
 שנתי –שיא  יפעילות ואירועציר 

 ספורט כללי – ילדימות

 רועים שהחניכים עוברים לאורך השנהימה התהליכים והא

 מה בעצם המטרות?( וצה?  )בהתכתבות עם המודל הלוגי.מה התוצאות הרצויות עם הקב

o קבוצה משמעותית 
o ותחושת מסוגלות שיפור בטחון עצמי 
o חשיפה לספורט 
o לחוות את הקשר בין מאמץ להשתפרות והתגברות על אתגרים 
o להתנסות בפעילות גופנית -להזיז את הגוף 
o מעורבות ההורים 
o המאמן הוא דמות 
o סביבה שיווינית 

ולעמוד  מה התכנים המקצועיים שצריך ללמד לאורך השנה בשביל להגשים את המטרות
 ?בתוצאות

o  כדרור, קליעה, מסירה, בעיטה לשער -מיומנויות בסיסיותללמד 
o ענפים 4קורסים של  4 -היכרות עם כמה ענפי ספורט 
o סולם מאמצים, למדוד שיפור בהישגים 

 ?ו את התכנים המקצועייםרועי שיא שיבטאיה הנקודות שיא/אמ

 משחק נגד קבוצה אחרת 

 טקס סיום קורס 

ולעמוד  השנה בשביל להגשים את המטרות מה התכנים החינוכיים שצריך להקנות לאורך
 ?בתוצאות

o עבודת צוות בקבוצה, משחק כקבוצה, לדעת לפרגן 
o הוגנות, לדעת לנצח ולהפסיד בכבוד 
o קשר להורים ולקהילה 
o מגדרי, הזדמנות לכולם, יחס מכבד לכולם -שיוויון בספורט 
o לא לאלימות וגזענות בספורט 

 החינוכיים? שיבטאו את התכנים רועי שיאימה הנקודות שיא/א

 פעילות התנדבות בקהילה 

 אירוע עם הורים 

 קבוצתי יום חוץ גיבוש- ODTפארק אתגרי / 



תכנים  תכנים חינוכיים כותרת חודש
 מקצועיים

 אירוע שיא

 ספטמבר

 גיבוש הקבוצה
 ועבודת צוות

 היכרות
 

הסמלה וזהות לקבוצה 
)קבלת החלטות 

, שם לקבוצה -ראשוניות
 לחולצה(צבע 

 
 

 :מחניים
חוקי המשחק  .1

 +זריקת כדור
 התחמקויות .2
 תפיסת הכדור .3

 

 קבלת החלטות כקבוצה אוקטובר
 משלימים/)איך 

 מתערבים כשיש ריב?
איך עושים שכולם 

 (ירגישו בנוח בקבוצה?
 
= 

 קבוצתית אמנהכתיבת 

 מחניים:
 להתאמן

 
טקס חלוקת 

עם שם  חולצות
הקבוצה, 

וחתימה על 
 האמנה

 נובמבר

הוגנות עידוד 
 ופירגון

 הוגנות:
למה כללים זה  .1

 חשוב?
ללמוד לנצח  .2

 ולהפסיד בכבוד

מיומנויות  -כדורסל
מסירה,  -בסיס

 כדרור, קליעה

נגד  משחק
קבוצה אחרת 

  במשגב

 לדעת לפרגן דצמבר
 

 מיהו חבר טוב? -חברות

 -כדורסל
אימונים על הבסיס 

תוספות: הגנה  +
והתקפה, משחק 

 קבוצתי, צעד וחצי

 אירוע עם הורים
הדלקת כולל  –

 נר
 
 

 ינואר

 בניית הקהילה

הקהילה  -היישוב שלי
 שלי

 -דורגלכ
 מיומנויות בסיס:

 בעיטה .1
 כדרור .2
 מסירות .3
שינויי כיוון  .4

 ד'(-)החל מ

 

ספורטאי טוב הוא אדם  פברואר
 טוב:

לא לאלימות וגזענות 
 בספורט
מספורטאים השראה 

 אחרים

אימונים על  -כדורגל
הבסיס + תוספות 

 כמו
 נגיחה

התנדבות פעילות 
 בקהילה

 מרץ

 שיויון

כבוד אחד לשני בספורט 
 ובכלל

 
הבינלאומי  יום האישה*
מעוררות  נשים -(8.3)

 בספורט השראה
 

 *יום המעשים הטובים

 -שומרי הגלקסיה
חוקי המשחק  .1

 +זריקת כדור
 התחמקויות .2
 תפיסת הכדור .3

נגד  משחק
קבוצה אחרת 

 במשגב
 או

יום חוץ גיבוש 
 קבוצתי



 

 

 אפריל

 -אני וגופי
 בריאות

 -היכרות עם הגוף שלהם
 קצת אנטומיה/ תזונה

 
מתן כלים לשמירה על 

 החיים
 
 יום הבריאות*

 (7.4הבילנאומי )

 -כדורשת
חוקי המשחק +  .1

 זריקת כדור
 משחק קבוצתי .2
 מסירות .3
 

 /טורניר החלוץ
אירוע ספורט 

 אזורי

 מאי

התגברות על 
 אתגרים

 וסיכום שנה

והתמדה )למדוד מאמץ 
שיפור בהישגים אישיים 

לאורך כמה אימונים כדי 
 להמחיש(

 
התגברות על אתגרים 

)כדי לצמוח צריך לצאת 
להדגים  -מאיזור הנוחות
 את זה בחוויה(

 

 -כדוריד
חוקי המשחק +  .1

 זריקה לשער
 כדרור והגנה .2
 מסירות .3
 

 יום ישראלי
לכבוד יום 
 העצמאות 

 
)הפנינג כחול לבן, 

ספורטאים חידון 
 ישראלים(

 
 

 -מדידת שיאים אישיים יוני
 המחשת שיפור אישי

 
פעילות סיכום שנה 

 קבוצתית

  טקס סיום שנה 
 
כולל הפנינג עם )

 ?(ההורים


