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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

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

 לימודי הידרותרפיה
לאור ניסיון רב שצברנו במשך השנים, בהיותנו המוסד האקדמי הראשון שהכשיר מטפלים בהידרותרפיה, 
אנו מזמינים אותך לרכוש מקצוע חשוב ומאתגר וללמוד מטובי המרצים בתחום. לימודי ההידרותרפיה של 

ת, בקבוצות קטנות ואיכותיות וברמה אקדמית המכללה הינם חוויה מעשירה בסביבת לימודים מקצועי
 .גבוהה

 שעות 500היקף הקורס: 

 :בסיום הקורס יינתנו התעודות הבאות

 תעודת השתתפות בקורס הידרותרפיה ושחייה שיקומית 

 (מוכרת על ידי ארגון ההידרותרפיה הישראלי)

 פת תשלום()אפשרות להרחבת התעודה למדריך שחייה לימוד בתוס  הוראת השחייה 

 )הליוויק בסיסי )תעודה בינלאומית 

 ערק
הכשרת מטפלים במים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, על ידי הקניית ידע בתחומי הנוירולוגיה, האורתופדיה 

והפסיכולוגיה השיקומית הרלבנטיים לטיפול באוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. תרגול שיטות אבחון וטיפול 
, התנהגותי ורגשי במים. תרגול קריאה, כתיבה ותיעוד מסמכים הקשורים בטיפול במים בתחום גופני, מוטורי

 .תחומי -והכרת הפעילות בצוות רב

 לסג
 דואר, ייעוץ אקדמאי-ד"ר אסנת פליס

 :רכזת הקורס במגזר הכללי
 גליה לובל

 :רכזת הקורס במגזר הדתי במבוא חורון
 קרן ארגמן )לנשים בלבד(

 :רכזת הקורס במגזר הדתי/חרדי בבני ברק
 מקי שרוני )לנשים בלבד(

 דהקורס מיוע
שנות לימוד, עדיפות תינתן לבעלי תעודות הקשורות לפעילות במים  12לימודי הידרותרפיה מיועדים לבעלי 

ולבעלי תואר אקדמאי הקשור בפעילות גופנית, ספורט, תנועה, פרה רפואה, או לבעלי תעודות הסמכה 
 .קצועות טיפוליים נוספים. הנרשמים יוזמנו למבחני קבלהבמ

 םתכנית הלימודי
אנטומיה ופיזיולוגיה, עקרונות פיזיקאליים בסיסיים, הידרוסטאטיקה והידרודינמיקה ויישומם בטיפולי 

פגיעות ומחלות במערכת  -פגיעות במערכת העצבים המרכזית וההיקפית, אורתופדיה -הידרותרפיה; נוירולוגיה 
מטופל, החוזה הטיפולי ואתיקה. ניתוח -שריר והשלד, פסיכופתולוגיה ופסיכולוגיה שיקומית, יחסי מטפלה

התנהגות, תיאורי מקרה של ליקויים ושל נכויות שונות, עזרה ראשונה. הלימודים המעשיים כוללים יסודות 
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היכרות  ,(Support) ( , ג'הארה הליוויק )לימודי תעודה  בהוראת השחייה, שחייה שיקומית, לימוד שיטות טיפול
עם שיטות נוספות: וואטסו, בדרגז ועוד; כמו כן יתקיימו סיורים במרכזים טיפוליים ובמחלקות שיקום. בלימודי 

ההידרותרפיה נלמד להתאים תרגילים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, ילדים ומבוגרים, על פי המטרות 
 .והתכנית הטיפולית

     אפשרויות תעסוקה
 .הבוגרים משתלבים כמטפלים בהידרותרפיה

 םהיקף הלימודי
שעות  28שעות קורס יסודות בהוראת השחייה,  100שעות )הידרותרפיה ושחייה שיקומית(,  372שעות:  500

עזרה ראשונה. הקורס יתקיים בבריכות על פי המיקום של כל קורס )מחוץ למכללה(. עקב הסיורים והפעילויות 
נויים בשעות הלימוד, במקרים בודדים יתווספו ימי לימוד. מומלץ מאוד לא ללמוד בקורסים נוספים בקורס יהיו שי

 80ולא להתחייב לעבודה ביום הלימודים הקבוע. בנוסף ללימודים במסגרת הקורס, הסטודנטים נדרשים לבצע 
ר ובחוה"מ יתקיימו שעות סטאז' נוספות בהוראת השחייה. בחופשת הסמסט 20-שעות סטאז' בהידרותרפיה )ו

 .(חמישה ימים מרוכזים )למעט במגזר החרדי

 ולמה אצלנ
היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית  וינגייטבהמכללה האקדמית 

מי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחו
חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק 

  .בלתי נפרד מחיי הקמפוס

 :קורס זה מתקיים גם ביחידות ללימודי חוץ הבאות

 לאוכלוסייה החרדית -בני ברק 

 לאוכלוסייה הדתית -בוא חורוןמ 

 טדי למגזר הכללי -שלוחת ירושלים 
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