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תואר ראשון תואר שני הכשרת אקדמאים מכינות רפואה משלימה הסמכה
בספורט תיירות ופנאי אתגרי תעודה והשתלמויות
המכללה האקדמית בוינגייט
לינק לסרטון אודות המכללה:
https://www.youtube.com/watch?list=UUMMI5754Rp2NgkNqpiQ_HVg&v=xqOpxn6kfs8

מכללה האקדמית בוינגייט ,נוסדה ב 1944-והיא מוסד אקדמי עצמאי ומוכר להשכלה גבוהה .כמוסד
עצמאי ,מובטח כאן חופש הדעה והמצפון ,בהתאם לחוק ועל-פי המסורת המקובלת במוסדות אקדמיים
בארץ ובעולם..
המכללה האקדמית בוינגייט מקיימת לימודים אקדמיים ברמה גבוהה להכשרת עתודה בתחומי הספורט,
החינוך הגופני ,האימון ,הנופש הפעיל ,המחול ,השיקום התנועתי והבריאות .המכללה הוקמה במטרה
לקיים ולקדם הכשרה מקצועית להוראה ,אימון ,ניהול ומנהיגות בתחומי הספורט והתנועה למיניהם.
המכללה האקדמית בוינגייט מהווה מרכז ללמידה משלימה ,לימודי המשך והשתלמויות לעוסקים בתחומים
אלה ,במטרה להרחיב ולהטמיע בקרב הציבור הרחב את המודעות והדעת לתרומתו של עולם התנועה
להתפתחות האדם ולתפקודו המיטבי.
המכללה נמצאת בקמפוס וינגייט שבלב השרון ,בין שמורת פולג לבין הים ,בצדו המערבי של כביש החוף.
הקמפוס ,הטובל בירק ,מעניק לבאים בשעריו תחושה של מרחבים פתוחים ושל נוחות .חדרי ההרצאות
מרווחים וממוזגים ,ומתקני הספורט ועזרי הלימוד הם מן החדשניים ומן המתקדמים בתחומם .ימי הוראה
ושיעורים מעשיים מתקיימים בחלקם מחוץ למכללה.
המכללה האקדמית בוינגייט מכשירה מדי שנה אלפי בוגרים במסלול אקדמי :תואר ראשון בחינוך גופני
ותואר שני במדעי החינוך הגופני (המשולבים בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה ,השיקום ,הבריאות,
הספורט וההוראה) ,מגוון קורסים בבתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות ,מכינות קדם אקדמיות
ושירותים נוספים לקהילה.
סגל המורים והעובדים במכללה אימץ את ערך המצוינות בחינוך במטרה להעניק הכשרה מיטבית בתחום
החינוך הגופני והספורט ,ומשום כך הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית.
פעולות חברה ותרבות ,אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי
הקמפוס .האירועים הם יוזמה משותפת של המכללה ושל הסטודנטים .הכנת הטקסים והאירועים היא
חלק מתכנית הלימודים.
המכללה האקדמית בוינגייט מפעילה מגוון בתי ספר כגון :רפואה משלימה ,הסמכת מדריכים ומאמנים
בספורט ,תיירות אתגרית ,ניהול וביטחון ,רפואה ומתודיקה בספורט ,ועוד .המכללה האקדמית בוינגייט
פועלת בפריסה ארצית ומפעילה תשע יחידות ללימודי חוץ :קריית-חיים ,עפולה-נצרת ,ערד ,ירושלים,
ת"א ,אשדוד ,ראשל"צ ,אילת ,לק"ח (לקהל החרדי).

