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 9002, אפריל 5 

  - כמורים מתחילים וכחונכים , המורים לחינוך גופני וייחודם כמורים

 משמעות כל אלו לקורס מורים חונכים

גבעת מכללה האקדמית ברכזת קורס מורים חונכים למורים לחינוך גופני ב –ר אלה שובל "ד
 מן במכון ווינגייטש זינ"לחינוך גופני ולספורט עוראש המגמה לגיל הרך במכללה  ושינגטון

 
 ש זינמן במכון ווינגייט"לחינוך גופני ולספורט עמדריכה פדגוגית במכללה  –ר אילנה ארליך "ד

 ומפקחת על החינוך הגופני במחוז חיפה
 

להצליח לקדם את הילדים בלמידה , המורים לחינוך גופני ככל המורים צריכים לנהל כיתה

מאפיינים  למורים אלויש  ,יחד עם זאת. בפרט יםחדר המורחיי בית הספר בכלל ובולהשתלב ב

. מעבודתם של המורים האחרים ייחודיים ההופכים את הכניסה שלהם לעבודת ההוראה לשונה

ייחוד של המורים לחינוך גופני ולהסיק ממנו על האתגרים במאמר קצר זה אנסה להציג את ה

מורה החונך לחינוך גופני המנסה השונים העומדים בפני המורה המתמחה לחינוך גופני  ובפני ה

 האופן שבו מוקם קורס מורים חונכים יוצגבסוף המאמר  .בהוראהולהצליח לסייע לו להשתלב 

 .התכנים הייחודיים המרכזיים של קורס מורים חונכים המכין להנחיה בתנאים שתוארו ויועלו

 

 נתונים יבשים –המורים לחינוך גופני 

שיש להם השלכות לגבי השתלבותו של המורה  לחינוך גופני על המורים יבשיםלהלן נתונים 

 :בהוראה ובבית הספרהמתמחה לחינוך גופני 

ב ובר. למידה על הגוף ותנועתו –במרכז ההוראה של המורים לחינוך גופני עומדת למידה מוטורית 

ית לא מבוסס על האינטליגנציה המילול, כלומר, שהוא לא עיוני בתי הספר זהו המקצוע היחיד

רך כלל שתי לפיתוח אינטליגנציה זו מוקצות בד .גופנית-אלא בעיקר על האינטליגנציה התנועתית

 . שעות הוראה בשבוע בכל כיתה

ללא הנחיה מקצועית משמעותית וללא בקרה מקצועית בדרך כלל המורים לחינוך גופני עובדים 

ואין מי שידריך ויקדם  ועובבתי הספר היסודיים המורה לחינוך גופני הוא היחיד במקצ. צמודה

ולכן המנהלים של בתי הספר אינם מכירים בדרך כלל את מבנה הידע של המקצוע . אותו בשדה

ולמפקח המקצועי לחינוך הגופני יש , נמנעים מכניסה  לדו שיח מקצועי עם המורה לחינוך גופני

 שונהאמנם המצב המקיפים על יסודיים הספר הבבתי . מאות מורים לחינוך גופני תחת שרביטו

אך רוב רכזי המקצוע לא עברו הכשרה  ,קיים צוות מורים לחינוך גופני ולו רכז מקצוע, במקצת

והם נתפסים  של החינוך הגופני בהיבטים המקצועיים ובהנחיית מורים משמעותית בניהול צוות
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דולים האירועים הגיותר כאחראים על חלוקת המתקנים בין המורים לחינוך גופני ועל ארגון 

  .ומחוצה לו ספרהבבית והתחרויות 

מגרשי ספורט ואולמות  ,רחבותהמורים לחינוך גופני מלמדים במרחבים גדולים ופתוחים כמו 

מיומנויות ניהול וארגון כיתה גבוהות ושונות שבהם נדרשות מיומנויות שמירה על הבטיחות ו

