


מגמת  

החינוך הגופני

,  שילוב ידע עיוני

התנסות מעשית  

עם ערכי ספורט ומנהיגות  

.חברתית 



?מהו המקצוע המוגבר בחינוך גופני

.לימודיחידות 5–מורכב מ 

,  תולדות החינוך הגופני והספורט, כושר גופני: העיוניתתכנית הלימודים 
.פיזיולוגיה של המאמץ והיבטים בריאותיים, פסיכולוגיה של הספורט

יבחרו נושאי לימוד מתוך תכנית הלימודים : תכנית הלימודים המעשית
.בחינוך הגופני המעשי

פ משרד החינוך מוכר על ידי האוניברסיטאות ובוגריה זכאים "כיום ע
.אחוז20לבונוס 



.מיועד לכל מי שיש לו זיקה לאורח חיים בריא

(.ללא קשר לעיסוקו בתחום הספורט, המגמה פתוחה לכל תלמיד–נדגיש )

מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה המעוניינים להתפתח ולהבין את    

תלמידים המעוניינים ללמוד  .  הספורט והחינוך לבריאות, עולמות החינוך הגופני

ולהכיר תהליכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים המתרחשים בכלל ובפעילות גופנית  

.תוך העלאת המודעות ושמירה על בריאות הגוף והנפש, בפרט

?למי מיועד המקצוע המוגבר בחינוך גופני 



אנטומיה

עצמות                               שרירים                          מפרקים

?איזה שרירים עלי לחזק כדי  למנוע עומס במפרק הברך ? איזה שרירים פועלים בתרגיל 



פיזיולוגיה ופיזיולוגיה של המאמץ

  מערכת כלי הדם

והלב

מערכת הנשימה

במנוחה ובמאמץ

?מה משמעות הדופק שלי בהתאוששות ממאמץ



היבטים בריאותיים

            תזונה                         נזקי העישון והאלכוהול                  בריאות הלב

סמים וספורט

 כחלק מאורח חיים בריאג"הפעחשיבות

מבחני כושר גופני בתנאי מעבדה

אימונים בתנאי אקלים של קור וחום

?האם פעילות גופנית יכולה להשפיע על  יכולת הזיכרון או הקשב



של הספורטפסיכולוגיה 

אבני דרך בפסיכולוגיה של הספורט

אישיות

מוטיבציה

לחץ כאמצעי להצלחה.

?האם יש קשר בין ספורט לאושר?  האם ניתן להפחית לחץ באמצעות ספורט



תולדות החינוך הגופני
האולימפיאדות, יוון ורומא בעת העתיקה

הספורט בארץ ישראל והמכביות

נשים בספורט

לעומת הצפי  1964כמה נשים השתתפו באולימפיאדת טוקיו 

?2020להשתתפות נשים  באולימפיאדת טוקיו 



החלק המעשי

התנסות בענפי ספורט

בוינגייטת בשיתוף המכללה האקדמית /ה מוסמך/תעודת מדריך  .



: מתקנים בבית הספר

, חדר כושר, אצטדיון אתלטיקה

, אולם ספורט
.מתקני כושר בחצר



סטודיו ומגרשי כדורסל, בריכה



נושאי לימוד מעשייםנושאי לימוד עיונייםכיתה

ש"ש9יחידת לימוד אחת  

'י

ש"ש1חובה -תורת הכושר הגופני  

ש"ש1שרירים      , שלד: אנטומיה 

, מערכת הדם,מערכת נשימה, מפרקים

......יציבה ועוד,תזונה והשמנה

קורס מדריך חיצוניקורס מדריך פנימיארגון אירועים    

+ג "ש כ"ש1

+         ש ענף ספורט "ש2

ש ארגון "ש1

אירועים

ש"ש4כ "סה

+ג "ש כ"ש1

ש ענף "ש3

ספורט נבחר

ש"ש4כ "סה

+ג "ש כ"ש1

9 - (2+x)ש"ש

ש  "ש9-השלמה ל

ביחס לדרישות של 

'בכיתה יבקורס מדריך

א"י

שני מורים-המלצה 

ש"ש4-------היבטים פיזיולוגים  . 1
היבטים פסיכולוגים   . 2

ש"ש2------ותולדות החינוך הגופני 

ניגשים  לבחינה חיצונית  

ש"ש2ש"ש2ש"ש2

ב"י

:          בחירה   באחד  מהפרקים

היבטים פיזיולוגיים או -ש "ש3

היבטים פסיכולוגיים  

:                                            הערכה פנימית עיונית 

.       מהציון50%מחצית מהחומר -בחינה  .1

עבודת  : הערכה חלופית בית ספרית.2

מהציוןPBL–50%חקר או פרויקט 

ש"ש3ש  "ש3

X ש"ש
פ דרישות הקורס "ע

החיצוני

שעות במהלך שלוש שנים30תרומה לקהילה 

יתכנו שינויים בתוכנית

שנים  3ש במהלך "ש9סך שעות שנים3ש במהלך "ש11כ "סה



80' ציון שנתי בביולוגיה בכיתה ט•
.ומעלה

+ ומעלה85ציון שנתי בחינוך גופני •
.המלצת המורה לחינוך גופני

.ראיון אישי•
תיבחן  –במקרים של בקשות חריגות •

.בקשה לגופה

התחייבות הורים לתשלום על  •
.פעילויות העשרה



ארגון אירועי ספורט בבית הספר  

ומעורבות בקהילה

ארגון הפסקות פעילות  .

ארגון ועזרה בימי ספורט  ,

.טורנירים ומרוצים

  תלמידי המקצוע המוגבר

יישמו את הנלמד לטובת 

מעורבות חברתית ותרומה 

.  לקהילה



בואו נצא יחד  
,  לדרך משותפת
מגמת החינוך  

.הגופני


