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על המדוכה - נושאים שכדאי לחשוב עליהם ביחד

מעבר מהוראת הספורט אל פיתוח 
האינטליגנציה הגופנית-תנועתית

אלה שובל ורות לנצר

מבוא

היוזמה לכתיבת מאמר זה נובעת משני מקורות. המקור הראשון הוא משפט של 
מורה ותיק לחינוך גופני, שפרץ לדלת פתוחה כשאמר: "הרבה שנים לימדתי חינוך 
גופני ונהניתי מעבודתי, מכיוון שהרגשתי שהילדים לומדים ונהנים. לפני מספר שנים 
החלה לנקר בי תחושת תסכול, שאני מבזבז את זמני ואת זמנם של הילדים: מי קופץ 
לגובה בסגנון פוסברי בבגרותו? מי מזנק זינוק נמוך? מי קופץ מקרס מעל ארגז? ולמי 
יש הזדמנות להצטרף לקבוצת כדור-עף? מה שאני מלמד אינו מקנה בסיס לחיים 
בריאים. אני רוצה לשנות ואיני יודע לאן ללכת." המקור השני הוא ניסיונותינו לכתוב ספר 
למבוגרים, שיסייע להם בבחירת פעילות מתאימה לעצמם ובניהול בקרה על תנועתם, 
כדי שהתנועה והפעילות הגופנית תשמשנה גורם המעלה את איכות החיים, ולא תהיינה 
מקור לפגיעות בגוף ולכאבים. במהלך כתיבתנו אנו מעלות אפשרויות רבות להקשבה 
לתנועה, ללימוד עצמי, לתהליכי בדיקה ודימוי מנטלי ולבחירת הפעילות המתאימה 
לנו והתנועה הנכונה עבורנו. תוך כדי כתיבה אנו שואלות את עצמנו באופן תדיר: איך 

יכול להיות שאת כל הדברים האלו איננו מלמדים בשיעורי החינוך הגופני?
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מזה שנים רבות החינוך הגופני חופף כמעט לחינוך לפעילות ספורטיבית. תכנית הלימודים 
של החינוך הגופני מכיתה ג' עד י"ב מדגישה הוראת מיומנויות ספורט ומשחקי ספורט 
לסוגיהם השונים. הוראת המקצוע )subject matter(, בהכשרה להוראה בכל המכללות 

לחינוך הגופני בארץ, מורכבת בעיקרה מהוראת ענפי הספורט השונים. 

הפיקוח על החינוך הגופני עורך בשנים האחרונות שינויים הדרגתיים בתפיסת החינוך 
הגופני, ומנסה להוביל תהליכים המחלישים את הכיוון התחרותי שבספורט ומחזקים 
תפיסה בריאותית-קוגניטיבית של החינוך הגופני. בתהליכים אלו מתבקשים המורים 
לחינוך גופני לשלב בשיעוריהם הקניית ידע על הגוף ותנועתו )משרד החינוך, 2007ג(; 
לחנך את הילדים לטפח את כושרם הגופני ולשלב נופש פעיל בתוך פעילויות הספורט 
)משרד החינוך, 2007ב(; בגיל הרך - גן וכיתות א' וב' - אף הוגדר פרק של "חינוך 
לשלומות", שבו המורים מתבקשים להקנות מושגים בריאותיים, לטפח יציבה מאוזנת 

ולכוון פעילות לבריאות העצם )משרד החינוך, 2007א(. 

האם די בכך? האם זה הכיוון הנכון לשינוי? לאן הוא מוביל? האם לא הגיעה השעה 
לחשוב מחדש על כיוון המתאים לאתגרי המאה העשרים ואחת? מאה שבה הספורט 
הוא עולם מקצועני בפני עצמו, מנותק מהפעילות הגופנית היום-יומית של הפרט; 
העבודה שממנה מתפרנסים רוב האנשים אינה מספקת בדרך-כלל הזדמנות להפעלת 
הגוף; המדיה לסוגיה, הממלאת את רוב שעות הפנאי, מובילה לחוסר הפעלה של 
הגוף. ומצד שני - תוחלת החיים עולה; הידע המדעי על הקשר בין פעילות גופנית 
לבריאות עולה; המודעות לקשר זה עולה; הפעילות הגופנית הפכה למוצר צריכה; 
ובפני הפרט עומדות אין-ספור אפשרויות לבחירת פעילויות, שרובן אינן מתחום הספורט 

 .)Overdorf, 2004(

כיצד משתלב בעולם זה החינוך הגופני הנלמד בבית-הספר? 

