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הקריה האקדמית אונו
בית הספר לספורט

הקריה האקדמית אונו  -החזון
הקריה האקדמית אונו הוא מוסד אקדמי מוביל ,המהווה מודל לשינוי פני החברה בישראל,
מתוך שאיפה מתמדת ליצירת חברה משלבת ,רב תרבותית ומשגשגת.
אנו מחוייבים לפתח סגל וקהילת בוגרים מומחים ,מוערכים ומבוקשים בתחומם ,בעלי כלים
ותשוקה לעצב את סביבתם האישית ואת החברה הישראלית בכללותה.
אנו מעמידים את הצלחתם המקצועית של הסטודנטים והגשמתם העצמית ,במרכז החוויה
האקדמית מתוך פיתוח הוראה ולמידה יישומית וחברתית.
לצורך זה פועלת הקריה האקדמית אונו במחקר ובהוראה מתוך מנהיגות ,חדשנות ותעוזה חברתית.

בית הספר לספורט של הקריה האקדמית אונו
הקריה האקדמית אונו משמשת היום כביתם של ספורטאים ,מאמנים ,מנהלי אגודות ספורט
ויזמי ספורט רבים בישראל ומובילה את נושא התארים האקדמיים בתחום הספורט.
הקריה האקדמית אונו היא המוסד האקדמי המוביל בתחום הספורט ומעניקה כלים תאורטיים
ומעשיים מהמתקדמים ביותר ,לבכירי ומנהלי תחום הספורט בישראל.
הנכם מוזמנים להכנס לפודקאסט של בית הספר לספורט בכתובתwww.sport.ono.ac.il :
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תואר ראשון  B.A.בחינוך וחברה
עם התמחות בספורט
רקע
רוצה להפוך את העיסוק בספורט למקצוע? לנהל או להיות י זם בספורט?
להובי ל שינוי חברתי באמצעות ספורט? להיות מאמן ערכי וחינוכי?
בקריה האקדמית אונו נספק לך את הכלים להפוך את העיסוק בספורט למקצוע ולשלב בין
הערכים של עולם הספורט לערכים חינוכיים חברתיים בשלל מסגרות ובעבודה עם אוכלוסיות
בכל הגילאים.
הקריה האקדמית אונו מציעה תואר ראשון בחינוך וחברה עם התמחות בספורט ,בשילוב
תעודות הכשרה מקצועיות  -בהדרכה ,אימון וניהול ספורט .במסגרת תכנית זו ,סטודנטים יוכלו
ללמוד ולעבוד תוך כדי לימודי התואר ולקבל תעודת הכשרה בספורט כבר בשנה הראשונה
ללימודים (פטורים על בסיס לימודי הכשרה קודמים יוכרו באופן פרטני).

'

כל האנשים שפגשתי באונו היו גם מקצועיים וגם נעימים ,מהמרצים המעולים והסטודנטים ועד
לצוות הניהולי ,שבאמת עזר לי בכל שאלה ובעיה .חוויית לימודים מאד מיוחדת ומאד נעימה
אנדי רם ,סטודנט שנה א' ,לשעבר אלוף ווימבלדון ,מנהל נבחרות ישראל בטניס

'

ההחלטה ללכת דווקא לאונו היתה אחת הטובות שעשיתי .חווית לימודים עוטפת ,נעימה
עם צוות מדהים שעונה לכל בקשה ופנייה
ציפי אובזילר ,סטודנטית שנה א' ,קפטנית נבחרת הנשים בטניס

'

זה שאני מתכוון לחזור לתואר שני אומר הכל נראה לי .מרצים מעולים ,סטודנטים איכותיים
וקורסים שלימדו אותי לחשוב כמו מנהל ,עם חזון אמיתי לשנות את פני הספורט
ליאור חוג׳ה ,סטודנט שנה ג' ,מנהל מקצועי של מחלקת הנוער
ומנהל הפעילות החברתית בהפועל קטמון ירושלים

היתרונות שלנו
תעודת הכשרה כבר בסיום שנת הלימודים הראשונה!
הבוגרים שלנו משתלבים במגוון תפקידים מרתקים בתחומי האימון ,החינוך ,החברה וניהול
תחום הספורט במגוון מוסדות.

