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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

ברוכים הבאים למשחקי אס"א הבינלאומיים ה-44

המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות 

מקצועיות בתחומי התנועה, השיקום, הבריאות, הספורט וההוראה.

סגל המורים והעובדים במכללה אימץ את ערך המצוינות בחינוך כדי להעניק הכשרה מיטבית בתחום החינוך הגופני והספורט, ומשום 

כך הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית.

פעילויות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס. המכללה מכשירה 

לחינוך, להוראה לאימון ולשיקום בתחומי החינוך הגופני והספורט.

ציוני דרך

1942   הוועד הלאומי בכנסת ישראל אישר הקמת מרכז הדרכה להכשרת מורים ומדריכים לחינוך הגופני. 

1944   הוחלט לקרוא למרכז להכשרת מורים לחינוך הגופני ע"ש אורד צ'ארלס וינגייט. בשנה זו נוסד בית המדרש )המסגרת הקודמת 

של המכללה(. המחזור החד-שנתי הראשון נפתח. 

1981   בית המדרש נקרא "המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון וינגייט" בעקבות תרומה להקמת מבנים במכללה.

1983   ממשלת ישראל מעניקה למכללה היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.

1984   ממשלת ישראל מעניקה למכללה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה.

1993    המועצה להשכלה גבוהה מאשרת לפתוח מסלול ללימודי "מוסמך אוניברסיטה" ).M.A( בחינוך הגופני,)עם אוניברסיטת חיפה(.

2001   המועצה להשכלה גבוהה מאשרת לימודי תואר שני עצמאי במכללה.

2005   המועצה להשכלה גבוהה מאשרת לימודים לתואר שני עם תזה ובכך הופכת המכללה למכללה ראשונה בארץ המקיימת 

מסלול לימודים עם תזה.
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אס"א-אגוד הספורט האקדמי, נוסד בשנת 1953 ע"י סטודנטים מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים, מהטכניון בחיפה ומביה"ס 

למשפט וכלכלה בת"א.

מטרתו-לארגן, לפתח ולנהל פעילויות ספורטיביות בקרב הסטודנטים בארץ ולטפח את רעיון הספורט ותרבות הפנאי בין בוגרי 

המוסדות להשכלה גבוהה. הפעילות מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה ובמתקנים אחרים בכל רחבי הארץ

אלפי סטודנטים פעילים כיום בכ-30 אוניברסיטאות ומכללות מכל רחבי הארץ במסגרות שונות:

פעילות ספורט בתוך המוסדות. )חובה ורשות(.  .1

קבוצות ייצוג של האוניברסיטאות המשתתפות בשם אס"א בליגות של אגודי הספורט השונים .  .2

אליפויות אס"א המתקיימות לאורך כל השנה בין נבחרות המוסדות האקדמאים בעשרות מסגרות ספורט שונות.  .3

נבחרות הכדור סל וכדורגל אולמות של המוסדות משתתפות ב"ליגת המכללות" בסופה הקבוצה הזוכה במקום הראשון, מייצגת   .4

את ישראל באליפות אירופה לסטודנטים. 

משחקי אס"א הבינלאומיים שמתקיימים בצורה קבועה ומסורתית בכל שנה. במפעל זה משתתפים אלפי סטודנטים מהארץ   .5

ומחו"ל .

האליפות הבינלאומית בגלשני מפרש ומשחקי החורף של אס"א מתקיימות מדי שנה, באילת , משתתפים כ-1,500 סטודנטים   .6

מהארץ ומחו"ל. 

מפעל שהפך להיות אחד מאירועי הספורט המכובדים במדינה. במפעל מתקיימות תחרויות בשלושה עשר ענפי ספורט כשהבולט בהם 

הוא, האירוע גלשני המפרש שמהווה את התחרות הגדולה בישראל בענף זה.

במסגרת אירועי אס"א באילת מאורגן "כנס מנהיגות" , בו משתתפים סטודנטים/יות מכל במוסדות.המצטיינים מכנס זה מוזמנים   .7

.NCAA להשתתף בכנס דומה הנערך בארה"ב בארגון

ייצוג ישראלי של הסטודנטים באוניברסיאדה ובאליפויות העולם-בכל שנה מייצגות נבחרות הסטודנטים את ישראל בענפי ספורט   .8

שונים ומגיעות להישגים יפים.

"טורניר השלום" בכדור סל-מתקיים מדי שנה בישראל,  משתתפות נבחרות סטודנטים בכדור סל בין השאר: מירדן, הרשות   .9

הפלסטינאית ועוד. את ישראל מייצגת זוכת "ליגת המכללות" בכדור סל 
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המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט מקדמת בברכה את משתתפי 
אליפות אס"א הבינלאומית. לאחר שנים בהם נעדרה האליפות מהקמפוס של מכון 
וינגייט, אני שמח על כך שהנהלת המכללה החליטה לארגן שוב את המשחקים בקמפוס 
וינגייט. המכללה, המוסד המוביל בישראל לחינוך גופני, ספורט, תנועה ופעילות גופנית 
דוגלת במצוינות אקדמית המשולבת עם מצוינות ספורטיבית. תחומי העיסוק של חברי 
סגל המכללה כבר חרגו מזמן מתחום החינוך הגופני; רבים מאנשי הסגל במכללה 
חוקרים ומלמדים קורסים העוסקים בספורט, תנועה, פעילות גופנית ובריאות. ארגון 
מפעל ספורט בהיקף של אליפות אס"א הבינלאומית משקף בהחלט את מדיניות 
המכללה להיות שותפה בארגון אירועי ספורט מרכזיים. אנו מעוניינים לתרום למוסדות 
הספורט בישראל ולאפשר לסטודנטים הרבים שלנו להיות חלק מצוות מארגן. המכללה 

עשתה כל מה שביכולתה להעמיד אירוע ספורט ברמה גבוהה.