במאמר זה נציע להסב את החינוך הגופני מחינוך לספורט לחינוך האינטליגנציה 
הגופנית-תנועתית, המאפשרת לבחור תנועה ולבחור פעילות גופנית מתוך ההיצע 
הרב, בהתאם לצרכים של הפרט ולשאיפותיו. במהלך המאמר ננסה להגדיר מהי 
אינטליגנציה גופנית-תנועתית; כיצד מטפחים אותה לאורך החיים; ומה צריכים להיות 
היעדים של שיעורי החינוך הגופני, כדי שההשכלה הנרכשת בבית-הספר תהווה בסיס 

לפיתוח האינטליגנציה התנועתית לאורך החיים. 
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מהי אינטליגנציה תנועתית?

לאדם אינטליגנציות רבות

התיאוריה של גרדנר )Gardner 1993,(, כי לאדם אינטליגנציות רבות, גורסת שיש לאדם 
 .IQ-יותר משתי האינטליגנציות - מתמטית ולשונית - המיוצגות במבחני ה

להלן רשימת האינטליגנציות המרכזיות שגרדנר זיהה:
אינטליגנציה גופנית-תנועתית - היכולת להשתמש בגוף בצורה אפקיבית, לפתור 
בעיות בעזרת הגוף, ללמוד תנועות חדשות ולהצליח להביע רעיונות ורגשות בעזרת 

תנועה.
אינטליגנציה לשונית - היכולת להשתמש במילים בצורה אפקטיבית, בין אם בעל-
פה ובין אם בכתב. כמו-כן, אינטליגנציה לשונית היא היכולת לפתור בעיות מילוליות 

וללמוד שפות חדשות.
אינטליגנציה לוגית-מתמטית - היכולת להשתמש במספרים בצורה אפקטיבית 

ולחשוב בצורה הגיונית ומסודרת. 
אינטליגנציה מרחבית - היכולת לתפוס במדויק את העולם החזותי-מרחבי ולבצע 

טרנספורמציות של תפיסות אלו.
אינטליגנציה מוזיקלית - היכולת לתפוס צורות מוזיקליות, להבחין ולברור בין צורות 

מוזיקליות, לעבד ולהוציא אל הפועל צורות מוזיקליות.
אינטליגנציה חברתית )בין-אישית( - היכולת להבחין במצבי רוח, בכוונות, במניעים 

וברגשות של אנשים אחרים.
אינטליגנציה רגשית )תוך-אישית( - ידע עצמי והיכולת לפעול על דרך ההתאמה 

וההסתגלות על בסיס ידע זה.

כל אחת מהאינטליגנציות היא שילוב של כישורים מלידה והתנסות במהלך החיים. 
כל יחיד ניחן בכל האינטליגנציות כולן, אלא שלא כולן באות לידי ביטוי באותה רמת 
תפקוד; והחשוב מכול, כל אחד יכול לפתח כל אחת מהאינטליגנציות במהלך כל 

