המכללה האקדמית בוינגייט בשיתוף עם אוניברסיטת ניקוסיה ,קפריסין ,אוניברסיטת לייפציג,
גרמניה ,אוניברסיטה " "Peloponneseביוון ,ביה"ס הגבוה לספורט בקלן ,גרמניה ,ומכללת הספורט
והמנהל בפוטסדם שבגרמניה ,יקיימו בשנת הלימודים הקרובה קורסים בינלאומיים להכשרה ,הסמכה
והעשרה :

 .1קורס מאמני כושר גופני למשחקי כדור
 .2קורס מנהלים בכירים בספורט
 .3קורס מנהלים ספורטיביים במועדונים מקצוענים
 .4קורס העשרה בפסיכולוגיה של הספורט
בקורסים ירצו מרצים מישראל ומחו"ל  /משתתפי הקורסים ייצאו להשתלמות והצמדה בחו"ל.

 .1מאמני כושר גופני למשחקי כדור
המטרה – הכשרה והסמכה באימון כושר גופני למשחקי כדור
הנושאים – תורת הכושר הגופני ,תורת האימון והמשחק ,תכנון מעקב ובקרה בתהליך אימונים
ומשחקים ,תכנון עומסים והתאוששות ,היבטים מדעיים באימונים ומשחקים ,שיטות ואמצעי אימון.
היקף שע' –  180שע' כולל הצמדה למועדונים ,הרצאות ,סדנאות וביקור במועדון והרצאות בחו"ל.
תקופה – החל מאוקטובר  2017ועד יוני  ,2018ימי ו'  13:30-08:30במכללה האקדמית בוינגייט.
מרצים – מומחים מישראל ומחו"ל .
ניהול מקצועי – ד"ר איציק בן מלך ,רוני גוטליב ,אברהם קובלסקי ,יורם מנחם
 חניכי הקורס יבקרו במועדונים בישראל ובחו"ל
שכר לימוד  ( ₪ 6,950 :לא כולל עלות כרטיס הטיסה להצמדה בחו"ל)  +דמי הרשמה.

 .2מנהלים בכירים בספורט
המטרה – הכשרה והסמכת מנהלים בכירים בספורט.
הנושאים – ניהול ספורט ברשויות המקומיות ,באגודות ,באיגודים ובארגוני ספורט.
מבנה ותפקידים של הספורט במישור הבינלאומי והלאומי .שיווק ,ניהול עמותות ,היבטים כספיים,
היבטים משפטיים ,תקשורת ,יחסי ציבור ,תקשורת בין אישית.
היקף שעות –  180שעות כולל ביקורים ,סדנאות והרצאות בימים מרוכזים בישראל ובחו"ל .
תקופה – החל מנובמבר  2017ועד יוני  ,2018ימי ג'  13:00-17:30בתל אביב ובמכללת וינגייט.
מרצים – מומחים מישראל ומחו"ל.
ניהול מקצועי –איתמר צ'יזיק.


חניכי הקורס יבקרו במהלך הקורס במועדוני הכדורסל והכדורגל באירן מינכן וברלין
וכן באוניברסיטת לייפציג בגרמניה

שכר לימוד  ( ₪ 6,950 :לא כולל טיסה ,כולל את ההצמדה והלימודים בחו"ל ) +דמי הרשמה

 .3קורס מנהלים ספורטיביים במועדונים מקצוענים
המטרה – הכשרה והסמכה ניהול ספורטיבי במועדונים מקצוענים
הנושאים – היבטים מקצועיים וניהוליים בניהול מקצועי של מועדון מקצועני ,היבטים בתורת
האימון והתחרות ,לווי מדעי רפואי ,היבטים בניהול ארגוני ,ניהול כספים ,תקשורת בינאישית,
תקשורת ושיווק ,היבטים משפטיים.
היקף שעות –  180שעות כולל ביקור במועדונים בישראל ובחו"ל .
תקופה – החל מנובמבר  2017ועד יוני  ,2018ימי ב'  10:00-14:00בבית הנבחרות בשפיים .
מרצים – מומחים מישראל ומחו"ל.
ניהול מקצועי – ניר לוין ,פיני גרשון ,רונן הרשקו ,ד"ר איציק בן מלך.


חניכי הקורס יבקרו במהלך הקורס במועדוני הכדורסל והכדורגל באירן מינכן וברלין
וכן באוניברסיטת לייפציג בגרמניה
שכר לימוד  ( ₪ 6,950 :לא כולל טיסה ,כולל את ההצמדה והלימודים בחו"ל)  +דמי הרשמה

 .4קורס העשרה בפסיכולוגיה של הספורט
המטרה – העשרה בפסיכולוגיה של הספורט
הנושאים – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט ,התמודדות עם לחץ וחרדה ,קבלת החלטות,
טכניקות טיפול והכנה לתחרויות ומשחקים ,מקומו של פסיכולוג הספורט ביחס למאמן במועדון
ובקהילת הספורט ,מנהיגות ,לכידות קבוצתית ,מוטיבציה ,פסיכולוגי של פציעות בספורט ,היכרות
עם מאפייני משחקי הכדור ,ענפים אישיים ומקצועות הקרב.
היקף שעות –  240שעות ( 40מפגשים ) .
תקופה – בשנת הלימודים תשע"ח  -החל מאוקטובר  2017במשך  3סמסטרים ,ימי ה' . 14:00-19:00
מנהל אקדמי – פרופ' רוני לידור ,ריכוז גב' דגנית גלסמן.
מרצים  -בקורס ילמדו מיטב אנשי המקצוע בישראל ובהם פרופ' מיכאל בר אלי ,ד"ר סימה זך,
פסיכולוגים העוסקים בספורט הישגי ,תחרותי ועממי וכן מומחים בתורת האימון והספורט.
שכר לימוד  + ₪ 7,950 :דמי הרשמה

פרטים והרשמה:
המרכז לרפואה ולמתודיקה בספורט
המכללה האקדמית בוינגייט
טל' – 09-8639213
מייל – kbmyn@wincol.ac.il

