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

 יוניספורטון 

 אאליפויות אס"

 אתלטיקה

 מחמוד סינדיאני :מאת

 תיוג: אליפות אס"א, אתלטיקה

חיפה, הציגו נציגי  -במסגרת אליפות אס"א באתלטיקה, שהתקיימה באצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן
המכללה האקדמית בוינגייט הישגים מרשימים. במיקום הקבוצתי זכתה נבחרת הנשים במקום הראשון 

 .כללי, ונבחרת הגברים במקום השני

 להמשך קריאה של הכתבה

 

 כדורעף אולמות

 פורת-עומרי בן :מאת

 תיוג: אליפות אס"א, כדורעף אולמות

נערכה אליפות אס"א הבין לאומית לכדורעף אולמות באוניברסיטה בין גוריון שבנגב,  7/5/15-בתאריך ה
 .רסיטאות ומכללות שונותבה השתתפו חמש נבחרות מאוניב

  להמשך קריאה של הכתבה

 

 גברים -כדורעף חופים 
 פורת-מאת עומרי בן

 תיוג: אליפות אס"א, כדורעף חופים, גברים
נערכה אליפות אס"א הבין לאומית לכדורעף חופים בטכניון, במהלכה השתתפו נציגים  3/5/15-בתאריך ה

 .מעשר נבחרות מאוניברסיטאות ומכללות שונות
  להמשך קריאה של הכתבה

 

 נשים -כדורעף חופים 
 פורת-מאת: עומרי בן

 תיוג: אליפות אס"א, כדורעף חופים, נשים
נערכה אליפות אס"א הבין לאומית לכדורעף חופים בטכניון, במהלכה השתתפו נציגים  3/5/15-בתאריך ה

   .משש נבחרות מאוניברסיטאות ומכללות שונות
  להמשך קריאה של הכתבה

  

 ג'ודו
 תמר אלון :מאת

 תיוג: אליפות אס"א, ג'ודו
אליפות הג'ודו הבינלאומי נערכה בצהריי היום הראשון של המשחקים ואת המכללה האקדמית בוינגייט 

 !יצגו בכבוד ספורטאים מצטיינים
המשלחת של המכללה היתה קטנה אך משמעותית, כאשר אצל הגברים היה נציג מכל משקל ואצל הנשים 

 .רק מתמודדת אחת
 להמשך קריאה של הכתבה

 

 דוריד
 מאת: שלומי שאול

 יפות אס"א, כדורידתיוג: אל
במסגרת טורניר אס"א הבינלאומית, ייצגה את המכללה האקדמית בוינגייט נבחרת הכדוריד של המכללה, 

 .לראשונה מזה שנים רבות
  להמשך קריאה של הכתבה
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 ורסל נשיםד
 מאת: חופית ווקסלר

 תיוג: אליפות אס"א, כדורסל, נשים
במסגרת טורניר אס"א בכדורסל, השתתפו שבע נבחרות נשים. האווירה בתחרויות היתה ספורטיבית, 

וכללה הרבה רגעים מותחים ומרגשים. שחקניות נבחרת המכללה האקדמית בוינגייט הפגינו יכולות משחק 
 .גבוהות בכל שלבי התחרות
  להמשך קריאה של הכתבה

 

 כדורגל חופים
 מאת: שני שמואל

 תיוג: אליפות אס"א, כדורגל חופים, נשים
זכתה נבחרת הבנות של המכללה  11.5.15-במסגרת טורניר אס"א בכדורגל חופים, שהתקיים בתאריך ה

 .האקדמית בוינגייט במקום השני והמכובד
  להמשך קריאה של הכתבה

 

 7X7כדורגל 
 מאת: שני שמואל

 תיוג: אליפות אס"א, כדורגל, נשים, גברים
ם ע"ש אבי רן ז"ל בחיפה, , במגרשי3.5.15-במסגרת טורניר אס"א בכדורגל דשא, שהתקיים בתאריך ה

