


?למה שם השיעור הוא חינוך גופני

חינוך גופני
חינוך  

לערכים של
ספורט

אורח חיים פעיל ובריא-
,  כבוד, עזרה לזולת: ערכים כגון-

...שיתוף פעולה ועוד, הגינות
חיזוק ושיפור מרכיבי הכושר-
דימוי גוף  , חיזוק ושיפור מצבי רוח-

..ועוד
התמודדות במצבים תחרותיים-
קבלת חוקים ותקנון-

,  טורנירים, משחקים-
נהלים, תקנון, תחרויות

מיומנויות כושר-
קבוצות ספורט-
חוגי ספורט-
....ועוד-



:הגינות
,  יוֶשר

,  ֶנאמנּות

ֶצדק

:ובספורט
הכרה בכללי המשחק  -

ושמירה עליהם

הקפדה על התנהגות  -

הולמת כלפי היריב

הגינות בספורט נגזרת -

" ואהבת לרעך כמוך"מ"

ומכללי ההתנהגות  

בחברה



אדיבות•

יושר•

שיתוף פעולה•

סובלנות•

משמעת עצמית•

שליטה ברגשות•

כבוד והערכה למתחרה•



אלימות בספורט  

מונח המתאר ביטויי אלימות פיזיים  הוא 

פיזיים אשר מתרחשים באירועי  -ולא

בין  , בין אוהדים של קבוצות יריבות, ספורט

אוהדים לספורטאים ואנשי סגל ולעיתים  

.אף בין הספורטאים עצמם



לעיתים הופכת תחרותיות בין  , בעוד מטרת הספורט המוצהרת היא הנאה

פייר דה . העלולה להתדרדר לאלימות מילולית ופיזית, הקבוצות לאיבה

ההשתתפות  "קבע כי , מייסד המשחקים האולימפיים בעת החדשה, קוברטן

אך , לא תמיד יש חשיבות לזהות המנצח במפגש ספורט, דהיינו, "היא העיקר

אורוול את הספורט  ' ורג'לעומת זאת ראה ג. יש חשיבות גדולה לעצם קיומו

שמים בדרך כלל  , כשכוונתו לכאורה שאת הדגש העיקרי, "מלחמה בלי יריות"כ

בשנים האחרונות התרחבה  . המשתתפים על הניצחון ואולי אף בכל מחיר

והגבול בין תחרויות ומשחקים  , תופעת האלימות בספורט בכל העולם

.ספורטיביים תחרותיים הוגנים לבין פשע של ממש נחצה לא פעם



!זכרו
!ההשתתפות היא החשובה

הניצחון והמצוינות הם מטרה משנית

ספרו לנו על מקרים שנתקלתם בהם 
?חוסר כבוד בעולם הספורט/בכבוד

https://www.youtube.com/watch?v=wRK-
MYmxkck&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=wRK-MYmxkck&t=6s


https://www.youtube.com/watch?v=RvLtpPvTzWg

צפו בסרטון ואחריו ענו על השאלות שבסיומו

https://www.youtube.com/watch?v=RvLtpPvTzWg






:מהפייסבוקבמידה והסרטון לא עובד קישור 
https://www.facebook.com/ouriel.daskal/vide

os/10157926109368752

,  ספרדיטריאתלט, מנטריגהדייגו •
הבריטי  טיגליימס 'הבחין שג

התבלבל ורץ למקום הלא נכון  
אז הוא חיכה לו  , סמוך לקו הסיום

את המקום  ויקחכדי שיעקוף אותו 
.השלישי

הוא היה לפני  : "הסבירמנטריגה•
".מגיע לו. המירוץלאורך כל 

איזה עניין אנושי  . הוגנות•
בסיסי ומגניב



?כיצד ניתן למנוע את חוסר ההגינות בספורט

חוקים

חינוך

אתם הם אלה שיכולים לעשות  
.את ההבדל

!!!ומשניםאתם משפיעים 



:כללי התנהגות כשחקן וספורטאי

.  ניצחון חשוב אך לא בכל מחיר, שחק בהגינות ומתוך הנאה. 1
.שתף פעולה עם חבריך לקבוצה. 2
.הקפד על שמירת חוקי המשחק. 3
קבל  . בתום לב, גם השופט עלול לטעות, כבד את החלטת השופט. 4

.איתועובדה זאת כחלק מהמשחק ואל תתווכח 
.יש לדעת לנצח בכבוד ולהספיד בכבוד. 5
(.יש ללחוץ ידיים בתחילת משחק ובסיומו)כבד את המתחרה שנגדך . 6
.הושט לו יד והתנצל, בשחקן יריבפגעת . 7
גלה איפוק שהקהל  , לא להגיע לעימות עם שחקנים או עם קהל הצופים. 8

.או נותן עצות/צועק קריאות ו
.המנע בכל עת מאלימות פיזית או מילולית. 9

ספורט מלאה ובחיוך בתלבשותיש להגיע . 10



!זכרו

,שיעורי החינוך הגופני הם הזדמנות ללמוד מעבר
.ולא רק משחקים תחרותיים

נהגו בהם בהגינות בספורט והתייחסו בכבוד גם לאלה  
.וגם לאלה היותר טובים מכם, הפחות טובים מכם

https://www.youtube.com/watch?v=H5u_YXH3Omk

https://www.youtube.com/watch?v=H5u_YXH3Omk