אני מעוניין להודות לכל אלו שתרמו לארגון האירוע ולציין את שיתוף הפעולה הפורה 
בין המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט והנהלת אס"א.

אני מאחל לכולם השתתפות מוצלחת, הנאה והישגים.

            פרופ' רוני לידור 
         נשיא המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט 

ברכת נשיא המכללה
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אני שמחה לברך את הספורטאים והמאמנים, הנהלת אס"א וחברי הוועדה המארגנת, 
לרגל משחקי אס"א הבינלאומיים ה-44. 

משחקי אס"א מוכיחים את כוחו הגדול של הספורט ככלי שאין שני לו לאיחוד בין האומות 
ולעידוד יחסי אחווה ושלום בין העמים. כאן, בעיר הספורט של ישראל, התכנסו צעירים 
מכל העולם כדי לחגוג ביחד  את אהבתם לתרבות הספורט ואני מקווה כי אהבה זו תביא 

למשחקים הוגנים, מכובדים, אשר יתנהלו על פי כל כללי המשחק הספורטיבי. 

מן הראוי שקידום תרבות הספורט יוצב כמטרה חשובה עבור כל מוסדות ההשכלה הגבוהה, 
בשל תרומתו הכפולה לשיפור איכות החיים של הסטודנטים ולטיפוח המצוינות האישית 
של מנהיגי העתיד של החברה. ועל כן יש לברך בכל לב על משחקי אס"א אשר מעלים 
כבר עשרות שנים על סדר היום באוניברסיטאות את המודעות לספורט ולפעילות גופנית. 
בעידן שבו יותר ויותר אנשים סובלים מבעיות רפואיות הנובעות מהשמנת יתר, מדובר 

בשליחות חשובה.  

אני מאחלת לכל המשתתפים הצלחה רבה בשיפור היכולת ההישגית האישית והקבוצתית, 
ומברכת את העיר המארחת ואת כל העוסקים במלאכת הארגון בברכת יישר-כוח. 

עלו הצליחו!            

לימור לבנת            
שרת התרבות והספורט             

ברכת שרת התרבות והספורט
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לסטודנטיות ולסטודנטים הנוטלים חלק במשחקי אס"א 2012 שלוחה ברכה חמה 
להצלחה והנאה בתחרויות,

תהא זו הפעם ה 44 לקיומם של המשחקים.
אס"א-איגוד ספורט אקדמי, שמח על ההזדמנות להפגיש הסטודנטים מכל המוסדות 

להשכלה גבוהה בישראל, לתחרויות ספורט במגוון ענפים.
תודתי למארגני המשחקים-צוות המכללה האקדמית בוינגייט ולכל התורמים והמסייעים 

בביצוע האירועים.
אאחל למשתתפים הצלחה והנאה משהייתכם בקמפוס המכללה.

 

אריה רוזנצוויג            
יו"ר אס"א            

 

ברכת יו"ר אס"א
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אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה בארגון משחקי אס"א ה-44 המתקיימים 
במכללה האקדמית במכון וינגייט לשנה"ל תשע"ב 2012.

להנהלת המכללה, לרכזי הענפים במקצועות השונים לצוות הוועדה המארגנת וצוות ועדת 
ההיגוי, למגמת ניהול בספורט, מינהל לומדים, למשרד הדיקנאט, למחלקת המתקנים 
במכון וינגייט, צוות הבטחון והסדרנות, מחלקת שיווק, לגרפיקאית ומחלקה טכנולוגית, 

לאגודת הסטודנטים והעומדים בראשה.

על כולם הברכה והתודה לארוע הספורט השנתי.

                 בהצלחה,

ד"ר אברהם בן-זקן            
יו"ר האליפות וחבר הנהלת אס"א           

ברכת יו"ר האליפות וחבר הנהלת אס"א
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לוח פעילות שבועי