 וב אחדלחדר כיתה , סגורהאל מאחורי דלת הכיתה ההאוסף את כל תלמידיו במהותן מהמורה 

בהם מתרחשים השיעורים  מרחביםה. התלמידים יושבים ליד שולחנות במקומות קבועים

ומחדר המורים ויוצרים מצב שהמורה לא תמיד חוזר לחדר  מרוחקים בדרך כלל מהכיתות

 . המורים בהפסקות או חוזר לזמן מוגבל

גופני לנהל אירועים בית ספריים  מצופה מהמורים לחינוך, כחלק משגרת חייהם בבית הספר

ספורט  נבחרותלנהל ולאמן , הקיםלעליהם , כמו כן. גדולים כמו הפסקות פעילות וימי ספורט

ניהול זה מחייב מעורבות רבה בחיי בית הספר . שייצגו את בית הספר בתחרויות אזוריות וארציות

השלמת הספר ורובם עובדים ל משרה חלקית בבית ול של המורים לחינוך גופני עובדלק גדח, אבל

 .במסגרות בלתי פורמליות אלו ואחרות פרנסתם

מצד  .בתוך תפקידו של המורה לחינוך גופנימהותי -פנימיהנתונים שהוצגו מצביעים על קונפליקט 

 .ריחוק ועבודה חלקית, אחד תפקיד מורכב הדורש מעורבות רבה בחיי בית הספר ומצד שני שונות

 

 ובעיני אחרים י בעיני עצמםהמורים לחינוך גופנ

לא רק הנתונים היבשים משפיעים על השתלבות המורה לחינוך גופני המתמחה אלא גם תרבות 

מחקרים שבדקו את האופן שבו מורים  .המקצוע ותפיסת המקצוע של המורים לחינוך גופני

ווה מצביעים על גא, (Armour & Jones, 1998)לחינוך גופני תופסים את עבודתם ומעמדם 

המורים לחינוך גופני מציינים . מקצועית מצד אחד ותחושת שונות ובידוד מקצועי מהצד האחר

. שיש להם קשר בלתי אמצעי לתלמידים והם קרובים אליהם יותר מהמורים למקצועות העיוניים

מבחינת עול התפקיד המורים מצהירים שמצד אחד הם משוחררים מבדיקת שיעורי בית ומבחנים 

הם נתבעים להיות מעורבים בחיי בית הספר ולארגן , אך מצד שני, ל המורים האחריםהמעיקים ע

. של התפקידכל זאת ללא הגדרה פורמלית  .אירועים לא רק בתחומי הפעילות הגופנית והספורט

ת יוצר, שלה/התפקידים הנלווים שלווגבולות  המורה לחינוך גופני ברורה של חובותהעדר הגדרה 

לבין , באשר לגמול חומרי ומנטלי המגיע להםיפיות של המורים לחינוך גופני אי התאמה בין הצ

 . לאכזבה ולתסכול בשני הצדדים, ומהווה מקור למתחים למחויבות לבית הספר ציפיות ההנהלה
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התסכול נובע מהשוואה שהם . המורים לחינוך גופני יותר ממורים אחרים מתוסכלים מהשכר

לשעת עבודה שהם מקבלים מעבודתם בבית הספר לבין השכר לשעת עבודה עורכים בין השכר 

ביות פורמליות או ספורטי-שהם מקבלים במסגרות א( כולל כל שעות העבודה בנוסף לשיעורים)

התחושה שלהם היא שהם נתבעים בבית הספר לאחריות . שלעיתים הוא גבוה לעין שיעור

  .בשכרהולם ומחויבות רבה שאין לה ביטוי 

מצד אחד הם מכירים . תי הספר יש קשר אמביוולנטי למורה לחינוך גופנילרוב מנהלי ב

. הקשר שלהם עם הילדיםיות מעוניינים במעורבותם ומכירים בייחוד, בפוטנציאל הארגוני שלהם

שונות זו מתבטאת בכך שאינם . תרבותיתהם מתקשים עם השונות המקצועית וה ,מצד שני

ואין להם שליטה מבחינה מקצועית לחינוך גופני  להנחות או להזדהות עם המורהיכולים 

מקצוע החינוך הגופני תובע , נוסףב. כיוון שהמורה נמצא בבית ספרם רק באופן חלקיעליה /עליו

