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על קצה המזלג – החינוך הגופני בבתי הספר לקראת שנה"ל תשע"ג
עם פתיחת שנה"ל תשע"ג ,אני מבקש לברך את כל משפחת החינוך הגופני :המפקחים על
החינוך הגופני ,המורים בבתי הספר ,המרצים והמנחים במכללות המכשירות מורים לחינוך
גופני ,בברכת שנה טובה ,גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה.
בשנה"ל תשע"ב זכינו לראשונה ,במשרד החינוך קבל עם ועדה ,בנושא שנתי הנוגע בליבת
החינוך הגופני" ,אורח חיים פעיל ובריא" .הפעילות בבתי הספר הייתה רבה מאוד ,במרב
המקרים המורים לחינוך גופני הם שעמדו במרכז העשייה הבית ספרית ,כמצופה .לקראת
פתיחת שנה"ל תשע"ג ,שלחה מנכ"לית משרד החינוך מכתב אל כל המערכת ובו הודיעה
שהנושא "אורח חיים פעיל ובריא" איננו נושא לשנה אחת ,זהו נושא לשנים רבות .אנו אנשי
החינוך הגופני חייבים לעשות שימוש נבון ברוח הגבית הזו שקבלנו ממנכ"לית משרדנו.
הנושא המרכז עמד במוקד התבחינים להענקת "פרס החינוך הגופני" ,למורים מצטיינים
ולבתי ספר מצטיינים בשנה"ל תשע"ב .הוועדות המחוזיות בחרו את המצטיינים ומתוכם
המליצו לוועדה הארצית על הטובים ביותר .הוועדה הארצית שלחה את נציגיה לבקר בבתי
הספר ואת המורים ולאחר שתי ישיבות ארוכות החליטה על הזוכים ב"פרס החינוך הגופני
הארצי" לשנה"ל תשע"ב .בתי הספר והמורים הזוכים ,יקבלו את הפרסים בטקס מכובד,
בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך ,בתאריך כ"ג בחשון תשע"ג .8.11.2012 ,במתנ"ס
עמישב בפתח-תקווה .מצורפת למטה את רשימת הזוכים.

הנושא המרכז הרשמי לשנה"ל תשע"ג הינו" :מנהיגות מעצבת -חזון ומעש" דוד בן
גוריון ומנחם בגין .לכאורה ,אין כל קשר בין החינוך הגופני לבין הנושא המרכז השנה .עם
זאת ,מי שינבור מעט בהיסטוריה יגלה שדוד בן גוריון עסק בפעילות גופנית באופן סדיר
למדי .הוא נהג לצעוד כ –  7קילומטרים מידי יום ואף נהג להזמין את בני שיחו לצעידות אלה.
לעיתים אף התיש בני שיח אלה כדי "לרככם" .בנוסף ,ידועה תמונתו כעומד עמידת ראש.
תמונה זו מסמלת את עיסוקו ביוגה ובפלדנקרייז .מומלץ לקיים אירועי ניווט ,צעדות ,מרוצים
וימי ספורט באתרי מורשת הקשורים בשני האישים בשיתוף תחומי דעת אחרים בביה"ס .את
נושא המנהיגות ניתן לפתח בבתי הספר על-ידי התכנית "אזרחות טובה ומנהיגות באמצעות
חינוך גופני וספורט" .תכנית זו מטופחת במגמות לבגרות בחינוך גופני רבות .כל תכנית
אחרת העושה שימוש מושכל בפן המעשי של מקצוע החינוך הגופני מבורכת .הימצאותו של
מקצוע החינוך הגופני במרכז העשייה החינוכית בבית הספר חייבת להימשך גם בשנה"ל
תשע"ג.
מאחר והזכרתי את המגמות לבגרות בחינוך גופני ,אני מבקש לקנח שורות אלה במידע על
המגמות המהוות את "הדובדבן שבקצפת" של החינוך הגופני במערכת החינוך .לקראת
שנה"ל תשע"ג מצטרפות עוד כ –  15מגמות חדשות אל המגמות הקיימות .כלומר ,אנו נעבור
השנה את מחסום  100המגמות .מדובר בתהליך צמיחה בארבע השנים האחרונות בעקבות
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ההכרה של הוועד הבין-אוניברסיטאי במגמה שלנו לבונוס באוניברסיטאות .השנה ילמדו
במגמות שלנו ,בכיתות י' – י"ב כ –  5000תלמידים .בקיץ תשע"ב נבחנו  1084תלמידים
בשאלון  3יחידות לימוד של המגמה )שיא מאז ההכרה במגמה  5יחידות לימוד בחירה
מתרבות כללית בשנת  (1999ועוד  838תלמידים בשאלון ההשלמה ליחידה החמישית )שיא
של ארבע השנים האחרונות( .כל המורים המלמדים במגמות מחויבים בקורס הכשרה
להוראה במגמה .המכללות המכשירות מורים לחינוך גופני מקיימות קורסים אלה .ההקפדה
על קורסים אלה מניבה פירות בדמות ציונים ממוצעים משביעי רצון .לדוגמא ,בבחינות
הבגרות בחינוך גופני קיץ תשע"ב ממוצע הציונים בשאלון  3יחידות לימוד עמד על  79.1ואילו
הציון הממוצע בהשלמה ליחידה החמישית עמד על  .80.1כולנו תקווה שנתונים חיוביים אלה
ימשכו גם בשנים הבאות.
בברכת שנה טובה,
עפר שמעוני
מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני
להלן רשימת הזוכים:
הזוכים בפרס החינוך הגופני הארצי – תשע"ב
יקירת החינוך הגופני גב' תמר איילון
מורים לחינוך גופני
בתי ספר
חזי ליברמן – יסודי מ"מ" ,הר אדר"
"שחפים" -מבואות חרמון
)מחוז ירושלים(
)מחוז צפון(
אבי בן-עזרא – מ"מ "גוונים" ,עפולה
"החורש" – זכרון יעקב
)מחוז צפון(
)מחוז חיפה(
אורנה פיטוסי – ממ"ד "יעבץ" ,זכרון יעקב
"לב-רן" – קדימה-צורן
)מחוז חיפה(
)מחוז מרכז(
מאירה נווה – "הוד" -חנ"מ
"מוסינזון" – הוד השרון
) מחוז חיפה(
)מחוז מרכז/חינוך התיישבותי(
מי-טל עינת – "רבין" שהם
"ניצנים" – רמת-גן
)מחוז מרכז(
)מחוז תל אביב-יפו(
חמדה שטרייקר – ממ"ד "רעות" ,נס ציונה
אזורי באר טוביה
)מחוז מרכז(
)מחוז דרום/חינוך התיישבותי(
עוז ויגודמן – "בליך" ,רמת גן
"חופית" – אשדוד
)מחוז תל אביב(
)מחוז דרום(
שוש תורג'מן – ממ"ד אמי"ת ,באר שבע
)מחוז דרום(
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