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)ברייקדאנס(  מדריכי ברייקינג  סילבוס קורס  

יונתן ווקסלר  רכז הקורס  

 מטרות ההכשרה 

,  ירכשו ידע רלוונטי ועדכני להעברת אימונים מהנים, מגוונים, יעילים ובטיחותיים של ברייקינג סטודנטיםה

מעמדתם בתרבות הריקוד וקרבתם לקהילה של המקדמים את איכות החיים של המתאמנים, יכולותיהם, 

סטודנטים גם ישתתפו  ה ה ותזונה, מתודיקאנטומיה, פיזיולוגיה בנוסף לקורסים הכולליםהרקדנים. 

העשרה של ידע אודות   סדנאות אלה יכללו . הפעילהתנסות הוראה, אימון ושל מעשיות בסדנאות 

במשך   .אולימפי  ת וברייקינג כענף ספורטתחרותיפעילות חברתית, כפעילות כתרבות, כ ברייקינג

ויהיו הרבה הזדמנויות   לעמיתים בכיתהבהעברת שיעורים  ויתנס יםסטודנטה הסדנאות המעשיות, כל 

 .לדון על סוגיות הקשורות לאתגרים בהוראה ושיפור של ההוראה

 

 תנאי קבלה

 ומעלה  )כיתה י'( 16גיל  -

 , מעגלים ובאטליםהכולל ניסיון באימונים  בענף, ותק של לפחות שנתיים -

 הצגת אישור רפואי עדכני  -

 )חתימת הורה עבור קטינים( חתימה על הצהרת מועמד -

 תשלום דמי רישום ושכר לימוד -

 

 תנאי הסמכה 

 השלמת כל החובות הלימודיים )קבלה של ציון עובר בכל קורס(. -

 הסדרת כל התנאים המנהלתיים מול המכללה )תשלומים, אישורים וכו'(  -

 בתוקף שעות לימוד  28בהיקף של הגשת תעודת מגיש עזרה ראשונה  -

 

 

 ( ברייקדאנסבוגרי ההכשרה יקבלו תעודת מדריך ברייקינג ): הסמכה תעודת  
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 מבנה ההכשרה 

 שעות לימוד  אופן לימוד  שם קורס 

 15 אונליין  אנטומיה

 15 אונליין  פיזיולוגיה

 15 אונליין  מתודולוגיה של הדרכה

 15 אונליין  מבוא  -תזונה 

 2 אונליין  התפתחות בתעשיית הכושר

 50 פיסי  -מעשי  תורת הענף

 28 אונליין ופרונטאלי מגישי עזרה ראשונה

 140  סה"כ 

 

 

   :Breaking)בתורת הענף )נושאי לימוד 

גיוון הגישות תכנון וארגון של פעילויות ברייקינג,  (,Triviumמערכת האולימפית )השיפוט תחרויות ו

התפתחויות חדשות  צורותיה השונות של פעילויות ברייקינג,  אודות ההיסטוריה והתרבות של הריקוד,

 . מחקרים מדעיים על ברייקינגו בחינוך הריקוד סביב העולם

התנסות הכרתן של שיטות הוראה שונות, דגשים של פעילות בטיחותית, הכרתן של שיטות אימון שונות, 

,  , התנסות בהוראת מתאמניםעמיתיםבהוראת במעגלים ובאטלים, התנסות בשפיטת תחרות, התנסות 

בסדנאות נשתף דרכים . , שיתוף בעיות וסוגיות פדגוגיות ומציאת פתרונותהתנסות בהוראת ילדים

ים  במעגלניהול אינטראקציה מגוונות ללמד מוזיקליות, יצירתיות, יכולות פריסטייל, יכולות כוריאוגרפיה, 

    וניהול דיאלוג בבאטלים.

