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אפשרויות בחירה

אתלטיקה קלה

שחייה תחרותי

לימוד-שחייה

 (מכשירים)התעמלות ספורטיבית
(שלוחת הדר יוסף)

 אקרובטיתהתעמלות
(הדר יוסףשלוחת )

פתיחת הקורס תלויה במספר  

העומדים בדרישות הנרשמים 

מנהל הספורט

 (אם ייפתח)כדורגל...

כדורסל

כדורעף

 (צ"שלוחת ראשל)כדוריד



תאריכי הקורסים

2020אמצע אוגוסט : פתיחת הקורסים

2020אמצע ספטמבר :  סיום הקורסים

 8:00-16:30בשעות

 יתקיימו במועדים אחרים  ...( ייפתחואם )קורסי התעמלות וכדוריד

ומחוץ לוינגייט
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תנאי קבלה לקורסים
 שנים3לפחות בענף הנלמד תחרותירקע וניסיון

, אגודה על ניסיון תחרותי בענף/אישור בכתב מאיגודדרוש

לוגו וחתימהכולל 

מועד מבחני קבלה :

31.3-כדורעף וכדורסל*

24.4-ואתלטיקהלימוד -שחיה, תחרותישחיה *

מבחני קבלה לקורסים נותרים יפורסם בהמשך  *

(תלוי במספר הנרשמים)



?מה צריך לעשות

 12.3.2020לבצע הרשמה עד:

 הרשמהלמלא טופס

 שנים  3)תחרותי איגוד על ניסיון בתחום /חתום של מועדוןלצרף אישור

(לפחות

ל במייל הרשום בטופס"לשלוח את המסמכים הנ.

 לא יורשו להבחן ולנסות  , שלא יעבירו את הטפסים בזמןתלמידים

.להתקבל לקורסים

לקחת בחשבון שבדיקת האישורים לוקחת זמןחשוב 



?מה צריך לעשות

 סטודנטים שיגישו אישור לא תקין יקבלו על כך הודעה ממורן רגב

ויצטרכו להחזיר אישור תקין



תנאים לקבלת תעודת מדריך

 יתן קרדיט 70ציון עובר פחות מ )הענפילפחות בחלק 70ציון

(ללא תעודת מדריך, אקדמי בלבד

 (שנתיים)בתוקף ( שעות28לפחות )תעודת עזרה ראשונה

 המדעילפחות בחלק 55ציון

 למעט כדורגל, ש"ש4ייחשב  כ הקורס

בקורס קיץ לא יכנסו לשיקלול הציון הסופי בקורסי מדעיםציונים 

.בקורס ולא יתנו קרדיט אקדמי



פטורים

בעלי  )סטודנט המעוניין לקבל פטור מהלימודים המדעיים 

מתבקש להגיש את הבקשה  ( תעודת מדריך לפי חוק הספורט

ס להסמכת מדריכים ומאמנים  "עוזר מנהל ביה, ליוחאי לנגבורד

:  במייל, בספורט במכללה האקדמית בוינגייט

yochai22@wincol.ac.il

1.7.20: לתאריךעד

mailto:yochai22@wincol.ac.il


המשך לקורס מאמנים

  על מנת להתקבל לקורס מאמנים המועמד צריך להיות בעל ניסיון

מועדון ספורט  /באגודה( כמדריך)באימון תחרותילפחות שנה של 

זכאות לתעודת מאמן תינתן למי שאימן לפחות שנתיים.

 פתיחת קורס מאמנים תלויה במספר נרשמים ובאישור מנהל

.הספורט



הודעה בכתב

ישלחו לסטודנטים חוזרים המפרטים את תהליך ההרשמה

היות וההרשמה על בסיס מקום פנוי, שימו לב ללוחות הזמנים  ,

!איחור בהגשה עלול לגרום לכך שהסטודנט לא יתקבל לקורס

 יידרשו  על תנאי סטודנטים אשר תכנית לימודיהם בתואר מוגדרת

רגילהעם שינוי הסטטוס לתכנית לימודים . לשלם על קורס מדריכים

.יקוזז מתשלום שכר לימודהתשלום על קורס מדריכים 



מכינות

 שחיה  , כדורסל, קלהאתלטיקה , כדורעף: מכינותהשנה ייפתחו

וכדוריד תחרותי 

 המכינותתאריכי:

 21.1.20-בקבלה תאריך מבחני 1-8.3.20–כדורסל וכדורעף

21.1.20-במבחני קבלה 17.4עד 13.3: ימי שישי ה-אתלטיקה ושחיה תחרותי

 במכינה יבצעו רישום מקוון דרך אתר המכללההמעוניינים.

אין החזר כספי למי שלא התקבל לקורס מדריכים, המכינה בתשלום



אתר המכללה

סטודנטים

מידע לסטודנטים בתואר ראשון

"קורסי מדריכים"כניסה ללינקים תחת כותרת 



!בהצלחה

:לכל שאלה ניתן לפנות במייל

dariamsegev@gmail.com


