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הפיקוח על החינוך הגופני

מחוז דרום

י"ג בתמוז תשע"ח, 26 ביוני 2018



בברכה,

עמירה חיים

החינוך הגופני ממלא תפקיד חשוב ביותר בחברה המודרנית ומהווה מנוף 
לעיצובם של התלמידים מילדות ועד בגרות תוך הבטחת חוסנם האישיותי, 
הגופני והמנטלי כדברי הרמב"ם: "כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו 

שבע אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק". 

החינוך הגופני אינו תחום דעת הנלמד במוסד החינוכי אלא הוא ציר מרכזי 
אישיים  וכישורים  ערכים  מיומנויות,  ידע,  לפיתוח  ספרית  הבית  בתרבות 
לחנך  המפתח  גופני  לחינוך  והמורות  המורים  של  בידיהם  וחברתיים. 
בריא  חיים  מאורח  נפרד  בלתי  כחלק  הגופנית  הפעילות  את  ולהטמיע 
ופעיל, להקנות ידע והבנה של גוף האדם על כל מערכותיו, ליצור סביבה 
והקבוצתי,  האישי  הפוטנציאל  ביטוי  לידי  יבוא  שבה  לתלמידים  מאתגרת 

לחזק את תחושת המסוגלות והערך העצמי, לקדם את האחריות ההדדית והסולידריות החברתית, 
ליישם ערכים של כיבוד החוק והגינות ספורטיבית ולטפח אקלים בית-ספרי מיטבי ובטוח.

בשנת ה-70 לעצמאות מדינת ישראל, אני שמחה לברך על הצטיינותם של המורים, המורות ובתי 
הספר בתחום החינוך הגופני במחוז הדרום לשנה"ל  תשע"ח. זכייתכם בפרס מהווה נדבך משמעותי 

לחזון החינוכי "מחוז הדרום מוביל למצוינות" ומחזקת את איכותה של מערכת החינוך בנגב. 

ברכותיי למורים המצטיינים ולמורות המצטיינות: אולג שקוט מבית הספר "גשר" בבאר שבע, אורית 
קנפו מבית הספר "רכסים" בבאר שבע,  דורית דמרי מבית הספר "ניצני הנגב" במ.א. בני שמעון, 
מוניקה טיבי מבית הספר "אופיר" באילת, מרגלית אבזיז מבית הספר "מולדת" בבאר שבע, רוית  

עמר מתיכון "אורט" ערד, ושלומי גליצקי מתיכון "אשל הנשיא". 

עבודתו  את  העושה  לחיים,  המורה  דמות  את  מבטאת  הגופני  החינוך  בתחום  המסורה  עבודתכם 
באהבה ומתוך שליחות חינוכית. עשייתכם הופכת למשמעותית ואיכותית בזכות השפעתה העצומה 
ובכישורים  אישיותיים  במאפיינים  ניחנתם  כי  מעיד  המרשים  הישגכם  והקהילה.  התלמידים  על 

מקצועיים ההופכים אתכם למצוינים ועל כך ראויים אתם למלוא ההערכה.

איחוליי לבתי-הספר המצטיינים: בית הספר "אלאנדלוס" בתל שבע  בניהולו של עיד אבו עסא, בית 
הספר "אלמוסתקבל" במ.א. נווה מדבר  בניהולו של כמאל אבו דובה, בית הספר "בן גוריון" בבאר שבע 
בניהולה של תמר שועי,  בית הספר "גבים" בבאר שבע בניהולה של יפעת מנשקו ומקיף "עירוני א'" 

באשקלון בניהולה של אורית בלאו.

הצבתם בראש סדר הקדימויות את החינוך הגופני כערך להקניית התנהגויות חיוביות לשיפור איכות  
ומוביל את  ובאהבה  פועל ללא לאות, במסירות  הגופני בכל אחד מבתי-הספר  צוות החינוך  החיים. 

תלמידיו להישגים בתחומי הספורט העממי וההישגי ועל כך יישר כוח.

תודתי המיוחדת לגב' דניאלה אמר-מורם ולמר ניצן יעקב, המפקחים על החינוך הגופני, על עשייתם 
הגופני  החינוך  ערך  להטמעת  ברורים  סטנדרטים  להצבת  והמקצועית  המסורה  ועבודתם  היחודית 

וטיפוח גאוות יחידה. 

אני לוחצת את ידי כל השותפים במעשה החינוכי בהערכה ומאחלת לכם המשך עשייה רבת הישגים. 

ברכת מנהלת המחוז
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בברכה,

ניצן ודניאלה

ברכת הפיקוח על החינוך הגופני

אנו גאים להעניק את פרס החינוך הגופני לשנת 
הלימודים תשע"ח בסימן 70 שנה למדינת ישראל 

למורים ולבתי ספר המצטיינים במחוז הדרום.

פרס זה ניתן כאות הערכה על פעילותכם הענפה 
ועל תרומתכם הייחודית לקידום מיטבי של תחום 

החינוך הגופני בבית-הספר ובקהילה.

בעזרת השילוב הייחודי של כישורים שונים, כגון: 
ויכולת  במטרה  דבקות  כריזמטיות  מנהיגות, 
המנצחת  הנוסחה  את  ליצור  הצלחתם  אישית, 

שיא.  ובאירועי  היום  בשגרת  ספרית  בית  כתרבות  הגופני  החינוך  את  ובאמונה  בגאווה  שהובילה 
אישית הלכה למעשה. כדברי  יישום מיטבי של מצוינות  על  והמסורה מעידה  עבודתכם המקצועית 
קונפוציוס: "הרצון לנצח, התשוקה להצליח, הדחף להגיע לפוטנציאל המלא שלך, אלו המפתחות 

שיפתחו את הדלת למצוינות אישית."

הובלתם יוזמות חינוכיות וערכיות המשלבות פעילויות ספורטיביות ומעורבות תלמידים בקהילה כאשר 
וערכיים  אחראיים  בוגרים  וחדה–טיפוח  בהירה  עיניכם,  לנגד  עומדת  המטרה  הדרך,  אורך  לכל 

התורמים לקהילה.  