 :לסטודנטיםמשימות חובה הערכה ו

הכנת , מעגלשל תיעוד של ארגון וביצוע  לבצע את המשימות הבאות: ידרשובמהלך הקורס הסטודנטים 

משוב סוף  הגשתו הגשת טפסי ניקוד של שיפוט  הוראה,ב התנסויותעל  משובמערכי שיעור, כתיבת 

 קורס.

ציון   ומיומנויות הוראההערכת הסטודנט תעשה על סמך השתתפותו הפעילה בקורס, הגשת עבודות 

 70עובר 

טוב  רוח מצב  ., אוכל, בקבוקי מיםלפעילות מעשית ביגוד מתאים ,כלי כתיבה ציוד נדרש למפגשים

    . ומוטיבציה לתנועה
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 אנטומיה 
 ד"ר אלון קלרון  הכין וערך – שעות 15

 אונליין  –אופן הלימוד 

הקורס מורכב מחמש יחידות לימוד הניתנות אונליין, בסוף כל יחידת לימוד מופיע בוחן  אמריקאי, בן  
 חמש שאלות, ניתן לגשת לכל בוחן  פעם אחת בלבד. 

 הציון הסופי של הקורס יורכב ממוצע הציונים בחמשת הבחנים.
 

 

  מבנה הקורס 
 

 שעות הוראה  נושאי הלימוד  

 2 מבנה גוף האדם 1

 2 רקמות 2

 2 טרמינולוגיה  3

 2 מערכת הנשימה    4

 2 מערכת המפרקים 5

 2 מערכת לב וכלי דם 6

 2 סקירת שלד ושריר 7

 1 מבחן מסכם 8

 

 חובות הסטודנט

 70בציון   מעבר בחינה

 ביבליוגרפיה

 .. רמת גן: פוקוסהפיזיולוגיה של המאמץ(. 2003נייס, ש., ענבר, ע. )

Herman, I. P. (2016). Physics of the Human Body. Cham: Springer 

Netter, F. (1990). “Atlas of Anatomy”. Ciba. New Jersey 
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 פיזיולוגיה כללית ובמאמץ  
 הכין וערך פרופ' דרור שגיא   – שעות 15

 

 אונליין  –אופן הלימוד 
 תיאור הקורס: 

'מדריכים   -הקורס ב'פיזיולוגיה של האדם במאמץ' בתוכנית ההכשרה של 'מדריכים בספורט התחרותי' ו

בסוף כל   בספורט הפנאי' מתאר את עקרונות התפקוד של תאים ומערכות בגוף האדם במאמץ גופני. 

 יחידת לימוד נדרש לעבור מבחן אמריקאי. 

 מטרות הקורס:  

 :להקנות ידע בנושאים הבאים

 תפקוד התאים והמערכות בגוף האדם במאמץ גופני.   .1

 הסתגלות התאים והמערכות בגוף האדם למאמץ גופני אקוטי וכרוני.  . 2

 נושאי הלימוד בקורס: 

יחידת  
 הלימוד

 פירוט הנושאים הנלמדים ביחידת הלימוד 

   -1יחידה 
התהליך 

 הפוספוגני  

 אלקטי: -פוספוגני-התהליך האנאירובי
פוספט, משמעות אימונית ותחרותית,  -פוספט, קריאטין-טרי-אדנוזין

 תשישות והתאוששות.  

   -2יחידה 
התהליך 

 הגליקוליטי 

 לקטי:   -גליקוליטי-התהליך האנאירובי
גליקוליזה, לקטט, הצטברות לקטט בדם, משמעות אימונית 

 ותחרותית, תשישות והתאוששות. 

   -3יחידה 
התהליך 
 האירובי

 התהליך האירובי:   
גליקוליזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים, משמעות 

 אימונית ותחרותית, תשישות והתאוששות. 
 

