
 

 שנתי –שיא  יפעילות ואירועציר 

 פורמט

 רועים שהחניכים עוברים לאורך השנהימה התהליכים והא

 מה בעצם המטרות?( וצה?  )בהתכתבות עם המודל הלוגי.מה התוצאות הרצויות עם הקב

  ספורטיבית תומכת מקבוצה חברתית אחראיות ויזהו את עצמן חלקהחניכות יהיו. 

 החניכות ירגישו בעלות מסוגלות ובעלות ביטחון עצמי. 

 מנהיגות במרכז נוער/ביהסשל  הקבוצה תהיה קבוצה. 

ולעמוד  מה התכנים המקצועיים שצריך ללמד לאורך השנה בשביל להגשים את המטרות
 ?בתוצאות

 שכיבות סמיכה 

 להרים משקל של חברה ושירימו אותך 

 ידת ראש/ידיים/גלגלוןלהתהפך : גלגול/עמ 

 )ללמוד משחק כדורשת )כל התפקידים: הגשה, הנחתה, פתיחה, הגנה 

 . התמודדות עם גמישות יתר חיזוק שרירים סביב המפרקים , חיזוק שרירי ליבה 

  של המפרקים הגדולים )אגן, בית חזה, הרחבת טווח התנועה של הגוף : גמישות ופתיחת
 כתפיים ושדרה(.

 ?ו את התכנים המקצועייםרועי שיא שיבטאיה הנקודות שיא/אמ

 משחק כדורשת עם קבוצה אחרת 

 מופע בביהס/מרכז נוער עם תרגילים שלמדו 

  ערב אוסקר לחניכות עם קטגוריות מתאימות לאתגרים 

 הענקת חוברות התקדמות אישיות לכל חניכה 

 פוסט ראשון עם צילום יפה של תרגיל 

ולעמוד  לאורך השנה בשביל להגשים את המטרותמה התכנים החינוכיים שצריך להקנות 
 ?בתוצאות

 )יחס חיובי לגוף, ושיחה על היחסים עם הגוף )אימון בטן ושיחה על הבטן וכד 

  יצירת תחושה של מסוגלות גבוהה 

 הגוף שלי משמח אותי , ללמוד להפיק הנאה ממשחק ואימון עם הגוף 

  מרחב בטוח לנשים ונערות זאת יצירה ואחריות של הקבוצה 
 

 החינוכיים? שיבטאו את התכנים רועי שיאימה הנקודות שיא/א

 הפגנות 

 ציון יום ההבנה 

 אירוע שיא ביום הנערה 

 טורניר נערות 

 שיחות/מכתבי חתך באמצע שנה  
 

 



 

תכנים  כותרת ודשח
 חינוכיים

תכנים 
 מקצועיים

אירוע 
 שיא

הישג 
 נדרש

הכרות,  חשיפה ספטמבר
משחקים, 

 ציפיות ומסגרת

מסגרת אימונים, 
 קצב אימון

פוסט ראשון 
של הקבוצה 

 רשת חברתיתב

 

מרחב בטוח,  מרחב בטוח אוקטובר
מרחב אישי, 

 גבולות

הכרות עם תרגילי 
שיפור חימום, 

 חזרות בתרגילים.

הכרזת קבוצה, 
קבלה של 

 מדים/חולצות

 

מסוגלות,  בסיסים בכושר נובמבר
 מטויבציה,

 פרגון

רגילי כח, ת
שכיבות סמיכה, 
 גמישות, כדורשת

 ידידותמשחק 
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הבחנה  דצמבר
 בהשתפרות

תשומת לב, 
מקומי במרחב, 

 כוח ועוצמה

קפיצה למרחק, 
מתח, ריצה, 

סקואט, ידיים 
 ובטן.

חלוקת חוברת 
 התקדמות

 

התחמקות,  גלגולים ינואר
התמודדות עם 

 לחץ חברתי, 

התהפכות, 
עמידות הפוכות, 

 גלגולים

 שיחות חתך 
 

 ערב אוסקר

 

אחיות, ביקורת  פמיניזם פברואר
 החברה, תחרות

כדורגל, כדורסל, 
 תחרויות

הכרות עם 
 ספורטאית

 



 

 

כדורשת  מרץ
 מתקדמות

משחק קבוצתי, 
משמעת משחק, 

 סינרגיה

הנחתות, כדורי 
פתיחה נמוכים, 

 מהלכים

   יום הנערה

יציאה אמון,  קבוצה אפריל
ממרחב 
 הנוכחות

להרים חברה 
ולאפשר לחברה 

 אותךלהרים 

  טורניר ארצי

אחריות  מאי
 משותפת

מגדר, התנסות 
וניסיון, 

 נורמליות

משחקי כדור: 
 מחניים וכדורגל.

שיפור בחוברת 
 ההתקדמות.

ה יום ההבנ"
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חוברת 

 התקדמות

 

תהודה, משוב,  סיכומים יוני
 חניכה 

חזרה על אתגרים 
 אישיים וקבוצתיים

 .מהשנה

אירוע סיום, 
 מופע/טורניר

 

      יולי

      אוגוסט


