נושאי הלימוד
אימון אנכי במים
אימון קבוצתי במים
שילוב אלמנטים מקיק בוקס
שילוב אלמנטים מהריצה
כל הנושאים יועברו בצורה מעשית ואינטראקטיבית
ובשילוב מוזיקה ,לפי שיטות הלימוד הייחודיות
של גב' .Charlene Kopansky

סגל המדריכים
Charlene Kopansky
אשר תעביר את כל התכנים העיוניים והמעשיים,
נשיאת האיגוד הקנדי להתעמלות במים ובעברה
מדריכת מחול אירובי בכירה בקנדה.
עודד נצר
בוגר הקורס של  ,Charlene Kopanskyרכז
קורס להכשרת מדריכי כושר ופעילות גופנית
 - Outdoorרכז הקורס בארץ ומדריך עוזר,
בעל ותק של  10שנים בהדרכת התעמלות
במים במסגרות רבות :גמלאים ,תכנית Winlife
לאורח חיים בריא ולירידה במשקל ועוד.

עלות הקורס
 - ₪ 3,450למדריכים ולמאמנים מוסמכים בענפי
הספורט התחרותי והעממי וכן למורים לחינוך
גופני .יש לצרף צילום של תעודת ההסמכה
בתהליך ההרשמה.
 - ₪ 3,900לבוגרי הקורסים ברפואה משלימה,
שיידרשו להשלים בנוסף לתכנית הקורס לימודי
מדעים בתחום תורת הכושר הגופני בהיקף של
 15שעות .יש לצרף צילום של תעודת ההסמכה
בתהליך ההרשמה.
 - ₪ 6,150לחסרי רקע שיידרשו להשלים
בנוסף לתכנית הקורס  90שעות לימודי מדעים:
 30שעות אנטומיה 30 ,שעות פיזיולוגיה15 ,
פציעות ספורט 15 ,שעות כושר גופני.
הערות:
 .1הנדרשים להשלים לימודי מדעים ,יעשו זאת
יחד עם קורס כש"ג ובריאות.
 .2דמי ההרשמה לקורס .₪ 220 -

שימו לב,
מספר המקומות מוגבל ל 25-איש בלבד!

לפרטים ולהרשמה*3063 :
עודד נצר052-4584589 :

www.wingate.org.i l

בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן

קורס מדריכי

התעמלות במים
בשיטת CALA

חדש!!!

ם
ע מכה
הס מית
לאו
בינ

זכאות

כל תלמיד בקורס יקבל את ספרי ההדרכה
הבאים של :CALA

בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן
במכון וינגייט שמח להזמינכם לקורס מדריכי
התעמלות במים בשיתוף פעולה עם CALA
)האיגוד הקנדי להתעמלות במים( ובהדרכתה
של נשיאת האיגוד ,Charlene Kopansky,אשר
תגיע במיוחד לחנוך את הקורס הראשון בארץ.

)(VWT
המסיימיםאנכי במים
 .1אימון
זכאים לשתי לתעודת
בהצלחה ,יהיו
הסמכה :קבוצתי במים )(GAF
 .2אימון
 .1מאמן לקידום בריאות
לימודים
במכון וינגייט
יתקיים
הקורס
בשבוע כושר(
ובריאות ) חדר
כושר גופני
מדריך
.2
מרוכז בחופשת חנוכה בין התאריכים:

 8-2בדצמבר 2010
בימים ה' עד ד' בין השעות16:15-08:00 :
וביום שישי ,03.12.10 ,בין השעות.14:30-08:00 :
מבחן הערכה מעשי יתקיים בימים ד' ו-ה':

ההתעמלות במים הפכה בשנים האחרונות
מפעילות צדדית המאפיינת בעלי מגבלות
גופניות ,לפעילות רבת משתתפים בכל הגילאים
ובכל הרמות.
ל Charlene Kopansky-יש ניסיון הוראה מעשי
רב ,החל משנות ה !80-כמו כן ,ל CALA-יש
כיום סניפים במדינות הבאות :גרמניה ,אנגליה,
דרום אפריקה וכמובן קנדה.

הסמכה
המסיימים בהצלחה יהיו זכאים לשתי תעודות:
תעודה בינלאומית של "מדריך התעמלות
במים" מטעם האיגוד הקנדי CALA
תעודת מדריך "מדריך התעמלות במים"
מטעם בית-הספר למאמנים ,מכון וינגייט
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הסיבות להצלחה

)עקב קירור הגוף המהיר ושיפור ההחזר הוורידי(
וחש אנרגטי.
קצב מתון – הפעילות במים נעשית ,במרבית
המקרים ,עם מוזיקה בקצב מתון יחסית למחול
האירובי ולקיקבוקסינג )לרוב מוזיקת שנות
ה ,(80-70-שרוב המשתתפים מכירים אותה
ונהנים ממנה .הקצב המתון מאפשר לבצע
תנועות גדולת ומלאות ולשפר בכך אלמנטים
של קואורדינציה ותנועה.
דיאלוג מדריך קהל – המדריך נמצא מחוץ למים
ומדגים את התנועות והרצפים בחוץ ,דבר היוצר
אינטראקציה מהנה עם המתאמנים.
אין מגבלת מזג אוויר – ניתן להתאמן בכל מזג
אוויר ובכל העונות בהנחה שהמים מחוממים
והבריכות מקורות!

ההצלחה המסחררת לה זוכה שיטה זו רבות:
נשיאת משקל מופחתת -פעילות זו נעשית ללא
נשיאת משקל רבה ולכן אנשים כבדי משקל,
קשישים ,אנשים הסובלים מכאבי מפרקים,
יכולים לבצע מגוון תנועות באינטנסיביות וללא
כאבים ולהתאושש מהר לקראת הפעילות הבאה
שלהם.
מגע המים  -המגע עם המים מרגיע ,משכך
כאבים ,גורם לעיסוי קל של הגוף ומקרר ולכן
המתאמן חווה תחושה נעימה ,מתאושש מהר

כושר גופני – ניתן לעבוד בהתעמלות במים
על מרבית מרכיבי הכושר הגופני ,ובעיקר אלו
הקשורים לבריאות ולאיכות חיים.
בטיחות – הפעילות במים מורידה באופן דרמטי
את מפלס הפציעות שכן התנועות אטיות יותר,
יש תמיכה קבועה לגב ,הדופק לא יעלה כל כך
הרבה כמו מחוץ למים עקב צינון המים ,שיפור
ההחזר הוורידי וירידת העומס על המפרקים
בשל המשקל הנמוך במים.