.)Gardner, 1993( החיים

האינטליגנציות אינן פועלות בנפרד זו מזו בשעה שאנחנו מתפקדים. למשל, אם אנחנו 
לומדים מתמטיקה, קיימת משמעות רבה לאינטליגנציה הרגשית, המאפשרת לנו 
לנטרל גורמים לא-רלוונטיים ולעמוד בפני תסכולים. נוכחותם של הכישורים הרגשיים 
היא עד כדי כך משמעותית, שלולא הם הפוטנציאל של האינטליגנציה המתמטית 
עלול לבוא לידי ביטוי חלקי בלבד. אם אנחנו רוצים לנסוע למסע בהרי האנדים, אנחנו 
זקוקים לאינטליגנציה מרחבית - המאפשרת לנו לקרוא מפה ולהגיע למקומות שאכן 
התכוונו להגיע אליהם; אנחנו זקוקים לאינטליגנציה רגשית - המאפשרת לנו להתמודד 
עם קשיים; לאינטליגנציה חברתית - כדי לתקשר עם בני המקום ולהשיג מקום לינה; 
לאינטליגנציה לשונית - כדי ללמוד את המילים החשובות לתקשורת בלתי-אמצעית 
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עם בני המקום; לאינטליגנציה גופנית-תנועתית - כדי לעמוד במאמץ, וכדי להעריך כל 
הזמן האם אתגר שהוצב בפנינו אכן מעשי מבחינת כישורינו המוטוריים ומצבנו הגופני, 
וכך הלאה. כדי להיות שחקן-ספורטאי בכדורסל, יש כמובן צורך באינטליגנציה גופנית-
קינסתטית, אך זו לבדה לא תוביל אדם להיות שחקן מקצועני. שחקן כדורסל זקוק 
גם לאינטליגנציה מרחבית כדי לקרוא את התהליכים המתרחשים במגרש במהירות; 
הוא זקוק לאינטליגנציה חברתית, כדי לשתף פעולה עם השחקנים האחרים בקבוצתו; 
וכמובן, הוא זקוק לאינטליגנציה רגשית רבה כדי לעמוד במתח המשחק, לא להישבר 

מכישלונות, ולא לאבד את קנה המידה לאור הצלחות.

העובדה שאנחנו מתפקדים תוך שאנו מפעילים מספר אינטליגנציות, היא משמעותית 
כאשר אנחנו חושבים על שאלות הנוגעות לתפקוד התנועתי, כמו: איך בוחרים פעילות 
גופנית מתאימה? כיצד שומרים על התנועתיות? כיצד משפרים את התנועה לאורך 

כל החיים? 

ננסה להבין קודם כול מהי אינטליגנציה תנועתית משלבת אינטליגנציות אחרות, 
המאפשרות את פיתוחה.

האינטליגנציה הגופנית-תנועתית

 Physical "בספרות המקצועית האינטליגנציה התנועתית קרויה לעתים "אוריינות גופנית
Literacy )Whitehead, 2001(. ביטוי זה מייצג תפיסה שלפיה קיים בסיס ידע שעליו 
נבנית היכולת הגופנית-תנועתית. כפי שאוריינות היא הבסיס להבנת הנקרא והכתיבה 
לאורך כל חיינו, כך האוריינות הגופנית מאפשרת לנו להמשיך ולהתנועע באופן מושכל 

לאורך כל חיינו. 

האינטליגנציה הגופנית-תנועתית מבוססת על היכולת להפעיל את שרירי השלד של 
גופנו לפי בחירתנו. כדי לתת אפשרות ביטוי מלאה לאינטליגנציה הגופנית-תנועתית, 
אנחנו זקוקים לשרירים גמישים, חזקים ומהירים, המסוגלים לפעול במאמץ לאורך זמן. 
יחד עם זאת, אין די בכישורים הפיזיים כדי להביא את האינטליגנציה הזו לידי ביטוי. 

עלינו לדעת לבחור בתנועה הנבונה שתאפשר לנו:

להשיג את מה שאנחנו מנסים להשיג עבור עצמנו - בפעילות היום-יומית: קימה, 
הליכה לעבודה, נשיאת סל מהמכולת, הורדת צלחת מהמדף העליון, הכנסת כביסה 
למכונה, ישיבה למשך זמן ארוך במכונית בדרך לעבודה, עלייה לאוטובוס וישיבה בו או 
רכיבה על אופניים; פעילות גופנית שאנחנו בוחרים בה כדי לשמור על היכולות הפיזיות, 
כמו שחייה, ריצה, ניתורים בדלגית; או פעילויות חד-פעמיות, כמו טיול לאפריקה, 
מסע קניות בלונדון, השתתפות בת שלושה ימים בפסטיבל ריקודי עם בכרמיאל; או 