 מגרשים ואחזקתם והן מבחינת הציוד תקציבים הנחוצים להפעלת המקצוע הן מבחינת מבנים

  .ת הכספיות של בית הספרדבר המעיק על ההוצאו, תכלה שיש לחדשו בכל שנההמהקטן 

לעיתים קרובות הציפיות של המנהלים מהמורים לחינוך גופני מתרכזות במהלכים הייצוגיים של 

על התייחסות לאיכות הוראת מוותרים מנהלים רבים . קבלת גביעים ומדליות –בית הספר 

מורים למאפשרים  המנהלים, זאת ועוד. ולהישגי הלמידה כיוון שאיננו מקצוע עיוניהגופני החינוך 

מהלכים כאלו . לחינוך גופני לא להיות מעורבים במהלכי פיתוח מקצועי המתרחשים בבית הספר

 .התפתחות מקצועית של המורים לחינוך גופני ודוחקים את מעמדם בבית הספר לשולייםמעקבים 

ע איננו כיוון שהמקצו, מצד אחד. גם להורים קשר מוגבל ואמביוולנטי אל המורה לחינוך גופני

ההורים לא רואים בו מקצוע חשוב מהצד השני ההורים יודעים שהחינוך הגופני חשוב , עיוני

למעמדם החברתי של ילדיהם בחברת הילדים ומצפים מהמורה לחינוך גופני שיתמודד עם קשיים 

לעיתים עמוק ומורכב ולא ניתן להתמודד איתו באופן משמעותי במסגרת חברתיים שמקורם 

 .של שיעורי החינוך הגופניהמצומצמת 

מורה ולעיתים מסויג מהקשר מוגבל יש לעיתים קרובות  בחדר המורים למורים העמיתים גם 

חלקם מכך , נובעים חלקם מהזרות המקצועיתהמסויג הזה הגורמים לקשר . לחינוך גופני

נובע מההסתייגות  חלק.  בכיתההמורכבים שבשיעורי חינוך גופני נחשפים היחסים החברתיים 

אשר יש בהם מעורבות  ,שי של הילדים לעבור מהשיעור הדינמי או מההפסקה הפעילהמהקו

 . לישיבה שקטה בשיעור עיוני, רגשית רבה

בה ו המורים לחינוך גופני לא שלמים עם עבודתם בבית הספרלעיתים קרובות ש, ניתן לומר איפה

 .םאליה הסביבה העוטפת אותם אף היא אמביוולנטית ביחסה, בעת
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 משמעות הנתונים למאפייני המורה לחינוך גופני המתמחה

לנתונים שהוצגו עד כה משמעות רבה בהבנת הכוחות והקשיים של המורה המתמחה לחינוך גופני 

 .בזמן שהוא נכנס לעבוד בבית הספר

 בתוך כותלי בית הספראת התמיכה המקצועית לה הם זקוקים רוב המתמחים לא יכולים לקבל 

מקבל חונך שלא , הנכנס למשרה חלקית, מורה חדש בבית הספר, כלומר. חונך מבחוץונזקקים ל

 .החברתית והתרבותית של בית הספר המכיר את בית הספר ולא את הדינמיק

המורים , המתמחיםמנת חלקם של כל המורים  שהם, לקשיי ההסתגלות להוראה בנוסף

. בהרבה מכל מורה חדש אחרבות מתמודדים עם בעיות משמעת מורכלחינוך גופני המתמחים 

מעוררת מגע גופני פעילות הגופנית מכבידים על השליטה וה המרחבים הפתוחים והבלתי מוגדרים

ילד שלא , למשל, לבעיות משמעת אלו יש גם פן בטיחותי. המתסיסים את השיעורים קונפליקטיםו

 .  נענה להוראת המורה ומטפס על מתקן יכול ליפול ולהיפצע

באמביוולנטיות ובהסתייגויות לעבודה המתמחים מתמודדים כבר עם כניסתם די בזה  כאילו לא

. ועליהם לקבע את מעמדם ולבנות מערך ציפיות שהם יכולים לעמוד בו של בעלי תפקידים והורים

