
 
 

 

 מכבייה  -  דריכי שחייה תחרותיתמ  קורס                  
 

 2022 לקראת קיץ  קורס מזורז
 

 כפר המכבייה. ב  דריכי שחייה תחרותית בי"ס "עתידי" שמחים להודיעכם על פתיחת קורס מ
 )המלל הבא רשום בלשון זכר, אך הוא מופנה לנשים וגברים כאחד( 

 
 :תנאי קבלה 

 .  16בוגרי כיתה י' / מי שמלאו לו   •
שנים לפחות בפעילות תחרותית במסגרת    3רקע וניסיון מוכח בענף הנלמד שהשתתף במשך   י בעל •

המצורף בנספחים  אישור  יש להחתים אגודה/איגוד/התאחדות בענף הספורט התחרותי הנלמד )
 מהאגודה/מועדון(. 

 
 עלות הקורס: 

 שח )דמי הרשמה( 200שח + 5,000
 שח  5,200סה"כ  

 
 תאריכים: 

 18.3.22פתיחת הקורס בתאריך: 
 17.6.22סיום הקורס בתאריך:  

 . (ייתכנו שינויים בלו"זבאתר ישנו לו"ז מפורט של כלל פעילות הקורס )
 **על מנת לקבל את תעודת ההסמכה כמדריך יש לסיים את הסטאג'. 

 
 טפסים ומסמכים: 

 חתומים: להביא את המסמכים הבאים יש  
 שהינכם בריאים ויכולים לבצע פעילות גופנית )אישור סטנדרטי(  – אישור בריאות מרופא משפחה  .1
חתום ע"י המועדון, המעיד על כך שהינכם שחיינים מקצועיים בעלי וותק של לפחות   – אישור וותק ספורטיבי  .2

 שנים.   3
ם במהלך השבועיים הראשונים של  ** מסמכים אלו הם הכרחיים לרישומכם והסמכתם בקורס, יש להביא אות

 הקורס. 
 

 מבנה הקורס: 
תורת האימון  תזונה,  המבנה הכללי כולל לימודי תורת הענף )טניס/שחייה(,לימודי מדעים )אנטומיה, פיזיולוגיה, 

 ופסיכולוגיה( ולימודי עזרה ראשונה. 
 אותנו ויינתן פטור מהשיעור. שעות יש לעדכן   28**במידה ויש לכם כרטיס עזרה ראשונה על לימודים של 

 
 סטאג': 

מנהל הספורט הוסיף לסילבוס קורסי המדריכים בכלל הענפים פעילות סטאג', אשר נועדה להעניק לכם  
 התנסות מעשית בהדרכה בליווי מאמן מקצועי עם קבוצת שחיינים. 

 תחרויות.  2אימונים שבהם אתם לוקחים חלק בהדרכה, והשתתפות ב  8ההתנסות כוללת  
   

 תנאי תשלום: 
 שח על מנת לשריין את מקומכם בקורס.   200בעת הרישום יש לשלם את דמי הרישום בסך 

 בהמשך כאשר נשלים את מכסת החניכים תקבלו הודעה שניתן לשלם את שכר הלימוד של הקורס.  
 תשלומים לא כולל ריבית( 5העברה בנקאית / כרטיס אשראי / מזומן / צ'קים )עד   - דרכי תשלום שכר לימוד 

 
 

! מספר המקומות מוגבל  
 

 בברכת הצלחה,  

בי"ס להסמכות בע"מ – "עתידי"   


