
לימודי תעודה,
קורסים והשתלמויות

לשנה"ל תשע"ב
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ )חל"צ( בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות ע"ש ד"ר דוד אלדר

כבר בחרת את הקריירה שלך?





מחפשים מקום להתפתחות ולצמיחה אישית?

היחידות ללימודי חוץ
ירושלים,תל-אביב, בני ברק, ראשון לציון, אשדוד, חיפה, הקריות, עפולה, נצרת, אילת.

לק"ח )מגזר דתי(

אנו מזמינים אתכם לשנה של חוויה,
למידה פעילה והגשמת חלומות...

 היא המקום!

להרשמה ולקבלת חוברת המידע המלאה - חייגו חינם 5009*

www.wincol.ac.il - כנסו לאתר

www.facebook.com/wincollege



לימודי תעודה
מדריכים לתרפיה בטבע חדש!  )

מדריכים לתרפיה בעזרת בעלי-חיים חדש!  )
טכניקת תרגילי מוח לשיפור ביצועים בתהליכי למידה  )

אימון להתמודדות עם הפרעות קשב  )
מנהלים בכושר  )
מדריכי ספינינג  )

מדריך אירובוקס  )
מורים בכירים ליוגה  )

מדריכים למחול אירובי ועיצוב  )
מדריכים לכושר אישי  )

התמחות באביזרים לכושר ולעיצוב הגוף  )
מאמני כושר גופני  )

מדריכים למשחק הכדורשת חדש!  )
מדריכים למועדוני בריאות וכושר לקשיש  )

מדריכים להתעמלות בונה עצם  )
מורים לרכיבה טיפולית על סוסים  )

קורס מדריכי רכיבה על סוסים  )
מורים לספורט טיפולי   )

מדריכים להתעמלות אירובית במים   )
בתנועה זורמת - הכשרת מדריכים לפעילות של תינוקות במים  )

קורס מצילים בבריכה  )
קורס להכשרת מפעילי בריכה  )

מנחים לפעילות בתנועה ובמוזיקה לקידום התפתחות   )
שחייה שיקומית והידרותרפיה  )

תזונת ספורט לתזונאים קליניים  )
מדריכים לריקודי עם  )

ולהורות  ללידה  להכנה  ומדריכות  )דולות(  לידה  תומכות   )
ראשונית )קורס משולב(

מדריכות להתעמלות להיריון ואחרי לידה - למיילדות ולאחיות   )
בריאות הציבור

מדריכות להתעמלות להיריון ואחרי הלידה  )
גישור בארגון החינוכי כשיטה להתמודדות עם קונפליקטים  )

המסלול להוראה מתקנת   )
הוראה מתקנת בחשבון  )

אסטרטגיות למידה וטיפול בהתנגדויות  )
תכנית הכשרה במסלול האינטגרטיבי להכשרת מנחי קבוצות   )

הכשרה לתפקידי הוראה והדרכה



הכשרה לתפקידי הוראה והדרכה
בגישות הוליסטיות ורוחניות

להנחיית  האינטגרטיבי  במסלול  עמיתים  הדרכת  תכנית   )
קבוצות בגישות הוליסטיות ורוחניות

מדריכי פילאטיס  )
מדריכי מחול  )

מדריכי מחול בסגנון ג'אז  )
מדריכות למחול מזרחי  )

ארגונומיה )הנדסת אנוש(  )
הכשרת מטפלים מוסמכים לבעלי חיים ברפואה משלימה   )

מדריך לאילוף כלבים מקצועי  )
כלבי   - החוק  והגנה/אכיפת  סיור  כלבים למשימות  מאלפי   )

הרחה
מטפל התנהגותי לכלבים  )

הכשרת מדריכים להכנה לצה"ל  )
Coaching - הבחירה בהצלחה  )

מנחים בשיטת ריו אביירטו  )
המגמה לפעילות גופנית בגיל המבוגר  )

התמחות בתורת האימון ובמדעי הספורט  )
התמחות באימון ספורטאיות  )

מנכ"ל בכיר בספורט   )
תקשורת ספורט   )

פעילות גופנית ואורח חיים בריא  )
העשרה בכושר גופני וקואורדינציה  )

הכשרה בפסיכולוגיה של הספורט
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התמחות בתורת האימון ובמדעי הספורט  )
התמחות באימון ספורטאיות  )

מנכ"ל בכיר בספורט   )
תקשורת ספורט   )

פעילות גופנית ואורח חיים בריא  )
העשרה בכושר גופני וקואורדינציה  )

קורסי הסמכת מדריכים עפ"י חוק הספורט
ספורט לא תחרותי:  )

כושר גופני ובריאות )מכון כושר(  
מחול אירובי ועיצוב הגוף  

ספורט תחרותי:  )
כדורעף,  טריאתלון,  כדוריד,  שחייה,  כדורגל,  ג'ודו,  כדורסל,   
אתלטיקה  סקווש,  ספורטיבית,  התעמלות  טניס,  אקרובטיקה, 

קלה, קראטה, ניווט, קרב מגע, שייט, רכיבה על סוסים.

