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 כדוריד מדריכי קורס
 : עומר דבדהאורחמרצה     מנהל מקצועי: אבי רש מאמן

 
 שלום לכולם,

 
 :הבאים חלקיםה כולל אתקורס מדריכי הכדוריד 

 
 מרגע תשלום דמי הרישום ניתן להתחיל את הלימודים!* –שיעורי אונליין במדעי הספורט  .1
 !מועדיםשני ב קיימת אפשרות להתחיל–הרצאות בזום במדעים ובכדוריד  .2
 בהתאם למערכת המצורפת –בכדוריד  םמפגשים פרונטאליי .3
 מועד יימסר בהמשך –קורס מגיש עזרה ראשונה  .4

 
 לימודי הזום מתקיימים בשני מחזורים:

 

 
 

 לימודי הכדוריד:
 .בעמוד הבא(המערכת המלאה נמצאת )  3.8.21 -ועד ל 33.6.21אביב בין ה -יתקיימו בתל 

 
 :שכר לימודדמי רישום ו

 

דמי  לימודי זום
 רישום

הנחת  שכר לימוד 
הרשמה 

 מוקדת

מועד אחרון 
 הנחהלקבלת 

שכר לימוד 
 לאחר הנחה

מספר 
 תשלומים

 מחזור מרץ
 

 6 ש"ח 3,377 3.21.,1 ש"ח 5,3 ש"ח 3,8,3 333

 מחזור יוני
 

 3 ש"ח 3,677 15.6.21 ש"ח 2,3 ש"ח 3,8,3 333

  תיהנה מהנחה נוספת ביחדספורטאים  3אגודה הרושמת לפחות 
 

 
 נשמח לענות לכל שאלה

 במייל או טלפונית
 yaffa@ics.org.il      7456747-757יפה  

 guy@ics.org.il           5371375-754  גיא
 

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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 כדוריד –לימודי תורת הענף 
   

 לא סופית ! -מערכת לימודים קורס מדריכי כדוריד )ענפי( 

 סיום משוער משעה מיקום נושא יום תאריך

 //100 //00 און ליין ZOOM ענפי ו' 68/81//126

 //880 //8/0 און ליין ZOOM ענפי א' 68/81//8/6

 //880 //8/0 און ליין ZOOM ענפי ה' 68/81//826

 //100 //00 און ליין ZOOM ענפי ו' 68/81//826

 //880 //8/0 און ליין ZOOM ענפי א' 68/81//826

 /8/00 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי ד' 68/81//0/6

 //810 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי ה' 16/268/81/

 //100 //00 אולם -תיכונט  ענפי ו' 86/268/81/

 /8/00 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי א' 26/268/81/

 //810 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי ה' 26/268/81/

 //100 //00 אולם -תיכונט  ענפי ו' 06/268/81/

 /8/00 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי א' 116/268/81

 //8/0 //1/0 און ליין ZOOM ענפי ד' 126/268/81

 //810 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי ה' 126/268/81

 //100 //00 אולם -תיכונט  ענפי ו' 1/6/268/81

 /8/00 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי א' 126/268/81

 //8/0 //1/0 און ליין ZOOM ענפי ד' 816/268/81

 //810 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי ה' 886/268/81

 //100 //00 אולם -תיכונט  ענפי ו' 806/268/81

 /8/00 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי א' 826/268/81

 //8/0 //1/0 און ליין ZOOM ענפי ב' 8/6/268/81

 //8/0 //1/0 און ליין ZOOM ענפי ג' 826/268/81

 //810 //1/0 אולם -תיכונט  ענפי ה' 806/268/81

 //100 //00 אולם -תיכונט  ענפי ו' 0/6/268/81

 //8/0 //1/0 און ליין ZOOM ענפי א' 16/268/81/

 //8/0 //1/0 און ליין ZOOM ענפי ג' 06/268/81/

 


