות הפעילות הגופנית כחלק מרכזי באורח החיים בקרב
הנוער בישראל תוך העמקת חלקה של מערכת החינוך וכהכנה לקראת שירות צבאי ואזרחי
משמעותי.
.3כ"א לתוכנית:
.1מורים לחינוך גופני.
 .2מתמחים בהוראה בחינוך הגופני.
 .3מדריכים ומאמנים במקצועות הספורט השונים על פי חוק הספורט ואשר יעברו הכשרה–
ייעודית לתכנית.
 .4חיילים ספורטאים מצטיינים שישובצו בבתי ספר בפריסה ארצית החייל הספורטאי–
יהיה עוזר מורה/מדריך/מאמן בבית הספר.
.5קיימות שתי אפשרויות ארגוניות להפעלה:
אפשרות 1הקמתמועדוןביתספרי"פכ"ל"להפעלתחוגיכושרגופנילבניםולבנות.
2יחידותאימוןבימיםנפרדיםלכלקבוצה.קבוצהתמנהעד25תלמידים/ות.הפעילות
תכלולעבודהעלכללמרכיביהכושרהגופני(בדגשעלסבולת,ריצתניווט,כוחוגמישות).
הפעילותתתבצעב2-רמותאימון.
אפשרות  2הוספתשעהשבועיתבמערכתהלימודים+תכניתאימוניםל2-אימוניםשבועיים
עצמאים.הפעילותתכלולעבודהעלכללמרכיביהכושרהגופני(בדגשעלסבולת,ריצת
ניווט,כוחוגמישות).הפעילותתבוצעב2-רמותאימון.לכלרמתאימוןתותאםתכנית
אימונים.מינימום4כיתותבביתספר.
ז .תיק תכניות לימודים – בחינוך גופני
תיקתכניותלימודיםלעובדיהוראההואכלימקווןחשובומשמעותיללמידה.התיקמציג
אתכללתכניותהלימודיםבכלתחומיהדעת,בכלשכבותגילובכלהמגזרים.הוא
מאפשרלתכנןאתהתהליךהלימודיוהחינוכיביעילותמרביתתוךכדייצירתקשריםבין
ידע,מיומנויותוערכים. 
תיקתכניותלימודיםכוללאת :
.1הידע הנדרשעלפיתכניתהלימודים. 
.2המיומנויותהמרכזיותבכלתחוםדעת(קוגניטיביות,תוךאישיותוביןאישיות). 
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.3הערכיםהמרכזייםבתחומיהדעתהשונים .
בנוסף,התיקכוללמגווןחומרילמידה,יחידותהוראה,סרטוניםוכליהערכהומעודד
ליזום,ליצורולגווןאתאופניהלמידהתוךכדישימושבכליםעכשווייםברוחהלמידה
המשמעותית .
הת יק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף ,אשר נועד להתאים את
הלמידה לאתגרי המאה ה .21-
קישורלתיקתכניותלימודים
ח .חוזרי מנכ"ל חשובים שעודכנו בשנה האחרונה
כלליההתנהגותהחינוכית,החברתיתוהספורטיביתלבתיספרעליסודייםהנוטליםחלק
בתחרויותספורט–"האמנההחינוכית"–השינוי; 

אישור רפואי
בהתבססעלעמדתמשרדהבריאותבנוגעלהמצאתאישוריםרפואיים,השתתפותהתלמיד
בנבחרתביתהספרמותניתבהצהרתההוריםעלבריאותילדםשנמסרהלמוסדהחינוכי
(ראוהוראתקבעמס'0081בחוזרעח,6/"אישוריםרפואיים") .
במקרהשהצהרתההורהמציינתמצבשלמחלה(אחדהסעיפיםבטופסההצהרהמסומן),
ישצורךבאישורמרופאלביצועפעילותספורטתחרותית. 
ההנחיותהרפואיותבמצביםאלותהיינהתקפותלמשךשנהאועדעדכונןעלידיההורים
במקרהשלהמלצותרפואיותחדשות.ההוריםנדרשיםלהצהירמדישנהעלבריאותילדם .


