
http://www.wincol.ac.il/?item=50132&section=1728 

 

  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

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

בוינגייט המכללה האקדמית  

כיום, כשהמודעות לכושר גופני ואורח חיים בריא עומדת על הפרק, חשוב להרחיב את ההיצע 
לאור הביקוש. משרד החינוך מתעקש לשלב בתכנית הלימודים, פעילויות שונות הקשורות לכושר 
ופעילות גופנית, יחד עם הדרכה מקצועית לתזונה בריאה. הילדים נכווים כתוצאה מפרסומות 

יות באמצעי התקשורת, אשר מפארות מוצרי מזון שונים, שלמעשה אינם בריאים לגופם. שגו
בשנים האחרונות, כאמור, לאור המודעות, בתי הספר משקיעים מאמצים בחינוך לאורח חיים 
בריא ומעסיקים מורים לחינוך גופני, בעלי תואר אקדמי וניסיון מקצועי. המורים, הם למעשה 

 ות מודל חיובי לחיקוי, עבור התלמידים.המחנכים ותפקידם להי

 חופש אקדמי

היא מכללה ומוסד אקדמי להשכלה גבוהה, המכשירה סטודנטים  וינגייטהמכללה האקדמית ב
בהכשרות מקצועיות בתחום הספורט, ההוראה והשיקום, דרך העברת חוויה ריאלית של התחום, 
במהלך ההכנה לתואר. הקמפוס מאמין בהכשרה מקצועית, תוך כדי שמירה על חופש אקדמי, 

אומנם נמצאת בלב השרון, אך  גייטוינעצמאות וחופש הביטוי והדעה. המכללה האקדמית ב
לסטודנטים המתגוררים באזורים אחרים, יש אפשרות להירשם לקורסים של הקמפוס בפריסה 

 ארצית.

 תואר ראשון הכרחי

מהמקצועות הפופולאריים במכללה, הם חינוך גופני ומדריכי חדר כושר, מאחר והמכללה 
עניין, המכשירה סטודנטים להיות זו מכללה הידועה במערך לימודים מ וינגייטהאקדמית ב

מדריכים מקצועיים ואיכותיים. בעבר, בכדי להיות חלק מצוות המורים המקצועי בבית הספר, לא 
היה צורך בתעודות, אלא ברצון ובניסיון מסוים בתחום. כיום, המצב אחרת, מאחר ובתי הספר 

בעלי ניסיון ותואר ראשון מעוניינים להתקדם ולהתפתח, הם מצרפים לצוות שלהם אך ורק מורים 
בתחום הספציפי. לכן, היום גם בכדי להיות מורה לחינוך גופני, יש צורך בתואר אקדמי ובניסיון 

 מקצועי.

 תנאי קבלה

, יש לעבור סף מסוים של תנאי קבלה, כל תחום וינגייטבכדי ללמוד במכללה האקדמית ב
מוצע ציונים בתיכון, ציון פסיכומטרי, והתנאים שלו. הכול תלוי בניסיון קודם בתחום, בגיל, במ

ראיון אישי וכדומה. המועמדים המגיעים לקמפוס, נכנסים אליו ומקבלים תחושה של פתיחות, 
במבט רחב על הצמחייה הפורחת שמעניקה למקום, מראה פסטורלי ושמימי. חדרי ההרצאות 

מכללה האקדמית מרווחים ונעימים והעזרים המוצעים לסטודנטים הם מהמתקדמים ביותר. ה
מציעה את המיטב לכל סטודנט ומבטיחה לו הכנה מקצועית ללא פשרות, שמעבר  וינגייטב

 לתעודת סיום, תעניק לו ניסיון וביטחון.
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