מקוםשעותענף / אירוע

יום א 6.5.12 

מכון וינגייט-אולם י"א ,אולם הישגי 1,2 10:00-16:00כדורסל נשים-מוקדמות

מכון וינגייט-מגרש דרומי 1,2 9:00-16:30כדורגל גברים-מוקדמות

מכון וינגייט-אולם פלדמן תחתון10:00-15:00טאקוונדו-גברים ונשים

מכון וינגייט-אמפיתאטרון13:30-14:15טכס פתיחה

מכון וינגייט-מועדון אגודת הסטודנטים21:00ערב הווי

יום ב 7.5.12 

מכון וינגייט-אולם י"א9:00-15:00כדוריד גברים

אצטדיון אתלטיקה10:00-14:00כדורגל גברים-חצאי גמר 

מכון וינגייט-מגרש דרומי1,2 9:00-13:00כדורגל נשים-מוקדמות

מכון וינגייט-בריכה אולימפית9:00-13:30שחייה-גברים ונשים

מכון וינגייט-אולם הישגי ג'ודו9:30-16:00ג'ודו-גברים ונשים

מכון וינגייט-דשא גיל 11:30-16:00יום הסטודנט

יום ג 8.5.12 

מכון וינגייט-אולם י"א10:00-14:00כדורסל נשים-חצאי גמר

מכון וינגייט-אצטדיון אתלטיקה9:00-13:30אתלטיקה-גברים ונשים

מכון וינגייט-דרומי ישן10:00-13:00כדורגל נשים-חצאי גמר

מכון וינגייט-בריכה אולימפית9:00-15:00כדורמים גברים

מכון וינגייט-אולם הישגי 1,2 9:00-13:00כדורעף גברים-מוקדמות

מכון וינגייט-אולם 9:00-13:00כדורעף נשים-מוקדמות

יום ד 9.5.12 

מכון וינגייט-אולם הישגי 1,2 10:00-13:00סטריט בול-גברים ונשים

מכון וינגייט-אולם בג10:00-13:00כדורעף גברים-חצאי גמר

מכון וינגייט-אולם בג10:00-13:00כדורעף נשים-חצאי גמר

מכמורת9:00-15:00שייט וחתירה-גברים ונשים

נתניה-קניון עיר ימים )פולג(10:00-15:00באולינג-גברים ונשים

מעברות10:00-13:00קליעה-גברים ונשים
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של ד”ר 
שי 

עוזר אי
אברהם:
שרף

בן 

ד"ר אברהם בן זקן
יו"ר האליפות

שלמה בן גל
מר 

נציג ההנהלה

ג'ודו/
טקוואנדו

מג'ד מאחמיד

באולינג:
עדי יצחק

אתלטיקה:
ד”ר פטר דוידוביץ’
נסים אבו אחמד

כדור יד
שכנזי

יניב א
בונאן מסאווה 

כדורעף/חופים
ד”ר יוסי גבע
ורפולר נירה

כדורגל/קט רגל חופים:
אלון בן דור

אריאל קופלר 
אמין עבאס

שים/
כדורסל נ

סטריטבול:
גיא הר נוי

אולי סטנסקי

רובה ואקדח אוויר
מחמוד אבו אחמד

שייט חתירה:
שטיין

צחי רוזנ
שירן כהן

ירמי ברנדנס

מתקנים:
יו"ר:מירה צרויה

סמי סידאוי
סמי סידאווי

בריכה:
מורן רבינוביץ
יסמין אבו פנה

וועדת מקצועית:
יו"ר נועם מגן

וועדת פרסום וחסויות:
יו”ר אלי סיגל 
ערן אוקנין 

מעיין דוידוביץ'

ועדת אירועים/טקסים:
יו"ר חגית דסקין

דנה יפרח
שטיין

מעין רוט

וועדת ערעורים:
יו"ר וועדה מקצועית
ד"ר ברק ירוחם
מנכ"ל המכללה

שלמה בן גל
מר 

יו"ר האליפות
ד"ר אברהם בן זקן

מזכירות:
שרף

בן 
שירי אלהרר

בטחון ורפואה:
יו"ר גיא ממן
שמעון

טל 

וועדת היגוי:
יו"ר:ד"ר יאיר גלילי

ד"ר יואב מקל
ד"ר סימה זך

פר 'מיקי בר אלי
שמעון

ד"ר פיני 
ד"ר עינת ינוביץ'
מר רמי גרסון
תומר יעקוב

מר פלדי יעקוב

וועדה מארגנת:
יו"ר רמי גרסון

יו"ר תומר יעקוב
מזכ"ל אסא-אודי לב
ד"ר אברהם בן זקן

ד"ר יאיר גלילי
ניצן בלאנק
שירי אלהרר

שחקי אס”א הבינלאומיים ה-44 במכללת וינגייט-מבנה ארגוני
מ
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

תקנון אליפות אסא באתלטיקה לשנה"ל תשע"ב
התחרות תתקיים במכון וינגייט, ביום שלישי, בתאריך 8.5.12. 1
התחרות תתקיים בהתאם לחוקת הא"ק הנהוגה באיגוד האתלטיקה בישראל, למעט השינויים המפורטים בתקנון זה.. 2
מקצועות התחרות:. 3

עבור הגברים     . 4  
 א. ריצות קצרות: 100 מ', 200 מ'

 ב. ריצה בינונית: 800 מ'
 ג. ריצה ארוכה:  3000 מ'

 ד. מרוץ שליחים שבדי
 ה. קפיצות: רוחק, גובה, משולשת

 ו. זריקות: הדיפת כדור ברזל 

עבור הנשים     
א. ריצות קצרות: 100 מ', 200 מ'   

ב. ריצה בינונית: 1500 מ'   
ג. מרוץ שליחים שבדי   
ד. קפיצות: רוחק, גובה,   

ה. זריקות: הדיפת כדור ברזל    

5. האתלטים יכולים להשתתף בשני מישורים:
א. במישור הקבוצתי-כל אתלט יכול להשתתף ב-3 מקצועות אישים, בנוסף למרוצי השליחים.

ב. במישור האישי-כל אתלט יכול להשתתף במקצועות אישיים נוספים )מעל ל-3 הנ"ל( ואף לזכות בתואר האלוף, אך הישגו לא 
יחושב בניקוד הקבוצתי.

ג. אתלט שמעוניין להשתתף ביותר מ-3 מקצועות אישיים, יגיש זאת בכתב, מראש, לפני ההתחלה, ע"י נציג הסניף, למנהל התחרות. 
אם לא יוגש המסמך הנ"ל יחושבו בניקוד הקבוצתי תוצאות 3 המקצועות האישיים הראשונים של אותו אתלט שיימסרו ע"י 

השופטים למזכירות.
6. כל סניף יכול לשתף בכל מקצוע עד 4 מספורטאיו.

