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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

 מדריכי כדורגל

הכדורגל הוא אחד מענפי הספורט הפופולאריים ביותר בעולם ומהווה משחק בעל טקטיקות ותכנון מראש של 
מהלכים בכדי להצליח. שחקנים מצליחים נמכרים לקבוצות עלית בחו"ל, שם הם מגיעים לרמה גבוהה מאוד 

, מדריכי כדורגלמכשירה תלמידים להיות  וינגייטוהופכים לטאלנטים מוכרים בעולם. המכללה האקדמית ב
לאימון ילדים עד  מדריכי כדורגלבאמצעות לימודי טקטיקה, טכניקה, מתודיקה והכנה גופנית. הקורס מדריך 

ולכן אין זו הדרכה רגילה, אלא הדרכה רגישה יותר מבחינה פסיכולוגית, מאחר ומדובר בילדים ונוער עם  16גיל 
מודדות של גיל ההתבגרות. התלמידים ילמדו כיצד להתמודד עם בעיות פסיכולוגיות של גיל ההתבגרות הת

 וילמדו כיצד לתקשר עם הורי הילדים, מלבד כל אותן טכניקות מקצועיות שעליהם לחקור.

 תכנית לימודים -מדריכי כדורגלקורס 

שעות לימודים בצורת  140ימודים עיוניים, שעות ל 60שעות לימוד, כאשר מתוכן  228היקף הלימודים כולל 
שעות של עזרה ראשונה, בהתמודדות מול פציעות. תכנית הלימודים אינטנסיבית מאוד  28-הענף של הכדורגל ו

וכוללת לימודים על גוף האדם, מבחינה פיזיולוגית, פסיכולוגית ואנטומית. בנוסף יילמדו טכניקות משחק ותורת 
דים כיצד להתנהל מול קבוצה, בהדרכה מקצועית והימנעות מבעיות משמעת. האימון, שתלמד את התלמי

. בגיל מבוגר 16במידה והבוגרים יסיימו בהצלחה, הם יזכו לתעודת מדריך כדורגל ויוכלו לאמן ילדים עד גיל 
גל או יותר, אותם בוגרים יוכלו ללמוד קורס מאמני כדורגל בוגרים, רק במידה ויהיו בעלי תעודת מדריך בכדור

 במידה והיו ספורטאים בנבחרת ישראל בענף הכדורגל.

 מהם תנאי הקבלה?

ומעלה, להגיש אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה  16תנאי הקבלה לקורס מחייבים את המועמד להיות בן 
שחק ועל כשירות לעסוק בפעילות גופנית, יחד עם ראיון אישי ומבחן מעשי. אומנם כדורגל נראה לכולנו כמו מ

קליל עם כדור, אך עומדת מאחורי כל פעולה במשחק הזה מחשבה מדוקדקת על הפרטים הקטנים. השחקנים 
צריכים להיות מוכשרים היטב בכדי להצליח במשחק ועל המדריך שלהם להיות מרוכז והחלטי, בכדי שיידע אילו 

ענף מאוד פופולארי ובמידה  הוראות להעניק להם וכיצד לנהל אותם בצורה טובה. כאמור ענף הכדורגל הוא
הוא יעיל מאוד,  מדריכי כדורגלקורס ושחקן הכדורגל מוכשר, הוא יכול להצליח בגדול באופן בינלאומי. לכן, 

 עבור אותם ילדים שחולמים להיות מסי, בקהאם או בניון.
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רוויח בנוסף למשכורת בסופו של דבר, גם ידע אישי ומידע מועיל, שיאפשר לו לשפר את אורח החיים שלו �
ושר כל הזמן, ולחיות חיים בריאים. בדרך כלל מדריכי הכושר בחדר הכושר, הם אנשים חטובים שנמצאים בכ

 מה שמעיד על כך שהלימודים תורמים גם למדריך מהבחינה האישית ולא רק מבחינת אפשרויות התעסוקה.
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