המורים לחינוך גופני המתמחים מצופים כבר בשנה הראשונה להיות מעורבים בפן במקביל 

 ןאית לצאתנבחרות ו לבנות, ימי ספורט, לנהל הפסקות פעילות: והייצוגי של בית הספר יהתרבות

הם כאשר , כל זאת. ולהיות שותפים בהכנת מופעים וטקסים בשכבות הגיל השונות לתחרויות

אחרים גם במקומות עבודה " מתחילים"של  במעמדבלבד ובנוסף הם עובדים במשרה חלקית 

 . רתםשקבלו על עצמם להשלמת מש

הציג את , שבו המורים לחינוך גופני נשאלו על קשייהם וכוחותיהם( בדפוס, ארליך, שובל)מחקר 

 :התרשים הבא
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בראש . של המורים המתמחים לחינוך גופניהייחודיים מתוך התרשים ניתן לגזור את הקשיים 

ד בעמיתים ובמנהל מצד אח –בולטת התלות הרבה שלהם בסביבה הקרובה , ובראשונה

לאור היחס האמביוולנטי אליהם תלות זו עלולה להיות בעייתית . ובתלמידים מהצד השני

לבין העדר כלים חשיבות החינוך לערכים הפער בין ההכרה העמוקה בקושי נוסף הוא . במיוחד

 פער בין הרצון הטוב חוויםהמתמחים המורים , בנוסף. פדגוגיים פרקטיים למימוש הכרה זו

פער שאין להם כלים . ם לבין מעמדם בסביבה המקצועית שאינו גבוהשלהם ליזום ולתרו

: לקושי נוסףהקשיים הרבים שלהם ביום יום וחלקיות משרתם גורמים להם .  להתמודד איתו

המשאיר אותם מנותקים מהמעטפה  שמעבר לבית הספר, היותר רחבמהמעגל החינוכי התעלמות 

 .הגדולה שהם חלק ממנה
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 נכים לחינוך גופניפקיד המורים החות

ניתן להגדיר , מתוך תיאור המאפיינים והקשיים הייחודיים של המורים המתמחים לחינוך גופני

 .ודיים בתפקיד המורים החונכיםאת הדגשים הייח

 לפתח אצל המורים המתמחים לחינוך גופני רגישות כיםלחינוך גופני צרי כיםהחונ יםהמור

, יחסיהם עם המנהלהם בזמן שהם בונים את מעמדם וולתמוך ב למקומם ולמעמדם בבית הספר

בד בבד המורים החונכים לחינוך גופני צריכים להבהיר למורה את . המורים העמיתים וההורים

מקומו ככפוף מבחינה מקצועית למערכת פיקוח הנמצאת מחוץ לבית הספר ולתת לו כלים 

 .לתקשר עם המערכת הזו ולזכות בתמיכה מקצועית

כים צריכים להקנות למורים המתמחים כלים לפעול מתוך תחושה של אוטונומיה המורים החונ

והתסכול הנובע מפער  היוצרת את תחושת הבדידותמקצועית כדי להפחית את תחושת התלות 

להוביל את המורים המתמחים לתחושת עצמאות וביטחון צריכים המורים החונכים . בציפיות

. חס ההנהלה והמורים אמביוולנטי או אפילו מתעלםיגם כאשר  בדרך שהם מובילים בהוראה

במהלך  'חינוך לערכים' לעסוק במורים המתמחים ענות לצורכי ההמורים החונכים צריכים ל

לצאת מתוך הפרקטיקה של  ,כמו בכל מהלך חונכות, על המורים החונכים. הגופניהחינוך הוראת 

