
 
 

 לשון הכתיבה הינו בגוף זכר , אך המידע מיועד לנשים וגברים כאחד

 מוצקין -קורס מדריכי טניס 
 2023יולי 

 
 בי"ס "עתידי" שמחים להודיעכם על פתיחת קורס מדריכים ראשון בענף בקריית מוצקין!

 
 פרטים:

 .28.08.2023 -ולהסתיים בתאריך ה 09.07.20223-בתאריך ה הקורס עתיד להיפתח
 שנים.  16הגיל עד  מדריכים מוסמכים, ותוכלו להדריך בענף הטניס בכל קבוצות בסיומו תהיו

 
 תנאי קבלה:

 , עליו להביא אישור סיום לימודים מביה"ס(. 16+ או בוגר כיתה י' )מי שאינו בגיל 16גילאי  ●

 אישור בריאות חתום על ידי רופא משפחה שניתן לבצע פעילות גופנית. ●

 שנות משחק לפחות חתום ע"י מועדון תחרותי. 3אישור וותק מקצועי של  ●
 

 עלות הקורס:
 שח )דמי הרשמה(300שח + 4,650
 שח 4,950סה"כ 

 
 תאריכים:

 .9.7.23מפגש פתיחה, היכרות ותיאום ציפיות יתקיים בזום ביום ראשון אחה"צ בתאריך ה  ●
 **ניתן לראות באתר את תאריכי ושעות הקורס, ייתכנו שינויים בלו"ז.

 
 טפסים ומסמכים:

לבצע פעילות גופנית )אישור שהנכם בריאים ויכולים  –אישור בריאות מרופא משפחה  ●
 סטנדרטי(

 שנים לפחות. 3אישור וותק חתום ע"י האגודה /מועדון אליו אתם משתייכים מזה  ●
 ומעלה, עליו להביא מביה"ס אישור על סיום שנת הלימודים בכיתה י'. 16מיש אינו בגיל  ●

 ולאחר שסיים את כל מטלותיו( 16)את התעודה הניתן לקבל בהגיע לגיל 
 

 ורס:מבנה הק
המבנה הכללי כולל לימודי תורת הענף ,לימודי מדעים )אנטומיה, פיזיולוגיה,  תזונה, ופסיכולוגיה( וכן 

 לימודי עזרה ראשונה.
שעות יש לעדכן אותנו  28**במידה ויש לכם רקע בלימודים/כרטיס עזרה ראשונה על לימודים של 

 הנושא ייבחן ובהתאם יינתן פטור.
 

 סטאג':
וסיף לסילבוס קורסי המדריכים בכלל הענפים פעילות סטאג', אשר נועדה להעניק מנהל הספורט ה

 לכם התנסות מעשית בהדרכה בליווי מאמן מקצועי.
, עליכם להשתתף פיזית בשיעור חלק מעשי בהדרכהאימונים שבהם אתם לוקחים  10ההתנסות כוללת 

 דק מול הקבוצה עליה אתם מתנסים. 15-20ולהדריך מקטע של 
  

 תנאי תשלום:
 .שח על מנת לשריין את מקומכם בקורס 300סך בעת הרישום יש לשלם את דמי הרישום ב

 לקראת פתיחת הקורס יישלחו קישורי תשלום.
 

  -דרכי תשלום שכר לימוד 
 תשלומים לא כולל ריבית( 5העברה בנקאית / כרטיס אשראי / מזומן / צ'קים )עד 

 

 

 מספר המקומות מוגבל!
 

 הצלחה, בברכת 

 בי"ס להסמכות בע"מ –"עתידי" 