19
ית

עת
נו

-ת
ית

פנ
גו

ה 
צי

גנ
לי

נט
אי

ל 
 א

רט
פו

הס
ת 

רא
הו

 מ
ר |

נצ
 ל

ות
ור

ל 
וב

ש
ה 

אל

פעילויות אינטלקטואליות-מילוליות, כמו כתיבה, דיבור והקשבה, שאי-אפשר לעמוד 
בהן ללא שיתוף פעולה של הגוף, המאפשר הזרמת חמצן למוח ושמירה על עוררות 

ועל קשב.

להשיג את מה שאנחנו מנסים להשיג עם אחרים - תפקוד באוטובוס צפוף בבני-אדם, 
שיתוף פעולה כמו: הרמת משא ביחד, החזקת תמונה בזמן שהאחר דופק מסמר בקיר, 
לחיצת יד, השתתפות במשחק ספורט של זוגות או בין קבוצות, חיבוק, יחסי מין וכו'.

לשמור על היכולת להתנועע לבד ועם אחרים לכל אורך החיים - כיוון שהגוף האורגני 
ניזוק בקלות ונשחק עם תהליכי ההזדקנות, אין די בהשגת התנועה המיידית. יש לבצעה 
באופן שאינו פוגע בנו, ואם אפשר אף באופן שתורם לתנועה ומשפר אותה. למשל 
ישיבה ממושכת ומתוחה במכונית מדי יום בתנוחה זהה עשויה להעמיס על חוליות 
הגו התחתון או על חוליות הצוואר; יש למצוא דרך לשנות אותה: לעצור בצדי הדרך כדי 
לרדת מהמכונית או להתנועע ולשחרר את המתח באמצעות נשימה. השענת יד לכל 
אורך הנסיעה על אדן החלון עשויה לפגוע במפרק או בשורש כף היד, ועלינו להיות 
ערים למצב הגוף. יציאה למסע בהימליה בלי להכין את השרירים - חוזקם וגמישותם - 

עלולה להביא לשחיקת המפרקים בברך. לכן, חשוב לדאוג להם מבעוד מועד. 

להמשיך וללמוד על הגוף ועל התנועה באופן שיאפשר לנו להסתגל לשינויים בתוכנו 
ובסביבתנו. הגוף שלנו משתנה עם השנים: במהלך שנות הילדות וההתבגרות הוא הולך 
וגדל ומוסיף נתונים לעיבוד התנועה, וכבר בגיל 30 הוא מתחיל לסגת ולאבד מכישוריו. 
צריך ללמוד לנצל את מה שמתווסף, וצריך ללמוד לשמור על התנועה והתפקוד כאשר 
הגוף בנסיגה. למשל, להמשיך וללכת למרות שהראייה נפגעה, אך לעשות זאת בלי 

להסתכן בנפילה.
אנחנו גם משנים סביבה לעתים תכופות, ועלינו להיות מסוגלים להתאים את עצמנו כל 
הזמן לסביבה המשתנה: מעבר לדירה אחרת, חילופי עונות, מעבר לארץ אחרת לזמן 
ארוך או לזמן קצר, שינה על מיטה אחרת. כמו-כן, בזמן תאונה שבעקבותיה הוגבלה 
התנועה שלנו באופן פתאומי, אנחנו צריכים ללמוד לתפקד בדרך שונה. כמו למשל, 

ללכת בעזרת קביים או לגלגל כיסא גלגלים.

ללמוד להגיב במהירות לשינויים בלתי צפויים, כמו החלקה או דרך אחרת של איבוד 
האיזון של הגוף או תנועה מפתיעה של אחר העלולה לפגוע בנו. התגובה המהירה 
היא אוטומטית, ולכן חשוב לפתח מגוון רב של תנועות אוטומטיות כדי שנדע לבצען 

נכון, כאשר נזדקק להן. 

