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המכללה האקדמית בוינגייט זה לא רק ספורט! אגב ,גם לא רק לימודים אקדמיים! המכללה מקיימת
מגוון רחב של קורסים ולימודי תעודה ,למורים בפועל ולמעוניינים לרכוש מקצוע ,לא במסלול האקדמי.
נעים להכיר ,קיבצנו מעט מפעילותנו בשבילכם.

החיים המודרניים הרחיקו את האדם מהטבע והשכיחו ממנו את מיומנויות הקיום הטבעיות שלו ואת היכולת לשרוד בתנאי ש
והשהייה הממושכת בחדרים סגורים בלמו מיליוני שנים של צמיחה והתפתחות אנושית בחיק הטבע .לימודי תיירות ופנאי את
הטיולים ,מדריכי נוער ,אנשי חינוך ,בעלי חברות הפועלות בשטח ,יועצים ארגוניים ,אנשים שאוהבים טבע ואתגר ולכל אלו ש
האנושות .מחפשים עיסוק רגוע יותר ,סולידי? למי מאתנו אין חלום נסתר לטייל בכל רחבי העולם בין יעדים אקזוטיים בלי הצ
שכמעט א צל כל אחד מאתנו מסתתר נהנתן שרוצה לטייל בין יעדי תיירות נבחרים ,לישון בבתי מלון איכותיים ולאכול במסעד
לא? ממש לא .קורסי הכשרה להדרכת טיולים בארץ ,בחו"ל ,במערכת החינוך ,הכשרת יועצי תיירות ,כל אלה נמצאים בהיצע

אם יש לך נפש של מטפל ,וזיקה לסייע לבריות ,לימודי רפואה משלימה הם ההמלצה שלנו עבורך! לימודי רפואה משלימה יס
אורח חיים בריא ויחד עם זאת יאפשרו להם לעזור לזולת ולהעניק מעצמם לאחרים .הלימודים כרוכים בהרבה סובלנות ,שקי
בפרטים הקטנים ביותר ובעיקר רצון להעניק ולהושיט יד.

הרמב"ם טען שכל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ,אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק ,וכל מי שהוא יושב ואינו מתעמל אפילו אכל
הרפואה ,כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש .כיום ,אנו יודעים כי הבסיס לחברה בריאה הוא הטמעת אורח חיים בריא וספורט
הספר ,בקופות חולים ,וכל מסגרות העבודה .הפעילות הגופנית מהווה אמצעי שיקום יעיל למגוון רחב של מחלות וקשיי תפק
עיסוק במקצוע הספורט ניתן להטמיע חינוך לערכים כגון :הגינות ,כבוד לזולת ,אמינות ,אחריות ,משמעת עצמית ,שמירה על
ארגון ,שיתוף פעולה ,חינוך לכבוד לזולת ועוד .באמצעות שינויים קטנים בהרגלים ודפוסי החיים ,ניתן לחולל שינוי רחב .כפוע
גופני (ובהמשך ,תואר שני בחינוך גופני -אשר מוסמכים שהשתלבו בתפקידים בכירים במערכת החינוך ,באגודות ובאיגודי ה
ופרטיות ובמינהל ציבורי ).הם הפתח שלך לעולם שלם של יכולת לשנות ולהשפיע .עבודה בבית ספר מאפשרת משכורת טוב
סיפוק גדול מחינוך ילדים והעברת המסר הנכון אליהם .בנוסף לכושר גופני ,המורה רשאי להדריך את הילדים בכל הנוגע אל
בריא.

אם לימודים אקדמאיים ארוכים מדי בשבילכם ,תמיד תוכלו ללמוד קורס קצר בבית הספר להסמכת מדריכים ומאמנים בספור
כושר ,העניק ולהושיט יד.קורס מאמני כדורסל ועוד  .צוות המרצים ותכנית הלימודים נבחרו בקפידה רבה כדי לקיים לימודים ברמה מקצועית גבוה
מנהל הספורט ,של משרד התרבות והספורט.

