
המגמה לניהול ספורט
המכללה האקדמית בוינגייט



DARE TO DREAM…

https://www.youtube.com/watch?v=El1_ENLEmKA

https://www.youtube.com/watch?v=El1_ENLEmKA


רקע
אקדמית חלוצה בתחומה בישראל  הינה מגמה המגמה לניהול ספורט 

ניהול הספורט ולפתח את תחום הרעיון לקדם אשר בבסיסה עומד 
.בישראל הזקוק לכוחות ניהול מיקצועיים

מחוייבת לרעיון של הפיכת מקצוע ניהול הספורט המגמה לניהול ספורט 
המאפשרת לעוסקים בה אופק  , בישראל לפרופסיה מקצועית מכובדת

.  כלכלי ומקצועי

את בוגריה להשתלב בתעשיית הספורט מכשירה המגמה לניהול ספורט 
.במגוון תפקידי ניהולבישראל המתפתחת 

מארגנת כנסים וימי עיון מקצועיים ומקדמת  המגמה לניהול ספורט 
.ג בניהול ספורט"תכניות לימוד חדשות לתואר אקדמי מוכר על ידי המל



:הצוות הניהולי של המגמה

אלי-מיכאל בר' פרופ:ראש המגמה

ר פיני שמעון"ד:  'הסטאגמנהל 

: עוזרי הוראה 

גיל ישראל-'שנה ג

רז שחר-שיר-'שנה ד



:צוות המרצים

מיכאל בר אלי' פרופ

ר פיני שמעון"ד

ר בשמת סקאי"ד

ר שמחה אבוגוס"ד

ר איליה מורגולוב"ד

ד יול ברדוש"עו

מרצים אורחים



תוכנית הלימודים

'שנה ג

'  סמסטר א

ר פיני שמעון"ד–ארגון ותקצוב אירועי ספורט 

ר פיני שמעון"ד-שיווק וגיוס חסויות בתעשיית הספורט 

'  סמסטר ב

אלי-מיכאל בר' פרופ–פסיכולוגיה של קבלת החלטות 

ד יול ברדוש"עו-אתיקה וחוק בספורט



תוכנית הלימודים

'שנה ד

'  סמסטר א

ר איליה מורגולוב"ד–ביג דאטה בספורט 

סקאיבשמת ר "ד-מיומנויות יישומיות במנהל ספורט 

'  סמסטר ב

אבוגוסר שמחה "ד–הספורט הגלובלית המשאב האנושי בתעשיית ניהול 

אבוגוסר שמחה "ד-חשיבה אסטרטגית בספורט 



תוכנית הלימודים

'ב+'אסמסטר ',  שנה ד( 'סטאג)התנסות מעשית 

מעשית ואישית בתחומים של ניהול  מהווה התנסות ( 'סטאג)ההתנסות המעשית 
.בתעשיית הספורט הישראליתוארגון 

של תעשיית  שונים ומגוונים בתחומים מתבצעת ( 'סטאג)המעשית ההתנסות 
,  מכון וינגייט, התאחדות ספורט בתי ספר, התאחדות לכדורגל, איגודי ספורט: הספורט

,  להפקת אירועי ספורט חברות פרטיות , מועדוני כושר, מחלקות ספורט ברשויות מקומיות
....  ועוד, א .ס.א, מכבייה

יורו  , לגברים2013יורו : בארגון ארועי ספורט בינלאומיים כגוןהמגמה השתלבו תלמידי 2018-2013בשנים 
אליפות אירופה  , יורובאסקט, אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית , אליפות אירופה בשחייה, לנשים2015

...ודו ועוד'פרי בג–גראנד , ודו'בג

!של פעם בחייםחוויה 





אפשרויות העבודה בניהול ספורט

,ספורטמועדוני,מקומיותרשויות,ספורטומרכזיאיגודים

ציוד,ואולימפיהישגיספורט,מקצועניותספורטקבוצות

,ספורטתיירות,ספורטאירועיוהפקתארגון,ספורטוביגוד

,ספורטאיםלייצוגחברות,חסויותגיוס,ספורטשיווק

....ועודעצמאייםעסקיםייזום,וכושרבריאותמועדוני





?עדיין לא השתכנעתם 
שילוב מהנה ומועיל  ✓

אפשרויות עבודה רבות ומגוונות✓

משכורות איכותיות✓

אפשרויות קידום והתפתחות אישית✓

תחום עם אפשרויות עבודה גלובליות✓

המשך לימודים והתפתחות בתחום✓

רכישת ידע המאפשר לפתוח עסקים פרטיים✓

יכולת לממש את השאיפות האישיות✓



נשמח לראותכם
...במגמהאיתנו

:לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו למשרד המגמה

(2מול אולם )361חדר 

ר בשמת סקאי"ד

ר פיני שמעון"ד

גיל ישראל\רז שחר -שיר


