
 
 

 מכשירים בהתעמלות מדריכים קורס

 2022 יוני  – ב"תשפ, מזורז קיץ קורס

 

 אור קהילתיים מרכזים בנפגשים, מכשירים בהתעמלות מדריכים קורס פתיחת על להודיעכם שמחים עתידי

 . יהודה

 (ועיוני מעשי) הענף תורת לימודי(, ר"וע פסיכולוגיה, האימון תורת, ספורט רפואת) מדעים לימודי כולל הקורס

  : התאריכים בין יהודה אור הספורט בהיכל, יתקיים הקורס

 .4/8/2022 ועד 13/6/2022

 

 (, ההתעמלות באיגוד רשומה) תחרותי ניסיון שנות 3  שאין למי, הספורט מנהל נהלי פ"ע

 . האיגוד מטעם חיצונית בוחנת עם מבחן יתקיים, המכינה בסיום. מכינה שעות 14-ב מחויבת

 ₪   700: והמכינה הרשמה עלות. המדריכות בקורס להמשיך תורשה, המבחן את שתעבור מי רק

 .המכינה את תעבור שלא למי יוחזר לא זה סכום

 

 . ויותר שנים 3 במשך תחרותי במסלול היה שלא למי והמכינה,  קבלה מבחני שעות טבלת להלן

 

 פעילות שעות תאריך בשבוע יום

 18:00 16.5.2022 קבלה מבחני

 18:00 23.5.2022 מבחני קבלה מועד ב

 17:30 13.6.2022  מכינה - שני יום

 17:30 14.6.2022  מכינה -שלישי יום

 17:30 15.6.2022  מכינה -רביעי יום

  – חמישי יום

  מכינה סיום מבחני

16.6.2022 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ומתקיים ההתעמלות בתחום רקע עם ולבוגרות', י כתה לבוגרות או/ו 16 מגיל לבנות מיועד המדריכות קורס

 .הספורט חוק את התואמת במתכונת

 .תעודה לקבלת הכרחי תנאי הינו' הסטאג סיום – בהדרכה להתנסות מ"ע' בסטאג תידרשו הקורס במהלך

, עתידי ספר בית מטעם מדריך תעודת בסיומו תקבלנה, בדרישות ותעמודנה בקורס המשתתפות בנות

 .הספורט מנהל בפיקוח

 . מכשירים התעמלות בהדרכת לעבוד למעוניינות הכרחית זו תעודה
 

 . יהודה אור הפועל ההתעמלות מועדון את ומנהלת בכירה מאמנת,  סהר טל :הקורס רכזת 

 

 ,  הכניסה למבחני

. בריאות באישור ולהצטייד בקפידה אסוף בשיער(, וטייץ גוף בגד) התעמלות בתלבושת להגיע יש

 : נוספים פרטיםל

 054-7728749 - עתידי

 054-5657213 - סהר טל

 קבלה-אי של במקרה יוחזר לא זה סכום)₪  700 הינו לקורס וההרשמה המבחנים עבור התשלום

 (.הרשמה ביטול/לקורס

 הקורס עלות  מכינה  הרשמה

 ח"ש 700

 לעתידי תשלום

 ח"ש 4,800 

 אור ס"מתנ תשלום
 יהודה

 

 
 . בהודעה או טלפוני באופן, הבחינות סיום לאחר תינתן, לקורס קבלה על ההודעה

 .מוגבל המקומות מספר

 הצלחה בברכת

 מ"בע להסמכות ס"בי – עתידי

 , הקורס לרכזת לפנות ניתן מקצועיים לפרטים

 talsport11@gmail.com למייל או 054-5657213:    סהר טל


