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 המורה לחינוך גופני

 "יבשים"נתונים 
 ; ש"ש 2במרכז המקצוע עומדת למידה מוטורית במסגרת •

 ;בבתי הספר היסודיים המורה יחיד בתחומו•

 ;(מורים למפקח 600 – 300)המורים עובדים ללא בקרה מקצועית צמודה •

המורים עובדים במרחבים גדולים ופתוחים בהם נדרשות  •
 ;מיומנויות ניהול וארגון כיתה גבוהות

המתקנים בהם מתרחשים השיעורים מרוחקים בדרך כלל  •
 ;מהכיתות ומחדר המורים

   ;המורים הם גם מנהלי ארועים כלל בית ספריים•

 ;רוב המורים עובדים משרה חלקית•

 .רוב המורים עובדים לפרנסתם גם במסגרות אחרות•

 



 

 המורים לחינוך גופני בעיני עצמם  

 
 ;גאים על ייחודם של המקצוע•

 ;חשים שונים ממורים אחרים•

 ;מבודדים מבחינה מקצועית•

 ;קשר בלתי אמצעי לתלמידים•

 ;משוחררים מבדיקת שיעורי בית ומבחנים•

 ;נתבעים להיות מעורבים בחיי בית הספר•

מתוסכלים מהשכר כיוון שמשווים לשכר  •
 ;שמקבלים במקום אחר

 

 



 המורים לחינוך גופני

 בעיני אחרים

 –למנהל קשר אמביוולנטי למורה לחינוך גופני •

אך זקוק לו ( חלקיות, תקציבית, מקצועית) מתקשה עם השונות

 ;לצרכי ארגון

אבל  , מקצוע לא חשוב להם) להורים קשר מוגבל ואמביוולנטי•

 ;(חשוב לילדים מבחינה חברתית

 

שונים  ) למורים העמיתים קשר חלקי ואמביוולנטי•

 (.מבחינה מקצועים נפגעים מקשיי משמעת



 משמעות הנתונים  

 למאפייני המורה המתמחה לחינוך גופני

רוב המתמחים לא יכולים לקבל את התמיכה המקצועית  •
 ;שלהם בתוך כותלי בית הספר

המתמחים מתמודדים עם האמביוולנטיות מולם •
 ;וצריכים לפעול לקביעת מעמדם בבית הספר

רוב המתמחים עובדים בבית הספר רק במשרה חלקית •
 ;גם במקומות נוספים" מתחילים"והם 

המתמחים מתמודדים עם בעיות משמעת מורכבות •
 ;בתנאים שונים

המתמחים מתבקשים כבר בשנה הראשונה להיות •
 .מעורבים בפן התרבותי והייצוגי של בית הספר

 

 

 



 מאפייני המורה

 לחינוך גופני 

 המתחיל

 מימד אישי מימד מקצועי מימד סביבתי

 היבט  חיובי היבט קשיים מעגל מערכת  מעגל החברה

 שאפתנות

 רעננות

 מסירות

 שאיפה לגמישות

 העמדת פנים

 תחושת עומס

 בדידות

 מעגל בית הספר ידע תוכן פדגוגי ניהול כיתה' מ הוראה' מ

 שליטה בידע  

 מקצועיי

 יכולת  להכניס

 שינויים

 עניין בחינוך 

 לערכים

 'מציאת עצמו'

 עם בעיות 

 משמעת

 קשיים

 ביישום

 עניין 

 בהשתלבות

 בבית הספר

 חוסר הכרות

 עם הארגון 

 צורך  בקבלת תמיכה 

 מהצוות ומהמנהל

 עניין בלהיות אהוב 

 על התלמידים

 גילוי  דאגה 

 לזכויות

 כאב על הסטאטוס

 הנמוך



 הקשיים של המורים המתמחים

בעמיתים ובמנהל   –תלות רבה בסביבה הקרובה •

 ;מצד אחד ובתלמידים מן הצד האחר

חוסר התייחסות למעגל החינוכי שמחוץ למפגש  •

 ;היומיומי עם בית הספר

הכרה בחשיבותם של ערכים אך חוסר בכלים •

 ;להתמודדות

פער בין הרצון הטוב של המורים המתחילים והיוזמה •

 ;שהם מפגינים לבין מעמדם בסביבה המקצועית

 .  לקות בידע הפדגוגי הפרקטי•

 



