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 מטרת ההוראה .1

 

מטרת ההוראה לתאר את תהליך הפעלת חוגי הספורט, והדרכת מדריכי הספורט לגבי 

 התנהגות המתקנים ושמירה על בטיחות המשתתפים.

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 

 (.1הפעלת החוגים תיעשה על פי תכנית שנתית, קבועה מראש )מסמך ישים  .3.1

חילת כל שנת פעילות את תוכנית העבודה מפעילי החוגים יעבירו למנהל הספורט בת .3.2

 של החוג.

יוני תתקיים ישיבת היערכות לחוגים. בישיבה דנים בכל החוגים -במהלך חודשים מאי .3.3

ומקבלים החלטות לגבי החוגים שימשיכו לפעול בשנה  שהתקיימו בשנה החולפת

  הבאה ולגבי אלו שיופסקו.

  (.1)נספח  פרוטוקול החלטותשיתקבלו יירשמו על גבי ההחלטות  .3.3

( המבוסס על 2רכזת החוגים מציגה "סיכום שנת פעילות בחוגי הספורט" )מסמך ישים  .3.3

  משובי המשתתפים.

 :בקרב המשתתפים העברת משובים .3.3

לכל ( 2מאי, רכזת החוגים מעבירה דפי משוב )נספח -במהלך חודשים אפריל .3.3.1

 המשתתפים בחוגים ולהוריהם.

צפיות על שיעורי החוגים באמצעות במהלך כל השנה, רכזת החוגים מבצעת ת .3.3.2

 )יש לצרף(. (3מילוי דף צפייה )נספח 

רכזת החוגים ומנהלת תחום העשרה מעבדות את הנתונים לסיכום שנת  .3.3.3

 המוצג בישיבת היערכות לחוגים. (2פעילות בחוגי הספורט )מסמך ישים 
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 מעקב אחר פעילות החוגים

יכום. בדו"ח מופיעים מספר רכזת החוגים עורכת מעקב חודשי באמצעות דו"ח ס .3.3

 המשתתפים בכל חוג ועדכונים לגבי החודש הבא. 

       

 : קבלת והדרכת מדריכי ספורט

מדריך ספורט יתקבל בתנאי שברשותו תעודת הסמכה, או לחילופין, נמצא בקורס.  .3.3

 זאת, למעט במקרים שבהם בתחומו הספציפי לא קיימת תעודה. 

 ם.תעודת ההסמכה מתויקת בתיק החוגי .3.3.1

ן מדריכי ומאמנים ומדריך ספורט יתקבל ויועסק בהתאם להוראה "גיוס ומי  .3.3

 (.   3)מסמך ישים  6.6.02לחוגים", מס' 

תיק מדריך המכיל בתחילת שנת הפעילות, מנהל תחום הספורט ימסור לידי כל מדריך  .3.13

, חופשות שנתיות, התנהגות (4מסמך ישים ) ץ "הנחיות לפעילות במהלך החוגים"קוב

 אחריות המדריך וכדומה. מחלה או היעדרות של המשתתפיםרה של במק

לגבי ילדים( באשר לנהלי  –ינחה את משתתפי החוגים )ואת הוריהם  מדריך החוג .3.11

הנחיות ובנוסף,  5מסמך ישים  – נהלי רישום בחוברת החוגיםההתנהגות במקום )ראה 

 (. 4מסמך ישים  –לפעילות במהלך החוגים למדריכים 

(. 6יש לפעול על פי הנחיות לפעילות חוגי ספורט בימי גשם )מסמך ישים  בימי גשם, .3.12

של המדריך הנחיות אלו יימסרו למשתתפי החוגים ו/או הוריהם, ויכללו טלפונים 

 והנחיות מיוחדות להורים.    ומוקד החברה לבירורים 

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהל תחום ספורט .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 חוגי ספורט –לוח פעילות  – 1מסמך ישים  .3.1

 סיכום שנת פעילות בחוגי הספורט – 2מסמך ישים  .3.2

 6.6.02הוראה "גיוס ומין מדריכי ומאמנים לחוגים", מס'  - 3מסמך ישים  .3.3

  קובץ הנחיות לפעילות במהלך החוגים – 4מסמך ישים   .3.3

 נהלי רישום בחוברת החוגים – 5מסמך ישים  .3.3
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 גשםהנחיות לפעילות חוגי ספורט בימי  - 6מסמך ישים  .3.3

 

 