7. בניקוד הקבוצתי יחושבו תוצאות שני הספורטאים בעלי התוצאות הטובות ביותר מאותה קבוצה.
8. מקצוע יחושב בתחרות הקבוצתית רק אם השתתפו בו לפחות 3 אתלטים מ-2 סניפים שונים

9. הניקוד הקבוצתי יינתן לפי המפתח:
.N+1-לראשון

.N-1-לשני
.N-2-לשלישי
.N-3-לרביעי

.N-4-לחמישי
.N-5-לשישי

.N-6- לשביעי
.N-7-לשמיני

כאשר  N  הוא מספר המשתתפים באותו מקצוע, אך לא יינתן ניקוד ליותר מ-8 מתחרים.
10. במרוצי השליחים יכול כל סניף להציב קבוצה אחת בלבד.

11. הניקוד לגבי מרוץ השליחים יהיה כפול -מהמפורט בסעיף 7.
12. בריצות הקצרות, הבינוניות, הארוכות ובמרוצי השליחים – לא יתקיימו ריצות גמר. במקצועות השדה יקבל כל אתלט 4    

ניסיונות )ללא גמר(.
13.בקפיצה משולשת יסומן מקום ניתור מ-9 מ', 11 מ', ו 13 מ'. קביעת מקום הניתור תתבצע ע"י הקופץ בתחילת התחרות ולא   

תשתנה עד סופה.
14. בקפיצה לגובה: גובה התחלתי לנשים 1.20 מ'. הרף יועלה ב 5 ס"מ עד גובה 1.50 מ', ואז ב 3 ס"מ. גובה התחלתי לגברים 1.40   

מ'. הרף יועלה ב 5 ס"מ עד גובה 1.80 מ', ואז ב 3 ס"מ. 
15.הגרלת המקצים והמסלולים תתקיים לאחר סיום ההרשמה.

16.הקבוצה שתצבור את מירב הנקודות, גברים ונשים בנפרד, תוכרז כאלופת אס"א.
17.במקרה של שוויון בנקודות יקבע מספר המקומות הראשונים בו זכתה הקבוצה.

18.במקרה של שוויון במקומות ראשונים יקבע מספר המקומות השניים וכו'.
19.את הרשמת האתלטים, לפי מקצועות התחרות יש לבצע על גבי טופס רשמי של הועדה המארגנת ולשלוח אותו בדואר או   

להעבירו בפקס )כולל התוצאות הטובות של הספורטאי( עד 10 ימים לפני התחרות. 
עד 30 דקות לפני פתיחת התחרות ניתן לבצע מחיקות )בלבד!( בטופס הנ"ל.

לגבי לוח הזמנים, יוגש לאחר קבלת ההרשמות של כלל הסניפים.

             
בברכה,                

ד"ר פטר דוידוביץ
מכללת וינגייט
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לוח זמנים אליפות אס"א באתלטיקה מאי 2012

גבריםנשים

הדיפת כדור ברזל9:30
ריצת 100 מ'קפיצה לגובה

קפיצה למרחקריצת 100 מ9:50

ריצת 1500 מ'10:15

ריצת  800 מ', הדיפת כדור ברזל10:30

קפיצה לגובה 10:30

ריצת 200 מ', קפיצה למרחק10:50

ריצת 200 מ'11:15

ריצת 3000 מ', קפיצה משלשת11:40

מרוץ שליחים שבדי11:45

מרוץ שליחים שבדי12:15

טקס סיום13:00

הערות:
1. יתכנו שינויים בלוח הזמנים, עקב ריבוי או דילול האתלטים במקצועות השונים.

2. הגובה ההתחלתי בקפיצה לגובה: נשים 1.20 מ', גברים 1.40 מ'.

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

אליפות אס"א בכדורסל נשים מאי 2012 
ימי תחרות: 

6/5 -שלב הבתים, 
8/5 -משחקי חצי הגמר והגמר.

מקום התחרות-אולם הישגי, אולם י"א בוינגייט 
משך המשחקים-בתים א+ב-6X4 +5 ד' הפסקה, בית ג' 5+4X7 ד' הפסקה

משחקי חצי הגמר והגמר-5+7X4 ד' הפסקה

שיטת המשחקים: שני בתים של ארבע קבוצות ובית אחד של 3 קבוצות. ראשונה מכול בית עולה והשנייה הטובה מהבתים של ארבע 
עולות לחצי גמר. בחצי הגמר תקיים הגרלה ושניים מאותו בית  לא יפגשו

יום א' 6.5  אולם הישגי 1 בוינגייט

יום א' 6.5  אולם הישגי 2

יום א' 6.5  אולם י"א

יום ג' 8.5  חצי גמר וגמר  אולם י"א וינגייט

בית ג'בית ב'בית א
האו"פוינגייטהרצליה
בר אילןת"אראשל"צ
ירושליםנתניהוושינגטון
 רופיןטכניון

תוצאההמשחקביתשעה
הרצליה-ראשל"צא10:00-11:00
וושינגטון-טכניוןא11:00-12:00
הרצליה-וושינגטוןא12:00-13:00
ראשל"צ-טכניוןא13:00-14:00
הרצליה-טכניוןא14:00-15:00
ראשל"צ-וושינגטוןא15:00-16:00

תוצאההמשחקביתשעה
וינגייט-ת"אב10:00-11:00
נתניה-רופיןב11:00-12:00
וינגייט-נתניהב12:00-13:00
ת"א-רופיןב13:00-14:00
וינגייט-רופיןב14:00-15:00
ת"א-נתניהב15:00-16:00

תוצאההמשחקביתשעה
האו"פ-בר אילןג10:00-11:00
ירושלים-האו"פג11:00-12:00
ירושלים -בר אילןג12:00-13:00

תוצאההמשחקשעה
חצי גמר10:00-11:15
חצי גמר11:15-12:30
גמר12:30-13:45

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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אליפות אס"א בשייט וחתירה מאי 2012

התחרות תערך במעגן מכמורת בתאריך 9.5.12   .1

2.   8:30-9:00 התארגנות רישום והגרלות במעגן

9:00 זינוקים  .3

הענפים המתחרים: שייט-סנונית, חתירה קיאק יחיד, קיאק זוגי, סנונית  .4

בכל תחרות שתהיה מעל ל 3 משתתפים התחרות תערך בשיטת "נוק אוואט" בתחרות שיהיה בה 3 משתתפים היא תערך בשלושה   .5

מסלולים.

