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קורס הכשרת מדריכי מחול
מרכזת שרון אסא הללי

מטרת הקורס: הכשרת מדריכים והסמכתם להדרכת אמנות המחול במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי 
פורמלי, הרחבת השכלתו של הלומד באמצעות חשיפה לסגנונות מחול מקובלים שונים, פיתוח הבנה 
ליכולת התנועה וביצועה תוך אימון והתנסות פעילה בדרך של חוויה, הקניית כלים מקצועיים בתחום 
היכולת  פיתוח  יודגשו  בלימודים המעשיים  לבין אמנויות אחרות.  ובקשר שבין המחול  הוראת המחול 

האישית, הבנת התנועה, פיתוח היצירתיות והחיבור הכוראוגרפי. 
ובשיפורה,  האישית  היכולת  באימון  עוסק  מחול"  "מדריכי  הקורס   - המעשי  בתחום  הלימוד:  נושאי 

בהבנת התנועה ובפיתוח היצירתיות וכן בהכשרה להדרכה.
בשיעורים המעשיים ייחשפו התלמידים לסגנונות מחול מתחום הבלט הקלסי והמחול המודרני. כן יתנסו 

בסדנאות באימפרוביזציה ובקומפוזיציה וכן בחיבור הכוראוגרפי.
נלמדים הנושאים האלה: מתודיקה של המחול, תולדות המחול  "מדריכי מחול"  - בקורס  בתחום העיוני 

ונושאי העשרה בתזונה, מוזיקה, פציעות אופייניות לרקדנים ופילאטיס במחול.
התלמידים בקורס מתנסים בהדרכת המחול בליווי מורה מנחה.

ימי הקורס: ימים ב+ה
שעות: 17:00-21:15

מועד פתיחה: כ-8 חודשים 
תנאי הקבלה: התכנית מיועדת לבעלי רקע מתאים במחול ולאחר ריאיון אישי ומבדק קבלה.

פרטים נוספים: מועמדים שאינם מורים לחינוך הגופני או מדריכים מוסמכים בספורט יידרשו להשלמה 
בנושאים: אנטומיה )15 שעות(, פיזיולוגיה )15 שעות( ועזרה ראשונה )28 שעות(, בתשלום נפרד.

יתקיימו כמה מפגשים מרוכזים בחופשות הסמסטר.
תעודה: למי שיעמוד בדרישות הקורס תוענק תעודת "מדריך למחול" מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

היקף הקורס: 300 שעות )10 ש״ש(

לפרטים והרשמה: 03-7353545,
מחיר מיוחד לתושבי אור יהודהמכללת אור יהודה

הכשרה בסנוזלן - בסיס

come8sense לפרטים והרשמה חייגו: 052-7162028 מרכז

מרכזת מלכי ניו

היקף הקורס 60 ש"ש

מטרת הקורס: 
< הקניית ידע על עיבוד חושי והפרעות בעיבוד

< העמקה בנושא סביבה רב חושית ומשמעותה בהתפתחות ובתפקוד
< הכשרה להפעלת סנוזלן 

< הכשרה לאפשור חוויה מאוזנת בסנוזלן ובסביבה הטבעית

נושאי הלימוד:
סנוזלן: התפתחות הגישה, עקרונות, תפעול, סקירת אוכלוסיות יעד בארץ.

ויסות: חושים בהתפתחות, הפרעות וויסות, מודל העיבוד החושי, הקשר החושי-רגשי.
יישום: תפעול הסנוזלן, תצפית, התמחות מודרכת 

הקורס נושא אופי חוויתי-סדנתי, ומשלב התנסות בסנוזלן, צפייה בטיפול והרצאות מומחים מתחום הוויסות 
החושי-רגשי. בכל מפגש ישולבו תיאוריה ומחקר לצד התנסות, תרגול והתבוננות.

