
 היחידה לספורט במרכז הבינתחומי הרצליה

 
 כללי .1

פעילות הספורט במרכז הבינתחומי מנוהלת ומאורגנת על ידי היחידה לספורט. היחידה מפעילה את נבחרות 

 הספורט הייצוגיות של המרכז, מפעלי ספורט שונים, ומספר חוגים לרווחת הסטודנטים.

 

 מפעלי ספורט במרכז .2

 .רגל -סל וקט-אליפות כדור -

 .מט על גביע פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה-אליפות שח -

 להקת המחול . -

 .ערב הוקרה לספורטאי המרכז הבינתחומי הרצליה -

 

 מפעלי ספורט חיצוניים .3

 .לחובבים )בחודשים נובמבר, דצמבר וינואר(אס"א אליפות  -

 מרץ(-באילת )בחודשים פברואראס"א משחקי החורף של  -

 .בחודש מאי() םאס"א הבינלאומיימשחקי  -

 מרוצי ון, טלג'ודו, שייט, חתירה, נווט, אקווקראטה ,  ,:טקוונדותחרויות במקצועות אישיים במהלך השנה  -

 ., טניס, שחמטטניס שולחן ,אופני הרים ,שחייה סקווש ,ירי ברובה ואקדח ,אתלטיקה ,שדה

 בכדורסל גברים לאורך כל השנה.אס"א אליפות  -

 .קט רגל לאורך כל השנה אס"א אליפות  -

 

 פעילות נבחרות הספורט הייצוגיות .4

אימונים שלוש פעמים  הבינלאומית. אס"א תחרות פעם בשנה, במסגרת אליפות  שחיה

, 20:00יום ג' בשעה  ,12:00ביום א' בשעה בשבוע בבריכת מרכז הספורט בהרצליה 

 .יום ה' בתאום מראש

 .אס"א אליפותטורניר פעם בשנה במסגרת  כדור מים

 רגל בנים-קט

 רגל בנים –קט 

  11כדורגל 

 . אימון פעם בשבוע ביום ב' בשעות הערב.אס"א משחקיבמסגרת רגל חופים -קט

 .אורך כל השנה במסגרת אליפות אס"אליגה ל

 .חד במהלך השנה במסגרת משחקי אס"אטורניר א

 נשים רגל -קט

 

 נשים  11כדורגל 

 רגל חופים. -קט ,באילת אס"אבמסגרת משחקי החורף של טורניר 

 אימון פעם בשבוע בשעות הערב. 

 טורניר אחד במהלך השנה במסגרת משחקי אס"א בחודש מאי .

השתתפות בליגת המכללות בכדורסל שנמשכת לאורך כל השנה. אימון או משחק  סל בנים-כדור

 .20:00פעם בשבוע בימי חמישי בשעה 

 .כולל שחקניות ליגת על בחודש מאי אס"אואליפות טורניר לחובבות  סל נשים-כדור

 גברים  כדורעף

 

