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 < 2015ספורטון  < ספורטון < פרסומי המכללה < אודות המכללה > דף הבית
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני שוןתואר רא
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

2015ספורטון אפריל   

  

 2015משחקי אס"א אילת 
מידי שנה מתקיימת באילת תחרות ספורט במגוון ענפים, שבמסגרתה כל אוניברסיטה ומכללה שולחת את 

יצאה מהמכללה האקדמית בוינגייט  22.3.15 -נציגיה הטובים ביותר להתחרות על תואר וכבוד. ביום א' ה
-החורף ה ספורטאים, מאמנים וצוות ארגון לארבעה ימים של תחרויות במסגרת משחקי 95משלחת של 

 אשל אס" 19
 .איגוד ספורט אקדמי( באילת)

ההסעה של המשלחת יצאה ביום ראשון מוקדם מאוד בבוקר, כדי להגיע מספיק מוקדם להתארגנות 
והכנה אישית של כל ענף ומקצה, להתרגל לחום האילתי המדהים וכדי לגלות... שבכלל מעונן עם רוחות 

ענפים שונים, ייצגו אותנו בכבוד והגיעו  10-חרות שלנו במטורפות. במהלך שלושת הימים התחרו הנב
להישגים מצויינים. האווירה בתחרויות היתה טובה מאוד, הורגשה גאוות יחידה וכל הסטודנטים כאחד 

 .תרמו להצלחה במשחקים
 .יישר כח לכל המשתתפים והלוקחים חלק בדבר 

 שחייה

לב-ירדן הר :מאת    
ייה במים פתוחיםתיוג: משחקי אס"א, שחייה, שח  

ההכנות לאליפות החלו עם פתיחת פעילות אס"א בתחילת שנת הלימודים. לנבחרת המכללה נבחרו 
 .בקפידה סטודנטים מתאימים הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישיותית

http://www.wincol.ac.il/?item=52569&section=1919   לקריאה 

 

 אקווטלון

לב-ירדן הר :מאת  

 תיוג: משחקי אס"א, אקווטלון

מטר  400ק"מ ריצה,  3כמו בכל שנה, תחרות האקווטלון פחתה את המשחקים. תחרות האקווטלון כוללת: 
ק"מ ריצה נוספים. בנבחרת המכללה באקווטלון השתתפו שמונה סטודנטים, שהצטרפו  1.5-שחיה ו

לנבחרת כבר בתחילת שנת הלימודים. משתתפים אלו השקיעו באימונים במסגרת שעות פעילות אס"א 
 .בימי שלישי, וכן בשעות הפנאי שלהם והביעו נכונות לייצג את המכללה בתחרויות

http://www.wincol.ac.il/?item=52570&section=1919     לקריאה 

 

 קטרגל בנות
 מאת: עדי שטיין

 תיוג: משחקי אס"א, קטרגל בנות
נבחרת בנות הקטרגל של המכללה האקדמית בוינגייט מורכבת משחקניות פעילות בקבוצות ליגה 

ובנבחרת ישראל. למרות שאימוני הנבחרת שהתקיימו בימי שלישי במסגרת שעות אס"א לא נערכו בהרכב 
.מלא, הקבוצה הגיעה לאילת מגובשת, רצינית ומפוקסת  

http://www.wincol.ac.il/?item=52571&section=1919 לקריאה 

 

 קטרגל בנים 

   אדיר פנחסוביץ :מאת
 תיוג: משחקי אס"א, קטרגל בנים

שערים והוכיחה גיבוש -בנים של המכללה האקדמית בוינגייט הפגינה טורניר רב -נבחרת הקטרגל
 .ומצויינות במהלך משחקי אס"א באילת

http://www.wincol.ac.il/?item=52572&section=1919   לקריאה
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 גלישת רוח
 'מאת: נועה סגלוביץ

 תיוג: משחקי אס"א, גלישת רוח
כשאתה קם בבוקר והדבר הראשון שאתה עושה זה להקשיב לתנועת הענפים של העצים, ולבחון מהו 

כנראה שאכפת לך מהרוח... בשלושת ימי התחרות השתוללו הענפים... בזמן ששחקני  -קצב תנועתם 
.הכדורעף נאבקו, הגולשים חגגו  

http://www.wincol.ac.il/?item=52581&section=1919 לקריאה  

 

 ריצת שטח
   מאת: : סיריל אולמן

 תיוג: משחקי אס"א, ריצת שטח
ק"מ 2.5ק"מ, התקיימו לאורך חניון חוף שמש בשני סיבובים של  5ריצות השטח שנערכו למרחק של   

 http://www.wincol.ac.il/?item=52574&section=1919 לקריאה 
  

 טניס
 מאת: מעיין נאמן

 תיוג: משחקי אס"א, ריצת שטח
ות הטניס של הנשים והגברים, שתי נבחרות נבחר המכללה האקדמית בוינגייט כמידי שנה, נסעו לייצג את

.התקוות היו גדולות -שהורכבו השנה משחקנים חזקים, ובהתאם   
http://www.wincol.ac.il/?item=52575&section=1919    לקריאה

 

 כדורעף חופים
 מאת: עמרי בן פורת

 תיוג: משחקי אס"א, כדורעף חופים
 נבחרות הנשים והגברים של המכללה האקדמית בוינגייט במסגרת תחרויות כדורעף חופים, נסעו לייצג את

 המכללה.
http://www.wincol.ac.il/?item=52576&section=1919     לקריאה

 

 טניס שולחן
  מאת: עדיאל אידלמן

 תיוג: משחקי אס"א, טניס שולחן
.חמישה נציגים מטעם המכללהבמסגרת תחרויות טניס שולחן השתתפו   

http://www.wincol.ac.il/?item=52577&section=1919 לקריאה  
 

 קראטה
   מאת: ניסן דוידוב

 תיוג: משחקי אס"א, קראטה
במסגרת תחרויות הקראטה באילת, השתתף נציג אחד בלבד של המכללה, אך בעקבות הישגיו האישיים 

.יהוביל את המכללה למקום השלישי הקבוצת  

http://www.wincol.ac.il/?item=52578&section=1919 הלקריא  

 
 כדורסל

 מאת: סיני רובינשטיין
 תיוג: משחקי אס"א, כדורסל בנים

.וטורניר הפרס 3 X   3 משחקי הכדורסל במסגרת האליפות נערכו בשתי קטגוריות:
הפגינו רוח לחימה ומספר נצחונות שהובילו אותם להתברג  יטיהמכללה האקדמית בוינג שחקני נבחרת

.במקום השלישי הקבוצתי  
http://www.wincol.ac.il/?item=52579&section=1919   הלקריא
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 תאריכי האירועים הבאים
 

 אליפות המכללה בטניס ע"ש אריאל אבישר 28.4.15

 משחקי אס"א הבינלאומים 3.5 - 7.5.15

 אליפות המכללה בהתעמלות 2.6.15

 
 

 צוות הספורטון
ראש בית הספר לחינוך גופני -ד"ר יואב מקל   

טמרכז פעילויות הספור - רמי גרסון  
ההגהה ועריכ -ד"ר אילת דונסקי   

תעורכ -תמר אלון   

 
 
 
 

 יצירת קשר עם המכללה האקדמית בוינגייט: חייגו חינם 5009* או 

Unsubscribe me from this contact list  : להסרה לצמיתות מהרשימה לחצו כאן   
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