טקס סיום עם חלוקת גביעים לזוכים ייערך מיד בתום התחרויות במעגן מכמורת.  .6

צחי רוזנשטיין

0547772813
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

בנותבנים
בינתחומי הרצליה1בינתחומי הרצליה1
רופין2רופין2
טכניון3וינגייט3
וינגייט4טכניון4

תחרות הקליעה
תאריך: יום ד' 9.5 

מקום התחרות: מטווח מעברות
זמן התייצבות: 10:00

תחילת התחרות: 10:30

אליפות אס"א בשחייה מאי 2012
תאריך: יום ב' 7.5 

מקום התחרות: בריכת שחייה אולימפית
זמן התייצבות: 9:00

תחילת תחרות: 10:00

חימום   9:00-9:45

התחלת תחרות    10:00

50 גב    10:00

50 פרפר   10:10

50 חזה    10:20

50 חתירה   10:30

200 מעורב      10:40

50x4 שליחים חופשי   11:00

טכס חלוקת מדליות למשחי 50 מ' גב, פרפר, חזה, חתירה, 200 מ' מעורב ו 50X4 מ' שליחים חופשי.  11:15-11:45

100 גב   11:45

100 פרפר   12:00

100 חזה    12:15

100 חתירה   12:30

50x4 שליחים מעורב   12:45

חלוקת מדליות וגביעים למשחי 100 מ' גב, פרפר, חזה, חתירה, 50x4 שליחים מעורב וגביעים לקבוצות הזוכות.   13:00

סיום משוער    13:30

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א



15

44
ה-

ם 
מיי

או
נל

בי
 ה

"א
אס

קי 
שח

 מ
את

ת 
רח

מא
ט 

גיי
ינ

בו
ת 

מי
קד

הא
ה 

לל
מכ

ה

אליפות אס"א סטריט בול גברים מאי 2012 
תאריך: יום ד' 9.5

מקום התחרות: אולם הישגי 1 וינגייט 

שיטת משחקים-ליגה בת סבוב אחד שתי הראשונות עולות לגמר

אליפות אס"א סטריט בול נשים מאי 2012 

תאריך: יום ד' 9.5
מקום התחרות: אולם הישגי 2 וינגייט 

שיטת משחקים-ליגה בת סבוב אחד שתי הראשונות עולות לגמר

בית א'
הרצליה
האו"פ
וינגייט
אפקה

תוצאההמשחקשעה
הרצליה-האו"פ10:00
וינגייט-אפקה10:20
הרצליה-וינגייט10:40
האו"פ-אפקה11:00
הרצליה-אפקה11:20
האו"פ-וינגייט11:40
מקום I-מקום II-גמר12:15

הרצליה1
ב"ג2
האו"פ3
וינגייט4

תוצאההמשחקשעה
וינגייט-האו"פ10:00
ב"ג-הרצליה10:20
וינגייט-ב"ג10:40
הרצליה האו"פ11:00
ב"ג-האו"פ11:20
הרצליה- וינגייט11:40
מקום I-מקום II-גמר12:15

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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„È˙ÚÏ ÌÈÎÁÓ

ÂÏ‰Â‡ ˙ÏÏÎÓ·
‰‡¯Â‰Â ÍÂÈÁÏ

השאלות כל  על  לענות  ונשמח  עכשיו  התקשרו 

 w w w. o h a l o . a c . i l ‰È‚ÂÏÂÎË ÌÈ·˘ÂÁÂ ÌÈ„ÓÂÏ
‰‡¯Â‰‰ ÈÁ¯Ù Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈÎ˙

°ÂÈ˘ÎÚ ÆÆÆÌÈÏÈÁ˙Ó ÌÎÏ˘ ÒÂÙÓ˜‰ ÈÈÁ

 È¯ÂÓÏ ÌÎ˙‡ ÍÂÙ‰˙˘ Í¯„ ˙ˆ¯ÂÙ ‰ÏÏÎÓÏ ÂÙ¯Ëˆ‰
ÆÏËÈ‡ ÛÂ˙È˘· ˙È„ÂÁÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÂÎÊ· „È˙Ú‰

‡¢Ò‡ È˜Á˘Ó
ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰

¨ÌÈ¯‰ ÒÂÙÈË ¨Ú·Ë· ÏÈÚÙ ˘ÙÂ ¨ÈÓÈ Ë¯ÂÙÒ
¨®‚ÈÏÙÒ© ÌÈ˜ÂˆÓ ‰˘ÈÏ‚ Ò¯Â˜ ¨ËÂÂÈ ˙ˆÈ¯
ÆÆÆÆ„ÂÚÂ ÌÈÈÁ‰ Ï‚ÚÓ· ˙Â‡È¯· ÌÂ„È˜Ï ÍÂÈÁ

·Â¯˜Ó Â˙Â‡ ¯ÈÎ‰Ï Â‡Â·
∫ÂÏ˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ˙ÂÈÂÁÓ˙‰· ˙ÂÒ˙‰ÏÂ