ברכות למורים המצטיינים: אולג שקוט מבית-הספר "גשר" בבאר-שבע, אורית קנפו מבית-הספר 
טיבי  מוניקה  שמעון,  בני  במ.א.  הנגב"  "ניצני  מבית-הספר  דמרי  דורית  בבאר-שבע,  "רכסים" 
מבית-הספר "אופיר" באילת, מרגלית אבזיז מבית-הספר "מולדת" בבאר-שבע, רוית  עמר מתיכון 

"אורט ערד" ושלומי גליצקי מתיכון "אשל-הנשיא". 

אשקלון,  א"  עירוני  "מקיף  תל-שבע,  "אלמוסתקבל"  בית-הספר  המצטיינים:  לבתי-הספר  ברכות 
בית-הספר "גבים" באר-שבע, בית-הספר "בן גוריון" באר-שבע, בית-הספר "אלאנדלוס" מ.א נווה 

מדבר.

ברכתנו לך, גב' ורדה נקש, על קבלת תואר "יקירת  החינוך הגופני". במהלך שנותיך כמורה וכמדריכה 
איכותיים  מורים  הצמחת  תלמידייך.  למען  להערצה  ראויה  ובמסירות  לאות  ללא  פעלת  במחוז 

ומשפיעים במערכת החינוך.

כמו כן, בשנותייך כגמלאית המשכת לסייע ולתרום בהתנדבות למחוז, ותמיד בענווה, במסירות ובחיוך 
אוהד.

בחירת  בתהליך  החינוכי  ומניסיונם  מזמנם  הקדישו  אשר  הגופני  החינוך  פרס  ועדת  לחברי  תודתנו 
המועמדים.

תודה למנהלת המחוז על התמיכה והקצאת המשאבים לקידום החינוך הגופני והספורט. 
אנו מוקירים את תרומתכם הראויה להערכה ומאחלים המשך עשייה משמעותית.



ורדה נקש, גמלאית בעלת וותק של שלושים וחמש שנים במערכת החינוך, 
בעיקר במסגרת החינוך המיוחד, ראתה בעבודתה כשליחות ופעלה במרץ 

רב ונתינה ראויה להערכה למען תלמידיה.

ורדה הציבה לה יעד לקדם את החינוך הגופני בבתי הספר לחינוך מיוחד 
ולשלב את התלמידים כשווים באירועים, בכנסים ובתחרויות עם בתי הספר 
בין תלמידי בתי הספר הרגילים  יזמה מפגשים  מהחינוך הרגיל. לשם כך 

ותלמידי בתי הספר בחינוך המיוחד כחלק מקרוב לבבות וקבלת האחר. 

במשך שנות עבודתה ורדה פעלה בעיר אשקלון להפקת מופעים, אירועים 
מצטיינים,  ספורטאים  טיפחה  שונות,  ספורט  לתחרויות  תלמידים  הכינה  ספריות,  בית  ופעילויות 

הובילה את פרויקט רכיבה נכונה על אופניים ועוד.

ורדה טיפחה תלמידים עם בעיות התנהגות ואימנה אותם בזמנה החופשי במקצועות שונים. יצאה עם 
בשיתוף מחלקת הספורט  עירוניים  ספורט  באירועי  עזרה  ולבריכה,  כושר  לחדר  קבוצת תלמידים 

באשקלון. שם מתנדבת עד היום.

ורדה פעלה רבות בתא המורים לחינוך גופני באשקלון, והייתה שנים רבות חברת המועצה הארצית 
של מורי החינוך הגופני. היא עזרה וקידמה מורים רבים באשקלון ובמחוז הדרום, דאגה לשלב כל מורה 
גופני  לחינוך  למורים  לאורך השנים בתחום ההשתלמויות  גם פעלה  ורדה  בעיה.  בכל  ולעזור  חדש 
באשקלון ויזמה השתלמויות למורים לחינוך גופני בחינוך המיוחד, בעזרתה ותמיכתה של נורית ברדה 
ז"ל. משנת 1996 ועד פרישתה לגמלאות הייתה ורדה יד ימינה של נורית ברדה ז"ל בעת ששימשה 
כמדריכה מחוזית בבתי ספר לחינוך מיוחד. בנוסף, הכינה תכנית לימודים בחינוך הגופני לתלמידי 

החינוך המיוחד. תכנית שפורסמה וזכתה להכרה על ידי הפיקוח.

בעמותות  מיוחדים.  צרכים  בעלי  נוער  ובני  לילדים  לסייע  ורדה  המשיכה  לגמלאות,  שיצאה  לאחר 
ומסגרות שונות. 

בצה"ל.  מיוחדים  צרכים  בעלי  ונערות  נערים  שילוב  שמטרתו   - במדים"  "שווים  פרויקט  במסגרת 
בבסיסים,  אותם  ביקרה  החיול.  שרשרת  בכל  אותם  וליוותה  המתגייסים  את  חסותה  תחת  לקחה 
והייתה בקשר מתמיד איתם, עם הוריהם ועם המפקדים החל מגיוסם ועד לשחרורם מצה"ל. אותם 
ההזדמנות  את  שוכחים  אינם  ולעולם  רציף,  על קשר  ורדה  עם  שומרים  ונערות  נערים  של  רבבות 
הגדולה שהיא העניקה להם, "במקום בו כולם הרימו ידיים, היא לעולם לא ויתרה", כך מעידים רבים 

על ורדה.

במסגרת פעילותה הענפה היא ליוותה את נבחרת ה"ספיישל  אולימפיקס" הישראלית, ולקחה תחת 
חסותה את בר בן דויד, שהפך לאלוף אולימפי בשחייה.

הערכה רבה יש לפועלה בקרב כל מי שבא בקרבתה, זאת על תרומתה רבת השנים, על יחסה החם 
ועל אהבתה לכל אדם, והכל בענווה, בצניעות, בשמחה ועם חיוך.

