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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

 קורס מדריכי כדורגל

אומנם משחק הכדורגל נראה מהצד כמשחק פשוט עם כדור, אך אין ספק כי הוא דורש מיומנויות 
הוא קורס אינטנסיבי הנלמד  קורס מדריכי כדורגל משחק גבוהות, כושר גופני וכמובן כישרון.
שעות לימודים עיוניים,  60שעות לימוד בתוכן  228במכללה האקדמית בוינגייט. הקורס כולל 

שעות של לימודי עזרה ראשונה. מטרת הקורס היא  28-שעות בתורת ענף הכדורגל ו 140
כניקה אישית, טקטיקה אישית, מתודיקת להעניק ידע על ענף הספורט, טכניקה קבוצתית, ט

 16כדורגל ענפית, הכנה גופנית ועוד. תנאי הקבלה לקורס מאפשרים למתמודדים מעל גיל 
 לערוך ראיון אישי ומבחן מעשי ובנוסף, להציג אישור רפואי תקין.

 מה כולל הקורס?

הן בכדורגל והן אין זה מדויק כי כל אחד יכול להיות מדריך כדורגל, מאחר שיש צורך בהבנה 
בהדרכה. מאחר שהקורס מדריך כיצד להדריך קטינים, על המדריכים להיות סובלניים ולדעת 

כולל  קורס מדריכי כדורגל כיצד ליצור אינטראקציה בריאה שתאפשר להם להדריך את הילדים.
שעות רבות של לימודים עיוניים, כאשר במהלכם המדריך לעתיד לומד את חוקי המשחק ואת 

גיון שעומד מאחוריהם. בין היתר, המדריך לומד כיצד לבנות מערכי משחק נכונים, תוך כדי ההי
הבנת צרכיו של השחקן והיכולות שלו. בנוסף לכל, המדריך לומד על פציעות ספורט, לומד על 

גוף האדם אם מבחינה אנטומית, פיזיולוגית ואפילו פסיכולוגית. עליו להוות מודל לחיקוי ולהקנות 
 נים את הערכים המתאימים, בכדי להיות חלק מקבוצה.לשחק

 המכללה האקדמית בוינגייט

מלבד היותו מועבר במכללה עצמה, הוא  וינגייטבמכללה האקדמית ב קורס מדריכי כדורגל
נצרת ואילת. -הגם במספר מוקדים חיצוניים: ראשון לציון, קריות, ירושלים, עפול  מתקיים

קורס  המכללה מעניקה הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומים נוספים מלבד
, כגון קורס מדריכי כדורסל, קורס מדריכי אתלטיקה, קורס מדריכי רכיבה על מדריכי כדורגל

סוסים, קורס מאמני טניס, קורס מאמני כדורעף ועוד. המכללה נמצאת במקום פסטורלי בין 
ת פולג לבין הים, מה שמקנה לכל באי המכללה נחת ושלווה והתחלה מצוינת ליום לימודים שמור

פורה. הלימודים במכללה כוללים פעילויות חברה ותרבות כגון אירועים וטקסים, מפגשים 
 חברתיים וכן הלאה, בכדי להעניק לכל התלמידים מקום נעים ומשפחתי לשהות בו.
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