ÍÂÈÁÏ Í¯„‰
ÌÈ¯ËÒ˜‡·
‰ÏÈÁ˙Ó

ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒÏ ˙Â‚ÏÓ
ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ‰Â·‚ ‰Ó˘‰ ÈÊÂÁ‡

B.Ed. ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙
‰‡¯Â‰Ï ‰ÎÓÒ‰ ÌÚ ÈÙÂ‚ ÍÂÈÁ·

ÌÈÓ‡ÓÏ Ò¢‰È·
Ï˘ ÌÈÎÈ¯„ÓÂ
Ì„˜Ó ÂÏ‰Â‡
˙‡ ‰Î¯··
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

אליפות אס"א בג'ודו מאי 2012 
תאריך: יום ב' .7.5 

מקום התחרות: באולם הישגי בג'ודו בוינגייט
לו"ז צפוי:

10:30-09:30 שקילה
11:30 תחילת תחרות
16:00 סיום משוער.

אליפות אס"א בכדורגל גברים מאי 2012 
תאריך: יום א' 6.5 משחקי הבתים יום ב' 7.5 חצאי גמר וגמר

מקום התחרות: מגרשים דרומיים+איצטדיון א"ק בוינגייט
אורך המשחקים: 25 כפול 10+2 ד' הפסקה

השיטה-3 בתים: 2 בתים של 3 ובית אחד של 4. מבית של 3 עולה קבוצה אחת ומבית של 4 עולות 2

לוח משחקים  כדורגל גברים 6.5 דרומי 1+2 בוינגייט

7.5 חצאי גמר וגמר גברים באצטדיון א"ק

בית ג'בית בבית א
נתניהאוהלוטכניון
ת"אהרצליהרופין

ראשל"צירושליםוינגייט
ב"ג

דרומי 2דרומי 1שעה
נתניה-ת"א )בית ג'(רופין-וינגייט )בית א(9:00
הרצליה-ירושלים)בית ב'(ת"א-מנהל )בית ג(10:15
ב"ש-מנהל )בית ג'(רופין-טכניון )בית א(11:30
טכניון-וינגייט )בית א(אוהלו-הרצליה )בית ב(12:45
ת"א-ב"ש )בית ג(נתניה-מנהל )בית ג(14:00
נתניה-ב"ש )בית ג(אוהלו-ירושלים )בית ב(15:15

מגרששעההמשחק
א"ק 10:00א1-ג2
א"ק11:15ב1-ג1
א"ק12:30גמר 

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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אליפות אס"א בכדורגל נשים מאי 2012 
תאריך: יום ב' 7.5.+יום ג' 9.5

מקום התחרות: מגרשים דרומיים בוינגייט 
אורך המשחקים: 02 כפול 01+2 ד' הפסקה

השיטה-שני בתים. שתי קבוצות הראשונות מכל בית עולות לגמר

7.5 דרומי 1+2

8.5 חצאי גמר וגמר נשים

בית בבית א
ב"גראשל"צ
וינגייטאוהלו
רופיןת"א

טכניוןהרצליה

דרומי 2דרומי 1שעה
וינגייט-רופין )בית ב(ת"א-הרצליה )בית א(9:00
ב"ש-טכניון )בית ב(מנהל-אוהלו )בית א(10:00
ב"ש-וינגייט )בית ב(אוהלו-ת"א )בית א(11:00
רופין-טכניון )בית ב(מנהל-הרצליה )בית א(12:00
רופין-ב"ש )בית ב(מנהל-ת"א )בית א(13:00
וינגייט-טכניון )בית ב(אוהלו-הרצליה )בית א(14:00

מגרששעההמשחק
דרומי ישן10:00א1-ב2
דרומי ישן11:00ב1-א2
דרומי ישן12:00גמר 

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

אליפות אס"א בכדורעף גברים מאי 2012
תאריך: יום ג' 8.5 שלב הבתים, יום ד' 9.5 משחקי הגמר

מקום התחרות: אולם הישגי בוינגייט
משך המשחק: הטוב משלוש מערכות

בנים 8.5  הישגי

חצי גמר 9.5 בג 1

אליפות אס"א בכדורעף נשים מאי 2012
תאריך: יום ג' 8.5 שלב הבתים, יום ד' 9.5 משחקי הגמר.

מקום התחרות: אולם בג בוינגייט
משך המשחק: הטוב משלוש מערכות

בנות 8.5 אולם בג

חצי גמר 9.5 בג 2

בית ב'בית א'
וינגייטהרצליה
ת"אטכניון
האו"פרופין

חיפה

הישגי 2הישגי 1שעה
וינגייט-ת"א )בית ב(הרצליה-רופין )בית א(9:00
האו"פ-חיפה  )בית ב(הרצליה-טכניון )בית א(9:45
ת"א-האו"פ )בית ב(רופין-טכניון )בית א(10:30
וינגייט-חיפה )בית ב(11:15
וינגייט-האו"פ )בית ב(ת"א-חיפה)בית ב(12:00

מגרששעההמשחק
בג 10:001א1-ב2
בג 11:001ב1-א2
בג 12:001גמר 

בית ב'בית א'
וינגייטחיפה

ר"גהרצליה
ת"אטכניון

רופין

בג 2בג 1שעה
הרצליה-חיפהוינגייט-רופין9:00
חיפה-טכניוןר"ג-ת"א9:45
הרצליה-טכניוןרופין-ת"א10:30
וינגייט-ר"ג11:15
ר"ג-רופיןוינגייט-ת"א12:00