ורדה נקש יקירת החינוך הגופני

"לתת כמו הפרחים,מפיצים ריח לכולם בלי חשבונות, בלי תמורה,סתם משום שהם פרחים".
 (אסתר קל, סיפור כמו הפרחים)



"השמים הם הגבול, והדרך - דרך ארץ." (מסכת אבות)

דורית דמרי
בית-הספר "ניצני הנגב" מ.א. בני שמעון

מורה
מצטיינת

דורית, מורה לחינוך גופני בעלת ותק של 20 שנים במערכת 
החינוך, דוגלת בחינוך למצוינות ולערכים כדרך חיים. 

האנושי  הלב  "מפעימות  לימודים  תכנית  מקדמת  דורית 
לעבודת הלב הערכי".

תכנית המשלבת את חזון בית-הספר ואת ערכי מפתח הל"ב.

באמצעות  משמעותית  ללמידה  הזדמנויות  מייצרת  דורית 
שותפים  תלמידיה  שיתופית.  והוראה  אינטגרטיבית  הוראה 
היא  הלמידה  כאשר  ובתהליכים,  הלמידה  בתכנון  פעילים 
פעילה הן בפן האישי והן בפן הקבוצתי. זאת בדרך מהנה תוך 

מתן אפשרויות בחירה בשיעורי החינוך הגופני ובפעילות הענפה בבית-הספר ומחוצה לו.

ימי  והקהילה:  בית-הספר  בתרבות  חינוכיות  ויוזמות  מיזמים  ומקדמת  מובילה  דורית 
ספורט, מרוץ הלפיד, צעדות, הפסקות פעילות, ליגות, טורנירים,  מיזם "בנות בתנועה" 

להעצמת הספורט הנשי, בשיתוף בתי-הספר היסודיים במועצה האזורית בני שמעון.

בימים אלו שותפה דורית להקמת שביל ספורט בבית-הספר הבנוי מתחנות המזמנות 
לתלמידים  זמין  זה  שביל  הגופני.  בחינוך  והבנה  ידע  בשילוב  מגוונת  גופנית  פעילות 

ולקהילה בכל שעות היום. 

שונים  תחומים  ללמוד  מקפידה  וכן  הגופני,  בחינוך  הוראה"  "פרחי  חונכת  דורית 
ולהתמקצע בהם מתוך הנעה פנימית להתחדשות ואתגר אישי עבורה ועבור תלמידיה.

בנוסף להיותה מורה לחינוך גופני דורית מובילה במסירות את תחום החינוך לבריאות 
בבית-הספר, שהוכר כבית-ספר מקדם בריאות במדרג שלושה כוכבי בריאות.

דמותה הקורנת ומלאת האנרגיה סוחפת את תלמידיה, את הצוות החינוכי ואת הקהילה.

דורית יוצרת קשר חיובי ומשמעותי עם תלמידיה, ומהווה חלק מהותי בעיצוב התנהגותם 
ובתרומתם לבית-הספר.

ועל כך הועדה מצאה כי דורית דמרי ראויה לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני.



אולג שקוט
בית-הספר "גשר" באר-שבע

"הדרך הכי טובה ללמד בני אדם היא לשמש להם דוגמא". (אלברט איינשטיין)

במערכת  שנים   25 של  ותק  בעל  גופני  לחנוך  מורה  אולג, 
החינוך. מהווה דמות משמעותית ומשפיעה עבור התלמידים, 

הצוות החינוכי והצוות הרפואי.

הנפש  לבריאות  המרכז  במתחם  פועל  "גשר"  בית-ספר 
לתלמידים  לימודי-חינוכי  מענה  ומעניק  בבאר-שבע, 
בתקופת אשפוזם. אולג פועל לקידום ולשיקום מיטביים של 
עצמאיים,  איכות  חיי  לנהל  שיצליח  כדי  המאושפז  התלמיד 
חינוכית  למסגרת  להשיבו  בתקווה  זאת  ובריאים.  פעילים 
עבור  האישיות  ההוראה  תכניות  את  בקהילה.  מתאימה 

תלמידיו הוא מכין בשיתוף הצוותים החינוכיים, הטיפוליים והרפואיים של מחלקת הנוער 
במרכז לבריאות הנפש.

אולג מקפיד בשיעוריו להקנות לתלמידים ערכים של סובלנות, שיתוף-פעולה קבוצתי, 
קבלת האחר וכישורי חיים. כל זאת, בדרכי נועם, באמפתיה ובסובלנות. 

אולג אחראי על פעילויות המתקיימות במסגרת יום הלימודים ובשעות הערב: הפסקות 
במשחקי  משותפת  צפייה  הסמוכים,  הכושר  במתקני  פעילות  בוקר,  הליכת  פעילות, 

כדורסל, סיורים בגן הזואולוגי, וכן פעילויות בבריכת השחייה ביישוב עומר.

לרווחת  מסירותו  על  ובחירום.  בשגרה  בית-הספר  של  הביטחון  כרכז  מתפקד  אולג 
עם  ללון  אולג  נשאר   2014 בקיץ  איתן'  'צוק  שבמבצע  מכך  ללמוד  ניתן  התלמידים 

התלמידים, ואף ארגן שלל פעילויות להפגת המתחים והחרדות. 
שוטף  באופן  לעמותה  ומסייע  פעילות,  כרכז  "אקי"ם"  עמותת  בקייטנת  מתנדב  אולג 

בתחומים שונים.

בבית-הספר מעידים כי אולג נמצא תמיד במרכז העשייה. הוא מקבל על עצמו אתגרים 
בזכות האמצעים הפדגוגיים העומדים לרשותו, בזכות הגישה המתאימה, ובמיוחד לאור 

הניסיון הרב בטיפול בילדים הנזקקים לתמיכה חברתית רבה ומשמעותית. 

"אולג הוא בעל לב ענק ונתינה אינסופית", מעידים העובדים לצדו בבית-הספר ובעמותה 
שבה הוא מתנדב.

בחינוך  המחוזי  ההצטיינות  פרס  את  לקבל  ראוי  שקוט  אולג  כי  הועדה  כך מצאה  על 
הגופני. 