ט .פיתוח מקצועי למורים (השתלמויות ארציות ,השתלמויות מחוזיות)
הפיתוחהמקצועיעבורהמוריםלחינוךגופניאינורקאמצעילעליהבדרגותהשכר.הפיתוח
המקצועימהווהאמצעילהעמקהוהתמחותבתחומיםהרביםשלהחינוךהגופני,עלמנת
לאפשרמתןמענההולםלתלמידיםבמהלךשיעוריהחינוךהגופני .
מורהשסייםזהעתהאתהמכללהלחינוךגופניוגםהמורההוותיקיותר,זקוקיםלהמשך
התפתחותמקצועיתבכלמהלךחייהםהמקצועיים.היציאהללימודיםמסייעתגם"למילוי
מצברים"וגםלהתאווררותמעבודתההוראה,השוחקתלעיתים .
אילכך,מתבקשיםהמוריםלחינוךגופנילהירשם,במרכזיהפסג"ה,להשתלמויותהמחוזיות
בחינוךגופניהמאורגנותעלידיהמפקחיםעלהחינוךהגופני .
ראובטבלההמצורפתקישורלהשתלמויותארציותהמיועדותלכללהמוריםלחינוךגופני; 
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השתלמויות בחינוך גופני תשע"ט
השתלמויותמקוונות(מט"חו–)Lnetבתקצובהמזה"פ 

שעות

שם הקורס
למידהמבוססת
פרויקטים P.B.L

פדגוגיהבעידן
החדשא'( )1

פדגוגיהבעידן
החדשא'( )2

פדגוגיהבעידן
החדשב' 

חשיבהמסדר
גבוה-
שאלותעמ"ר 
מיקרוקרדיטציה 
5קורסיםבני10
שעות 

רכזימקצועבחינוך
גופני 


60



מנחה

הערות

מיועד


נתאליזורבסקי 

מורימגמות 

 30

דר'מיכלזלצמן 

מוריםלחינוךגופני
יסודי 

משולבכלים
טכנולוגיים 

 30

דר'מיכלזלצמן 

 30

דר'מיכלזלצמן 

30–פיתוח 
30–קורסלמורים 

גליתצרור 

מורימקצועמוגבר
לבגרותבחינוך
גופני 
מורימקצועמוגבר
לבגרותבחינוך
גופני 
מורימגמות 

משולבכלים
טכנולוגיים 

 50

דר'מיכלזלצמן 
מירייגל 
אפרתעומר 

מוריםלחינוךגופני 



 30

אפרתעומר
וצפרירהזאב 

מוריםלחינוךגופני 



בתשע"טבפיתוח .
תנאיקבלהסיום
קורסא' 



השתלמויותבמכללהבווינגייט 

מרצים- מורים הרשמהבמכללה 
120–לאנחשב

לחינוךגופני 
מכללתוינגייט 
בתקציב 


הוראתתכנים
עיונייםבמקצוע
מוגברלבגרות
בחינוךגופני 

 30
התאמתפעילות
גופניתלתלמידים
בעליצרכים
מיוחדים 

30 
הוראתתזונה
נבונה 
השלמותלהוראת 30 
תכניםעיוניים
בקורסיהמדריכים 


מרצים-
מכללתוינגייט 

מרציםמכללת
וינגייט 
מרציםמכללת
וינגייט 

מורים השתלמותמקוונת 
הרשמהבמכללה 
לחינוךגופני 

מורים
לחינוךגופני 
מורים
לחינוךגופני 

הרשמהבמכללה 
בשיתוףמנהל
הספורט. 
הרשמהבמכללה 

השתלמותבביתיציב 

קורסלמדריכים
לספר"הקשר
החברתי" 

30 

מרצות:מיכלטל,
ד"ראלהשובל
וד"רשיריאייבזו 

מורים
לחינוךגופנישיומלצו
עלידיהמפקחים
במחוזות 
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י 70 .שנה למדינת ישראל
תחום
דעת 
חינוך
גופני


קישוריםלמערכישיעור
נושאיםמרכזייםבתכניותהלימודים 
ופעילויות 
המוריםלחינוךגופנייתאימואתהנושאיםלרמתהכיתותאותןילמדו 
"ידעוהבנה"בחינוךהגופני
"ידעוהבנה" :
http://cms.education.gov.
א .התפתחותהוועדהאולימפיהישראלי,השתתפותמשלחות
il/EducationCMS/Units/M
ישראלבמשחקיםהאולימפיים,הישגיספורטאיישראל
azkirut_Pedagogit/Hinuc
במשחקיםהאולימפיים.
hGufani/Pedagogia/Orah
ב .השתלבותבניהמיעוטיםבספורטבמדינתישראל.
 atYeda.htm
ג .השתלבותהנשיםבספורטבמדינתישראל.
קאופמןח.וחריףח.
ד .כינוסיהמכביותמאזקוםהמדינה.
(")2002תרבותהגוףוהספורט
ה .התפתחותהכדורגלמאזקוםהמדינה.
בישראלבמאההעשרים".
הוצאתידיצחקבן-צביוהוצאת
ו .התפתחותהכדורסלמאזקוםהמדינה .
מכוןוינגייט .