ליהנות מהתנועה כדי שנוכל להמשיך לשמרה וללמוד בעזרתה. החיים היום-יומיים 
מאפשרים לנו לחיות ולתפקד תוך שימוש מועט בתנועה. חלק מתהליכי ההזדקנות 
מתבטאים בירידה ברצון להניע את הגוף. הסיכוי שנתמיד בתנועה הגורמת לנו אי-נעימות 
הוא קלוש, כיוון שהיא תמיד דורשת יוזמה, זמן וכוחות נפש. לכן, עלינו לבחור תנועה 
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הגורמת לנו סיפוק והנאה או לתת לתנועה ממדים הגורמים לנו לתחושות ולרגשות 
נעימים. הבחירה הזאת מחייבת אותנו להכיר את עצמנו ולהקשיב לעצמנו. למשל, 
מי שאוהב מפגש חברתי-תחרותי יבחר לעצמו קבוצה משחקת המתחרה בקבוצות 
אחרות; אחד יבחר פעילות של ריקוד; יש מי שאוהבת להתנועע קרוב לרצפה ולחוש 
את השחרור של הגוף; זו שאוהבת את מרחבי הים - תבחר בשיט; וזה שאוהב להתחרות 
בעצמו מול שעון העצר - יבחר לרכוב על אופניים אירוביים, שעל-ידיתם מוצב שעון 
המדווח על מהירות הנסיעה, זמן הנסיעה, מספר הקלוריות שהוציא ומהירות הדופק. 

אפשרויות הבחירה הן רבות ויש להכירן. 
ספורטאים הם בעלי כישורים גבוהים בתחום האינטליגנציה הגופנית-קינסתטית, והם 
בוחרים את תנועתם באופן נבון בתוך העולם התרבותי של הספורט. בעולם זה הגוף 
משמש ככלי לעמידה באתגר, להגעה להישג ולניצחון. לעומת זאת, עבור האנשים 
הרוצים לשמר את גופם בריא ופעיל לאורך החיים - התנועה היא גם המטרה וגם הכלי 
שבעזרתו הם מממשים את המטרה. לפיכך, שיקולי הבחירה של ספורטאים ושל אלה 
הרוצים לשמר את בריאות גופם ופעלתנותו שונים לחלוטין. כמו-כן, שונה הידע שכל 

אחת מהקבוצות הללו זקוקה לו, והדרכים בהן נעשה מהלך הלימוד שונות. 

טיפוח אינטליגנציה תנועתית לאורך החיים

טיפוח אינטליגנציה תנועתית פירושו שמירה על החיוניות של הגוף ועל יכולת פעולתו. 
ה"שמירה" הזו איננה פסיבית ואינה פועלת לשמירת הקיים, אלא היא פעילה וכרוכה 
בלמידה עצמית מתמדת המבוססת על אוריינות גופנית. טיפוח האינטליגנציה 
התנועתית לאורך החיים מצריך "כלים" - כישורים נלמדים. מבחינה זו האינטליגנציה 
התנועתית אינה שונה מאינטליגנציות אחרות שיש לפתח אותן, להשתמש בהן ולתרגל 

אותן כדי שלא ייסוגו.

טיפוח האינטליגנציה התנועתית מחייב התנסות בתנועה מעבר לתפקוד היום-יומי, 
שבדרך-כלל דורש מהגוף מעט מאוד, פחות ממה שהגוף זקוק לו כדי לשמור על 
חיוניות התנועה. על ההתנסות להיות מלווה בתשומת לב מיוחדת לאופן בו מתבצעת 
התנועה, בהתאם למטרה לשמה היא נועדה ובהתאם לתנאים הסביבתיים בהם היא 

מתממשת. 