מורה
מצטיין



"הדואג לדורות מחנך נפשות" (יאנוש קורצא'ק)

מרגלית אבזיז
בית-הספר "מולדת" באר-שבע

מורה
מצטיינת

מרגלית, מורה לחינוך גופני ולמחול בעלת ותק של 32 שנה 
גורמת  הנאה  מתוך  למידה  כי  מאמינה  החינוך,  במערכת 
לאורח  ולמודעות  ספורטיבית  ליעילות  התלמידים  להנעת 

חיים פעיל ובריא. 

במצבת  ומשמעותי  פעיל  באופן  משתתפת  מרגלית 
ומהווה  מקצועית  אחריות  מגלה  בבית-הספר,  הארגונית 
דמות  בהיותה  זאת  ולתלמידים.  לצוות  אישית  דוגמה 
אכפתית וקשובה הנכונה להכיל את התלמידים ולתת להם 
תפקידיה  במסגרת  הגופני.  החינוך  לתחום  מעבר  מענה 

במהלך השנים: רכזת חברתית, רכזת ביטחון, רכזת "בית-הספר הרוקד" בבאר-שבע, 
רכזת השתלמות מורים בנושא "אורח חיים בריא בדגש תנועתי" ומורה חונכת ל"פרחי 

הוראה" בחינוך הגופני.

מרגלית משלבת יוזמות ופעילויות בבית-הספר ובקהילה, כגון: "הקול בתנועה" – יוזמה 
לקות  ללא  לבין תלמידים  לקויי שמיעה  בין תלמידים  מחול  פעילות  ייחודית המשלבת 
שמיעה. מטרת המיזם הינה לעודד יחסים חברתיים ויכולת לקבל את האחר, וכן לחזקם. 

בחגיגות  המזינים  התלמידים  גני  אירוח  במסגרת  לקהילה  תרומה  מעודדת  מרגלית 
וכן הובלת  ביום בריאות משותף עם תלמידי בית-הספר,  חיילים  חונכות  בית-הספר, 
להקת המחול באירועים שונים, כדוגמת טקס בני מצווה וקבלת ספר תורה, בליווי שפת 

הסימנים ומחול. 

אהבתי  ילדותי.  משחר  שגיליתי  "אהבה  אומרת,  היא  אהבה",  הוא  הגופני  "החינוך 
את  לגלות  ילד  לכל  לסייע  אותי  מניעים  ביניהם  והחיבור  לילדים  אהבתי  למקצוע, 
ה'מתנה' הטמונה בו. זאת מתוך אמונה בילד, ביכולתו ובמסוגלותו לצמוח לאדם טוב 

בעל ערכים, אדם בוגר בריא בגופו ובנפשו".

על כך מצאה הועדה כי מרגלית אבזיז ראויה לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני.



מוניקה טיבי
בית-הספר לאומנויות "אופיר" אילת

"תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשם.“  (תאודור רוזוולט)

 23 ותק של  ורכזת בטחון בעלת  גופני  לחינוך  מורה  מוניקה, 
שנים במערכת החינוך.

מוניקה מקדמת את המקצוע  בבית-הספר תוך מתן מענה 
ומותאם לצרכים המגוונים של כלל התלמידים, על  הוליסטי 

מגוון התרבויות והמגזרים שבו. 

מוניקה מהווה דוגמה אישית, חינוכית ומקצועית.  מקדמת את 
נושא הבריאות כחלק מתרבות החיים בבית-הספר ומצליחה 

להטמיעו. 

לאמץ  לתלמידים  ומסייע  בית-הספר,  בתהליכי  משמעותי  חלק  מהווה  זה  נושא 
ספר  בית  זכה  הבריאות  בתחום  הענפה  הפעילות  נוכח  בריאות.  מקדמות  התנהגויות 

להכרה כמקדם בריאות במדרג של שני כוכבי בריאות.

מוניקה מאמינה כי שילוב פעילויות הספורט והחינוך הגופני באופן רציף כחלק מתרבות 
בית-הספר, תורם רבות לקידום הישגי התלמידים בענפי הספורט השונים. 

מוניקה מעודדת את תלמידיה להשתתף בתחרויות השונות המתקיימות בבית-הספר 
ומחוצה לו, ויוזמת תכניות להעצמת התנהגויות חיוביות באמצעות פעילויות ומשחקים 

בשיעורי החינוך הגופני ובהפסקות. 

ולפתח  הניצוץ  אותו  את  לאתר  המורים  תפקידנו  ניצוץ,  קיים  תלמיד  "בכל  לדבריה: 
אותו".

מוניקה מובילה ומנחה את תלמידיה במסירות, באהבה ומתוך אמונה ביכולתם להצליח.

על כך מצאה הועדה כי מוניקה טיבי ראויה לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני.

מורה
מצטיינת



אורית קנפו
בית-הספר "רכסים" באר-שבע

אורית, מורה לחינוך גופני בעלת ותק של 23 שנים במערכת 
התלמידים  בקרב  ואהודה  דומיננטית  דמות  מהווה  החינוך, 

וקהילת בית-הספר. 

אורית הינה מורה יוזמת וערכית, בעלת מוסר עבודה גבוה, וכן 
וארגוניים.  חברתיים  פדגוגיים,  תהליכים  בהובלת  שותפה 
בנוסף להיותה מובילה בתחום החינוך הגופני, אורית מתפקדת 
ניהול  מצוות  חלק  מהווה  סביבתי,  חינוך  כרכזת  גם  
בית-הספר, מלווה "פרחי הוראה" בחינוך גופני וחונכת אותם, 
ואף עמיתה למחנכת כיתה ו'. מתוקף תפקיד זה היא מסייעת 

הורים  ושותפה לאספות  וטיפוליים עבור תלמידי הכיתה,  למחנכת בתחומים ארגוניים 
ולפעילויות לימודיות וחברתיות.

