
* כל האמור בדף המידע, מיועד לנשים ולגברים כאחד. )הניסוח בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד(

לפרטים נוספים:  מורי טויק 054-9140492

הכשרת מדריכים להפעלת ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.  
קבוצתיים  אישיים,  אימונים  ומוסדיות,  פרטיות  במסגרות  יתקיימו  האימונים 
- כדורגל, כדורסל, כדוריד, כדורשת  באולמות ובמרחב הפתוח, במשחקי כדור 

ומשחקי פנאי ונופש.

מרכז הקורס
מורי טויק – מייסד "לצמוח מחדש" מרכז העצמה - ספורט טיפולי, מפתח שיטת 
צרכים  עם  ילדים  עם  עבודה  עם  רגשי,  חוויתי  טיפול  המשלבת  גישה  א.מ.ת, 

מיוחדים.
- מומחים בחינוך מיוחד, מומחים בענפי הכדור, ומרצים אורחים  צוות מרצים 

מעולם הספורט.

קהל יעד
מדריכים מוסמכים בתחום הספורט, מורים לחינוך הגופני, אנשי מקצוע בתחום 
החינוך המיוחד, מורים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, מטפלים באוכלוסיות 
עם צרכים מיוחדים, אנשים שרוצים לעסוק בהדרכת ילדים ובוגרים עם צרכים 

מיוחדים, הורים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.

קורס הכשרת מדריכים
 למשחקי כדור ולמשחקי נופש

לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים

קורס חדשני
וראשון מסוגו בארץ
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לפרטים נוספים:  מורי טויק 054-9140492

נושאי הלימוד 
דאון,  לקויות שכליות, תסמונת  וריכוז,  הפרעות קשב  האוטיסטי,  הספקטרום 
נופש  ומשחקי  כדור  משחקי  הדרכת  והתנהגותיים,  רגשיים  חברתיים,  קשיים 
והאמפתי  המכיל  המאמן  מודל  מיוחדים.  צרכים  עם  לאוכלוסיה  והתאמתם 
וחשיפת כוחותיו הפנימיים להיות מודל לחיקוי, מדעי הספורט והחינוך הגופני.

היקף שעות 
140 שעות - מבוא לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

                   שיטות הדרכה במשחקי כדור ובמשחקי נופש
 20 שעות - סטאז׳

לאלו שאינם בעלי תעודת מדריך בענפי הספורט והכושר*
50 שעות -   מדעי הספורט 
28 שעות -   עזרה ראשונה

*בתשלום נוסף 950 ₪

מועד פתיחה
יום שישי, 28.10.2022  
בשעות  08:15 - 13:30 

דמי השתתפות 6,500 ₪ דמי רישום 195 ₪    

תעודה 
לעומדים בדרישות תוענק תעודת מדריך למשחקי כדור ולמשחקי נופש לילדים 
מורים  לוינסקי-וינגייט.  מיוחדים  מטעם המרכז האקדמי  ולבוגרים עם צרכים 
לחינוך הגופני, יוכלו להגיש בקשה להכרה בשעות להתפתחות מקצועית במסלול 

אישי.
  

תעסוקה
אימונים  מיוחדות,  אוכלוסייה  לקבוצות  מועדוניות  ספורט,  אגודות  מתנ״סים, 

אישיים וקבוצתיים ומסגרות החינוך הבלתי פורמלי.
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