 עף נשים -כדור

  אס"אבמסגרת אליפות שלשות כדורעף חופים  ,טורניר הכנה בחודש נובמבר

 .אס"א וכדורעף אולמות במסגרת אליפותזוגות כדורעף חופים  באילת,

    באילת, אס"אבמסגרת אליפות שלשות כדורעף חופים  ,טורניר הכנה בחודש נובמבר 

 .אס"א וכדורעף אולמות במסגרת אליפות זוגותכדורעף חופים  

 .ת בשנה במסגרת אליפות אס"א באילתתחרות אח  מט-שח

 אתלטיקה

 מרוצי שדה 

 .נה במסגרת אליפות אס"א בחודש מאיתחרות אחת בש 

 ות אחת במסגרת תחרוינגייט ותחרות אחת בשנה מרוץ עמיצור שפירא במכון  

 .משחקי החורף באילת 



 איגוד הניווט.במסגרת אליפות אס"א בשיתוף  ניווט

 .אס"אאליפות אחת במסגרת אליפות  שייט

 .אס"א אליפות אחת במסגרת אליפות חתירה

 .אס"א אליפות אחת במסגרת אליפות חתירה בקייקים

 .אס"א באילת אליפות אחת במסגרת אליפות גלישות רוח

 .אס"א אליפות אחת במסגרת אליפות ג'ודו

 .אס"א אליפות אחת במסגרת אליפות דונטקוו

 .אליפות אחת במסגרת אליפות אס"א טהאקר

 אס"א ירי ברובה ואקדח. אליפות אחת במסגרת אליפות ירי

 .אס"א אליפות אחת במסגרת אליפות באולינג

  .אס"אאליפות אחת במסגרת אליפות  רכיבה על אופניים

 הבינלאומית באילת.אס"א משחקי  אליפות אחת במסגרת  טניס

 .באילת הבינלאומיתאס"א אליפות אחת במסגרת אליפות  טניס שולחן

 .באילת הבינלאומיתאליפות אס"א אליפות אחת במסגרת  סקווש

 אס"א הבינלאומית באילת.במסגרת אליפות אליפות אחת  אקווטלון

 אחת במסגרת אליפות אס"א הבינלאומית באילת.אליפות  שחיה במים פתוחים

 דיבייט 

 יד -כדור

 

 אליפות אחת בשנה במסגרת אליפות אס"א הבינלאומית באילת. 

 .פות אחת בשנה במסגרת אליפות אס"אאלי 

 

 

 חוגי ספורט  .5

 .למתאימיםשלוש פעמים בשבוע רק גברים.   -נשים  שחיה

 .רק למתאימים אימון פעם בשבוע יום ב' בשעות הערב -גברים  רגל-קט

 .פתוח לכולם אימון פעם בשבוע בשעות הערב  -נשים 

 סל-כדור

 להקת המחול 

 מתאימים .לרק  20:00גברים. אימון פעם בשבוע בימי חמישי בשעה  -נשים 

ת ע"י מנהלות מופעלוכמו כן  להקת המחול מתאמנת פעם בשבוע בימי ב' בערב

 .הלהקה

 .מתקבלות רק בנות בעלי רקע מקצועי וחייבות לעבור מבחני קבלהללהקה 

 .ובאירועים חיצוניים ,השנה באירועים פנימיים של המרכז הלהקה מופיע במהלך

 

ש"ס, וזאת בתנאי שהסטודנט השלים שתי שנות פעילות מלאה בחוג ועמד  2-השתתפות בחוג ספורט מזכה ב -

בדרישות החוג, לפי דיווח המאמן. ניתן להשתתף ביותר מחוג ספורט אחד על בסיס מקום פנוי, אך לא ניתן 

ש"ס בכל התואר על פעילות זאת. כמו כן אין כפל נקודות במקרה והסטודנט לוקח על עצמו  2-לצבור יותר מ

 פעילות חברתית המזכה אותו בנקודות זכות.

ייב להיות נוכח באימון. סטודנט שלא השלים את הקורס כתוצאה מפציעה סטודנט שהודיע בכתב על פציעה ח -

ו/או כל סיבה מוצדקת להיעדרות יוכל להשלים את החוג בשנה שלאחר מכן בתאום עם המאמן או עם מנהל 

 מדור הספורט.

 הציון בחוג )כפי שיירשם בגיליון הציונים( יהיה "השלים" או "לא השלים".  המצטיינים בחוגי ספורט -

 והמתאימים יוזמנו להצטרף לנבחרות הספורט הייצוגיות של המרכז הבינתחומי.

 ש"ס בתנאי שישתתף בנבחרת ייצוגית במהלך שתי שנות פעילות. 2 -ספורטאי מצטיין יזכה ב -

 

 

 



 רישום וקבלה  .6

הסטודנטים או  במנהלסטודנטים המעוניינים להשתתף בחוגי הספורט השונים מתבקשים להגיש את מועמדותם 

אתר  לא יתאפשר רישום לחוגי הספורט דרךביחידה לספורט, בהתאם לפרסומים טרם פתיחת שנת הלימודים. 

.  סטודנט רשאי להירשם ליותר מחוג אחד בכל מהלך התואר. מספר המקומות בחוגים מוגבל, הרישום לקורסים

מעבר מבחן מעשי על ידי מאמן החוג. מועדי ופתיחתם מותנית במספר משתתפים מינימלי. הקבלה לחוג מותנית ב

 ומיקום המבחנים יפורסמו בנפרד.  

 

 ביטוח .7

סטודנט שהתקבל לחוג ספורט חייב להמציא אישור על בדיקות רפואיות המעידות על כשירות לפעילות ספורט 

ית יבוטח מרופא מומחה או ממכון מורשה לרפואה ספורטיבית מורשה. סטודנט שימציא אישור על כשירות רפוא

 ידי היחידה לספורט.-על

 

 

 

 

 