במעורבותה בעשיית בית-הספר בכלל, ובחינוך הגופני בפרט, אורית משתפת תלמידים 
והורים באירועי שיא מיוחדים, ומקיימת מגוון רחב של פעילויות בבית-הספר ומחוצה לו: 
ימי  ימי ספורט, ליגות, הפסקות פעילות, השתתפות במפעלי הספורט העירוניים, ואף 

גיבוש לתלמידים, להורים ולצוות החינוך.

אורית מקפידה להתפתח מקצועית וליישם את הנלמד במסגרת עבודתה. שיעורי החינוך 
הגופני מתקיימים לפי תכנית המותאמת לגיל התלמידים. זאת תוך התייחסות לשונות 
הקיימת אצל התלמידים ולצרכיהם המיוחדים כדי להובילם למיצוי הפוטנציאל האישי 

שלהם. 

המודעות  את  להעלות  מצליחה  אורית  ושיתופי-הפעולה  הנחישות  ההתמדה,  בזכות 
לחשיבות של החינוך הגופני ושל אורח החיים הפעיל והבריא בקרב התלמידים, המורים 

וקהילת ההורים. 

על כך מצאה הועדה כי אורית קנפו ראויה לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני.

"ומכל הדרכים בהן הלכת, על זו שיצרת בעצמך, צעדייך לנצח הוטבעו"
(עדי אביטל רוזין)

מורה
מצטיינת



שלומי גליצקי
"אשל הנשיא"

 "פעולה היא המפתח הבסיסי לכל הצלחה.“ (פבלו פיקאסו)

במערכת  שנים   32 של  ותק  בעל  גופני  לחינוך  מורה  שלומי, 
בבית-הספר,  הגופני  החינוך  צוות  כרכז  מתפקד  החינוך, 

ומהווה דוגמה אישית, חינוכית ומקצועית. 

שלומי מעודד למידה למצוינות, להצלחה ולאהבת המקצוע, 
הגופנית  הפעילות  בתחום  להצטיינות  תלמידיו  את  ומוביל 
בנבחרות  להשתתף  תלמידיו  את  מעודד  שלומי  והספורט. 
המחוזיות  בתחרויות  בית-הספר  את  המייצגות  הספורט 

והארציות. 

במסגרת אירועי החינוך הגופני תלמידיו מגיעים להישגים מרשימים, וזוכים להערכה רבה.
יחד עם צוות החינוך הגופני שלומי יוזם מיזמי ספורט לכלל התלמידים במשך השנה, ואף 
מנהל  ז"ל,   צוק,  דני  לזכר  האתגרי  הספורט  יום  הנו  שבהם  הבולט  אותם.  מוביל 
החינוך  בתחום  מרשימים  להישגים  החינוכי  המוסד  את  שהצעיד  בעבר  בית-הספר 

ובתחום החברה.

בנוסף, שלומי מכין את בוגרי בית-הספר לקראת גיוסם ליחידות מובחרות בצה"ל, יוזם 
ימי גיבוש וימי ספורט ייחודיים, וכן מרוץ עממי לכלל תלמידי בית-הספר. 

לדבריו "אם אתה משקיע במה שאתה מאמין ההצלחה תאיר לך פנים". ואכן שלומי פועל 
במרץ ליישום אמירה זו הלכה למעשה.

דמות  ומהווה  המנהלה,  ואנשי  המורים  התלמידים,  בקרב  ומוערך  אהוד  מורה  שלומי 
לחיקוי ולהשראה. 

על כך מצאה הועדה כי שלומי גליצקי ראוי לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני.

מורה
מצטיין



רוית עמר
תיכון "אורט" ערד

"הדרך הכי טובה ללמד בני אדם היא לשמש להם דוגמא". (אלברט איינשטיין)

גופני בעלת ותק של 23 שנים במערכת  , מורה לחינוך  רוית 
החינוך, הינה רכזת צוות החינוך הגופני בבית-הספר.

רוית, רואה שליחות בהוראת החינוך הגופני והספורט, מובילה 
בפרט.  הגופני  החינוך  ובתחום  הספר  בבית  רבים  פרויקטים 
תלמידיה  בקרב  מקדמת  הגופני  החינוך  שיעורי  באמצעות 
ערכים של כבוד, סובלנות ושיתוף פעולה כחלק מאורח חיים 

פעיל ובריא.

גיבוש בשיתוף  וימי  אירועי ספורט בבית-הספר  מובילה  רוית 
בתי-הספר היסודיים בעיר במסגרת  תכנית "מעברים", מארגנת פעילות ספורטיבית 
בסימן אוכלוסייה עם מוגבלויות, עורכת מפעלי הנצחה לחיילים בוגרי בית-הספר שנפלו 
בעת שירותם הצבאי ואף מובילה נבחרות בית-ספריות להשתתף בתחרויות הספורט 

ברמה המחוזית והארצית.

רוית מקדמת שילוב כלים דיגיטליים למעקב אחר התלמידים ולהערכתם כחלק מעבודת 
צוות החינוך הגופני: מחשוב תוצאות בימי ספורט, טבלאות ניקוד ממוחשבות למבדקי 
החינוך  בהוראת  פעילויות  מיפוי  וכן  התלמידים,  אחר  מעקב  וטבלאות  טפסים  כושר, 

הגופני. מערך מתוקשב זה מסייע לכלל הצוות, ומשפר את איכות ניהול המקצוע.

אותם  מלווה  לתלמידיה,  הצהריים  אחר  כושר  פעילויות  בהתנדבות  מקיימת  רוית 
לתחרויות ולאירועי ספורט המתקיימים גם במסגרות הבלתי-פורמליות, מהווה עבורם 

אוזן קשבת ואף דואגת לרווחת התלמידים הנזקקים.

תלמידה מעידים כי רוית "מורה לחיים". לדבריהם, רוית הינה רגישה, אכפתית וגרמה 
להם לאהוב את הפעילות הגופנית ולאמצה כדרך חיים מתוך בחירה.

בחינוך  ראויה לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי  רוית עמר  כי  הועדה  על כך מצאה 
הגופני, ואף הומלצה לקבל את הפרס הארצי.