מגרששעההמשחק
דרומי ישן10:00א1-ב2
דרומי ישן11:00ב1-א2
דרומי ישן12:00גמר 

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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אליפות אס"א באולינג מאי 2012 
תאריך: יום ד' 9.5

מקום התחרות: באולינג, קניון עיר ימים צומת פולג נתניה

השיטה-שני בתים של 3 קבוצות. שתי הראשונות מכול בית עולות בהצלבה לגמר

אליפות אס"א בטקוונדו מאי 2012
תאריך:  יום א' 6.5

מקום התחרות: אולם פלדמן בוינגייט
זמן התייצבות, רישום ושקילה: 10:00

שעות התחרות: 11:30 עד 15:00

בית ב'בית א'
וינגייטטכניון
ת"אנתניה
הרצליהרופין

תוצאההמשחקביתשעה
וינגייט-הרצליהב10:00-11:00
רופין-נתניהא10:00-11:00
ת"א-וינגייטב11:00-12:00
טכניון-נתניהא11:00-12:00
ת"א-הרצליהב12:00-13:00
טכניון-רופיןא12:00-13:00
א1-ב2חצי גמר13:00-14:00
ב1-א2חצי גמר13:00-14:00
מנצחות חצאי הגמרגמר14:00-15:00

נשיםגברים
טכניון1טכניון1
הרצליה2הרצליה2
ב"ג3ב"ג3
  ת"א4
  רופין5

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

אליפות אס"א כדוריד גברים מאי 2012 
תאריך: יום ב' 7.5

מקום התחרות: אולם י"א וינגייט 
אורך המשחקים: 2 כפול 15 ד'+5 ד' הפסקה

שני שופטים למשחק

שיטת משחקים-ליגה בת סבוב אחד

טכניון1
הרצליה2
ב"ג3
וינגייט4

תוצאההמשחקשעה
הרצליה-וינגייט09:00
טכניון-ב"ג10:00
טכניון-הרצליה11:00
ב"ג-וינגייט12:00
טכניון-וינגייט13:00
הרצליה-ב"ג14:00

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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אליפות אס"א בכדור-מים גברים מאי 2012
תאריך: יום ג' 8.5

מקום התחרות: הבריכה בוינגייט 
משך התחרות: 4 כפול 5 ד'+5 ד' הפסקה

שיטת המשחק-ליגה בת סבוב אחד

טכניון1
הרצליה2
ת"א3
רופין4

תוצאההמשחקשעה
ת"א-רופין09:00
טכניון-הרצליה10:00

טכניון-ת"א11:00

הרצליה-רופין12:00

טכניון-רופין13:00

הרצליה-ת"א14:00

בהצלחה לכולם!
הנהלת המכללה והנהלת אס"א
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

2012 בעלי תפקיד-המשחקים הבינלאומיים 

ניידשם האחראיענף / תפקיד

054-6699803ד"ר אברהם בן זקןיו"ר האליפות

054-9575757אודי לבניהול מקצועי

052-5340517רמי גרסוןמנהל תחרות

054-3315127תומר יעקבסגן מנהל תחרות

052-6311198שירי אלהררמזכירות המשחקים

052-6460584עדי יצחקבאולינג

אתלטיקה
050-6882334ד"ר פטר דוידוביץ'

052-6202159נסים אבו אחמד

כדורעף
054-4675924ד"ר יוסי גבע

054-4566550ורפולר נירה

כדורגל
050-3679987אלון בן דור

052-3270951אריאל קופלר

054-9094160אמין עבאסקטרגל חופים

כדורסל נשים
050-7837655גיא הר נוי

052-8091485אולי סנטסקי

052-9532571מג'ד מחאמידג'ודו

052-9532571מג'ד מחאמידטאקוואנדו

שייט וחתירה
050-7801086צחי רוזנשטיין

054-5877843שירן כהן

כדוריד
052-5888079יניב אשכנזי

052-6998633בונאן מסראוה

שחייה וכדורמים
052-3468834מורן רבינוביץ'

050-3038334יסמין אבו פנה

050-3055589מחמוד אבו אחמדרובה ואקדח אוויר

052-6311198שירי אלהרררכזת מזכירות
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     חברי נשיאות אס”א ויקירי אס”א
טל' בביתפלאפוןפקסטל' עבודה