קורסי מאמנים
שחייה,  כדורעף,  טניס,  כדורסל,  לחימה,  אומנויות  כדורגל,   )
לחימה,  אומנויות  התעמלות,  גופני,  כושר  טריאתלון,  כדוריד, 

אתלטיקה קלה.

לימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות-לימודי יסוד ולימודי   )
התמחות

הקשר בין המוסיקה לתנועה  )
חינוך גופני לגיל הרך  )

קול קצב ותנועה בחינוך המיוחד  )

המרכז לרפואה ולמתודיקה בספורט

ביה"ס להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט

הגיל הרך והחינוך המיוחד
*בכפוף לאשור מנהל הספורט



כתיבה מדעית באנגלית  )
אנגלית בכיף  )

ספרדית למתחילים  )

צרפתית דרך ה- Chansonnette )שנסונט(  )

קורסים עיוניים
תזונת ספורט  )

מבוא לרפואה טבעית  )

קורסים מעשיים
מתחילים  )ברמת  החיים  ואורח  הבריאות  שיפור  שחייה,   )

וברמת מתקדמים(
שחייה וכושר גופני במים  )

קידום הבריאות באמצעות הליכה  )
עיסוי לבריאות  )

וכאבי  יציבה  ליקויי  גופנית למניעת  - פעילות  בריאות הגב   )
גב אצל תלמידים

שכלול היכולת )פלדנקרייז(  )
תנועה משקמת חדש!  )

תנועה במחשבה תחילה )קבוצות שרירים ותרגילים(  )
פעילות גופנית לאורח חיים בריא ותזונה להרזיה  )

השפעת הפעילות הגופנית על צפיפות העצם  )
התעמלות אירובית במים לחיים טובים יותר על היבשה  )

יוגה בחינוך  )
טאי-צ'י צואן - מתחילים ומתקדמים  )

העמקת האימון ומכינה לקורס מורים ליוגה  )

ביה"ס להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט

הגיל הרך והחינוך המיוחד

חינוך גופני ובריאות

לימודי שפות

English

לקבלת ידיעון מפורט חייגו חינם מכל טלפון: 5009*



לימודי תעודה
תזונה הוליסטית

.N.D הכשרת מטפלים מוסמכים בנטורופתיה  )
הכשרת מטפלים מוסמכים בתזונה הוליסטית  )

אכילה רגשית  )
רפואת המגע

הכשרת מטפלים מוסמכים באוסטאופתיה  )
הכשרת מטפלים בכירים ומתקדמים ברפלקסולוגיה  )

הכשרת מטפלים בכירים בשיאצו  )
הכשרת מטפלים מוסמכים בעיסוי טיפולי  )

הכשרת מטפלים בעיסוי שבדי הוליסטי ועיסוי לנשים הרות  )
הכשרת מטפלים בעיסוי תינוקות  )

הכשרת מטפלים בעיסוי רקמות עמוק  )
הכשרת מטפלים בעיסוי ספורטאים  )

הכשרת מטפלים בעיסוי רפואי  )
הכשרת מטפלים בסו ג'וק  )

הכשרת מטפלים מוסמכים בטכניקת ג'הארה  )
רפואת הצמחים

הכשרת מטפלים בצמחי מרפא - הרבולוגיה  )
הכשרת מטפלים בפרחי באך  )

הכשרת מטפלים בארומתרפיה  )
תנועה הוליסטית  )

הכשרת מורים בשיטת פלדנקרייז  )
הכשרת מורים ומטפלים בצ'י קונג בשיטת "חילוף העונות"  )

הכשרת מטפלים בתנועה טיפולית  )
האדם בסביבתו ההוליסטית

הכשרת מטפלים בפסיכותרפיה הוליסטית  )
מודעות עצמית והעצמה למטפלים  )

הכשרת מדריכי מדיטציה  )
הכשרת מדריכי מדיטציה מתקדמים  )

דמיון מודרך ככלי טיפולי  )
הכשרת מנחים לשיפור ואיכות החיים  )

Medi Win - ביה"ס לרפואה משלימה



נושאים שונים

תנועה ומחול

לימודי המשך וקורסי העשרה
הכשרת מאבחנים באירידולוגיה קלינית  )

הכשרת מאבחנים בכירולוגיה - חכמת כף היד  )
קול, צליל וקצב ככלי טיפולי - שירה תרפויטית בגישת   )

"קולות עדן"
אבחון לשון - קורס התמחות למטפלים ברפואה   )

אוריינטלית
הכשרת מטפלים בכוסות רוח  )

הכשרת מטפלים באוריקולותרפיה  )

הקלפים הטיפוליים בגישה האינטגרטיבית חדש!  )
שימוש בטכניקות מן האומנות )יצירה בעיסת נייר(  )

האזנה מודרכת למוזיקה קלאסית  )
שילוב אומנויות: כלים יצירתיים בחינוך  )

חלומות לשם שינוי חדש!  )
סדנה לכתיבה יוצרת   )

מסיפור לתאטרון  )
אספנות והערכת יצירות אומנות עתיקות חדש!  )
עקרונות תנועה וטיפול במזרח הרחוק חדש!  )