מורה
מצטיינת



"תמיד תן את הטוב ביותר שלך,
מה שתשתול עכשיו,

מאוחר יותר תוכל לקצור."
(אוג מנדינו)

בית-הספר היסודי "אלאנדלוס" תל-שבע
מנהל בית-הספר: מר עיד אבו עסא

צוות החינוך הגופני: סאלח אבו סעד, מוחמד ריאן,
חאפד' נעאמנה וסלאח חביב אללה

מנהל בית-הספר וצוות החינוך הגופני מדגישים את אהבת הפעילות הגופנית ואת 
פיתוח הכושר הגופני מתוך הכרה בחשיבותו עבור האדם במשך חייו ובהשפעתו עליו. 

עוד מדגישים הקניית מיומנויות לתלמידים במעגלי החיים, תוך חינוך לאורח חיים פעיל 
ובריא, לרכישת מיומנויות חברתיות ולאהבת התנועה הגופנית בכל החיים. 

עיקרון מרכזי שמוביל בית-הספר הוא חינוך לבחירה. לתלמיד אפשרות לבחור לעסוק 
במקצוע הספורט שהוא אוהב, בנוסף לשיעורי החינוך הגופני. 

תכנית ההוראה בחינוך הגופני מדגישה את התאמת הפעילות הגופנית לכל תלמיד 
ולכל תלמידה.

בית-הספר דוגל בהערכה מעצבת ומסכמת במקצועות הנלמדים, ובמיוחד במקצוע 
החינוך הגופני, זאת במטרה  לקדם ולהניע את התלמידים  להשתפרות תמידית  

בהתאם ליכולתם ולביצוע מיטבי ואישי. לשם כך לכל  תלמיד יש "כרטיס מעקב אישי" 
המכיל תיעוד של כל הישגיו העיוניים והמעשיים במהלך השנה. נתונים אלה תורמים 

להערכת התלמיד בהתאם לתהליך שעבר בשנה. לצד זאת, נעזרים המורים בשאלונים 
למדידת יחס התלמידים למקצוע החינוך הגופני בבית-הספר ובשעות הפנאי.

בבית-הספר מתקנים חדישים, ביניהם: מגרש קט-רגל משולב ומגרש דשא סינטטי. 
אלו מאפשרים לתלמידים לעסוק בפעילות גופנית הן בזמן הלימודים והן בשעות 

אחר-הצהריים. 

בית-הספר מוביל פעילויות מגוונות בכל השנה: ימי ספורט, ימי גיבוש, הפסקות פעילות 
וליגות. הוא אף משתתף בתחרויות של המחוז.

תכנית ההוראה בחינוך הגופני מדגישה את מודעות המורה ואת מחויבותו לחינוך 
התלמידים, וכן להפנמת ערך הפעילות הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חיים פעיל 

ובריא. לדברי המנהל "דרך שיעורי החינוך הגופני ניתן להגיע לכל תלמיד ותלמידה 
ולחשוף אותם למגוון ועולם של אפשרויות."

על כך מצאה הועדה כי בית-הספר ראוי לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני.

בית ספר
מצטיין



בית-הספר  "מקיף עירוני א" אשקלון
מנהלת בית-הספר: גב' אורית בלאו פנחס

צוות החינוך הגופני: יואב עמרם, לילך קרביץ, ילנה קלדניצקי, טובה דניאל,
ליאור יצחקי, לימור ויה וליזי מאיר, מוטי טוויטו ואלכס טקאצ'נקו

"אין הכינור קובע את המנגינה,
קובע אותה הפורט על המיתרים..."

(מיכל לפידות)

בית ספר
מצטיין

החינוך הגופני הינו מהמקצועות הבולטים והמרכזיים בבית-הספר. הוא משמעותי 
בתכנית ההוראה של בית-הספר הן ברמה היומיומית, במסגרת שיעורי החינוך הגופני 

ושיעורי אורח חיים בריא, והן ברמת המיזמים השנתיים והרב-שנתיים. הפעילות הגופנית 
משמעותית לקידום יכולות התלמידים ברמות הפיזיות, הרגשיות והקוגניטיביות. צוות 

החינוך הגופני פועל למען קידום יכולות אלה בקרב התלמידים כל השנה.

צוות החינוך הגופני הינו צוות חינוכי וערכי המהווה דוגמה לעבודת צוות במיטבה, 
למעורבות, למוסר עבודה גבוה ולעשייה משמעותית. הוא פועל כיחידה אחת משמעותית, 

מגובשת ומוערכת. יחד עם זאת, כל מורה משלב בתחום את חזקותיו ואת כישוריו 
המקצועיים. הצוות פועל מתוך רצון להעניק מענה והזדמנות לכלל התלמידים, תוך 

התייחסות לשונות בינם.

צוות המורים מעודד את התלמידים להשתתף בנבחרות השונות המתחרות בתחרויות 
העירוניות, המחוזיות והארציות. לראשונה במחוז הדרום העפילה קבוצת הכדורסל של 

בית-הספר לליגת-העל לבתי-הספר התיכוניים בכדורסל, ובכך הסבה גאווה רבה לעיר 
ולמחוז.

בית-הספר וצוות המורים לחינוך הגופני יוזמים מיזמים מגוונים בספורט, באורח החיים 
הבריא ובשילוב החברתי בקהילה, ומובילים אותם במשך השנה בנחישות ובהתמדה. כך, 
למשל, ניתן למצוא: חוג פילטיס למורים ולצוות העובדים, רכיבה על אופניים, ריקודי עם, 

תזונה נכונה, הליכה ומחול. בפן הקהילתי ניתן למצוא: מיזם "אימוץ תלמידים" – עוגן 
לתלמידים מתקשים עם בעיות שונות (לא רק בתחום הגופני), "נאמני בריאות" ,הכנה 

לשירות צבאי, ימי ספורט משותפים עם בתי-ספר יסודיים בעיר, הפסקות פעילות, 
ליגות, ימי גיבוש, מסע אופניים עירוני, "מרוץ הלפיד", דואתלון, מרוץ גולני, אירוח 

משחקים לזכר נופלים ועוד.