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


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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_______________________________________________
מיפויתחומידעתלקידוםערכיסובלנות-70שנהלמדינתישראל 

המוריםלחינוךגופנייתאימואתהנושאיםלרמתהכיתותאותןילמדו
המורהלחינוךגופנייעשהשימוש
ג'-י"ב  לימודמשחקיכדור,משחקיתנועה
חינוך
בסוגיהמשחקהשוניםכסימולציה
ונופשפעיל .
גופני
שלהחייםעלמנתלהקנות

לביה"ס
לתלמידים:כבודהדדי,הגינות

בספורט,כיבודהישגספורטיבישל

היריב,"לנצחביושרולהפסיד

בכבוד" .



הרחבתהקנייתהערכיםבמסגרת
קיוםתחרויותספורטפניםבית
מלחיצהיותר"תחרות
ספריותוהשתתפותבתחרויות
ספורטיבית".הדגשהואעל
ספורטביןבתיהספר .
התלמידיםהמתחריםולאפחותעל

התלמידיםהמעודדיםעידודחיובי

והוגןכלפיהקבוצהשלהם .



הדגשתשיתוףהפעולהביןבניזוג
הוראתענפיםאישיים:אתלטיקה
(שאינםחבריםבהפסקה)תוך
קלהוהתעמלותספורטיבית .
תרגולותיקוןהדדיואףשמירה

הדדית,המקרביםביןהתלמידים

מהבחינההחברתית .



משחקיםשלפעםופעילויות
משחקיםשלפעם.
בהפסקה :

http://cms.education.gov.il/Educ

ationCMS/Units/Mazkirut_Peda

gogit/HinuchGufani/MaamarimK

 /ishurim



דגשעללימודיפולקלורשלעדות
הוראתריקודיעםועמים 
ישראללשםקירובהלבבותביןבני

העדותהשונותבעםישראל .
ובנוסףהוראתריקודיםשלבני
המיעוטיםבמדינתישראללשם
קירובהלבבותביןכלאזרחי
המדינה .
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_______________________________________________
יא .תמונה ישראלית
תמונהישראלית"הואמיזםחדשניהמעניקחוויותלימודייחודית,באמצעותויכוליםתלמידים
לחוותעשרותאירועיםמרכזייםשעיצבואתהמדינה,לחקוראודותםולהעמיקבהם. 
המיזםכוללשלושהחלקים :
.1צירזמןמודפסהמיועדלתלייהבביתהספר. 
.2אפליקצייתמציאותרבודה,הניתנתלהורדהלטלפוןחכםומיועדתלשימושבקרבתציר
הזמןהמודפס .
.3אתראינטרנט"70שנהלמדינה"המציעמידענוסףלהעמקהוכןפעילויותחינוכיות
משלימות. 
משרדהחינוך,בהובלתהמזכירותהפדגוגיתפיתחאתהמיזם"תמונהישראלית"לרגלשנת
ה70-למדינה .
המיזםנועדלשימושבשניםהבאות,מזמיניםאתכולכםלהשתמשב"תמונההישראלית",
ליהנותממנה,להרחיבולהעמיקבנושאיםרלוונטייםוגםלשלבאירועיםנוספים .
צירהזמןשל"תמונהישראלית"כוללגםאירועיםמכונניםבספורטהישראלי:זכיהראשונה
בגביעאירופהלאלופותבכדורסלעלידימכביתלאביבבשנת,1977זכיהראשונהשל
עירוניסח'ניןבגביעהמדינהבכדורגלבשנת,2004זכיותראשונותבמדליותאולימפיות
המשחקיםהאולימפייםבברצלונהבשנת,1992אירוערצחי"אחללימינכןבמשחקים
האולימפייםבמינכןבשנת1972ועוד .
הקישורל"התמונההישראלית" .
יב .מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני  5יחידות לימוד ובונוס
.1תכניתהלימודיםברפורמתהלמידההמשמעותית-בתכניתזולאחלשינויבפרקיהלימוד .
.2חלוקתשעותההוראהבמקצועהמוגברבחינוךגופניבמהלךשלוששנים. 
.3שאלותעמ"ר(ערכיםמעורבותורלוונטיות)-קידוםהחשיבההרגשוהערכיםבלמידה,
כחלקמפיתוחה"חממההפדגוגית"
בשנתייםהקודמותהעמקנואתהעיסוקבעמ"ר(ערךמעורבותורלוונטיות)בלמידה,

ובהכנסתכ10


בכיתה,
בשיח

המקצועי,


בפיתוח

ביטוי
בא 
לידי
הדבר 

בהוראהובהערכה.

בבחינתהבגרות.