 תפקיד המורים החונכים לחינוך גופני

להוביל את המורים המתמחים לתחושת עצמאות •
ולהקנות כלים לפעול בעצמאות בהוראה ובארגון  

 ;אירועים

להקנות להם כלים להתמודד עם חינוך לערכים בתוך  •
 ;שיעורי החינוך הגופני

לפתח רגישות למקומם ומעמדם בבית הספר ולקשר  •
 ;בין

להשתמש בהתנסות של המורים להקניית כלים •
 ;פרקטיים

 ;לשמר את הרצון שלהם להצליח•

לגרום למורים בעלי הפוטנציאל הטוב להישאר בהוראה  •
  .בבית הספר וגם להביאם להיות יותר מעורבים



 הקשיים היחודיים ביישום התפקיד

פעמים רבות המורה החונך הוא חיצוני ולא מכיר •

 ;את בית הספר

 ;מוגבלת –היכולת לצפות בעבודה בפועל •

כיוון ששני )קשה לקבוע מפגשים אחר הצהריים •

 ;(המורים עסוקים

סתירה בין הצורך להוביל לעצמאות לבין הצורך •

 ;"שעובדות"לקבל עצות 

 



 דרכים להקמת קורס מורים חונכים

 :שיתוף פעולה מלא עם הפיקוח על החינוך הגופני

 

שותף לבניית הקורס ולבחירת   –המפקח הרפרנט 
 ;מגיע לשני מפגשים; המחוז בו יתקיים הקורס

 

בוחר את המורים לפי איכותם   –המפקח המחוזי 
דואג  ; משתתף פעיל בהשתלמות, ומעורבותם

 .שהמדריכים שלו יהיו שותפים

  



תכנים ייחודיים בקורס מורים חונכים 

 בחינוך הגופני

אופני הדרכה והערכה במצב של תצפית  •
 ;מוגבלת

דרכי התקשורת של המורה לחינוך גופני עם  •
העמיתים בחדר / ההורים/ המפקח/ המנהל
 ;הצוות/ המורים

הכרות עם תכניות הלימודים החדשות בחינוך  •
 ;הגופני

בירור תפקיד הערכים בשיעורי חינוך גופני  •
 ;והדרכים להתמודד איתם ועם הקנייתם

 

 

 



   תכנים רגילים בהדגשים מיוחדים

הקניית כלים לפעולה עצמאית במצב של •

 ;מקצועיות חלקית

התכנון של ההוראה ומהלכי הערכה לבדיקת  •

 ;הצלחת ההוראה

יצירת תכנית למפגשים ולדרכי תקשורת  •

 ;נוספות

 .הוראת דרכים לביצוע רפלקציה צמודה לתכנון•

 

 

 



 עבודת הגמר בקורס

בחירת נושא מנושאי הלימוד בקורס וכתיבת  
 מדריך למורים החונכים לחינוך גופני

 
 המורה לחינוך גופני המתחיל ומנהל בית הספר    •

 הרים ידיים  /חש חוסר אונים/הנחיית מורה מתחיל מתקשה•

 סיוע למורה המתחיל להתמודד עם בעיות משמעת  •

 ניתוח אירוע ככלי הנחיה  •

 ככלי הנחיה" אני מאמין מקצועי"•

 הכנת המורה המתחיל למילוי תפקידי המורה לחינוך גופני בבית הספר  •

 התכנון ככלי עזר בהנחיית המורה המתחיל •

 יצירת קשר עם המורים –השתלבות המורה המתחיל בבית הספר •

 התקשורת של המורה לחינוך גופני עם ההורי•

 תהליכי תמיכה במורה המתחיל מתלות לעצמאות  •