אם אנחנו מעוניינים לשפר תנועה או ללמוד תנועה חדשה עלינו להשקיע תשומת לב 
ואימונים - חזרות רבות - כדי שנצליח במציאת התיאום האידיאלי בין מהירות הביצוע 
והקצב שלו, השקעת הכוח הנחוץ ובחירת המרחב הנחוץ לתנועה. כשכל אלה יפעלו 
בתיאום, כתוצאה מאימון חוזר, התנועה תהיה זורמת, חסכונית ונעימה גם לנו וגם 
למסתכלים בנו. הקשיים בביצוע התנועה ייעלמו בהדרגה, וההרגל הנוצר באימונים 
יהפוך לטבע. כל זה עשוי להתרחש בתוך זמן לא רב, אם בזמן הביצוע נעקוב בקשב 
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רב ובביקורתיות אחר התנועה. ההרגל לחזור ולעקוב בקשב ובביקורתיות עשוי למנוע 
פגיעות מיותרות בגוף כתוצאה מתנועות ש"לא שמנו לב" אליהן ויקנה ביטחון ביכולתנו 

להשתפר. 

מטרות החינוך הגופני בבית-הספר

לאן צריך לכוון את שאיפות החינוך הגופני בבית-הספר כדי לפתח את האינטליגנציה 
הגופנית-תנועתית? להלן דוגמאות למטרות אפשרויות, כמה מילות הסבר על כל אחת 

מהן והצגה ראשונה וכללית של דרכים להשיגן.

1. התלמידים יפתחו את יכולתם להתנועע באופן עצמאי וליזום תנועה משמעותית 
עבור עצמם.

כתלמידים במערכות פורמליות ביצענו פעילות גופנית רק במסגרות של שיעורים, 
חוגים או אימונים. למעשה למדנו לקבל הוראות ולקשר פעילות גופנית למסגרת 
המכתיבה לנו מה לעשות. גם אם נהנינו כילדים מהפעילויות המוכתבות, ולא לכולם 
נשארים זיכרונות טובים מההתנסויות הללו, אנו הופכים לאזרחים עצמאים ועסוקים, 
אך ללא כלים לבחירת פעילות נכונה עבור עצמנו. אחד הביטויים הנפוצים למצב זה 

הוא המשפט: "כן, חשוב לעשות פעילות גופנית, אבל אין לי זמן." 

חלק משיעורי החינוך הגופני צריכים להיות מוקדשים להקניית כלים להתנועע מתוך 
בחירה מושכלת. בקיאות במשחק אחד או מיומנות בפעילות שניתן לבצעה באופן 
עצמאי, כמו שחייה, עשויים לסייע לנו בבחירה. כמו-כן, פיתוח של יכולת ללמוד 
מיומנות באופן עצמאי, ללא הוראות ישירות של מורה, עשוי לאפשר התנסות בדברים 
חדשים שלא נלמדו בבית-הספר, אך מתאימים לפרט בהווה. כמו-כן, ניתן לפתח, 
ללמד ולהגדיר קריטריונים לבחירת תנועה המתאימה לאורח החיים המוכתב על-ידי 

העבודה ומשלימה אותו.

2. התלמידים ידעו ללמוד על גופם ועל תנועתם בעזרת הקשבה לתנועה, לאתר את 
התנועה הנכונה להם ולנתח את הפעילות שבוצעה ואת תרומתה למתנועע.

התנועה שלנו אינה נראית לעינינו, וזו אחת הסיבות המרכזיות שבגללה איננו יודעים 
עליה הרבה. ניתן לבצע את התנועה, לדמות אותה ולהכיר אותה עד כדי כך, שאנחנו 
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יכולים לתאר אותה במילים, ואף לשנות אותה בהתאם לצורכינו. תהליך זה נקרא 
מוּדעות לתנועה. היכולת להיות מודע לתנועה מאפשרת לנו לשנות תנועה בשעת 

הצורך, למשל כשהיא אינה מתאימה לנו או כשהיא גורמת לנו לכאב.

ניתן לפתח מודעות בעזרת תרגול של דימוי תנועה, בדיקת הדימוי שלנו, תיקונו ותיאורו 
במילים. קיימות שיטות מובְנות המלמדות לבצע תהליכים אלו כמו שיטת פלדנקרייז 
)פלדנקרייז, 1992(. אבל, ניתן כבר מגיל הגן לשחק משחקים המאפשרים תרגול של 

דימוי תנועה ותיאור תנועה במילים.

