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 0702ות התעמלות אומנותית מדריכ קורס
 יצבמאמנות: אירנה מיידניק, ג'ניה מורגובסקי, דניאל פלח, לנה זי רכזת הקורס: רחלי פייגה

 
 שלום לכולם,

 

 :הבאים חלקיםה כולל את מדריכות התעמלות אומנותיתקורס 
 

 לימודים!*את המרגע תשלום דמי הרישום ניתן להתחיל  –במדעי הספורט שיעורי אונליין  .1
 !מועדיםשני ב קיימת אפשרות להתחיל– התעמלות אומנותיתובבמדעים בזום הרצאות  .2
 בהתאם למערכת המצורפת – התעמלות אומנותיתב םפרונטאליימפגשים  .3
 יתקיים בשדות ים –קורס מגיש עזרה ראשונה  .4

 

 :לימודי הזום מתקיימים בשני מחזורים
 

 
  26.7.21 -ועד ל 32.6.21ין התאריכים  בולון התעמלות האומנותית יתקיימו בחלימודי ה

  ראשון, רביעי, חמישי ושישי  : בימים
 ובימי שני ושלישי לימודי זום., לימודים מעשיים

 
 05-17/5/0702הפעילות בקיבוץ שדות ים תתקיים בתאריכים: 

 המערכת המלאה נמצאת בדף הבא.
 

 :שכר לימודדמי רישום ו
 למכללה ואת התשלום לקיבוץ עבור האירוח:משלמים בנפרד את שכר הלימוד 

דמי  לימודי זום
 רישום

הנחת הרשמה  שכר לימוד
 מוקדת

מועד אחרון 
 לקבלת הנחה

שכר לימוד 
 לאחר הנחה

מספר 
 תשלומים

מועד 
אחרון 
 לתשלום

 מחזור מרץ
 

 12.3.21 6 ש"ח 1,777 12.3.21 ש"ח 322 ש"ח 3,322 332

 מחזור יוני
 

 21.6.21 3 ש"ח 1,177 11.6.21 ש"ח 322 ש"ח 3,322 332

תשלום לקיבוץ על 
 אירוח

 25.6.21 1    ש:ח 252

 
 www.ics.org.il לפרטים נוספים והרשמה:

 7456742-252יפה  -מנהל סטודנטים
 5321322-254גיא 

שעות נושאמחזור

17:30-19:1516.3.2123.3.216.4.2120.4.2127.4.21מדעים ורפואת ספורטמחזור מרץ

20:00-22:0016.3.2123.3.216.4.2120.4.2127.4.21תורת האימון ורפואת ספורט

17:30-19:154.5.2111.518.525.51.6פסיכולוגיה

20:00-22:004.5.2111.518.525.51.6תורת אימון

17:30-19:1521.622.628.629.65.7מדעים ורפואת ספורטמחזור יוני

20:00-22:0021.622.628.629.65.7תורת האימון ורפואת ספורט

17:30-19:156.712.713.719.720.7פסיכולוגיה

20:00-22:006.712.713.719.720.7תורת אימון

תאריכים

מערכות לימודים בזום מחזור מרץ ומחזור יוני
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 התעמלות אומנותית –לימודי תורת הענף מערכת 

     

 מפגש 
תאריך 
 עד שעה משעה יום המפגש

 הנושא
 מיקום

 זום שיחת פתיחה 20:00 17:30 ד 30/06/2021 1

 חולון ענפי  16:00 09:00 ה 01/07/2021 2

 חולון ענפי  16:00 09:00 ו 02/07/2021 3

 חולון ענפי  16:00 09:00 א 04/07/2021 4

 חולון ענפי  16:00 09:00 ד 07/07/2021 5

 חולון ענפי  16:00 09:00 ה 08/07/2021 6

 חולון ענפי  16:00 09:00 ו 09/07/2021 7

 חולון ענפי  16:00 09:00 א 11/07/2021 8

 חולון ענפי  16:00 09:00 ד 14/07/2021 9

 חולון ענפי  16:00 09:00 ה 15/07/2021 10

 חולון ענפי  16:00 09:00 ו 16/07/2021 11

 חולון ענפי  16:00 09:00 א 18/07/2021 12

 חולון ענפי  16:00 09:00 ד 21/07/2021 13

 חולון ענפי  16:00 09:00 ה 22/07/2021 14

 חולון ענפי  16:00 09:00 ו 23/07/2021 15

 חולון ענפי  16:00 09:00 א 25/07/2021 16

 חולון ענפי  16:00 09:00 ב 26/07/2021 17

 שדות ים ענפי  16:00 09:00 ג 27/07/2021 18

 שדות ים ענפי  16:00 09:00 ד 28/07/2021 19

 שדות ים ענפי  16:00 09:00 ה 29/07/2021 20

 שדות ים עזרה ראשונה 16:00 9:00 ו 30/07/2021 21

 
    
 