03-691869103-691807403-5268498אלדובי יצחק 

03-540545403-540525203-5405454אלסטר יורם

03-620000703-5283880052-256147003-7515320באיער בן ציון

02-658435802-6789029ברלין שלמה

02-658449002-5812438ברקת זלמן

04-8251315גינות אברהם

03-522771703-5233092דאובר אסא

02-560173002-5601764052-236920909-7676808ד"ר דקל יהושע

04-824086504-8240869054-810709904-8247525ד"ר הרציג מיכאל

03-731795003-731796003-6749355וינשטיין צפריר

052-836233703-6419540חן שלמה

08-646168708-6472926052-8795770טוקר עדי

02-625808302-624740302-6256364טלבר עדין

03-653501603-547129003-5408031יחיאל חיים

04-8241244 יעקבסון אברהם

03-522209003-522209003-6094626מיכאלי עוזי

03-6419107 מרום חיים

052-531887804-8735546פריאל יצחק

03-648662603-6486822052-265602909-9506275פרישמן יאיר

09-742048003-674192703-5748052קושניר אלי

03-639583703-639663603-6313428רזיאל עובדיה

09-863957209-8639576054-6699803ד"ר אברהם בן-זקן

ברכות לספורטאים ולמארגנים 
את משחקי א.ס.א ה-44

  
בהצלחה במשחקים
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

ביתטלפון סלולריפקסטל 'עבודהחברי הנהלה

"ר -יו 03-5640277054-420442403-5494826רוזנצוייג אריה

"ר -סיו 08-646168708-6472926052-879584208-6238015ויקו חדד

04-824034004-8240465052-851003504-8384748מיכה רב 

04-829303604-8222435054-2420008בוריס ברייטמן

"ר אברמיקו בן זקן 09-863957209-8639576054-6699803ד

"ר הנרי תם ד
דני רוטנברג

צחי רוזנשטיין
אילן קובלסקי

09-7781499
09-8983846
09-9527201

04-6825069
09-7780634
09-8983846
09-9568398

050-8293200
057-8152537
054-7772813
052-2723998

04-6850058
03-6990824

09-9582649

"ר אהרון גרשגורן 04-829391104-8327399052-3773502ד

03-609333003-6093331התאחדות הסטודנטים

רכז מקצועי

03-648662603-6486822054-957575709-7400421          אודי לב

גזבר

03-6431295052-336776503-6424016איתמר כנרי

מזכירה

דונסקי אביגיל
         03-6486626

03-6486822
        054-4461820

077-7653566

"ו נציג בפיס

יועץ משפטי

: "ד ישיר קינן חנוך ,עו
03-6081960
03-6081960

03-6081980054-423033903-5406035

רואה חשבון

03-6738639054-457681203-6724049באיר מיכאל

ועדה מקצועית

"ר ברק ירוחם 03-640844003-6409674057-7723633ד

04-696533304-6964446052-282428304-9835176בורק חיים

09-952720109-9568398052-272399809-9582649קובלסקי אילן

03-640844003-6409674052-2938167אלון אפק

בוריס בייטמן
רועי נתיב

צחי רוזנשטיין

                04-8293036
08-6461790
09-8983846

04-8222435
08-6472867
09-8983846

052-2423008
052-6839374
054-7772813

ועדת ביקורת

"ר 054-251849803-6968498אלדובי יצחק יו

"ד 03-6204583באיער בן ציון ,עו
03-5283880
077-6200726

052-256147003-7515320

"ד חיים ניר 054-397661203-6424616  03-576033203-5750652עו

ועדת משמעת

"ר -יו "ד דני רוטשילד 03-974447403-9744479050-5334684עו
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קריית החינוך גבעת ושינגטון
מברכת את הספורטאים המשתתפים משחקי אס"א 

לשנת התשע"ב
ואת המארגנים בברכת עלו והצליחו

בברכה:
המכללה האקדמית לחינוך וחינוך גופני

היחידה ללימודי תעודה
בית ספר להכשרת מדריכים ומאמנים

בית ספר להכשרה וקריירה
בית הספר לרפואה משלימה ותרפיות מתקדמות

מזמור, בית ספר למוזיקה

www.washington.ac.il   1-800-280-281  לפרטים והרשמה
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ

2012 בעלי תפקיד-המשחקים הבינלאומיים 
ניידשם האחראיענף / תפקיד

054-6699803ד"ר אברהם בן זקןיו"ר האליפות

054-9575757אודי לבניהול מקצועי

052-5340517רמי גרסוןמנהל תחרות

054-3315127תומר יעקבסגן מנהל תחרות

052-6311198שירי אלהררמזכירות המשחקים

052-6460584עדי יצחקבאולינג

אתלטיקה
050-6882334ד"ר פטר דוידוביץ'

052-6202159נסים אבו אחמד

כדורעף
054-4675924ד"ר יוסי גבע

054-4566550ורפולר נירה

כדורגל
050-3679987אלון בן דור

052-3270951אריאל קופלר

054-9094160אמין עבאסקטרגל חופים

כדורסל נשים
050-7837655גיא הר נוי

052-8091485אולי סנטסקי

052-9532571מג'ד מחאמידג'ודו

052-9532571מג'ד מחאמידטאקוואנדו

שייט וחתירה
050-7801086צחי רוזנשטיין

054-5877843שירן כהן

כדוריד
052-5888079יניב אשכנזי

052-6998633בונאן מסראוה

שחייה וכדורמים
052-3468834מורן רבינוביץ'

050-3038334יסמין אבו פנה

050-3055589מחמוד אבו אחמדרובה ואקדח אוויר

052-6311198שירי אלהרררכזת מזכירות

05406699803 
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שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ
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ספורטאים ואורחים נכבדים
לא מזמן מדינת ישראל עברה תקופה מרגשת. תקופה המשלבת כאב, צער ויגון בימי 
הזכרון, לעומת גאווה, שמחה ותחושת ניצחון ביום העצמאות. אין מקום טוב כמו המכללה 
האקדמית בוינגייט כדי לציין זאת באליפות אס"א הבינלאומית, המכללה הינה מקום 

מדהים המשלב חינוך, ספורט, ידע ועשייה.
אני מברך את כל הבאים בשערי המכללה, להנות מיופיו של הקמפוס, ממתקנים ברמה 

הגבוהה ביותר ובעיקר-מפעילויות האגודה השונות.
שנזכה לאליפות מוצלחת,

עם הרבה שיאים ורוח ספורטיבית!

בשבילכם ולמענכם,,           

ניצן בלנק           
יו"ר אגודת הסטודנטים           

במכללה האקדמית בוינגייט           

ברכת יו"ר אגודת הסטודנטים

המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ )חל"צ(



שחקי אס"א הבינלאומיים ה-44
המכללה האקדמית בוינגייט מארחת את מ
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מפת וינגייט

www.wincol.ac.il-כנסו לאתר

www.facebook.com/wincollege
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