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?למה

ש"ש4-קרדיט אקדמי •

תעודת הדרכה מטעם המכללה ומנהל הספורט•

*ללא תשלום•

.  יידרשו לשלם על הקורס–" על תנאי"סטודנטים אשר נמצאים בסטטוס *

סטודנטים שיחרגו בשעות המעשיות הדרושות לתואר יידרשו בתשלום שעות  *

.עודפות



אפשרויות בחירה

  אתלטיקה

  שחייה תחרותי

לימוד-שחייה

  התעמלות ספורטיבית
(שלוחת הדר יוסף)

התעמלות אקרובטית
(שלוחת הדר יוסף)

פתיחת הקורס תלויה במספר  

הנרשמים העומדים בדרישות 

מנהל הספורט

 כדורגל

כדורסל

כדורעף

 (צ"שלוחת ראשל)כדוריד



תאריכי הקורסים

(למעט קורס שחיה תחרותי)2021אמצע אוגוסט : פתיחת הקורסים

2021אמצע ספטמבר :  סיום הקורסים

 (שינוייםייתכנו )8:00-16:00בשעות

 יתקיימו במועדים אחרים  ...( אם ייפתחו)קורסי התעמלות וכדוריד

.ומחוץ למכללה
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:לוז לדוגמה



תנאי קבלה לקורסים
 שנים3לפחות בענף הנלמד תחרותירקע וניסיון

,  אגודה על ניסיון תחרותי בענף/אישור בכתב מאיגודדרוש

.כולל לוגו וחתימה

מבחני קבלה.

מבחני קבלה לקורסים יפורסמו בהמשך*

(תלוי במספר הנרשמים)

אלא מעבר, לא נדרש ניסיון תחרותי-שחיה לימוד

.ומעלה ומעבר מבחן קבלה70בציון השחיהקורס יסודות 



?מה צריך לעשות

יישלח חוזר הרשמה

 30.3.2021לבצע הרשמה עד:

למלא טופס הרשמה

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

(לפחות

ל במייל הרשום בטופס"לשלוח את המסמכים הנ.

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

!איחור בהגשה עלול לגרום לכך שהסטודנט לא יתקבל לקורס



תנאים לקבלת תעודת מדריך

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

(ללא תעודת מדריך, אקדמי בלבד

 (שנתיים)בתוקף ( שעות28לפחות )תעודת עזרה ראשונה

.שעות44במסגרת הקורס יתקיים קורס עזרה ראשונה בהיקף 

 המדעילפחות בחלק ( הקורסבתכניתפירוט ספציפי )60\55ציון

האקדמיתבתכניתש"ש4-הקורס ייחשב כ.

לא יכנסו  במסגרת קורס מדריכים מדעיםבקורסים ציונים 

.לשיקלול הציון הסופי בקורס ולא יתנו קרדיט אקדמי



פטורים

בעלי  )סטודנט המעוניין לקבל פטור מהלימודים המדעיים 

מתבקש להגיש את הבקשה  ( תעודת מדריך לפי חוק הספורט

עזרה \תוך צירוף העתק תעודת מדריך, לנגבורדליוחאי 

ס להסמכת מדריכים ומאמנים  "ראשונה לעוזר מנהל ביה

:  במייל, בספורט במכללה האקדמית בוינגייט

yochai22@wincol.ac.il

1.7.21: לתאריךעד

mailto:yochai22@wincol.ac.il


המשך לקורס מאמנים

  על מנת להתקבל לקורס מאמנים המועמד צריך להיות בעל תעודת

באימון תחרותימדריך בענף הנדרש ובעל ניסיון של שנה לפחות 

.מועדון ספורט /באגודה( כמדריך)

זכאות לתעודת מאמן תינתן למי שאימן לפחות שנתיים.

 פתיחת קורס מאמנים תלויה במספר נרשמים ובאישור מנהל

.הספורט



הודעה בכתב

יישלח לסטודנטים חוזר המפרט את תהליך ההרשמה

היות שההרשמה היא על בסיס מקום  . שימו לב ללוחות הזמנים

!איחור בהגשה עלול לגרום לכך שהסטודנט לא יתקבל לקורס, פנוי

 יידרשו  על תנאי סטודנטים אשר תכנית לימודיהם בתואר מוגדרת

רגילהעם שינוי הסטטוס לתכנית לימודים . לשלם על קורס מדריכים

.התשלום על קורס מדריכים יקוזז מתשלום שכר לימוד



מכינות

התעמלות, שחיה תחרותי, כדורסל, אתלטיקה, כדורעף.

תאריכי המכינות יפורסמו במהלך סמסטר ב.

המעוניינים במכינה יבצעו רישום מקוון דרך אתר המכללה-

.ההרשמה תיפתח בתחילת סמסטר ב

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

winmadrihim@gmail.com