על , בנוסף. המיוחדות להם צועיותבעיות מק להתמודד עם  לסייע להםהמורים המתמחים כדי 

כאשר  שישמשו את המורים בעתידבעיות  לפתרוןלהקנות כלים לחינוך גופני המורים החונכים 

ופיתוח בתכניות הלימודים המקצועיות  אחד מהכלים הללו כולל שליטה. יעמדו ברשות עצמם

 .יכולת תכנון בעזרתן

את , להצליחל המורים בראשית דרכם שהמורה החונך צריך לשמר את הרצון , באופן כללי 

האמונה שזה ניתן לביצוע למרות התנאים הקשים ולהציג אפשרויות להשפיע על הממונים בכל 

להפוך למורים בעלי הפוטנציאל המתמחים רום למורים גצריכים ל  החונכיםהמורים . הדרגים

שליחות כאחראים למרות הקשיים ומתוך הבנת הלהישאר בהוראה בבית הספר יעילים וטובים ו

 . תנועתית-היחידים לאינטליגנציה ולבריאות הגופנית

 

 הקשיים הייחודיים ביישום תפקיד החונך בחינוך הגופני

לא פשוט  -? אך האם הם יכולים למלא את התפקיד הזה, הציפייה מהמורים החונכים היא גבוהה

 .ודורש הכשרה מיוחדת

 נקודת מוצאבספר אחר ולכן הם מתחילים  דרך כלל מביתבאים בהמורים החונכים , כאמור

לא את , של המורה המתמחה הם אינם מכירים את בית הספר, האחת. בעייתית מכמה בחינות
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יתם המורה המתמחה אש  וההנהלה בעלי התפקידים, העמיתיםאת הכוחות הפעולים בו ולא 

 . נמצא באינטראקציה יום יומית

, כמו כן. סידורי מערכת מיוחדים צף מוגבלת ותובעתהיכולת לצפות בעבודה בפועל ובר, השנייה

עניין . הוא קלוש, דחופהעיה הלימודים כשעולה ביום מהלך בפנים אל פנים הסיכוי להיפגש  

החונך  –י המורים שנלהניח שסביר שכיוון , אחר הצהרייםבשעות המפגשים הוא בעייתי גם 

  . פורמליות-האבמערכת עובדים  -והמתמחה 

לנווט את ההנחיה  ,בדומה למורים חונכים אחרים ,המורה החונך לחינוך גופני יתקשה, השלישית

 "למצוא את עצמו"עלול המורה החונך . לעצמאות ולשחרור מהתלות בילתוכך שהיא באמת 

בעיות "הלחץ שנוצר כשמצד אחד מתעוררות זאת בשל ". עובדות"בקלות במצב של נותן עצות ש

ה הקשורות לבעיות משמעת שקיומן לא מאפשר ללמד ואף לעיתים בשיעוריו של המתמח" בוערות

מסכן את בטיחות הילדים ומהצד השני לחונך ולמתמחה אין מספיק זמן למפגשים תדירים 

  .ונינוחים

 

 דרכים להקמת קורס מורים חונכים

ם ביחד עם הפיקוח על החינוך הגופני קורס מורים חונכיהוקם כדי להתמודד עם הייחוד והקשיים 

הקורס מתקיים בחסותה של המכללה האקדמית לחינוך בגבעת . ייחודי למורים לחינוך גופני

שותף לבניית הקורס ולבחירת המחוז בו יתקיים  –מר עפר שמעוני  –המפקח הרפרנט . ושינגטון

רים שישתתפו המפקח המחוזי לחינוך גופני בוחר את המו .והקורס והוא עוקב אחריו ומתארח ב

 .ודואג שהמדריכים שבפיקוחו יהיו שותפים לקורס הוא שותף מלא בקורס, ם חונכיםבקורס מורי

שהצליחו לקבע , המשקיעים, שיתוף פעולה זה הוא הכרחי גם כדי להשיג את המורים הטובים

המזדהים והמשתפים , לעצמם מעמד תורם בבית הספר תוך שמירה על איכות ההוראה שלהם

פני וגם להשגת שפה מקצועית משותפת לחינוך הגופני במחוז פעולה עם הפיקוח על החינוך הגו

 (.דבר אותוומתכוונים למבינים כאשר מדברים על תכנון כולם , למשל)
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 תכנים ודרכים ייחודיות בקורס מורים חונכים בחינוך הגופני