3. התלמידים ידעו לשכלל תנועה שתהיה נעימה וחסכונית במאמץ ויעילה 
למשימה שבחרו. 

תנועה חסכונית ונעימה נחוצה בעיקר כדי לאפשר לנו להתנועע לאורך כל חיינו. כך 
נשמור על המפרקים שלנו מפני שחיקת יתר.

ניתן לאפשר תהליך של לימוד מיומנות מוגדרת או תנועה שהילד בחר, ולשכלל אותה 
בעזרת תרגול. במהלך התרגול אפשר לפתח ביחד עם הלומדים קריטריונים המסייעים 
להם לבחון את חסכנותה ויעילותה של המיומנות או של התנועה. בין השאר, ניתן לעודד 
את הילדים לבצע את המיומנות באופן מגוון כדי למנוע שחיקת יתר של המפרקים. 
למשל, אפשר לעודד ריצה תוך בדיקת העומס הקבוע וחיפוש דרכים לגיוון הריצה כדי 

שהעומס, שהופעל קודם על הברכיים, יעבור בחלקו לכפות הרגליים.

4. התלמידים ידעו לבחור פעילות עבור עצמם, להיות ערים לתחושותיהם 
ולרגשותיהם במהלך הפעילות, להתמיד בפעילות המתאימה להם, ולשנותה 

כשאינה מתאימה. 

כבר בסעיף 1 דיברנו על יכולת הבחירה, אלא שכאן הדגש הוא על יכולת המעקב אחר 
כאב, שעמום, או אי-חשק לבצע את התנועה, וכל אותן תחושות ורגשות הגורמים 
לנו מאוחר יותר לדחות פעילות ולא לחזור אליה מרצוננו. המסגרת התרבותית שבה 
אנו חיים מושכת אותנו לעתים לפעילות ממניעים שאינם מתאימים לנו. למשל, יש 
הבוחרים פעילות אינטנסיבית בחדר כושר לשם הרזיה, כיוון שהיא הכי יעילה, אך 
מתעבים את הפעילות ואינם יכולים להפוך אותה לפעילות יום-יומית, ולכן הם אינם 
מחזיקים מעמד. בשלב מסוים הם פורשים ללא מציאת תחלופה תנועתית מתאימה, 

וחוזרים ומשמינים.
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ניתן לתרגל את הבחירה בעזרת שאלות בעל-פה ובכתב, המנסות לאתר את הפעילות 
המהנה והמלמדת עבור הפרט. שאלות אלו יכולות ללוות התנסות שבה הפרט בוחר 
לעצמו אתגר תנועתי ומתאמן לאורך זמן כדי להשיגו. בתהליך הנעשה לאורך זמן, הפרט 

יכול להחליף מספר פעילויות עד שהוא מזהה את הפעילות המתאימה לו.

5. התלמידים ירכשו ידע שיאפשר להם להעריך מה הם מסוגלים לעשות ומהן 
מגבלותיהם ברגע נתון. ידע זה יקל עליהם להסתגל לשינויים החלים בגופם 

ובתנועתם במהלך הזמן. 

פגיעות גופניות ותסכולים רבים נובעים ממערכת ציפיות לא נכונה, שבה ההערכה 
העצמית של יכולת התנועה אינה תואמת את היכולת בפועל. כך לדוגמה, ציפיות גבוהות 
מהיכולת האמיתית יכולות להביא ילד המאמין שיתקבל לנבחרת אם יתאמן מספיק, 
להיכנס למשמעת אימונים שאינה מספקת על-מנת להגיע לרמה הדרושה. כאשר 
הציפיות נמוכות מהיכולת האמיתית יכול להיות מצב שבו ילד, שאינו מאמין שיצליח 
ללמוד לשחות, יוותר על רכישת מיומנות משמעותית לחייו. לכן, חשוב להקנות לילדים 

בסיס ידע נכון ביחס למאמצים הנדרשים והיכולת הדרושה לכל פעילות.

