
 תוכנית להכשרת מדריך ומאמן                                          

 למדריך ומאמןקורס הסמכה  –תוכנית לימודים              

 10.7.2017תאריך פתיחת הקורס 

  17:00-22:00 ד' – 'ביתקיים בימים 

 
 מס' שעות תוכן עניינים 

 אקדמאיות

 מרצה\יום לימוד הערות מרצה

1. 

 כללי

 מינהל

, 2005 -התשס"ו  –. חוק הנהיגה הספורטיבית 1

והדרכה(, ההתאחדויות  )כולל אימון תקנות, ביטוח

 הקימות תחת הרשות לנהיגה ספורטיבית.

2 

 

מדריך ומאמן 

 מוסמך

 מיקי יוחאי 

10.7.2017 

 . התקנות על פי חוק הנהיגה הספורטיבית, בדגש 2

 על המתחייב ממדריך ומאמן
. מי רשאי לעסוק בנהיגה תחרותית והתנאים 3

 לקבלת רישיון

מדריך ומאמן  2

 מוסמך

 מיקי יוחאי 

10.7.2017 

2. 

 כללי

  כללי הנהיגה 

סוגי מסלולים )מסלול מאושר, ארעי, קבוע, . 1

 ואפיון על פי ענפים(

. התנהלות במתחם ספורט מוטורי, כולל כניסה 2

 ויציאה מהמסלול למתחם סיוע. 

מדריך ומאמן  2

 מוסמך

 מיקי יוחאי  

10.7.2017 

 . בעלי תפקידים3

 .לכל הענפים ושילוט , דגליםסימנים מוסכמים. 4
מדריך ומאמן  2

 מוסמך

 מיקי יוחאי  

17.7.2017 

3. 

 כללי

 ציוד בטיחות 

 \ציוד חובה ורשות )כולל הדגמות( למתחרה. 1

 מתאמן

. תקני בטיחות לציוד וזיהוי התקן על פרטי הציוד 2

 השונים 

מדריך ומאמן  2

 מוסמך

 מיקי יוחאי 

17.7.17 

התחרותי:  סוגי כלים תחרותיים ובטיחות הכלי .3

או ליקויים \בדיקה ויזואלית, תקנים, תקלות ו
 –אפשריים הפוסלים משימוש. 

 טרקטורונים\אופנועים

בוחן כלי תחרותי  2

 מוסמך

 26.7.17 

. סוגי כלים תחרותיים ובטיחות הכלי התחרותי: 4

או ליקויים \בדיקה ויזואלית, תקנים, תקלות ו

 כוניותמ –אפשריים הפוסלים משימוש. 

בוחן כלי תחרותי  2

 מוסמך

 26.7.17 

. סוגי כלים תחרותיים ובטיחות הכלי התחרותי: 5

או ליקויים \בדיקה ויזואלית, תקנים, תקלות ו

 קארטינג –אפשריים הפוסלים משימוש. 

בוחן כלי תחרותי  1

 מוסמך

 26.7.17 

4. 

 כללי

 ונהכללי התנהגות במקרה של שרפה או תא

 תאונה  .1

 . שרפה2

מדריך ומאמן  2

 מוסמך

 מיקי יוחאי  

17.7.2017 

5. 

 כללי

  כללי -תוספת זמן לדיונים מקצועיים 

2 

מדריך ומאמן 

 מוסמך

 

 

 מיקי יוחאי 

14.8.17 

6. 

 אימון

 

 תורת האימון –מתודיקה 

 עקרונות בסיסים באימון מבוגרים .1

 . עקרונות באימון ילדים2

 ר מיומנות ויכולותיו של מתאמן. הדרכים לשיפו3

מדריך ומאמן  5

 מוסמך

 רועי גרובר 

7.8.2017 

 

 תורת האימון –מתודיקה  א 6

 . תכנון אימונים. תכנון שנתי, עונתי, וכדומה. 3
מדריך ומאמן  5

 מוסמך

 מיקי יוחאי 

9.8.2017 

7. 

 אימון

 כושר גופני

הקשר בין פעילות גופנית ותפקוד במרוץ, . 1

 .יסיבולת, כושר מנטאל

 . מניעת פציעות2

 . תוכנית כושר גופני שנתית ולקראת עונת מרוצים3

 .בנייה נכונה של סיבולת,תזונה וחלוקת כוח.. 4

מדריך ומאמן  3

 מוסמך

 31.7.2017 

 רועי גרובר

8. 

 אימון

 ספורט מוטורי –לספורטאים  כושר גופני

 ידונאים )אופנועים, טרקטורונים(כ. 1
 כושרבכיר למאמן  3

גופני ובריאות 

  ואימון קטינים

 31.7.2017 

 רועי גרובר

 . מכוניות )מסלול, עבירות,ראלי, ראלי רייד(2 

 . קארטינג3
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9. 

 אימון

 תזונה

 כללי .1

 . תזונה לספורטאי2

 . תזונה לפני ובמהלך מרוץ3

התייחס לגודל הכלי ב –. ממדי נהג ומשקל 4
 התחרותי )לדוגמא מכונית פורמולה, קארטינג וכ'(

תואר ראשון  4

 בתזונה

 19.7.2017 

 מירי חדד

10. 

 אימון

 הכנה כללית לפני מרוץ

 חשיבה חיובית .לקראת מרוץ תהכנה מנטאלי.1

למידה וקריאה נכונה של זמן המרוץ, חלוקת .2
 .המרוץ לחלקים

 2.8.2017  פסיכולוג ספורט 4

מיקי  \ יובל לבסקי

 יוחאי
 

11. 

 אימון

 עבודת צוות

 . מדריך חניך באימון1

 . תמיכה בהכנה ובמרוץ2

 . בין גורמים שונים במרוץ3

 צוות סיוע( –נווט, מתחר  –. בתוך צוות )נהג 4

מדריך  3

מנהל \ומאמן

 מקצועי

נווט בעל ניסיון \נהג

 בינלאומי

 מיקי יוחאי

14.8.17 

 

 הדרכה מעשיתהכרות עם מסלולים ו

עריכת סימולציה למרוץ בענף 

 קארטינג\אופנועים\הרכבים

 והתנסות בעבודת צוות בלחץ של מרוץ.

    

מדריך  5

מנהל \ומאמן

 מקצועי

נווט בעל ניסיון \נהג

 בינלאומי

 מיקי יוחאי

24.7.17 

 פסיכולוגיה .12

 כללי. 1

 . הצבת מטרות2

 . עמידה בלחץ נפשי ופיזי3
 . ריכוז לאורך זמן4

. תקשורת בין אנשי צוות )נהג+נווט, 5

 צוות, וכדומה( \מתחרה

תואר שני  5

 בפסיכולוגיה

 12.7.2017 

 "לעוף" –אייל דותן 

גוף מוכר ע"י  8 עזרה ראשונה . 13

 משרד החינוך

יום מרוכז בתאום עם  

 גוף הכשרה 

    2 מבחן .14

    

 

 


