
מגמת החינוך הגופני           
" עמק החולה"



יחידות  3: י משרד החינוך עם בונוס אוניברסיטאי"יחידות מוכרות ע5•

יחידה הערכה חלופית בדמות  1, חדר כושר–יחידה מעשית 1, עיוניות

.פרויקט אישי

כושר  , תזונה, פיזיולוגיה של המאמץ, אנטומיה: לימודים עיוניים ברמה גבוהה•

.היסטוריה ופסיכולוגיה של הספורט, גופני

(.                                           פנימית" )עוזר מדריך חדר כושר"תעודת •
".מדריכים לכושר גופני ובריאות בחדר כושר"קורס 

.חקר עצמי, סרטוני וידאו, כרטיסיות תרגול, ספר, מצגות: דרכי הוראה•

מבחנים סגורים באינטרנט באמצעות הטלפון  , פרזנטציות: דרכי היבחנות•

.בחנים כתובים עם שאלות פתוחות כמו בבגרות, הסלולרי

והמכללות  " וינגייט"בוגרי , ס"ג של ביה"מורים מקצועיים מצוות החנ•

.המעניקות תארים בחינוך גופני

לימודי המגמה



תכנית לימודים תלת שנתית

ב"יא"י'י

ארגון מפעלי ספורט  

הכושר הגופניתורת 

ויציבהאנטומיה 

שיטות אימון כוח  

שיטות אימון סבולת

בחדר הכושראימון 

והשמנהתזונה 

(שכבתי)עזרה ראשונה 

פיזיולוגיה

תורת האימון

פסיכולוגיה של הספורט

היסטוריה של הספורט  

פציעות ספורט

ל"יח3בגרות מבחן 

פיזיולוגיה של המאמץ

היבטים בריאותיים

עוזר  )מעשית ל"יח1

מדריך חדר כושר  

או מדריך חדר  [ פנימי]

[(חיצוני]כושר 

סיכום  עבודת ל"יח1

פנימי   ציון עם 

(הערכה חלופית)



:  נלמד בכל השנים ומחולק למספר תחומי ספורט

.לימוד ותרגול יסודות המשחק–משחקי כדור 

התרגילים השונים לכל קבוצת    , הכרת האימון הנכון בחדר הכושר–חדר כושר 

.שרירים ושיטות אימון לכל מטרה

,  תלמידים המסיימים קורס מדריכים בכל ענף או קורס שופטים בו הם עוסקים

.יכולים להיות פטורים מהחלק המעשי

החלק המעשי



".ארגון מפעלי ספורט"י במסגרת , ט, ח, ימי ספורט לשכבות ז•

'יום ספורט שכבת ח–ארגון מפעלים 

'יום גיבוש שכבת י•

ימי ספורט וגיבוש

https://www.youtube.com/watch?v=e8Ie99nQIAg


.  סדנת חדר כושר מעשית•

.  ספורט הנכים•

.בקצרין" אוהלו"המגמה לקידום בריאות במכללת •

(.  רוגבי, סייף)ענפי ספורט שונים , תזונה, (אורתופד)יציבה –הרצאות •

.יום כיף סיכום שנה•

פעילויות המגמה



.בעלי רקע ספורטיבי וזיקה לספורט ופעילות גופנית•

.בעלי יכולת למידת חומר עיוני ברמה גבוהה•

.בעלי יכולת עמידה מול קהל•

ארגון וניהול  –ס "תלמידים שיכולים להוות דוגמא וליצור גאוות יחידה בביה•

.התנדבות ועזרה, ימי ספורט

.מתמטיקה ואנגלית, בעלי הישגים טובים במקצועות המדעיים•

.ג"מובילים ומנהיגים בשיעורי החנ•

.ראיון קבלה•

.ג וממחנכת הכיתה"המלצות מהמורה לחנ•

:קבלהדרישות ותנאי 