בית-הספר מארח זה שנים רבות את אליפות מחוז הדרום בטניס שולחן במסגרת 
מועדוני הספורט של בית-הספא, וכן את משחקי הגמר העירוניים והמחוזיים במגוון ענפי 

הספורט. זאת בזכות שיתוף-הפעולה של צוות החינוך הגופני ומקצועיותו, וכן הודות 
למתקני בית-הספר המתוחזקים ברמה גבוהה מאוד.

צוות החינוך הגופני יזם חידון ספורט ישראלי בסימן "70 שנה למדינת ישראל". החידון 
התמקד בנושא הספורט במשך שבעה עשורים: בהישגים, בדמויות ובאישים. כמו כן, הוא 

כלל שאלות על אודות אורח חיים פעיל ובריא.

על כך מצאה ועדת הפרס כי בית-הספר ראוי לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני, ואף הומלץ לקבל את הפרס הארצי.

בית ספר
מצטיין



"נפש בריאה בגוף בריא" (יובנאליס)

בית-הספר היסודי "אלמוסתקבל" מ.א. נווה מדבר
מנהל בית-הספר: מר כמאל אבו דובה

צוות החינוך הגופני: עוקלה אמל, פוקרא לואי וחוג'יראת ג'אסם

בבית-הספר היסודי "אלמוסתקבל"  הנמצא ביישוב אבו תלול יש מקום מרכזי לחינוך 
הגופני, המשתלב במטרות ויעדי בית-הספר. 

צוות החינוך הגופני פועל כדי לקדם את התחום באופן משמעותי. זאת על-ידי הפעלת 
תכניות, מיזמים, וקידום החינוך לבריאות לאורך שנת הלימודים. 

שיעורי החינוך הגופני נגזרים מתוך תכנית ההוראה השנתית הנבנית באופן המותאם 
לכל כיתה. במסגרת זו מדגישים פיתוח שיעורי חינוך גופני מגוונים, מדורגים, מעניינים 

ומאתגרים.  

צוות החינוך הגופני  דוגל בהקניית ערכים של סובלנות ודו קיום באמצעות שיעורי 
החינוך הגופני ומקיים פעילויות ומיזמים להעלאת המודעות לחשיבות העיסוק בפעילות 

גופנית בקרב תלמידי בית הספר ובקהילה.

מדיניות זו באה לידי ביטוי  בפעילויות המגוונות המתקיימות עבור התלמידים והקהילה: 
ימי ספורט, צעדות, ליגות, טורניר בסימן "האחר הוא אני" לקידום סובלנות, מיזם 

"הפועל תל-אביב" לעידוד דו-קיום, מיזם קרטה לקידום הביטחון העצמי ותחושת 
ההגנה של התלמידים, מרוץ אופניים ועוד.

בית הספר פעיל במסגרת המועדונים הבית ספריים בהתאחדות הספורט לבתי הספר 
ומשתתף בליגת האופניים המחוזיות.

תחום אורח החיים הפעיל והבריא ותחום קידום הבריאות משולבים כדרך חיים 
בבית-הספר. הם מתבטאים בימי שיא, בארוחות בוקר בריאות ובפעילויות מגוונות 
בבית-הספר ובקהילה.בית-הספר זכה לקבל הכרה ברמת שלושה כוכבי בריאות.

על כך מצאה ועדת הפרס כי בית-הספר ראוי לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי 
בחינוך הגופני.

בית ספר
מצטיין



בית-הספר היסודי "בן גוריון" באר-שבע
מנהלת בית הספר: גב' תמר שועי

צוות החינוך הגופני: קובי ממן, לימור ארליכמן ושרונה סיגטי

"בן-גוריון, בן-גוריון,
הן הדרך עוד נמשכת,

ויגיע אל סופה מי שלא יפסיק ללכת".
(יורם טהרלב)

בבית-הספר "בן גוריון" בשכונת "רמות" בבאר-שבע מאמינים כי ביכולתה של הסביבה 
לקדם אורח חיים פעיל ובריא ולתמוך בו, כדרך חיים היוצרת שינוי התנהגותי אצל הלומדים. 

בית-הספר מקיים שיעורי חינוך גופני המושתתים על תכנון הוראה שנתי. התכנון מבוסס על 
תכנית הלימודים בחינוך הגופני המותאמת לאוכלוסיית התלמידים. השעות הפרטניות של 

המורים לחינוך הגופני מוקדשות למתן מענה ייחודי לילדים מתקשים, למצטיינים בתחום 
ולבעלי צרכים רגשיים. בית-הספר קולט "פרחי הוראה" וחושף אותם להוראת החינוך הגופני 

על-ידי ליווי קבוע בכל השנה. הוא פותח את שעריו לסדנאות למתמחים בשנתם הראשונה 
להוראה, ולפיתוח מקצועי למורים לחינוך גופני במחוז.

בית-הספר מקיים פעילויות רבות ומגוונות: ימי שיא בהלימה לערכי מפתח הל"ב, פרחי 
ספורט ו'זוזו' – איתור תלמידים בעלי יכולות מתאימות וחשיפתם לענפי ספורט שונים כדי 

לעודדם להתמיד בהם גם בשעות אחר הצהריים. זאת תוך השתלבות באגודות הספורט 
העירוניות ולמען קידום המצוינות. 

כחלק מרצון לעודד פעילות ספורט אחר-הצהריים מקיים בית-הספר הליכה עממית 
בשכבות השונות פעם בחודש ודוגל בפיתוח הקואורדינציה באמצעות לימוד ריקוד והרקדות 

בבית-הספר. זאת תוך חניכת התלמידים באמצעות רקדני להקות המחול בהרקדות 
בית-הספר. עוד מקיים בית-הספר פעילות ענפה במגוון תחומים במסגרת הנבחרות 

המשלבות השתתפות עקבית בתחרויות ספורט עירוניות.

בבית-הספר נערכים באופן קבוע משחקים בליגות השונות, וכן הפסקות פעילות המזמנות 
פעילות ספורט שונה ומגוונת. כמו כן, מתקיימים משחקי ראווה בין מורים לבין תלמידים, 

ונערכות פעילויות למען הקהילה, כדוגמת: שיתוף-פעולה עם מועדון "גיל הזהב", ועוד.