 !זכו נבחרות הנשים והגברים של המכללה האקדמית בוינגייט במקומות הראשונים
 להמשך קריאה של הכתבה

 

 ימאות
 מאת: אפרת ברון

 ס"א, ימאותתיוג: אליפות א
, התקיימו תחרויות אס"א ימאות, במרכז הימי בחיפה. בתחרויות אלו השתתפו 5/5/15 -ביום שלישי ה

מספר מכללות לחינוך גופני וימי, וגם מוסדות אקדמיים, בהם לימודי הים שזורים במערכת השעות: 
 .לה האקדמית בוינגייטמכללת אוהלו, הטכניון, המרכז הבינתחומי בהרצליה, המרכז הימי ברופין והמכל

  להמשך קריאה של הכתבה
 

 שחייה
 מאת: ירדן הר לב

 תיוג: אליפות אס"א, שחייה
, נבחרת השחייה בהרכב גדול ואיכותי ייצגה את המכללה במשחקי אס"א 3.5.15ביום ראשון, 
שהתקיימו בטכניון. לתחרות הגיעו סטודנטים רבים משמונה מוסדות אקדמיים ברחבי  2015הבינלאומיים 

 .הארץ והאווירה הייתה בשיאה
  להמשך קריאה של הכתבה

 

 םריצה למרחקים ארוכי

 'מ 5,000ליגה המכללות בריצת 
 מאת: רמי גרסון

 תיוג: ריצה למרחקים ארוכים, אתלטיקה
, זכו רצי 12.5.15במרוץ המסכם של השנה במסגרת ליגת המכללות שהתקיים במכללת רופין בתאריך 

 !ה האקדמית בוינגייט במקום הראשון הן לנשים והן לגבריםהמכלל
  להמשך קריאה של הכתבה
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 'מ 5,000ליגה בינאגודתית בריצת 
 מאת: אגודת הסטודנטים

 תיוג: ריצה למרחקים ארוכים, אתלטיקה
במסגרת הליגה הבינאגודתית של איגוד האתלטיקה התחרו מספר ספורטאים שלומדים במכללה 

 .'מ 5,000האקדמית בוינגייט בריצת ה
 קריאה של הכתבהלהמשך 

 

 אס"א ישראל
 

 ערב הספורט של אס"א ישראל
 מאת: רמי גרסון
 תיוג: אס"א ישראל

אביב. במהלך האירוע -באוניברסיטת תל 21.5.15-בערב הספורט של אס"א ישראל, שהתקיים בתאריך ה
חולקו פרסים למנצחים בפעילויות אס"א במשך שנת הפעילות תשע"ה. המכללה האקדמית בווינגייט זכתה 

 .במקום השני הכללי נשים ובמקום השלישי הכללי נשים וגברים
  להמשך קריאה של הכתבה

 

 תהאקדמיה האולימפית הבינלאומי

 ביקור באקדמיה האולימפית הבינלאומית ביוון
 לב-מאת: ירדן הר

 תיוג: אס"א ישראל
ן, יצאו שלושה נציגים מישראל, כדי במסגרת סמינר שהתקיים באקדמיה האולמפית הבינלאומית ביוו

לב, סטודנטית מהמכללה האקדמית בוינגייט -ללמוד על ערכי התנועה האולימפית ומורשתה. ירדן הר
 .נבחרה להיות אחת משלושת הנציגים של ישראל

 להמשך קריאה של הכתבה

 
 :צוות הספורטון
 ראש בית הספר לחינוך גופני -ד"ר יואב מקל 

 טמרכז פעילויות הספור - רמי גרסון
 ההגהה ועריכ -ד"ר אילת דונסקי 

 תעורכ -תמר אלון 

 שלחו לנו מייל או    יצירת קשר עם המכללה האקדמית בוינגייט: חייגו חינם

 : Unsubscribe me from this contact listלהסרה לצמיתות מהרשימה לחצו כאן
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