סטודנטים בתכנית יוכלו לבחור בשנת בלימודים הראשונה
תעודת הכשרה מבין המקצועות הבאים

•
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מדריך/ה חדר כושר ואימון קטינים.
מדריך/ה פילאטיס.
מדריך/ה תנועה לגיל הרך ,רק בקמפוס אונו בשנת הלימודים תש"פ.
מדריך/ה מחול ותנועה ,רק בקמפוס אונו בשנת הלימודים תש"פ.

בשנה ב' יעברו הסטודנטים התנסות מעשית במוסדות ספורט
וכן ישולבו בהתנסות בשטח.
*חינוך וחברה עם התמחות בספורט :קמפוס קרית אונו ,קמפוס חיפה ,קמפוס ירושלים.
*פתיחת התכנית או המגמות תלויה במספר נרשמים
*נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים
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תואר ראשון  B.A.בחינוך וחברה
עם התמחות בספורט
מגמת חדר כושר וכושר גופני
אימון התנגדות הפך לנחלתם של רבים :בריאים ,בעלי עודף משקל ,סוכרתיים ,חולי לב
ואוכלוסיות מיוחדות .מטרת קורס זה לאפשר לכל סטודנט ללמוד לתעודת מאמן כושר גופני
ובריאות ואימון ילדים וכן להיות מאמן לקידום בריאות ולקידום יכולות ספורטיביות.

לבוגרי הקורס תוענק תעודת מדריך חדר כושר ובריאות
והכשרת קטינים לאימון בחדר כושר
בין הנושאים:
תורת האימון והכושר הגופני.
סקירה היסטורית על חדרי כושר.
עקרונות בתכנון אימונים ועומסים.
שיטות אימון בחדר הכושר.
היבטים ביו-מכניים ,פיזיולוגיים ובריאותיים בחדר הכושר.
פיתוח כוח ספציפי למקצועות ספורט שונים.
עקרונות ושיטות בפיתוח גוף.
עבודת כוח עם ילדים.
סיור מקצועי  +התנסות בחדרי כושר.
תכנון אימונים תקופתיים.
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*פתיחת התכנית או המגמות תלויה במספר נרשמים
*נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים
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תואר ראשון  B.A.בחינוך וחברה
עם התמחות בספורט
מגמת פילאטיס מזרן
פילאטיס הוא אימון גופני דינאמי ,כחלק מתחומי הפיטנס ,פילאטיס עוסק בחיזוק השרירים,
מייצב את הגוף ועובד על גמישותו ,תוך שילוב ושימוש כל מערכות השרירים בגוף,
החיצוניות והפנימיות .הפילאטיס משלב בין שיטות אימון מערביות לבין מודעות לתנועה
ושילוב של גוף ונפש אשר מאפיינים שיטות מזרחיות.

לבוגרי הקורס תוענק תעודת מדריך פילאטיס
במהלך הקורס ,הסטודנטים ילמדו גם חלקים תאורטיים ואת היסודות של הפילאטיס וגם כיצד
להעביר את הידע אותו הם רוכשים למתאמנים.
הסטודנטים בקורס ילמדו ,בנוסף לתחום הפילאטיס ,קורס בתורת האימון ונושאים נוספים כגון
הדרכות ואימון נשים בהריון ועבודה עם סקטורים שונים.

מגמת תנועה לגיל הרך
הקורס מכשיר מדריכים לפעילות גופנית ותנועה לילדים בגילאי  2-6שנים ,לעבודה
במשפחתונים ,במעונות יום ,בגני ילדים ,בצהרונים ,במתנסים ,במסגרות פרטיות ,בחוגים,
בקייטנות ובפעילויות הורים וילדים.

