קורס :מאמנות/י כדורשת  -הליגה לידידות בעכו-מטה אשר
קמפוס הישגים  ,המרכז להסמכות בספורט באוניברסיטת בן גוריון מכשיר מדריכים ומאמנים
בתחומי הספורט השונים ומאושר על פי חוק הספורט.
למידע ניתן להיכנס לאתרhttp://in.bgu.ac.il/sport/Pages/default.aspx :
התוכנית המקצועית נבנתה ע"י אנשי מקצוע מענף הכדורעף ותחת פיקוח של קמפוס הישגים
בשיתוף הליגה לידידות שהתאימה את התוכנית מבחינה מקצועית לערכים בספורט של
הליגה לידידות ולהכשרת המאמנים בענף העממי והתחרותי של הכדורשת
נושאי הקורס :מודל הוראת המשחק ; שלבים מתודיים בפירמידת ההתפתחותית בלימוד
משחק הכדורשת; אבחון וניתוח מיומנויות ; ההדגמה ,התדרוך והמשוב בהוראת הכדורשת.
מטרות הקורס :הסטודנט ירכוש ידע להדרכת הכדורשת תוך יישום עקרונות הוראת המשחק
בגישת המשחק המתפתח ,במודל התפתחותי.
מבנה הקורס :הקורס יכלול פרקים תיאורטיים ויישומיים .החלק התיאורטי יתבסס על
הרצאה  ,הדגמות ודיונים במגרש ובכיתה ,וכן על למידת חומר עיוני באופן עצמאי כפי
שמופיע במקורות החובה .החלק היישומי כולל לימוד ויישום של טכניקה ,טקטיקה אישית
וקבוצתית בסיסיים של משחק הכדורשת.
הסטודנט ילמד מתודיקה בהוראת המשחק ויתנשא בהדרכה מעשית .
מסלול ההכשרות בשני שלבים:
א .מדריכים מסלול מקוצר  8( -מפגשים ).
דרישות קדם :ידע בסיסי בכדורשת  ,תעודת עזרה ראשונה 28( .שעות)
כשבסיום יוענקו התעודות  :מדריך כדורשת של הליגה לידידות וקמפוס הישגים של
אוניברסיטת בן גוריון
ב .שלב ב -קורס מאמנים(מסיימי קורס מדריכים יכולים להמשיך להשלמת מדעים -
 88שעות נוספות של מדעים)
(מסלול מלא של  158שעות)כשבסיום הקורס יוענקו התעודות :מאמן כדורשת ומגיש
עזרה ראשונה של הליגה לידידות וקמפוס הישגים של אוניברסיטת בן גוריון
מנהלת תוכנית ההכשרה ומייסדת הליגה לידידות  :ליאור גלוסקא050-3155512-
מאמן ראשי :סמעאן סמעאן מאמן ליגת על בכדורעף גברים
רישום באתר הליגה לידידות בכדורשת https://catchball-friendshipleague.com-

תוכנית הלימודים בקורסים:
א .קורס מדריכי כדורשת:
הקורס כולל  9מפגשים במהלכם ילמדו הנושאים הבאים:

לפני תחילת הקורס יפורסם לוח זמנים מפורט
 .4קורס מדריכים -עזרה ראשונה ניתן לעבור באופן עצמאי בכל מקום בארץ כולל באופן מתוקשב .
במידה וממשיכים לקורס מאמנים ע"ר ללא עלות

חובות הסטודנט:
 .1השתתפות פעילה בשעורים.
 .2עמידה במבחני הגמר (עיוני ומעשי).
 .3למידה עצמאית של ספרות החובה.
ההערכה בקורס תתבסס על המרכיבים הבאים:
 .1מבחן בחוקה %20
 .2מבחן עיוני %20
 .3מבחן מעשי %20
 .4אימון מדריך %20
 .5הערכה כללית %20
העומדים בכל הקריטריונים בציון של  %65ומעלה יקבלו תעודת מדריך .
דפי הנחייה(סילבוס) לקורס מדריכי כדורשת

הרחבת קורס מדריכים לקורס מאמנים דורשת השלמה בנושאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אנטומיה 15-שעות
פיזיולוגיה 15-שעות
פסיכולוגיה 15-שעות
תורת האימון 15-שעות
עזרה ראשונה 28-שעות

סטודנט שיבצע את ההרחבה ואשר עמד בדרישות הקורס יקבל תעודת הסמכה למאמן כדורשת.
לימודי מדעים יתקיימו במכון וינגייט או בצפון

יש להביא אישור בדיקת מאמץ
יש להגיע עם בגדי ספורט וכלי כתיבה
הרשמה :הקורס מותנה במינימום משתתפים.
עלויות הקורס :קורס מאמנים  215 :דמי רישום , ₪ 3800+הרשמה באתר הליגה
/https://www.catchball-friendshipleague.com

קורס מדריכים 250+ ₪ 2500 :דמי רישום
מסיימות/י הקורס יקבלו תעודת מאמן/מדריך מוסמך בהתאם לקורס שעברו.
לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלת הקורס  :ליאור050-3155512-
ימי לימוד קורס מדריכים :שישי אחת לשבוע (תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך)
שעות( :לא סופי)
השלמות למאמנים :אחרי קורס מדריכים יעברו הכשרת מדעים בבית ספר למאמנים וינגייט
/או בצפון ,אנו ניידע בהמשך
פרסום מועד יינתן במזכירות
***מתאים גם למאמני כדורעף ולמדריכי כדורשת שמעוניינים לעבור את הסמכה למאמני
כדורשת (תינתן הנחה –בהתאם להצגת תעודות ולראיון אישי)

