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 המכללה הישראלית לספורט ICS -שלום וברוכים הבאים ל

 . ר על אופן הלימודים ודרכי הגישה לקורסים השוניםלהלן הסב 

ות אלו אינן מיועדות למסרים  , קבוצמהמכללה לכל קורס אנו פותחים קבוצת ווטסאפ בה מועברות הודעות רשמיות 

כמובן לפתוח קבוצה פנימית שלכם ללא סגל ההוראה  הסטודנטים, במידה ואתם רוצים, ניתן ודיונים בין 

 והאדמיניסטרציה של המכללה.

 אונליין הקורסי  

במרחב  נמצאים  הקורסי אונליין , אתם מתבקשים להשתתף באו פרונטאלי   במקביל לקורסים המתנהלים בזום

דרך כפתור הנמצא בצד שמאל למעלה באתר    נעשית הכניסה אליהם . באתר המכללההלמידה האישי שלכם, 

אישור  למנהל סטודנטים: שתעבירו לאחר רק מרחב הלימודים ייפתח  . "המכללה עליו כתוב "מרחב לימודים 

הסדרת תשלום שכר הלימוד, יש להמתין לקבלת מייל שכותרתו ״כניסה  וותק, אישור רפואי, הצהרת מועמד ו

 ". ין למערכת למידה אונלי

תקבלו מייל זה תוכלו להיכנס למרחב הלמידה דרך אתר המכללה, בצד שמאל יש כפתור "מרחב לימודים"  לאחר ש

סמא שהיא מספר ת.ז. שלכם, במידה  י תתבקשו להכניס שם משתמש שהוא כתובת הדוא"ל שלכם וס , תלחצו עליו

  ,למאיה   תכתבו מייל על כפתור "לא מצליח להתחבר" במידה וזה לא עוזר,    לחצות ואינכם מצליחים להיכנס, 

 support@ics.org.ilמנהלת הטכנולוגיה שלנו והיא תעזור לכם 

  תוכניתהמופיעים ב , יםקורס כל הל  מתבקשים להיכנסאתם  . אונליין נעשיית באופן עצמאי של קורסי ה הלמידה  

בחלק מהקורסים  , שהנן מקבילות בכל קורס נתון   ללמוד את כל יחידות הלימוד. הנכם נדרשים  הלימודים שלכם 

   . . .ללימודים בזום, ולענות על המבחנים של כל יחידות הלימוד

בספורט התחרותי כגון: כדורעף, כדורסל כדוריד, ג'ודו, אמנויות לחימה,    תלמידי קורסיםל  סדר הלמידה המומלץ:

שו, איגרוף, אתלטיקה, הוקי, סופטבול,  -התעמלות אומנותית, אקרובטיקה, אוחתירה, חדר כושר, שייט, קייאק, 

ת הקורס  א ורק אז להתחיל פיזיולוגיה  , אח"כ  באנטומיהאת לימודי האונליין  : יש להתחיל בייסבול, טניס שולחן

 קורס הפסיכולוגיה עומד בפני עצמו.   בתורת האימון.

מומלץ להתחיל מ: התפתחות אישית בתעשיית  אחרים כגון: סופרקואוצ', פוצ'יוולי, הגנה עצמית, תלמידי קורסים ל

 . אנטומיה, פיזיולוגיה ותורת האימון ולבסוף, כל השאר ורק אח"כ לעבור ל הפיטנס, מתודולגיה של הדרכה ואימון, 

יש בוחן המורכב משאלות אמריקאיות, לאחר מענה על שאלה  ,  אונליין   ת לימודבסוף כל יחיד   מבחני אונליין: 

לא ניתן לחזור אחורה או לשנות    ותמשיכו בבוחן, בסופו יימסר לכם הציון.   תקבלו הודעה אם התשובה נכונה או לא,

 . על אישור   םתשובה לאחר שלחצת
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 מן, ניתן להיעזר בחומר פתוח אך יש לבצע את הבחנים לבד.  שך המענה על השאלות מוגבל בזמ

בקורסים  . 70הוא  בכל מקצועות הלימוד, עיוניים ומעשיים  חוק הספורט ציון עובר  המתנהלים תחת כל הקורסים ב

ובמעשיים   70מקצועות העיוניים הוא ב( ציון עובר  'סופרקואץ יוולי, 'פוצ כמו: )המתנהלים שלא תחת חוק ספורט  

70 . 

כל עוד הקורס    ללא עלות נוספתו  לגשת לבחנים ללא כל מגבלה  בקורסי האונליין ניתן   :  מועדי בחינה נוספים

   תשלום נוסף.ב  המקצועות בהם נכשל יידרש לחזור על סטודנט שלא ישיג ציון עובר  סגירת הקורס. לאחר פתוח 

במערכת הלימודים שקיבלתם מופיע מועד סגירת קורסי האונליין, במידה ומישהו נכשל   סגירת קורסי אונלין: 

ש"ח.    200בקורס אונליין או לא השלים אותו עד למועד הנקוב, יידרש לעבור את הקורס הספציפי שנית בעלות של 

רי שיידרש לשלם  לדוגמא אם אדם נכשל או לא השלים את קורס הפיזיולוגיה עד למועד סגירת הקורס אונליין, ה

 אפשרות לעשות אותו שנית.  ה ש"ח ואז יקבל את  200עבור פתיחת הקורס 

 
   הרצאות בזום

בחלק מהקורסים מועברות הרצאות בזום, אתם תקבלו לקבוצת הווטסאפ הודעה ובה קישורים לשיעורי הזום  

 הרשמתכם מהווה אישור לנוכחותכם.  – הרצאת הזום, מועבר שאלון נוכחות בצ'אט תחילת  ב . הרלוונטים עבורכם

 

 

 שעות לימוד   28קורס מגיש עזרה ראשונה בהיקף של 

המעידה כי   בתוקף  ת מגיש עזרה ראשונה תעוד   אחת מדרישות ההסמכה היא הצגת בכל קורסי המדריכים  

תעודות רענון אינן תקפות ללא הצגת  , שעות לימוד  28בהיקף של מגיש עזרה ראשונה הסטודנט עבר קורס 

חלק אינטגראלי מהלימודים אותם מספקת   )הם לא(    לימודי העזרה הראשונה אינם  התעודה המקורית.

 . המכללה

 

סטאז' /מפגשי אסיסט ו/או הגשת    , ביצוע נוכחותחובת  בחלק מהקורסים חלה   – משימות לימודיות וסטאז' 

 עבודות ו/או חובות נוספים, על הסטודנט לוודא עם רכז הקורס את חובותיו. 

 בהצלחה מכולנו. 
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