הנוגעים דגשים ייחודיים בקורס ם יקיימ אך' קורס מורים חונכים כפוף לתכנית אגף סטאג

 .ולקשיים של המורה המתמחה ושל המורה החונך יותלייחוד

ובמיוחד בהקניית כלים  הקורס מדגיש הקניית כלים להנחיה במצב של מספר תצפיות מוגבל

הקורס עוסק בדרכי התקשורת של המורה . להובלת תהליכי רפלקציה משמעותיים אצל המתמחה

 .יםההורים והעמיתים בחדר המור, המפקח, לחינוך גופני עם המנהל

של המורה עצמו " אני מאמין מקצועי"הקורס מקנה כלים לפעולה עצמאית תוך התבססות על ה

תכנון קריאת הבאמצעות  להנחיההקורס עוסק בדרכים  .זה" אני מאמין מקצועי"ומתן חיזוקים ל

ובדיקת הדרכים בהם המורה מעריך את השגת היעדים , הנחיית החשיבה התכנונית, של המורה

 .בתכנון

 הכרות עם תכניות הלימודים החדשות בחינוך הגופני רס נוגע בתכנים מקצועיים כמוהקו

 והקניית כלים שבעזרתם המורה החונך יכול להדריך את המורה והסטנדרטים המעודכנים

 . להפיק תועלת מתכנית הלימודים לתכנון שלו עצמו המתמחה

 ,חשיבותה למורה המתמחה, ותהמשמע –הקורס נוגע גם בהקניית ערכים בשיעורי חינוך גופני 

 . והדרכים ליישומה כחלק מההוראה היום יומית

גם בזמן רכישת מיומנויות למשוב ותקשורת המשותפת לכל קורסי המורים החונכים הדוגמאות 

 .רובם לקוחים מתוך עולם הפרקטיקה של החינוך הגופני –והאירועים 

ינות ובאחריות רבה מתוך הבנה שללא הקורס מנסה גם לקבוע נורמות של לקיחת התפקיד ברצ

נשארים בודדים ותועים ועלולים להיכנס , המורים לחינוך גופני, מהלך התמיכה של החונכות

 .לא יעילותלתבניות עבודה 

 

   סיכום

ייחודם של המורים לחינוך גופני במערכת החינוך יוצרת ייחוד גם למורה המתמחה במקצוע זה 

פיקוח על החינוך הגופני מנסה להתמודד בדרכים שונות עם הייחוד ה . מורה החונךתפקיד הוגם ל

בין השאר באופן בו נבחרים המורים לקורס מורים חונכים ובבניית תכנים ייחודיים לקורס , הזה

דגם . כדאי לחשוב על דגם החונכות המתאים ביותר למורה לחינוך גופני, אין די בכך, לדעתי.  הזה

 תפקידיו וקשייו, בבית הספרמעמדו , וחד של המורה לחינוך גופנימצבו המילהתחשב בזה צריך 

 .הייחודיים
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בבית  מהמקצועות העיונייםמורה , האם לדעתך: לעיתים קרובות אני נשאלת

הספר יכול לחנוך מורה מתמחה לחינוך גופני במקום מורה מקצועי לחינוך 

 ?  גופני

יכול להנחות את המורה   שמורה שלא מתחום החינוך הגופני,  דעתי היא

 : םהבאילחינוך גופני בתנאים 

יפעל בשיתוף פעולה עם מורה מנוסה לחינוך גופני שעבר הוא עצמו  .1

זה בענייני  –ייפגשו עם המתמחה  קורס מורים חונכים מקצועי ושניהם

על  יתוגמלוו -הסתגלות לבית הספר והאחר בענייני הסתגלות למקצוע 

 ; כך

להקשיב גם  ת/קורס מקצועי ויודע ה/עברהיא עצמה /הוא עצמו .9

  ;ה/וכרות לולבעיות לא מ

בית הספר ומבעלי  מקבלים תמיכה ממנהלהמתמחה הוא והמורה  .3

 (. רכז שכבה, כמו היועצת) תפקידים אחרים בבית הספר

חשוב שהמורה החונך יהיה מורה לחינוך גופני שעבר , עד שיתקיימו תנאים אלו

את ייחודו וקשייו של המורה , על בשרו, קורס מורים חונכים ומכיר מקרוב

 . גופני לחינוך

 