יוזמה מיוחדת שהגה צוות החינוך הגופני בנושא מעברים היא משחקי אימון של נבחרת 
בית-הספר עם בוגרי בית-הספר הלומדים בתיכון.

לבית-הספר תקציב ייעודי לתחום החינוך הגופני המיועד ליצירת סביבה תומכת, להקמת 
מתקנים המעודדים פעילות גופנית, לרכישת ציוד ולתחזוקת אולם הספורט. 

צוות החינוך הגופני פועל במסירות, בנחישות ובמקצועיות לשם הטמעה מיטבית של 
החינוך הגופני בשגרת בית-הספר וכדרך חיים.

על כך מצאה הועדה כי בית-הספר ראוי לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך הגופני.

בית ספר
מצטיין



לספורט  למצוינות,  על-אזורי  הפצה  מרכז  הינו  באר-שבע  "גבים"  הניסויי  בית-הספר 
ולבריאות הגוף.

תכניות  מתקיימות  במסגרתו  בספורט.  המצוינות  נושא  את  דגלו  על  חרט  בית-הספר 
ייחודיות לקידום התחום באופן פורמלי ובאופן בלתי פורמלי. הוא אף מהווה מרכז הפצה של 

הנושא ברמה הארצית. 

ובמרכזי  אינטגרטיביים  בשיעורים  היום,  בשגרת  הספורט  לתחום  נחשפים  התלמידים 
מצוינות. במערכת הלימודים הפורמלית, כל כיתה זוכה לשלוש שעות חינוך גופני מדי שבוע. 
בנוסף  זאת  ובריאותו.  האדם  גוף  מבנה  לבין  התנועה  בין  לקשר  התלמידים  נחשפים  כך 
"כיתה  "זוזו",  ספורט",  "פרחי  במסגרת  המתקיימות  הישגים  וקידום  העשרה  לפעילויות 

חכמה ופעילה", "עונת הבריאות" ועוד.

לחינוך הגופני מקום מרכזי בבית-הספר. המקצוע משתלב בחזונו, ביעדיו ובמטרותיו. הנחת 
לימודי  בהמשך  להצלחה  כמנוף  משמש  למצוינות  שחינוך  היא  בית-הספר  של  היסוד 
רחבים  אלו תחומים  הגוף"  ובריאות  תנועה  "ספורט,  בעתיד.  וברוב מעשיהם  התלמידים, 

המאפשרים לכל תלמידי בית-הספר למצוא לעצמם נתיבי התפתחות של מצוינות.

בכלל,  התחומים  בשלל  ולהצלחות  להישגים  שיוביל  מענה  לתת  נחוש  בית-הספר  צוות 
ובתחום הספורט בפרט. בבית-הספר הוקם מרכז להעמקה אתלטית המעניק לתלמידים 
קבוע,  באופן  במרכז  משתתפים  מבית-הספר  תלמידים   70 הערב.  ועד  מהבוקר  מענה 
וארציות  עירוניות  בית-הספר משתתף בתחרויות ספורט  אישית.  לפי תכנית  הן  ופועלים 
בקביעות, וזוכה להישגים מרשימים. לבית-הספר 14 אלופי ישראל בענף האתלטיקה הקלה 

לתלמידי כיתות ה'-ו'. 

בית-הספר מתחזק בצורה נאותה את מתקני הספורט, בהם: מגרש משולב, אולם ספורט 
ומסלול ריצה אולימפי. 

אורח חיים פעיל ובריא וקידום הבריאות הינם כחוט השני בתכנית הלימודים של בית-הספר. 
כמו כן, הוא קיבל הכרה כבית-ספר מקדם בריאות במדרג הגבוה ביותר, "בריא מתמיד". 

הצוות מוביל מדיניות לאורח חיים פעיל ובריא תוך יצירת שיתופי-פעולה עם גופים שונים 
ועם מומחים בקהילה. זאת תוך שיתוף ההורים והקהילה בפעילויות לקידום התחום. הדבר 
נובע מהאמונה כי עולם הספורט משרת היטב את עולם החינוך וההוראה. לדברי המנהלת: 

"כל בני האדם יכולים להיות מצוינים, ובית-הספר יכול להובילם לכך." 

על כך מצאה ועדת הפרס כי בית-הספר ראוי לקבל את פרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 
הגופני, ואף הומלץ לקבל את הפרס הארצי.

בית-הספר היסודי "גבים"  באר-שבע
מנהלת בית-הספר: גב' יפעת מנשקו.

צוות החינוך הגופני: ניקול איפרגן, דימטרי שיינברג ומירב שופן

"מצוינות היא לא פעולה, אלא הרגל.
את הדברים שאתה עושה הכי הרבה,

תעשה גם הכי טוב".
(מרווה קולינס)

בית ספר
מצטיין



תודות
גב' עמירה חיים

מנהלת המחוז

מר ניר שמואלי
 סגן מנהלת המחוז

גב' אושרה שלייפר
 מפקחת המחוז

מר דוד חטואל
 מחמ"ד

מר מאיר אלפסי
מנהל אגף ספורט עירוני כיוונים בבאר-שבע

גב' איבון עובדיה
מנהלת לשכה אגף ספורט עירוני כיוונים בבאר-שבע

מר שלמה ונטורה 
מנחה הטקס

גב' מיכל אוריה
רכזת לשכה פיקוח חינוך גופני

מר אורי כהן
רכז אירועי החינוך הגופני

גב' שולי דבדה
מדריכה מחוזית

מר עודד שוהם 
מנהל מרכז קהילתי רמות ספורטיב

מר רפי חדד
מנהל החווה החקלאית

מר רומן בורוכוב
Tandem מנהל בית הספר לריקודים ספורטיביים

מר אורי אופק 
קטע נגינה ואקורדיון

תודה מיוחדת לגב' סימונה בייזרמן
על הסיוע בעריכת החוברת ומצגת הפרס