 -  Hip-Hop ,MTV ,Funky ג'אז:  במחול  שונים  סגנונות   )
מתחילים

הג'אז  ועד  הג'אז  של  השורשים  מן   - ג'אז  בסגנון  מחול   )
העכשווי - מתקדמים

כוריאוגרפיה והפקת אירועים בבית הספר  )
מחול מזרחי למתחילות/למתקדמות  )

זומבה  חדש!  )
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X-COOL - ביה"ס לתיירות אתגרית
סלסה - ריקודים לטיניים וריקודי שורות  )

ריקודים סלוניים וריקודים לטיניים  )

הכשרת מדריכי טיולים בארץ ובחו"ל
מורי דרך מוסמכים באישור משרד התיירות   )

מדריכי טיולים לחו"ל בשיתוף עם חברת ארקיע אינטרנשיונל -   )
בדגש אירופה

מדריכי טיולים לחו"ל בשיתוף עם "רואים עולם"- מחלקת טיולי   )
חו"ל של החברה להגנת הטבע - עם התמחות להדרכה במזרח 

הרחוק.
מדריכי טיולים במערכת החינוך )תו תקן( *  )

מרכזי טיולים בבתי ספר )מותנה בקבלת היתר מטעם משרד החינוך(   )
)מאושר לאופק חדש(

אנגלית מדוברת למדריכי טיולים.  )

הכשרת מדריכים לפעילויות שטח ואתגר
Outdoor Education/ בשיטת  שטח  סדנאות  מנחי   )

Outdoor Training
 Wilderness מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע  )

Adventure Therapy Facilitator
מדריכים לגלישה מצוקים )עפ"י חוק הספורט ובאישור מינהל הספורט(  )

מדריכים בכירים לגלישה מצוקים  )
מנהלי מתחם חבלים אתגרי ובוני אומגות )לגלישה זוויתית(  )

4x4 מדריכים מקצועיים לרכבי שטח  )
 * מדריכים לרכיבה על אופני שטח   )

מינהל  ובאישור  הספורט  חוק  )עפ"י  ספורטיבי  לניווט  מדריכים   )
הספורט( 

ספורט ימי ולניווט
באמצעות  בים  )גלישה   Kitesurfing לקייטסרפינג  מדריכים   )

עפיפונים(
מדריכי קיאקים ומובילי מסעות קיאקים  )

אתגר וספורט ימי  )

"טייל ולמד" - לימודים בתנאי נופש
מהרי ירושלים לבקעת הירדן - לרוחבה של ארץ ישראל )3 ימים   )

רצופים(

"היי דרומה" - הערבה ואזור אילת )4 ימים רצופים(  )



פעילות לשעות הפנאי

ביה"ס לניהול אבטחה וחירום

מחשבים

"ערי הקודש צפת, טבריה ומה שביניהן"  )3 ימים רצופים(  )
קורס צילום מעשי בטיול- סדנת צילום בטבע ובעיר   )

Winclub מועדון לפעילויות שטח של המכללה
טיולים מודרכים ברכבי שטח )טיולי ג'יפים(  )

סדרת טיולים רגליים "בשביל ישראל"  )
טיולים מודרכים באופני שטח  )

סדנאות ברכבי שטח/אופני שטח בנושאים שונים: נווט, נהיגת   )
שטח, רכיבה טכנית, בישול בשטח ועוד(

 Futsal )כדורגל אולמות )קט-רגל  )

כדורעף חופים  )

טניס ומשחקי מחבט בבית הספר  )

רכיבה באופני שטח  )

הכשרת מנהלי אבטחה וקב"טים בכירים  )
מניעת אבדן בארגונים ועסקים  )

שיפור מיומנויות ניהול  )
הכשרת מנהלים להתמודדות עם מצבי חירום ובמקרה אסון  )

הכשרת צוותי משימה לתפקוד במצבי חירום ובעת אסון  )
הכשרת מנהלי אבטחה - מונחה משטרת ישראל  )

שיווק ופרסום בגוגל וברשתות חברתיות  )
יישומים חינוכיים באמצעות תקשוב )אינטרנט(  )

מחשב מ- א ועד ת'  )
מחשב "בכיף"  )

פיתוח אתרים באינטרנט  )
Power Point פיתוח תוכנות מולטימדיה באמצעות  )

יישומי מחשב בחינוך ובהוראה  )
הפקת סרטוני אנימציה )פלאש למתחילים(  )

יישומים חינוכיים באמצעות האינטרנט - למידה מרחוק   )
יישומי מחשב מתקדמים - למידה מרחוק  )
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נשמח לעמוד לרשותכם במתן מידע נוסף בכל הנוגע לקורסים ולדרכי ההרשמה

חייגו חינם: 5009*
1-800-22-45-25

טל': 09-8639221/215/254/309  פקס: 09-8639293 דואר
www.wincol.ac.il/center  42902 מכון וינגייט, מיקוד

המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ )חל"צ( בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות ע"ש ד"ר דוד אלדר