בעמ"ר

עוסקות
נקודות


בשנהזונעמיקונרחיבאתהשיחעלהמעורבות,הרלוונטיותהערכיותבתוךהלמידה
ובהערכה.אנומבקשיםמכםלשלבאתהשיחהזהבלמידהובכיתות.כמוכן,נמשיךלשאול
אתשאלותהעמ"רבמבחניהבגרותבהיקףשלכ10נקודות,שאלותהעמ"רבבגרות
יכללו גםסעיפיידעוערכים.אנומזכיריםשעיקרמטרתנוהיאהלמידהבכיתה,ושתשובה
נכונה תהארקתשובההמבוססתעלידעשלתחוםהדעת .
בכדיללמודעודעלתפיסתהעמ"רועלשאלותשנשאלובבחינותהבגרותבתחומיהדעת
שוניםראוכאן .
כמוכן,מצגתהסברעלשאלותעמ"רלכלהמקצועותמהמזכירות הפדגוגית .
 להלןקישורלקובץעםשאלותעמ"רבחינוךהגופני. 
.4הערכהחלופיתבכיתהי"ב-עבודותחקרופרויקטים.PBL 
.5שאלוןמותאםבמקצועמוגברבחינוךהגופני-ישלהקפידלבחוןאתהתלמידיםבמהלך
כלהשנהולארקבבחינתסיום/בגרות,לפיההתאמותאשרקיבלואישורממשרד
החינוך .
.7הכשרתמוריםללמדבקורסיהמדריכיםאתהתכניםהעיוניים.המוריםידרשולקורסבן
30שעות שיתקייםבמכללההאקדמיתבווינגייט. 
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.8מועדאחרוןלהגשתבקשותלפתיחתמקצועמוגברלבגרותבחינוךגופני5יח"לבחירה
מתרבותכללית– 30באפרילמידישנה .
.9בונוסבמקצועהמוגברבחינוךגופני.(ראוסעיף5בקישורזה) 
י"ג .ספורט בתי הספר ברמה העולמית
שליחתמשלחותבתיספרלאליפויותעולםשלבתיהספרתורמתלהעלאתהמוטיבציהשל
התלמידיםלהתמודדבאליפויותהארציותעלמנתלהגיעלמעמדייצוגהמדינהבאליפויות
העולםשלבתיהספר,תוךמתןשימתלבעלחינוךבאמצעותספורטבתיהספר. 
נוכחותמשלחותישראלבאליפויותאלההינואינטרסלאומיממדרגהראשונה,בשלהעובדה
שתלמידינומשגרריםאתהמדינהבאופןהאמתי,הטובוהמוצלחביותר.
נבחרותבתיהספרשייצגואותנובאליפויותעולםשלבתיהספרבשנה"לתשע"ח 

הישגמיוחד 

הנבחרת 

כדוריד–קטאר–21.2–1.3 2018
קצירחולון– 
תלמידים
כדוריד–קטאר–21.2–1.3 2018
העמיתראשל"צ-
תלמידות 

מדעיםואמנויותחדרה כדורגלאולמות–ישראל–13–21במרץ
 2018
–תלמידים 
כדורגלאולמות–ישראל–13–21במרץ
אביברעננה– 
 2018
תלמידים
ג'מאלטרביה–סח'נין כדורגלאולמות–ישראל–13–21במרץ
 2018
–תלמידות 

מרוצישדה–צרפת–2–8באפריל
קריתחינוךדרור–
 2018
תלמידים 
מרוצישדה–צרפת–2–8באפריל
הריאליהעבריחיפה–
 2018
תלמידות 

טניסשולחן–מלטה–8–15באפריל
הריאליהעבריחיפה–
 2018
תלמידים 
טניסשולחן–מלטה–8–15באפריל
ליהמןדימונה– 
 2018
תלמידות

כדורעף–צ'כיה–1–10ביוני 2018
ביתחינוךאופק–
תלמידים 
כדורעף–צ'כיה–1–10ביוני 2018
ביתחינוךמעייןשחר-
תלמידות 



מדליית ארד

מדליית ארד






מקום רביעי
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אליפויותעולםלבתיספרבשנה"לתשע"ט 
שחייה–ברזיל 
ניווטתחרותי–אסטוניה 
כדורסל–יוון 
כדורעףחופים–איטליה 
אתלטיקהקלה-קרואטיה 

י"ד .איסור כניסת איגודי ספורט לבתי הספר
לאחרונההגיעופניותותלונותעלמקריםבהםאיגודיספורטפועליםבתוךבתיספרבניגוד
להוראתחוזרמנכ"להאוסרתזאתבאופןמפורש.

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

"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".
עלמנהליבתיהספרלהקפידעלהוראהזו! 

קישורלחוזרהמנכ"ל :

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