ניתן להקנות כלים להערכה נכונה - להכרה ביכולת מצד אחד ובמגבלות מהצד 
השני - בעזרת ניסוי וטעייה והסקת מסקנות מהתהליך. למשל, ניתן ללמד את הילדים 
לתכנן עבור עצמם תכנית כושר גופני, לבדוק בעצמם בעזרת התנסות האם התכנית 
מתאימה להם ולשפרה באופן המאפשר להם לעקוב אחרי השינויים שחלים בזמן 
האימונים. ניתן ללמד את הילדים שהממצאים האלו הם זמניים, כיוון שעם תהליך 
הגדילה, ההתפתחות והלמידה אנחנו מצליחים יותר ויותר, וכך לעודד אותם להמשיך 

בתכנון המתקדם עם הלמידה.

6. התלמידים ידעו להתנועע לפי הוראות מילוליות - בעל-פה ובכתב - וידעו לתת 
הוראות תנועה לעצמם ולאחרים.

חשוב לפתח את היכולת להמליל תנועה. יכולת כזו מאפשרת לקרוא הוראות לתנועה 
מסֵפר הדרכה או מהאינטרנט, לשוחח עם עצמנו ועם אחרים, בשעה שאנחנו מחפשים 
תנועה מתאימה לעצמנו, להקשיב לעצות של אחרים ביחס לאפשרויות תנועה ולהשיא 
עצות לאחרים מניסיוננו. בכל מעבר אנחנו מתרגלים את הדימוי המנטלי ומשכללים 

אותו, כך שהוא הופך עם ההתנסות למדויק יותר ומפורט יותר.

כבר היום מורים רבים אינם מסתפקים בהדגמות, ומוסיפים תיאורים מילוליים של הפעולה 
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והסברים. ניתן להוסיף על כך הוראות בכרטיסיות או מתוך ספר, לתת למתנועעים לתאר 
את תנועתם בפני חבר, להחליף הוראות ולחוות דעה מילולית על תנועה. 

7. התלמידים ידעו להתנועע עם אחרים על בסיס יכולת הקשבה לעצמם 
ולאחרים.

תנועה עם אחרים מאפשרת לנו לחוש הבדלים, ומתוך כך להכיר את עצמנו טוב יותר. 
בו-בזמן זו גם הזדמנות לראות שוני ולקבל אותו. 

הדרך הטובה ביותר ללימוד הקשבה הדדית היא פעילות שיתופית, שבה שניים או יותר 
צריכים להצליח ביחד בביצוע משימה.

עד כאן הדוגמאות למטרות החינוך הגופני המטפחות אינטליגנציה גופנית-תנועתית 
ואינטליגנציות אחרות הנחוצות לפיתוח יכולתנו לבחור עבור עצמנו. בחינוך הגופני 
של היום משחקי הספורט, האתלטיקה וההתעמלות הם המטרה. הלימוד והתרגול 
מכוונים לרכישת מיומנויות המשחק וללימוד המשחק עצמו. בתכנית שבה פיתוח 
האינטליגנציה הגופנית-תנועתית היא המטרה, ניתן להשתמש בפעילות ספורט ובכל 
פעילות גופנית אחרת המאפשרת ללומדים לפתח את האינטליגנציה התנועתית 

בהתאם לגילם ולתחומי העניין שלהם. 

מאמר זה הציג רק מחשבה ראשונה בכיוון. יש להמשיך ולגבש את הרעיון. גם לאחר 
שיגובש, לא ניתן לבצע מעבר כל-כך מהפכני ביום אחד, אך כדאי להתחיל. התחלה 
אפשרית היא בבדיקת ייתכנות בשטח. ניתן לגייס מספר מורים, היכולים ומוכנים 
לשמש כחלוצים, ולבנות ביחד איתם תהליכים פרקטיים בשטח, המאפשרים להשיג 

את המטרות החדשות, ואף לעקוב אחר הלמידה של הילדים והישגיהם.

elas@macam.ac.il :לתגובה אפשר לפנות ל
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