יום הקורס: שלישי ערב או רביעי בוקר

שעות: בוקר- 9:30-12:40  ערב- 18:45-21:55 

תנאי הקבלה: אנשי מקצוע מתחום החינוך, מקצועות הבריאות והטיפול המשלים 

פרטים נוספים: מועמדים שלא סיימו לימודי מקצוע/ הכשרה יתקבלו בכפוף לראיון אישי 
                           יתקיימו ימי עיון מרוכזים מעת לעת, בהודעה מראש

מרכזת מלכי ניו

היקף הקורס 60 שעות

מטרת הקורס: 
< הקניית ידע על עיבוד חושי והפרעות בעיבוד

< העמקה בנושא סביבה רב חושית ומשמעותה בהתפתחות ובתפקוד
< הכשרה להפעלת סנוזלן 

< הכשרה למתן חוויה מאוזנת בסנוזלן ובסביבה הטבעית

נושאי הלימוד:

סנוזלן: התפתחות הגישה, עקרונות, תפעול, סקירת אוכלוסיות יעד בארץ.

ויסות: התפתחות החושית, הפרעות וויסות, מודל העיבוד החושי, הקשר החושי-רגשי.

יישום: תפעול הסנוזלן, תצפית, התמחות מודרכת 
הקורס נושא אופי חוויתי-סדנאי, ומשלב התנסות בסנוזלן, צפייה בטיפול והרצאות מומחים מתחום הוויסות 

החושי-רגשי. בכל מפגש ישולבו תיאוריה ומחקר לצד התנסות, תרגול והתבוננות.

יום הקורס: שלישי ערב או רביעי בוקר

שעות: בוקר- 9:30-12:30  ערב- 18:45-21:45 

תנאי הקבלה: אנשי מקצוע מתחום החינוך, מקצועות הבריאות והטיפול המשלים 

תעודה: "תעודת סנוזלן בסיס" להפעלת חדר סנוזלן במוסדות ובתי ספר 
)התעודה אינה תקפה לתהליכים ממוקדים והפעלת קליניקה פרטית(

פרטים נוספים: מועמדים שלא סיימו לימודי מקצוע/ הכשרה יתקבלו בכפוף לראיון אישי 
                           יתקיימו ימי עיון מרוכזים מעת לעת, בהודעה מראש

מרכזות: מלכי ניו, וד"ר שפרה וולגלנטר

מטרת הקורס: < הקניית ידע על עיבוד חושי והפרעות בעיבוד
                          < העמקה בנושא סביבה רב חושית ומשמעותה בהתפתחות ובתפקוד

                          < הכשרה להפעלת סנוזלן 
                          < הכשרה למתן חוויה מאוזנת בסנוזלן ובסביבה הטבעית

נושאי הלימוד:

סנוזלן: התפתחות הגישה, עקרונות, תפעול, סקירת אוכלוסיות יעד בארץ.

ויסות: התפתחות החושית, הפרעות וויסות, מודל העיבוד החושי, הקשר החושי-רגשי.

יישום: תפעול הסנוזלן, תצפית, התמחות מודרכת 
הקורס נושא אופי חוויתי-סדנאי, ומשלב התנסות בסנוזלן, צפייה בטיפול והרצאות מומחים מתחום 

הוויסות החושי-רגשי. בכל מפגש ישולבו תיאוריה ומחקר לצד התנסות, תרגול והתבוננות.

תנאי הקבלה: אנשי מקצוע מתחום החינוך, מקצועות הבריאות והטיפול המשלים 

מועמדים שלא סיימו לימודי מקצוע/ הכשרה יתקבלו בכפוף לראיון אישי 

תעודה: העומדים בדרישות הקורס יהיו זכאים לתעודה "סנוזלן בסיס" המאפשרת השתלבות 

בהפעלת חדר סנוזלן תחת פיקוח של אנשי מקצוע ממקצועות הבריאות הפרא רפואיים 

ISNA או בפיקוח מנחה בכיר בסנוזלן המאושר על ידי

פרטים נוספים: 

יום הלימודים: < אפשרות א': יום ג' ערב 18:30-21:45 

                        < אפשרות ב': יום ד' בוקר 9:30-12:45     

מקום הלימודים: < יום ג'- קרן אור רח סילבר 3, רמות, י-ם. 

                             < יום ד'- בית חינוך עוורים, דגל ראובן 8 כניסה לעיר י-ם.

דמי השתתפות: 2100 ש"ח  דמי רישום: 195 ש"ח

קורס סנוזלן בסיס - 60 ש'

*יתכנו שינויים בזמן ובמיקום