 חובות הסטודנט

 לפחות, הציון מורכב ממוצע ציוני הבחנים הנמצאים בסוף כל יחידת לימוד.  70מעבר הקורס בציון  

 ביבליוגרפיה

 . רמת גן: פוקוסהפיזיולוגיה של המאמץ(. 2003נייס, ש., ענבר, ע. )
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 קורס אונליין  -מתודיקה של הדרכה ואימון 
 ד"ר גיא מור הכין וערך  – שעות 15

 אונליין  –אופן הלימוד 

הקורס מורכב מחמש יחידות לימוד הניתנות אונליין, בסוף כל יחידת לימוד מופיע בוחן  אמריקאי, בן  
 חמש שאלות, ניתן לגשת לכל בוחן  פעם אחת בלבד. 

 הציון הסופי של הקורס יורכב ממוצע הציונים בחמשת הבחנים.
 

 מבנה הקורס 
 

יחידת  
 הלימוד 

 פירוט הנושאים הנלמדים ביחידת הלימוד              

 פילוסופית אימון ואתיקה    1

 

 פיתוח ומימוש של פילוסופית אימון בה הספורטאי במרכז 
   

 בטיחות ומניעת פציעות    2
 

 בטיחות, ציוד מגן, נהלים בטחון וביטוח 

  דרכי הוראה ותקשורת, העברת מידע   3
 הוראה של מיומנות וטקטיקה בספורט    4

 
  שיטות והוראה של מיומנות ספורט 

  המאמן/מדריך כמנהל   5
 

 חובות הסטודנט

 70מעבר הקורס בציון  

 

 ביבליוגרפיה

1. Successful Coaching, Rainer Martens, Human Kinetics 2012. 

2. Motor Learning & Development, P S Haibach, G Reid, D H Collier, Human 

Kinetics 2011. 

3. Krav-Maga Teaching With Doubt, A Moriya, G Mor, A.R Print. Israel 2016.  
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 קורס אונליין  - תזונת ספורט 
 יובל וכטרמן דיאטן קליני הכין וערך  – שעות 15

 אונליין  –אופן הלימוד 

שאלות,   מספרמופיע בוחן  אמריקאי, בן  נושאאונליין, בסוף כל  יםלימוד הניתנמנושאי הקורס מורכב 
 ניתן לגשת לכל בוחן  פעם אחת בלבד. 

 .שהושגו בבחנים הציון הסופי של הקורס יורכב ממוצע הציונים  
 

 מבנה הקורס 
 

נושאי  
 הלימוד 

 פירוט הנושאים הנלמדים ביחידת הלימוד              

 תזונה וספורט   1

 , פחמימות ונים, שומנים חלב  2

 תוספים              3

 שיטות מדידה  4

 תכנון תפריט  5

 מיתוסים  6

 

 חובות הסטודנט

 70מעבר הקורס בציון  

 

 ביבליוגרפיה

1. Clinical sports nutrition 5th edition, Louise burke & Vicki Deakin 2015. 
2. Krause’s food & nutrition care process L Kathleen Mahan & Janice I 

Raymond. 
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 קורס אונליין   - התפתחות אישית בתעשיית הכושר בישראל

 הכין וערך רן תמרי – שעות 2

 אונליין  –אופן הלימוד 

המיועדים להקנות כלים להתפתחות אישית, והכוונה   אונליין יםלימוד הניתנמנושאי הקורס מורכב 
 בהשתלבות במערך העבודה.

 הבחינה האמיתית תהיה בחיים.  – בקורס זה אין בחינות והוא מיועד עבורך ! 
 

 מבנה הקורס 
 

נושאי  
 הלימוד 

 פירוט הנושאים הנלמדים ביחידת הלימוד              

 תעשיית הכושר בישראל   1

 Premium -ו   Low Costמועדוני   2

 שיווק                3

 כתיבת קורות חיים  4

 ראיון עבודה   5

 

 

 ביבליוגרפיה

Sport Management Principles and Applications Russell Hoye etal Matthew 
Nicholson. 
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