
תנאי קבלה לתכנית

א.   אוכלוסיית היעד
  מורים לחינוך גופני, 

 בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. 

ב.   דרישות קדם
תואר ראשון  בחינוך גופני B.Ed	   ותעודת 

הוראה 
ציון ממוצע של  80	  ומעלה בתואר הראשון

* מורים בעלי תואר אקדמי והסמכה פדגוגית שלא בחינוך 
 30-36 של   בהיקף  הסמכה  להרחבת  יידרשו  הגופני 
ש"ש בתחומים של מדעי גוף האדם ומקצועות מעשיים 

הרלוונטיים לספורט קהילתי.

ג.   דרישות ניסיון
	 שלוש שנות וותק במערכת החינוך.

	 רצוי ניסיון קודם בפעילות ספורטיבית כגון: 
במסגרות  וקבוצות  חוגים  והדרכת  אימון 
הלא פורמאליות, אימון חוגי ספורט בבית 
ספר, ניהול מגמות ספורט בבית ספר, ניהול 

מחלקה לספורט ברשות מקומית.

ד.   זכאות לתואר*
הזכאות לתואר שני .M.Ed.  בתוכנית "חינוך גופני 
לסטודנטים  תינתן  בהדרה"  לקהילות  וספורט 
פרויקט  את  ויגישו  חובותיהם  את  שישלימו 

הגמר.

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, 
רחוב יהודה הלוי 33, ת"ד 4301, באר-שבע, טלפון: 08-6402733/4    



גופני  ב"חינוך  השני  התואר  תכנית 

ובספורט לקהילות בהדרה" היא תכנית 

לעוסקים  המזמנת  ומרתקת,  ייחודית 

בתחומים אלה אפשרות להכיר ולהתנסות 

בעבודה עם קהילות בהדרה.

מטרת התכנית להעמיק את הידע האקדמי של 

מורים לחינוך גופני ולספורט ולהרחיב את הכלים 

להתמודד  שיוכלו  כדי  שברשותם,  המקצועיים 

בהצלחה עם האתגרים הרבים הנדרשים בחינוכם 

של ילדים ובני נוער, שאינם משתלבים במסגרת 

הקונבנציונאלית של החינוך עקב בעיות חברתיות, 

פסיכולוגיות או גופניות.      

התכנית מיועדת לפתח כישורי יוזמה ומנהיגות 

חברתית במטרה להשיב אוכלוסיות אלו משולי 

החברה אל המרכז. הלמידה וההתנסות במסגרת 

מאתגרת  חוויה  ללומדים  מזמנים  התכנית 

מתרומתם  רב   וסיפוק  המקצועית  מצמיחתם 

לקידום קהילות בהדרה. 

תחומי התמחות

הספורט בראי חברתי

הלמידה בתחום נותנת תמונה רחבה 

של  השונים  ההיבטים  על  ומעמיקה 

ספורט בקהילה תוך מתן דגש לתפקידו 

החינוכי-חברתי של המורה לחינוך גופני 

כמקדם התנהגות נורמטיבית. 

ספורט ותנועה
לאוכלוסיות בהדרה

הלימודים בתחום זה מעשירים ומוסיפים 

יכולת  לפתח  כדי  ומעשי  עיוני  ידע 

ומומחיות לעבודה עם אוכלוסיות אשר 

ו/או  גופניות  חברתיות,  מצוקות  עקב 

מנטאליות נמצאות בקהילות מודרות.

משך הלימודים
שנתיים )ארבעה סמסטרים(

הלימודים יתקיימו ביום ד' בשעות 19:00-08:30  

מבנה
תכנית הלימודים

פרויקט גמר
2 ש"ש

ספורט בראי החברה
5 ש"ש

לימודי בסיס
8 ש"ש

ספורט ותנועה 
לאוכלוסיה בהדרה

4 ש"ש

מתודולוגיה
4 ש"ש

תכנית הלימודים
23 ש"ש

לימודי תשתית
12 ש"ש

לימודי התמחות
9 ש"ש