לבוגרי הקורס תוענק תעודת מדריך תנועה לגיל הרך לגילאי  2-6שנים
תכנית הלימודים
הלימודים מעניקים כלים מעשיים ומגוונים להדרכה בתנועה ,בהתאם לנושאים ולתכנים
המותאמים לפעילות לפעוטות ולילדים.
בין הנושאים:
מרכיבי התנועה בגיל הרך ,פעוטות וילדים.
בניית מפגש בהתאם לשלב ההתפתחותי
של קבוצת הגיל.
בניית תכנית שנתית.
סיפורי ילדים בתנועה.
פעילות עם אביזרים.

•
•
•
•
•

*פתיחת התכנית או המגמות תלויה במספר נרשמים
*נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים
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•
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מודעות גוף.
שיווי משקל.
ויסות חושי.
התמצאות במרחב.
התפתחות תקינה.
דגלים אדומים.
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תואר ראשון  B.A.בחינוך וחברה
עם התמחות בספורט
מגמת מחול

••
רקע
•
מטרת הקורס הינה הכשרת מדריכי מחול•והקניית ידע וכלים ללימוד המחול.
ענף המחול כולל ז'אנרים רבים ומגוון סגנונות כגון בלט קלאסי ,ג'אז ,מחול מודרני ,היפ הופ,
ברייקדאנס ועוד .מטרת קורס זה הינה ••
להכשיר מדריכים למחול ,המעוניינים לרכוש כלים
פרקטיים ומתודיים ללימוד המקצוע.
עמרני•• .
אחראית מגמת מחול :נירית ••
לבוגרי הקורס תוענק תעודת מדריך מחול
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תכנית הלימודים
הסטודנטים יקבלו כלים מתודיים ופרקטיים כאחד לבניית מערכי שיעור המתאימים לקבוצות
גיל שונות .הסטודנטים יקבלו שיעורים פרקטיים במגוון סגנונות מטובי המורים בארץ ,בדגש
על :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,ג'אז מודרני ,היפ הופ ומחזות זמר.
הרכבת מערכי שיעור מובנים לארבע חטיבות גיל:
הגיל הרך וגיל הילדות.
גילאי חטיבה.
גילאי תיכון.
בוגרים.
בין הנושאים:
סדנת מוסיקה.
סדנת אקרו דאנס ופרטנרים.
סדנת קונטקט  -אמפרוביציה.
סדנת גאגא.
סדנת איפור ותלבושות.
סדנת רעיונות לאביזרים ושימוש מקורי בבמה.

*פתיחת התכנית או המגמות תלויה במספר נרשמים
*נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

הצוות המקצועי

ד"ר אבי מויאל
ראש התמחות ספורט

עדי ביכמן
מנהלת תחום ספורט

ד''ר אלה בין
ראש החוג לספורטתרפיה

ניב נחליאלי
מנהל התמחות ניהול ספורט
M.B.A.

ד"ר אלון אפק
מרצה לניהול ספורט
ואחראי התנסויות מעשיות

ד"ר אסף לב
אנתרופולוג ספורט

ניר פס
אחראי התמחות ספורט
קמפוס ירושלים

ד"ר חן ימין
אחראי התמחות ספורט
קמפוס חיפה

עמרי אפק
אחראי תחום כדורגל

שמוליק ברנר
אחראי תחום כדורסל

טל אלוני רוזן
מרצה לשיווק ספורט

ד"ר אסנת רווה
מרצה בתחומי המדעים

ד"ר יגאל פנחס
אחראי תחום חדר כושר

ד"ר נועה לויאן אלול
מרצה ומדריכת הורים

גילי דורנפלד ששון
אחראית תחום הגיל הרך  -מעשי

אורית נגר-גרין
אחראית תחום הגיל הרך

נירית עמרני
אחראית מגמת מחול

נטע הראל
אחראית תחום פילאטיס

ד"ר יצחק אלפסי
מרצה לפסיכולוגיה

