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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.Sc.בספורטתרפיה
רקע
האהבות הגדולות שלך הן ספורט וטיפול? מאמינים שספורט יכול לשנות לאנשים את החיים?
התואר שלנו יאפשר לך לשלב ביניהם ולהפוך את זה למקצוע.
ספורטתרפיה הוא מקצוע שמגיע אלינו מחו"ל והופך לרלוונטי מתמיד עם העלייה במודעות
לחשיבות הספורט בחיינו .ספורטתרפיסט עוסק באימון וטיפול בספורטאים מקצועיים וחובבנים,
בשיקום אחרי פציעות ספורט ,בהנחלת הספורט כחלק מאורח חיים בריא ובטיפול באוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים באמצעות ספורט.
כדי שספורט יהיה בריא ומועיל ,נדרש איש מקצוע שיידע לבנות תכניות אימון ,לדאוג למניעת
פציעות ,לטפל בפציעות כשהן קורות ולהחזיר את הספורטאי לפעילות .את כל זה עושים
הספורטתרפיסטים.
במסגרת התואר ,יוכשרו הסטודנטים לטפל באמצעות ספורט בכל רבדי האוכלוסיה כמו גם
להנחות ולכוון לפעילות ספורטיבית מתאימה ,שתעזור לשיפור איכות החיים ,למניעת תחלואה
ופציעות ולטיפול בפציעות ספורט.

'

הגעתי לחוג לספורטתרפיה בעקבות תחושת החדשנות של תואר מעניין ומקצוע מבוקש.
גיליתי מרצים קשובים ,שמסתכלים עליך בגובה העיניים ,ענייניים ,מסבירי פנים וסבלניים
ענבל ויסמן ,סטודנטית שנה א'

'

תוכן הלימודים בספורטתרפיה בקרית אונו מאד מעניין ,מעשיר ומיוחד .המרצים קשובים ועונים
בעת הצורך .מצפה להמשך הלימודים
גיל בן זקן ,סטודנט שנה א'

היתרונות שלנו
האקדמיה היחידה בישראל שמציעה תואר ראשון בספורטתרפיה .B.Sc.
הבוגרים מקבלים תעודות הכשרה מקצועיות:
תעודת מדריך חדר כושר ,תעודת הידרותרפיסט ותעוד ת מעס ה רפואי.
תעודת אתלטיק תרפיסט או תעודת ספורט טיפולי בהתאם להתמחות.
בוגרי התכנית יוכשרו לעבודה עם קבוצות ואגודות ספורט ,מרכזי ספורט ,חדרי כושר,
בריכות טיפוליות ,קליניקות טיפוליות ,עבודה עם בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות ועוד.
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תכנית הלימודים
במסגרת התואר ,נשלב שלוש דיסציפלינות ידע מרכזיות :מדעי הספורט ,חינוך וחברה ומדעי
הבריאות.
בין הנושאים:
אנטומיה
קניזיולוגיה
ביומכניקה
פתולוגיה
תזונה
אורתופדיה
פסיכולוגיית ספורט
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התפתחות הילד
הדרכה והנחיה
פיזיולוגיה של המאמץ
מניעת פציעות ספורט
משחק ותנועה לגיל הצעיר
תרגילים ושיטות אימון
עקרונות האימון הגופני
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תנועה בגיל המבוגר
אבחון וטיפול בפציעות ספורט
תורת העיסוי הרפואי
מקצועות מים טיפוליים
פסיכולוגיה התפתחותית
ועוד..

לבוגרי הקורס יוענקו התעודת הבאות
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בנוסף ,בסיום שנת הלימודים השלישית ובהתאם למסלול שייבחר ,הסטודנט יקבל אחת משתי
מדריך חדר כושר.
מעסה רפואי.
הידרותרפיסט.

התעודות :אתלטיק טריינר  /ספורט טיפולי.
*תואר בספורטתרפיה :קמפוס קרית אונו.
*פתיחת התכנית או המגמות תלויה במספר נרשמים
*נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים
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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