 נספחים .3

 פרוטוקול – 1נספח  .3.1

  דף משוב  – 2נספח  .3.2

 דף צפייה – 3נספח  .3.3

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהל תחום הספורט .3.2

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל תחום ספורטתפקיד:  עזר -אמיר בן מר כותב ההוראה: 

  מנהלת החברה העירוניתתפקיד:  גב' מיכל כהן סדיקלרמאשר ההוראה: 
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 1נספח 

 לשנת ________ ול החלטות ישיבת היערכות לחוגיםפרוטוק

 תאריך הישיבה:__________________________________________________________

 משתתפים: _____________________________________________________________

שם  שם החוג
 המדריך

 

התקיים 
בשנה 

 הקודמת

לא התקיים 
בשנה 

 הקודמת

יתקיים 
שנה ב

 הבאה

לא יתקיים בשנה הבאה 
 מהסיבות הבאות:
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 שנת ______שאלון משוב 
 

  מספר שנות לימוד בחוג:____________           _______:__________שם החוג

 ______________:____המדריךשם 

 

 במקום המתאים.   x –אנא סמן/י ב 

 במידה

 מועטה

 מאוד

1 

 במידה

 מועטה

 

2 

במידה 

 בינונית

 

3 

 

 במידה

 רבה

 

4 

 במידה

 רבה

 מאוד

5 

 

 הנושא

 

 

 

 

 

 

   צורה נעימהאלי ב סהמורה מתייח     

 מדריך עונה לשאלותיה     

 אני מרוצה מקצב ההתקדמות שלי     

 לחוגאני אוהב לבוא      

 אני מעוניין להמשיך בחוג בשנה הבאה     

 החדר שבו מתקיים החוג נעים     

 אמליץ לחברי להצטרף לחוג     

 
הדבר הכי מהנה שעשינו בחוג היה 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

בשנה הבאה אני מציע ש 

____________________________________________________________________ 

 

 

 הייתי רוצה שיהיו פה חוגים נוספים, כמו: __________________    ________________ 

_______________    _____________________________________    __
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 שנת ______שאלון משוב 

 כללי )להורים(

  מספר שנות לימוד בחוג:____________              _______:__________שם החוג

 :__________________מדריךשם ה

 

 

 

 

 

 במידה

 מאוד מועטה

1 

 במידה

 מועטה

2 

במידה 

 בינונית

3 

 במידה

 רבה

4 

 במידה

 מאוד רבה

5 

 הנושא

   תהליך הרישום לחוגים מתנהל ביעילות     

 אפשרויות התשלום נוחות     

 יש מגוון גדול של חוגים     

 טיפול משביע רצון בבעיות שעולות     

התרשמתי לטובה ברמתו המקצועית של      

 החוג והמדריך

אני שבע רצון מהארועים הנוספים )הופעות,      

 תחרויות ועוד(שעורים פתוחים, טורנירים, 

 

 חוגיםאם יש לך הערות, הצעות, או בקשות נוספות, היכולות לדעתך לשפר את פעילות ה

 לשמוע:שלנו, נשמח 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
במידה והנך מעוניין לקבל דיוור ישיר למייל לגבי ארועים בשוהם, אנא, הוסף את 

כתובת המייל שלך:   
_____________________________________________________________  

 
 תודה על שיתוף הפעולה

 לקוח יקר
 חשובה לנו דעתך ולכן אנו שואלים!!!

 אנא, השיבו על השאלון על מנת שנוכל לשפר באופן מתמיד את מערך החוגים
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 3נספח 

 דף צפיה

 סולם הערכה 

 4 3 2 1 קריטריון

     למידה  –תכנון איכותי של זמן ההוראה 

     יוצר אקלים המאפשר למידה

     הקשבה והתייחסות לחניכים

     הפקת קול

     התמודדות עם אירועים בלתי צפויים

     התלהבות המורה ועידוד התלמידים

     טיפול מונע וטיפול בבעיות שעולות –משמעת 

     ם והציוד תוך הקפדה על עקרון הבטיחותארגון יעיל של הלומדי

     שימוש בשפה תקינה

     תוכן מותאם לרמת הלומדים

     מהווה דוגמה אישית בהתנהגותו

     הופעה מסודרת ובזמן

     מנהל תיק חוג מסודר

     יוזם מפגשים נוספים ואירועים מעבר לשעות החוג

 

 נקודות לדיון:

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 צופה:____________


