
תאריךמפגש' מסנושא הלימוד

130.12תאום ציפיות והיכרות, דרישות מהלומדים, פתיחת קורס

הכרת התפתחות הענף בארץ  - (פתיחת קורס)היסטוריה של הענף ורקע כללי 

ושילובו בתנועה הפראלימפית, ובעולם מבחינה ארגונית

130.12

130.12דרגות ליקויים, סוגי ליקויים, מי רשאי להשתתף

, חוקי עברות והפרות, הכרת חוקי הענף מבחינת מבנה וסימוני מגרש- חוקה 

היבטים בשיפוט

26.1

דוגמא להתאמת ציוד לנכויות , היכן ניתן לרכוש, הכרות עם הציוד הייחודי לענף

שונות

26.1

פרוטוטייפ , משאבים נדרשים, אתגרים– איתור ספורטאים והקמת קבוצה חדשה 

(מוטיבציה, קוגניציה, תמיכות)של ספורטאי 

320.1

כגון ניתוח וידאו לניתוח תנועה וללימוד , שימוש בטכנולוגיה לצורך מתן פידבק

הכרת אילו אמצעי פידבק קיימים וכיצד לעשות בהם שימוש אפקטיבי - טעויות 

הכרת תוכנות )ביומכניים /ניתוחים קינמטים, ניתוחי וידאו של מיומנויות)

(ואפליקציות ככלי למשוב ניתוח ביצועים

320.1

:ה'פדגוגיה ומתודיקה בבוצ

הדרכה/מיומנויות הוראה/שליטה בטכניקות· 

תכנון וכתיבת מערך אימון· 

ארגון פעילות באימון וסגנונות למידה· 

(הכנה לקראת תחרות, שנתית, בניית תוכנית רבעונית)מחזורי אימון · 

427.1

- אמצעים ודרכים לשיפור יכולת גופנית ספציפי לענף 

חשיבות היכולת הגופנית הן לשיפור הביצועים והן לפיתוח זהות של ספורטאי · 

(פיזי ומנטאלי)

:הקואורדינטיבית והתנועתית, מרכיבי היכולת הגופנית· 

דיוק. א

ויסות כוח . ב

ריכוז. ג

חיזוק שרירי ידיים . ד

חיזוק שרירי יציבה. ה

טרשת , מחלות פרוגרסיביות)לשים דגש על עצימויות בהתאם למצב הבריאותי * 

(וניווון

427.1

510.2קלסיפיקציה

פציעות ספורט

:ידע כללי כאשר ספורטאי מתלונן על כאבים או על פציעה

פציעות אופייניות למצבים כרוניים . א

רגישות/זיהוי סיכונים. ב

.הפנייה נכונה לאבחון. ג

מניעת פציעות ספורט . ד

ניוון , מחלות פרוגרסיביות)התייחסות להבדלים בין הליקויים עם אבחון שונה 

(שרירים

510.2



:ה'תפקיד מדריך הבוצ

, הדרכה, מוטיבציה, תומך, יועץ, שומר, מנחה, חונך, חבר, מנהיג, מודל לחיקוי· 

העצמה, מלווים/יחסים עם ההורים. הערכת יכולת, העברת הידע, תכנון, ארגון

הצבת מטרות ויעדים במגרש ומחוצה לו– בוחן מציאות ריאלי · 

(הבעת דעה)חינוך לעצמאות ואוטונומיה · 

510.2

6

7

8

910.3

9+1010.3

17.3

1017.3מבחן עיוני

לחניך בקורס ' יומן והוראות התנסות בסטאז - 1ראה נספח - 'סטאז/חניכה

מדריכים

כ שעות"סה

תאריכי 

מפגשים 

שייקבעו 

בהמשך

התאמת תרגילים לנושאי - לימוד ויישום של תרגילים בנושאי הלימוד השונים 

האימון בהתאם לתוכנית השנתית

הערכה ראשונית של יכולת הספורטאי· 

התאמת סוג הכדור· 

התאמת זווית הישיבה· 

התאמת סוגי זריקה· 

שימוש בלוח תקשורת ובתקשורת חלופית· 

מערכי אימון הכוללים , לימוד ויישום של תרגילים בנושאי הלימוד השונים· 

.פידבקים על תכני העברה

חימום- משחק /הכנה לאימון· 

התנסויות מעשיות - אימון המדריך 

התנסות בהדרכה ואימון 

מבדקים מעשיים מצולמים בווידאו ומנותחים לאחר מכן


